Uchwała Nr LIV/566/2017
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz
w związku z uchwałą nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, uchwala się, co następuje:
§1
1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Jarocin, stanowiącą tekst ujednolicony, zwaną dalej
Studium.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) tekst Studium, stanowiący załącznik nr 1;
2) rysunki Studium:
a) „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, stanowiące załącznik nr 2,
b) „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, stanowiące załącznik nr 3;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 4.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jarocinie
Rajmund Banaszyński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin
Działając na podstawie art. 11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Burmistrz Jarocina
przedkłada do uchwalenia Radzie Miejskiej w Jarocinie projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin.
Projekt zmiany studium zgodny jest z zakresem określonym w uchwale Nr XIII/68/2011
Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta i
gminy Jarocin.
Celem sporządzenia ww. dokumentu jest zmiana obowiązującego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Jarocin (zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/522/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26
stycznia 2010 r.), która zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności umożliwi rozwój
struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, wzbogacając ją nowymi terenami
przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i działalność gospodarczą.
Dnia 8 czerwca 2011 r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium, w terminie składania wniosków do dnia 8 lipca 2011 r. wpłynęły 4 wnioski, które
Burmistrz Jarocina rozstrzygnął dnia 29 lipca 2011 r. W opracowaniu ustalając
przeznaczenie terenu starannie przeanalizowano wnioski obywateli i instytucji składane w
ramach procedury, ważąc interes publiczny i interesy prywatne, oraz przeanalizowano
rozwiązania przyjęte w dotychczas obowiązującym studium. W przypadku sytuowania
nowej zabudowy kierowano się wymaganiami ładu przestrzennego, efektywnym
gospodarowaniem przestrzeni oraz jej walorów ekonomicznych i przyrodniczych,
stwarzając możliwość dopełnienia i kontynuacji istniejących struktur funkcjonalnoprzestrzennych. Nowe tereny pod zabudowę w większości wyznaczono na obszarach
charakteryzującym się dobrym dostępem do sieci komunikacyjnej, w tym do transportu
publicznego, oraz dobrym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną. Planowane zmiany
generować będą zarówno koszty jak i przychody dla gminy. Po stronie wydatków głównie
należy wymienić koszty związane z wykupem gruntów pod nowe drogi publiczne i ich
budową. Natomiast po stronie przychodów znajdą się: wpływy z tytułu gruntów
komunalnych, z tytułu opłaty planistycznej, przychody z tytułu podatków od
nieruchomości. Zaznacza się, że finansowanie inwestycji z zakresu sieci infrastrukturalnej
i komunikacyjnej, będzie odbywać się głównie poprzez wydatki z budżetu gminy oraz
współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminny, uzyskiwanymi w
ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, dotacji i pożyczek z
funduszy celowych, kredytów i pożyczek bankowych czy innych środków zewnętrznych.
Szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne sporządzane będą na etapie określania
zasad zagospodarowania terenów podczas prac nad miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej zmiany studium przeprowadzono strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), w której dokładnie przeanalizowano uwarunkowania środowiskowe.

Przy pracach nad przedmiotową zmianą studium zapewniono udział społeczeństwa, w tym
także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Podczas wyłożenia projektu
zmiany studium do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
dniach od 10 września 2015 r. do 9 października 2015 r. zorganizowano dyskusję
publiczną w dniu 14 września 2015 r., a w okresie zbierania uwag do dnia 30 października
2015 r. nie wpłynęły żadne uwagi.
W dniu 18 listopada 2015 r. bez przepisów przejściowych weszła w życie zmiana
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na mocy której ustawodawca
zobowiązał organ sporządzający studium do uwzględnienia potrzeb i możliwości rozwoju
gminy, uwzględniających w szczególności m. in. bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę. W związku z powyższym po uzupełnieniu uwarunkowań wynikających ze
sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, projekt zmiany studium
skierowano do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 10 listopada
2016 r. do 2 grudnia 2016 r. Dyskusja publiczna odbyła się 18 listopada 2016 r., a w
okresie zbierania uwag do dnia 23 grudnia 2016 r. nie wpłynęły żadne uwagi.
Biorąc powyższe pod uwagę w opracowanej zmianie studium przyjęto rozwiązania
uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym uwarunkowania
wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, przy jednoczesnym przeanalizowaniu
aspektów społecznych, ekonomicznych (w tym możliwości finansowania przez gminę
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury
społecznej służących realizacji zadań własnych gminy), środowiskowych,
demograficznych oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Zmiana studium otrzymała wszystkie wymagane opinie oraz uzgodnienia, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). Dokument został sporządzony zgodnie z
wymaganą procedurą formalno-prawną, określoną w ww. ustawie oraz w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.
1233), przy jednoczesnym zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych, i
może być przedmiotem uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały nr LVI/522/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Jarocin

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały nr ___/___/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia ___________ 2017 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Jarocin
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CZĘŚĆ I. WSTĘP
1. WPROWADZENIE.
Niniejsze opracowanie stanowi zmianę dotychczas obowiązującego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin”, zatwierdzonego uchwałami Rady
Miejskiej w Jarocinie: nr XVI/199/99 z dnia 29 października 1999 r. i nr XXV/274/2000 z dnia 30 czerwca 2000
r., ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie: nr XLIII/714/2006 i nr XLIII/715/2006
z dnia 28 września 2006 r., nr XXII/228/2008 i nr XXII/229/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. oraz nr LVI/522/2010
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zmiana dotychczasowego Studium dokonana została zarówno w części dotyczącej uwarunkowań
(głównie wynikająca z aktualizacji danych statystycznych, ale także z potrzeby weryfikacji niektórych
tez z zakresu diagnozy), jak i w części dotyczącej kierunków polityki przestrzennej na obszarze całej gminy.
Przystąpienie

do

sporządzenia

niniejszej

zmiany

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, zwanej dalej w skrócie „zmianą Studium”, wynikało
m.in. z potrzeby wskazania nowych połączeń komunikacyjnych, jak również wyznaczenia nowych terenów
przeznaczonych pod inwestycje, w tym zabudowę.
Przy sporządzaniu zmiany Studium uwzględniono w szczególności:

-

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin”
(uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie: nr XVI/199/99 z dnia 29 października 1999 r. i nr XXV/274/2000 z dnia
30 czerwca 2000 r., nr XLIII/714/2006 i nr XLIII/715/2006 z dnia 28 września 2006 r., nr XXII/228/2008 i nr
XXII/229/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. oraz nr LVI/522/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.),

-

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr XLVI/690/10 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.),

-

„Strategia rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025” (uchwała nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 29 września 2010 r.),

-

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jarocin na lata 2013-2017” (uchwała nr LXXII/435/2015 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 25 października 2015 r.),

-

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jarocin na lata 2010-2014” (uchwała nr LII/483/2009 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 27 listopada 2009 r.),

-

„Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Jarocin” (uchwała
nr XIX/290/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2004 r.),

-

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2021”,

-

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (uchwała Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.),
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-

„Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami powiatu jarocińskiego”
(uchwała nr XXVI/149/08 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 września 2008 r.),

-

„Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków zawartego Porozumienia Międzygminnego
w Jarocinie na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” (uchwała nr XLIII/401/2009 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 1 czerwca 2009 r.),

-

„Uproszczony Plan Urządzania Lasu wsi położonych w gminie Jarocin na okres 01.01.1998-31.12.2007 r.”,

-

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu: „Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Jarocin na okres
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r.”,

-

Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu nr 74/89 z dnia 28 września 1989 r. w sprawie ustalenia
obszaru krajobrazu chronionego „Szwajcaria Żerkowska” na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania
z tego obszaru,

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu: „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku
2004”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2005 r.,

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu: „Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach
2000–2004”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2005 r..

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu „Monitoring wód podziemnych: dane wstępne,
nie weryfikowane, na rok 2005”,

-

Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu:

„Roczna

ocena

jakości

powietrza

w województwie wielkopolskim”, 2005 r.,

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu: „Stan czystości zbiorników
retencyjnych w południowej Wielkopolsce na podstawie badań monitoringowych w latach 1997 – 2003”,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kalisz 2004 r.,

-

Cincio Z., Gizler H., 2002, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1 : 50 000, arkusz
Żerków (546), PIG, Warszawa,

-

Jodłowski J., 2001, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Nowe
Miasto nad Wartą (545), PIG, Warszawa,

-

Pilarski P., Wijura A., 2002, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jaraczewo
(0582); PIG, Warszawa, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu,

-

Pilarski P., Wijura A., 2002, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jarocin
(0583); PIG Warszawa , Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu,

-

Pilarski P., Wijura A., 2002, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Żerków
(0546); PIG, Warszawa, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu,

-

Stanicki B., Zborowska T., Wijura A., 2002, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000,
arkusz Nowe Miasto nad Wartą (0545); PIG, Warszawa, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu
„PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu,
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-

Szalamacha B., 2001, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1 : 50 000, arkusz
Jaraczewo (582), PIG, Warszawa,

-

Szalamacha G., 1998, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Jarocin
(583), PIG, Warszawa,

-

Richling A., Ostaszewska K. (red), 2005, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa,

-

Richling A., Dąbrowski A., 1997, Mapy: Pochodzenie i wiek rzeźby oraz Typy krajobrazów naturalnych, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, PPWK im. E. Romera (w:) Richling A., Ostaszewska K.
(red), 2005, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa,

-

„Krajowy Program Zwiększania Lesistości – aktualizacja 2003 r.”,

-

Bednarek R. i in., 2004, Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa,

-

Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa,

-

Uggla H., 1983, Gleboznawstwo rolnicze, PWN, Warszawa,

-

Matuszkiewicz J.M., 2001, Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa,

-

Kużnicki F., Białousz S., Skłodowski P., 1979, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb,
PWN, Warszawa,

-

Richling A., Lechnio J. (red), 2005, Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych, Uniwersytet
Warszawski WGiSR, Warszawa.

Studium jest podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na jego podstawie
prowadzona będzie polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego,
ale także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają
na kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku istotnych zmian
uwarunkowań lub dokonania znaczących odstępstw od ustaleń niniejszej zmiany Studium, należy przystąpić
do kolejnych jego aktualizacji. Między innymi dlatego celowe jest dokonywanie oceny aktualności Studium
co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Miejskiej.
Zgodnie z wymogami ustawowymi (art. 10 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) niniejsza zmiana Studium składa się z części tekstowej (opis) i graficznej (rysunek).
Tekst zmiany Studium podzielono na trzy części. Pierwsza zawiera wstępne informacje, m.in. o zawartości
dokumentu, jego roli i prawnej podstawie sporządzenia oraz o podstawowych celach zmiany Studium.
Część druga przedstawia uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Część trzecia zawiera określenie kierunków
rozwoju przestrzennego, przy czym w pierwszym z nich przedstawiono syntetyczne streszczenie
wraz z uzasadnieniem objaśniającym przyjęte rozwiązania.
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Nieodłączną częścią niniejszego tekstu zmiany Studium jest opracowanie graficzne, które stanowią
2 rysunki w skali 1 : 10 000, obejmujące cały obszar gminy Jarocin, zatytułowane: „Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego” i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
W niektórych sytuacjach oznaczenia graficzne na rysunkach są wrysowane umownie, ze względu
na potrzebę zapewnienia ich czytelności.
W analizach prowadzących do określenia uwarunkowań przyjęto, jako bazę, dane statystyczne GUS
z 2006 r., 2007 r. i 2008 r. Dla określenia i zobrazowania „stanu istniejącego” niektórych elementów środowiska,
społeczności lokalnej, stanu prawnego, gospodarki i zagospodarowania terenów, podano też dane nowsze,
zebrane w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
2. PODSTAWA PRAWNA.
Podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Formalnym aktem otwierającym prace nad zmianą Studium była uchwała nr VI/83/2007 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. Zmiana Studium została przyjęta
uchwałą nr LVI/522/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin.
Projekt zmiany Studium został opracowany przez firmę „Euroart” Sp. z o.o. z Wrocławia,
pod kierunkiem mgr inż. Katarzyny Cyran (członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą
we Wrocławiu, numer uprawnień urbanistycznych Z-450). W zespole opracowującym zmianę Studium
uczestniczyli również: mgr inż. arch. Magdalena Lefek, mgr inż. Agnieszka Jaros-Bilińska, mgr inż. Lech Słowik.
Natomiast niniejszą zmianę zapoczątkowała uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. Zmiana Studium została przyjęta uchwałą nr
____________ Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia ____________ 2017 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. Według § 8 ust. 2 i ust. 3
cyt. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt zmiany studium polegający na uzupełnieniu studium
o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem
projektowanej zmiany, a ujednolicona forma projektu studium, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do
uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym dotychczasowe ustalenia (uchylane)
7
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zostają w tekście pierwotnym studium przekreślone, natomiast nowe, zostały dopisane do tekstu pierwotnego –
wyróżnione poprzez zastosowanie szarego tła.
Projekt niniejszej zmiany Studium został opracowany przez mgr inż. Katarzyny Cyran (numer
uprawnień urbanistycznych Z-450). W zespole opracowującym zmianę Studium uczestniczyła również mgr inż.
arch. Magdalena Lefek-Mróz.
3. CELE STUDIUM.

1. Celem polityki przestrzennej, zapisanej w niniejszej zmianie Studium, jest w szczególności:
1) stworzenie warunków dla intensywnej urbanizacji gminy i ekspansji terenów zabudowy,
2) ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy, w warunkach postępującej
urbanizacji,

3) stworzenie warunków przestrzennych dla aktywizacji rozwoju gospodarczego, tj. wzmocnienia
i poszerzenia bazy ekonomicznej, i w konsekwencji ograniczenie bezrobocia, przede wszystkim
poprzez dalszy rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury
technicznej i porolniczego majątku trwałego oraz kwalifikacji miejscowej siły roboczej, zasobów
surowców, a także ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (kształtowanie
zrównoważonego rozwoju),

4) poprawa warunków zamieszkiwania (habitatu), m.in. poprzez stworzenie warunków przestrzennych
dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz odpowiednie doposażenie terenów osadniczych
w zakresie infrastruktury technicznej,

5) poprawa powiązań komunikacyjnych – zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Główne przesłanki dla podejmowania decyzji planistycznych w kierunku osiągnięcia ww. celów to:
1) wskazanie rozległych rezerw terenów dla różnych inwestycji, w tym głównie mieszkaniowych
i gospodarczych, zgodnie z zasadą:

a) w miarę możliwości na najsłabszych glebach,
b) z dogodną komunikacją,
c) w rejonach wymagających doinwestowania,
d) w rejonach największego zainteresowania inwestorów,
e) w rejonach jak najmniej zagrożonych podtopieniami,
2) kolejność realizacji inwestycji, zgodnie z zasadą:
a) w pierwszej kolejności – tereny uzbrojone lub łatwe do uzbrojenia, oraz tereny, których
zagospodarowanie może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju gminy,

b) w drugiej kolejności – tereny odleglejsze, wymagające większych nakładów na komunikację
i uzbrojenie oraz mające mniejsze znaczenie dla rozwoju gminy,
8
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3) podział ogólny terenów zainwestowanych na:
a) obszary mieszkaniowe brutto z usługami i nieuciążliwą produkcją – jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy lub jako tereny rozwojowe wsi, w tym obszary wyznaczone do przekształceń
i rehabilitacji zabudowy,

b) obszary nieuciążliwej skoncentrowanej działalności gospodarczej (tereny aktywności
gospodarczej) oraz nieuciążliwej działalności niekomercyjnej,

c) obszary skoncentrowanej działalności gospodarczej (tereny aktywności gospodarczej:
komercyjno–produkcyjne) – z dopuszczeniem uciążliwości,

4) ochrona zasobów i walorów gminy:
przyrodniczych:

a) gleb wyższych klas bonitacyjnych (II-III),
b) lasów istniejących, w tym wodochronnych i zadrzewień,
c) wód powierzchniowych,
d) wód podziemnych,
e) kompleksów przyrodniczych objętych ochroną,
f) zasobów kopalin,
g) funkcji korytarza ekologicznego doliny rzecznych,
kulturowych:

h) krajobrazu kulturowego,
i)

zabytkowych obiektów kubaturowych,

j)

zabytkowych obiektów i terenów archeologicznych,

k) zespołów objętych ochroną konserwatorską,
5) wskazanie powierzchni terenów z przeznaczeniem na zalesienie,
6) wskazanie rozwiązań komunikacyjnych usprawniających powiązania wewnętrzne i zewnętrzne gminy
(z uwzględnieniem nowych terenów przewidzianych pod rozwój osadnictwa i różnych aktywności
gospodarczych),

7) wskazanie zasad uzbrojenia terenów (z uwzględnieniem terenów rozwojowych osadnictwa i różnych
aktywności gospodarczych).
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY.
Miejsko-wiejska gmina Jarocin leży w środkowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar
około 200,23 km2. Wchodzi w skład powiatu jarocińskiego. Graniczy bezpośrednio z gminami: Żerków,
Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Dobrzyca, Koźmin Wielkopolski.
9
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Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2002) obszar gminy leży na pograniczu
dwóch podprowincji: Nizin Południowowielkopolskich oraz Pojezierzy Południowobałtyckich.
Gmina Jarocin liczy 44,4 tys. mieszkańców, w tym w samym mieście żyje 26,1 tys. osób.
Gmina Jarocin składa się z 23 sołectw: Annapol, Bachorzew, Cielcza, Cząszczew, Dąbrowa, Golina i
Stefanów, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Mieszków, Osiek, Potarzyca, Prusy i Roszkówko, Radlin,
Roszków, Siedlemin, Tarce, Wilczyniec, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew.
Przez obszar gminy prowadzą drogi:
●

nr 11 Kołobrzeg - Piła - Poznań - Kluczbork - Bytom,

●

nr 12 Łęknica - Leszno - Kalisz - Radom - Dorohusk,

●

nr 15 Ostróda - Toruń - Gniezno - Trzebnica - Wrocław,

●

droga wojewódzka nr 443 Rychwał - Jarocin Jarocin - Gizałki - Rychwał - Tuliszków,

●

22 drogi powiatowe: Jarocin – Żerków, Jarocin – Nosków – Rusko – Borzęciczki, Mieszków – Żerków,
Lisew – Łuszczaków – Wilkowyja, Łuszczaków – Tarce, Radlin – Wilkowyja – Tarce, Radlin – gr. gminy –
Radliniec, Radlin – Cielcza, Mieszków – gr. gminy – Szyprów, Zalesie – Osiek – Mieszków, Jarocin –
Siedlemin, Roszków – Siedlemin – Golina, Golina – Obra Stara – Koźmin, Obra Stara – Potarzyca,
Witaszyce – Wola Książęca – Tarce, Hilarów – Wola Książęca – Twardów, Rusko – Potarzyca – Golina –
Zakrzew, Galew – Zakrzew, Witaszyczki – Zakrzew – Wilcza – Dobrzyca – Koryta, Zakrzew –
Magnuszewice, Zakrzew – Witaszyce,

●

17 dróg gminnych: Siedlemin – Potarzyca, Wilczyniec – Olesie, Potarzyca – Wyrębin, Roszków – Dąbrowa,
Cząszczew – Osiek, Dąbrowa – Brzostów, Cielcza – Cząszczew, Osiek – Mieszków, Bachorze –
Wilkowyja, Siedlemin – Pinki, Zakrzew – Witaszyce, Witaszyczki – Słowików, Roszków – Jarocin, Jarocin –
Słupia, Potarzyca – Nosków, Zakrzew – os. Franów.
Przez gminę Jarocin przebiegają linie kolejowe: Poznań - Ostrów Wlkp. - Katowice, Jarocin - Września

- Gniezno, Jarocin - Krotoszyn, Jarocin - Leszno. Na terenie gminy znajdują się stacje kolejowe w: Jarocinie,
Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Radlinie.
Ponadto przez wschodnią część gminy z północy na południe przebiega Transwojewódzka Trasa
Rowerowa, która rozpoczyna się od przepraw promowych na Warcie w Pogorzelicy i Dębnie, poprzez gminę
Żerków, a następnie do Tarc, Witaszyc, Zakrzewa w gminie Jarocin i dalej na południowy-wschód w kierunku
Częstochowy.
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CZĘŚĆ II.
UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA

5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.
5.1. Klimat.
Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski [R. Gumińskiego] gmina Jarocin znajduje się
w cieplejszej dzielnicy środkowej (VIII) – rejon południowo-wschodniej Wielkopolski. Podstawowe parametry
charakteryzujące ten klimat przedstawiają się następująco:

-

średnie opady roczne poniżej 600 mm,

-

maksimum opadów w roku przeciętnym przypada w lipcu, natomiast minimum w lutym-marcu,

-

suma opadów półrocza letniego jest większa o 65% od sumy opadów półrocza zimowego,

-

wyróżnia się największą liczbą dni słonecznych (ponad 50),

-

średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8°C,

-

liczba dni z przymrozkami waha się od 100 do 110, a pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 50-80 dni,

-

okres wegetacyjny trwa od 210-220 dni,

-

najczęstsze wiatry wieją z sektora zachodniego (W, SW, NW),

-

dni z ciszą jest około 10%.
Stan czystości powietrza.
Brak w gminie Jarocin i jej sąsiedztwie szczególnie uciążliwych zakładów sprzyja utrzymywaniu się

względnie niewielkiego zanieczyszczenia powietrza. W 2005 r. powiat jarociński, zaliczono do strefy „A” (według
klasyfikacji WIOŚ dotyczącej obciążenia zanieczyszczeniami powietrza), w której nie występują przekroczenia
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. W klasyfikacji uwzględniającej kryteria ochrony roślin obszar ten
określono także jako strefę „A”. W roku 2007 strefę kalisko-jarocińską pod kątem ochrony zdrowia (ocenianą ze
względu na dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, kadm, arsen, nikiel, ołów, benzen, tlenek węgla i benzo(a)piren)
oraz ochrony roślin (ocenianą ze względu dwutlenek siarki i tlenki azotu) zaliczono do klasy „A”. Odnotowano
natomiast przekroczenia poziomów dopuszczalnych ozonu na terenie województwa wielkopolskiego, w związku
z tym strefę wielkopolską zaliczono do klasy C.
W „Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011”, wydanym przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu została opublikowana „Roczna ocena jakości powietrza w województwie
wielkopolskim za rok 2011”. Ocenę tą przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu
11
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na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin w odniesieniu do nowego układu stref
i zmienionych poziomów substancji. Według nowego podziału na strefy miasto i gmina Jarocin wchodzi w skład
strefy wielkopolskiej.
W „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013” na podstawie oceny poziomu
poszczególnych substancji dokonano klasyfikacji stref, w których są dotrzymane lub przekroczone poziomy
dopuszczalne. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza, co w następstwie
powinno mieć odzwierciedlenie w działaniach powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. Wynikiem oceny pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin
jest zaliczenie strefy do odpowiednich klas:
A – brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych,
B – przekroczenia poziomów dopuszczalnych lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji,
C – przekroczenia poziomów dopuszczalnych, poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
a gdy on nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub docelowe,
D1 – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego,
D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Ocena pod kątem dwutlenku siarki nie wykazała przekroczeń dopuszczalnego poziomu, w związku z czym
wszystkie strefy zaliczono do klasy A, podobnie jak dwutlenek azotu. W województwie wielkopolskim na
większości stanowisk prowadzących pomiary pyłu PM10 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu
zatem wszystkim strefom przypisano klasę C. W zakresie Pyłu PM2,5 strefę wielkopolską zaliczono do klasy A,
podobnie jak w zakresie ołów, benzen, tlenek węgla i ozon.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie Jarocin jest emisja antropogeniczna,
która obejmuje emisję z zakładów przemysłowych i energetycznych, kotłowni, palenisk domowych i prywatnych
zakładów, a w szczególności emisję komunikacyjną. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z procesów
energetycznego spalania paliw. Zlokalizowanie strefy przemysłowej w zachodniej części miasta Jarocina,
wskutek przeważających wiatrów zachodnich również wpływa niekorzystnie na zabudowę mieszkaniową
w centralnych i wschodnich regionach miasta. Ponadto duże skażenie spalinami terenów mieszkaniowych
spowodowane jest przebiegiem głównych tras ruchu tranzytowego przez miasto.

5.2. Rzeźba terenu.
W rzeźbie terenu gminy Jarocin wyróżnić można trzy jednostki geologiczno-geomorfologiczne,
z czego przeważającą część zajmuje zdenudowana wysoczyzna morenowa występująca w obrębie równin
denudacji peryglacjalnej zlodowacenia środkowopolskiego. Pod względem fizycznogeograficznym gmina należy
do Wysoczyzny Kaliskiej (Kondracki 2002). W obrębie Wału Żerkowskiego niewielkie powierzchnie terenu
12
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gminy, położone na północ od doliny Lubieszki, znajdują się w obszarze wysoczyzny morenowej zlodowacenia
północnobałtyckiego. Dolina Lubieszki na terenie gminy tworzy holoceńską równinę zalewową i nadzalewową,
natomiast przylegający do niej od południa obszar, wraz z doliną Lutyni, stanowi funkcjonalnie powiązaną
plejstoceńską równinę terasową. Doliny te należą również do mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej.
Wysoczyznę Kaliską, czyli obszar zlodowacenia środkowopolskiego, na terenie gminy stanowi gliniasta
wysoczyzna morenowa, płaska i falista. W niektórych miejscach pokryta jest ona warstwą utworów
piaszczystych. W okolicy Tarc i Wilkowyi na wysokości 100-118 m n.p.m. występują równiny wodnolodowcowe
z pasmami wydm oraz równiny erozyjne wód roztopowych, natomiast zbocza doliny Lutyni pokrywają piaski
i żwiry wodnolodowcowe. W okolicy Jarocina i Zakrzewa występują niewielkie powierzchnie piasków i mułków
równin erozyjno-denudacyjnych, w rejonie Witaszyc, Jarocina i Potarzycy znajdują się pagórki wydmowe.
Szczególną formę wysoczyzny stanowi izolowany wał ostańcowy w rejonie Cielczy, który prawdopodobnie
powstał przez rozcięcie Równiny Jarocińskiej przez wody proglacjalne spływające z lodowca, połączone
z ekstraglacjalnymi wodami płynącymi z południa.
W obrębie Wału Żerkowskiego na wysokości 100-115 m n.p.m. występuje płaska i falista wysoczyzna
morenowa zbudowana z glin zwałowych zlodowacenia Wisły oraz Warty, przykrytych piaskami lodowcowymi
równiny wodnolodowcowej tych zlodowaceń. Powierzchnie te porozcinane są dolinami rzecznymi niewielkich
cieków i dolinami wód roztopowych. Ciąg akumulacyjnych pagórków moren czołowych wznoszących się około
15 m nad otaczającą wysoczyznę, wyznacza strefę marginalną zlodowacenia Wisły, stanowiącą pn.-zach.
granicę gminy i są to pagórki o orientacji NE-SW.
Na obszarze rzecznych tarasów zalewowych i nadzalewowych okresu późnoplejstoceńskiego
i holoceńskiego przeważają piaski rzeczne z domieszką mułów deluwialnych i namułów piaszczystych. Lokalnie
występują równiny piasków przewianych oraz równiny potorfowe. U zbiegu rzek Lubieszki, Lubianki i Lutyni
znajduje się największa na terenie gminy powierzchnia utworów potorfowych, tam też, powyżej tarasów
rzecznych, rozciągają się tarasy pradolinne. Na północ od Tarc i w okolicy Łuszczanowa przechodzą one
w tarasy erozyjne. Z dna pradoliny w okolicy Łuszczanowa wznosi się zbudowany z gliny ostaniec Łuszczanowa.

5.3. Warunki geologiczne i surowce mineralne.
Gazy ziemne.
Na terenie gminy Jarocin leży część złoża gazu ziemnego Radlin, dla którego utworzono obszar i teren
górniczy „Radlin” o powierzchni 1 524,40 ha (koncesja nr 172/94 z dnia 27.08.1994 r. na wydobywanie gazu
ziemnego wydana przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, ważna do 27.08.2019 r.).
Eksploatacja złoża gazu ziemnego Klęka - E o powierzchni 49,5 ha została zakończona, a zasoby rozliczone.
W związku z powyższym urządzenia związane z wydobywaniem zostały zlikwidowane.
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpiło z wnioskiem do Ministra Środowiska
o przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy
Jarocin. Na terenie gminy został odwiercony odwiert Roszków-1, z przemysłowym przepływem gazu. Minister
Środowiska udzielił koncesji PGNiG S.A (nr 3/2009 z dnia 26.02.2009 r., ważna do dnia 26.02.2029 r.),
w związku z czym przystąpiono do wydobywania złoża ziemnego ze złoża „Roszków”. Dla złoża „Roszków”
wyznaczono obszar górniczy „Roszków” o powierzchni 2 531 881 m2. Jednocześnie wyznaczono teren górniczy
„Roszków”, pokrywający się z granicami obszaru górniczego. Wydobycie kopaliny prowadzone jest sposobem
otworowym. W projekcie zagospodarowania złoża gazu ziemnego „Roszków” ustalono zasoby przewidziane do
wydobycia (przemysłowe). Według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą one 859,68 mln m3 gazu ziemnego w
kategorii C. Zasoby nieprzemysłowe wynoszą 572,10 mln m3 gazu ziemnego w kategorii C. Stopień
wykorzystania zasobów przewidzianych do wydobycia (przemysłowych) ze złoża „Roszków” wynosi 100%.
Koncesji udzielono na 20 lat. Do odbioru wydobytego z odwiertu Roszków-1 gazu ziemnego wybudowany
został gazociąg zdawczy o średnicy DN 200, ciśnieniu PN 6,3 MPa i długości ok. 7 km, którym gaz dostarczany
jest do istniejącego gazociągu systemowego DN 500 relacji Radlin-Krobia.
W najbliższej przyszłości na terenie gminy Jarocin prowadzone będą prace poszukiwawcze,
w tym również prace wiertnicze, a także dopuszcza się prace mające doprowadzić do zagospodarowania złóż.
Odwierty gazu ziemnego:

-

odwiert czynny: Roszków-1,

-

odwierty zlikwidowane: Klęka -2, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -21 oraz Łuszczanów -1, -2.
Przy projektowaniu obiektów terenowych należy zachować odpowiednie odległości podstawowe – strefy

ochronne od czynnych i zlikwidowanych odwiertów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812).
●

50 m od istniejących czynnych odwiertów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z 2002 r.) w strefie tej zabrania się wznoszenia jakichkolwiek
obiektów,

●

5-10 m od zlikwidowanych odwiertów; w strefie tej oraz na zlikwidowanych odwiertach zabrania się
wznoszenia jakichkolwiek obiektów (strefy te wyznacza się w zależności od sposobu likwidacji odwiertu).

Obszar gminy Jarocin objęty jest następującymi koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego:

14
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●

Jaraczewo – Pogorzela nr 28/2001/p z dnia 28.09.2001 r. (przedłużono o kolejne 3 lata) – ważna
do dnia 28.09.2015 r.,

●

Jarocin – Grabina nr 16/2001/p z dnia 03.08.2001 r. (przedłużono o kolejne 5 lat) – ważna do dnia
03.08.2017 r.,

●

Śrem – Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001 r. (przedłużono o kolejne 5 lat) – ważna do dnia
28.09.2017 r.

W najbliższej przyszłości na terenie gminy Jarocin prowadzone będą prace poszukiwawcze, w tym również
prace wiertnicze.
Kruszywa naturalne.

1. „BACHORZEW” – złoże udokumentowane i eksploatowane okresowo, obszar górniczy „Bachorzew B”:
3,24 ha, teren górniczy „Bachorzew B”: 3,40 ha, użytkownik: „Kruszgeo” Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
w Poznaniu; złoże w kompetencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego; koncesja OSg/7512/10/93
z dnia 14.05.1993 r. ze zmianami: surowiec: piaski.

2. „BACHORZEW KR” – złoże kruszywa naturalnego „BACHORZEW KR” udokumentowane, dokumentacja
geologiczna przyjęta bez zastrzeżeń pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (znak
DSR.IV.7510-60/07 z dnia 21.11.2007 r.).

3. „BRZOSTÓW” – złoże udokumentowane i eksploatowane, obszar górniczy „Brzostów I” : 33,76 ha, teren
górniczy „Brzostów I”: 37,65 ha, użytkownik: Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
„Cerabud S.A.” (ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn); złoże w kompetencji Marszałka Województwa
Wielkopolskiego; koncesja wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Nr 38/92 z dnia 28.09.1992 r.; surowiec: surowce ilaste ceramiki budowlanej.

4. „WITASZYCE” – złoże udokumentowane i eksploatowane, obszar górniczy „Witaszyce”: 17,86 ha, teren
górniczy „Witaszyce”: 34,05 ha, użytkownik: Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
„Cerabud S.A.” (ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn); złoże w kompetencji Marszałka Województwa
Wielkopolskiego; koncesja OSg/7512/30/94 z dnia 01.09.1994 r. ze zmianami; surowiec: surowce ilaste
ceramiki budowlanej, piaski i piaski schudzające. Udokumentowane złoże surowca ilastego, kruszywa
naturalnego i piasków schudzających; decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSRI.7422.18.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. stwierdzono z urzędu wygaśnięcie koncesji na wydobywanie
kopaliny z przedmiotowego złoża.

5. „WITASZYCE JAGIEŁKA” – złoże udokumentowane, nienaruszone eksploatacją, decyzją Starosty
Jarocińskiego znak BI.E-BM.751-1-6/07 z dnia 05.07.2007 r. została cofnięta bez odszkodowania koncesja
na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Witaszyce Jagiełka” w miejscowości Witaszyce.
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6. „WITASZYCZKI I” – złoże udokumentowane i eksploatowane, obszar górniczy „Witaszyczki I”: 7,37 ha,
teren górniczy „Witaszyczki I”: 9,03 ha, użytkownik: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. w Jarocinie,
Witaszyczki 1a; złoże w kompetencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego; koncesja znak DSRIV.7422.9.2012 z dnia 26.04.2012 r.; surowiec: piaski. Decyzją znak DSR-I.7422.137.2014 z dnia
15 stycznia 2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego stwierdził wygaśnięcie z dniem 31 grudnia
2014 r. koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Witaszyczki I” w miejscowości
Witaszyczki.

7. „OSIEK” – złoże udokumentowane i eksploatowane, obszar górniczy „Osiek”: 1,98 ha, teren górniczy
„Osiek”: 3,22 ha; użytkownik: Ireneusz Wieliński-Osiek; złoże w kompetencji Starosty Jarocińskiego;
koncesja znak BŚ.751-1-2/08 z dnia 03.04.2008 r.; surowiec: piaski i żwiry. Udokumentowane złoże
kruszywa naturalnego; decyzją Starosty Jarocińskiego znak BŚ.6522.1.2013.MB z dnia 12.04.2013 r.
stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny z przedmiotowego złoża.

8.

„OSIEK MK” – złoże kruszywa naturalnego „Osiek MK” udokumentowane, dokumentacja geologiczna
zatwierdzona decyzją Starosty Jarocińskiego znak BŚ.6528.1.2012.MB z dnia 02.02.2012 r.

9. „OSIEK II” – złoże kruszywa naturalnego ”OSIEK II”, dokumentacja geologiczna zatwierdzona decyzją
Starosty Jarocińskiego znak BŚ.6528.2.2012.MB z dnia 24.10.2012 r. złoże kruszywa naturalnego „OSIEK
II”, dokumentacja geologiczna zatwierdzona decyzją Starosty Jarocińskiego znak BŚ.6528.2.2012.MB
z dnia 24.10.2012 r.; Użytkownik Ireneusz Wieliński Zakład Górniczy OSIEK, Osiek 37; złoże w kompetencji
Starosty Jarocińskiego; koncesja znak BŚ.6522.2.2013.MB z dnia 08.03.2013 r.; surowiec: piaski.

10. „CZĄSZCZEW”– złoże udokumentowane, obejmujące m. in. pierwotny obszar górniczy „CZĄSZCZEW–
POLE A”, częściowo wyeksploatowane; decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak
DSR.IV.7512-287/10 z dnia 15.03.2011 r. stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny
ze złoża kruszywa naturalnego „Cząszczew” w miejscowości Cząszczew.

11. „CZĄSZCZEW II” – złoże udokumentowane i eksploatowane, obszar górniczy „Cząszczew II”: 1,79 ha,
teren górniczy: „Cząszczew II”: 2,68 ha; użytkownik: Żwirownia Cząszczew Krystyna Antczak i Wspólnicy
Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań; złoże w kompetencji Starosty Jarocińskiego;
koncesja znak BŚ.6522.10.2011.MB z dnia 04.10.2011 r.; decyzją BŚ.6522.5.2012.MB z dnia 17.08.2012 r.
koncesja została przeniesiona z P.P.U.H. Krystyna Antczak, Cząszczew 32. 63-200 Jarocin na rzecz:
Żwirownia Cząszczew Krystyna Antczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 2/8, 61-820
Poznań; decyzją BŚ.6522.11.2013.MB z dnia 26.09.2013 r. dokonano zmiany nazwy przedsiębiorcy na:
Żwirownia Cząszczew Antczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań;
surowiec: piaski.

12. „Radlin AL” – złoże udokumentowane, surowiec: piaski; złoże kruszywa naturalnego w kat. C1
w miejscowości Radlin, gmina Jarocin, zatwierdzone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
16
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decyzją Nr DSR-I.7427.53.2014 z dnia 30.07.2014 r.; kruszywo naturalne w formie jednego pola o pow. 9,0
ha; wnioskodawca: „Alwikor” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 47E. 90-729 Łódź, reprezentowany
przez pełnomocnika Michała Górnego zam. Os. Raczyńskiego 20/16, 62-020 Swarzędz.

5.4. Warunki wodne.

5.4.1. Wody powierzchniowe i zagrożenia powodziowe.
Podstawową sieć hydrograficzną tworzą w gminie Jarocin rzeki: Lutynia, Lubianka i Lubieszka, leżące
w dorzeczu Warty. Pozostałe ważniejsze cieki wodne to: Brodek, Obra, Żybura, Czarny Rów II, Kanał
Stefanowski, Lipinka, Rudnik.
Zlewnia rzeki Lutyni o powierzchni 575 km2 jest zlewnią typowo rolniczą, posiadającą nieliczne
zbiorniki wodne. Jej większe dopływy to Lubieszka i Lubianka. Lutynia wypływa spod Korytnicy na południe od
Pleszewa i uchodzi do Warty na wysokości Orzechowa.
Lewostronny dopływ Lutyni – Lubieszka odwadnia obszar wynoszący łącznie około 220 km2, natomiast
prawostronnym dopływem jest Lubianka – ciek o długości około 20 km. Na Lubieszce zlokalizowany jest
zbiornik retencyjny „Roszków”.
Zbiornik wodny „Roszków” na rzece Lubieszce, użytkowany od 1997 r., znajduje się na terenach wsi:
Roszków, Siedlemin i Nosków. Rozciąga się z północnego-zachodu na południowy-wschód na długości 2,2 km
od wsi Roszków do miejscowości Siedlemin. Jego zadaniem jest magazynowanie wody dla celów rolnictwa,
łagodzenie przebiegu fali powodziowej, ponadto zbiornik wykorzystywany jest do celów rekreacji i sportów
wodnych na potrzeby ludności Jarocina. Właścicielem zbiornika jest Skarb Państwa, natomiast administratorem
oraz użytkownikiem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Rejonowy Oddział
w Ostrowie Wielkopolskim.
Zagrożenia powodziowe.
Dolina głównej rzeki w gminie – Lutyni – posiada systemem obwałowań o łącznej długości około 17 km
(na terenie gminy) 17,026 km – wał prawostronny, lewostronny, cofkowy zlokalizowany w całości na terenie
gminy Żerków. Funkcję zbiornika przeciwpowodziowego pełni zbiornik „Roszków”, z największą budowlą
hydrotechniczną na Lubieszce – zaporą (o wysokości piętrzenia 7,2 m) z urządzeniami przepustowymi.
Na terenie gminy planuje się drugi zbiornik – „Bachorzew” – w km 31+100 rzeki Lutyni, który będzie
miał następujące parametry:
●

powierzchnia – 62,0 ha,

●

pojemność – 2,4 mln m3,

●

zwierciadło wody: maks. – 97,5 m n.p.m., min. – 94,0 m n.p.m.,
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●

zapora ziemna o długości ca 400 mb, wysokości ca 5,0 m i szerokości ca 5,0 m,

●

klasa ważności budowli – IV.

Jego budowa umożliwi zatrzymywanie wód w zlewni rzeki, korzystnie wpłynie na gospodarkę wodną w dolinie i
zlewni, przyczyni się do podniesienia zwierciadła wody gruntowej i wody przepływającej w cieku, ograniczy
niepożądany odpływ wody i wyrówna przepływy w cieku. Przyczyni się to do lepszego wykorzystania opadów
atmosferycznych, ograniczy spływy powierzchniowe, poprawi warunki retencji gruntowej.
Dla żadnej z rzek przepływających przez gminę Jarocin nie zostało opracowane „Studium
dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi”, nie zostały także wyznaczone
strefy zalewu wody przy Q1% i Q10%.
Dla rzek przepływających przez gminę Jarocin Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu nie sporządził Studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczające obszary szczególnego zagrożenia
powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q1% (średnio raz na 100 lat), natomiast dla rzeki Lutyni
i Kanału Mosińskiego (Kościańskiego Kanału Obry) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził
mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego.
Wrysowano na rysunku zmiany Studium granice obszarów narażonych na zalanie wodami Q1%,
Q10% i Q0.2% wg map zagrożenia powodziowego oraz wyznaczono zasięg zagrożenia powodziowego rzeki
Lutyni według operatu przeciwpowodziowego byłego województwa kaliskiego.
Czystość wód. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.
W gminie Jarocin monitoringiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych objęte są dwie główne rzeki
– Lutynia i Lubieszka. Obie osiągnęły w 2006 r. IV klasę czystości, czyli wody niezadowalającej jakości.
Najbardziej zagrożone są odcinki: górny – od źródeł do zbiornika „Roszkow”, oraz dolny – poniżej ujścia Lipinki.
Najnowsza ocena stanu wód przeprowadzona została na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545)
oraz zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z GIOŚ. Według „Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku
2011”, stan wody Lutyni od Lubieszki do ujścia został określony jako zły, natomiast stan chemiczny określono
jako poniżej dobrego. Potencjał ekologiczny zakwalifikowano jako umiarkowany, jednak w ocenie spełnienia
wymagań dla obszarów chronionych uznano, że nie spełnia on wymogów.
Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych w
punkcie pomiarowo-kontrolnym LUTYNIA – ŚMIEŁÓW i w jednolitej części wód na podstawie wyników badań z
roku 2011 przedstawia się następująco:
●

klasa elementów biologicznych – III (stan umiarkowany),

●

klasa elementów fizykochemicznych – stan poniżej dobrego,

●

klasa elementów hydromorfologicznych – I,
18
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●

klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego.
Główne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych:

●

zanieczyszczenia obszarowe w formie spływu powierzchniowego związków biogennych z pól uprawnych,

●

zanieczyszczenia punktowe stanowiące niekontrolowane zrzuty wód zużytych na cele bytowe
lub gospodarcze,

●

nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki i niedostatecznie oczyszczone wody odciekowe
z oczyszczalni.
Główne źródła zanieczyszczenia rzek:

●

Lutyni – oczyszczalnia ścieków w Raszewach i Żółkowie oraz gorzelnie Magnuszewice i Twardów,

●

Lubieszki – ścieki z oczyszczalni dla Jarocina w Cielczy oraz zakładu KPCB „Cerabud” S.A. w Brzostowie,

●

Lubianka – ścieki z gorzelni w Dobieszczyźnie oraz z Firmy Produkcyjno-Handlowej „Paula” w Parzewie.

5.4.2. Wody podziemne.
Na obszarze gminy wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują głównie w utworach
czwartorzędu i trzeciorzędu, natomiast wody nieużytkowe w utworach jurajskich. Przeważa tu piętro
trzeciorzędowe mające charakter regionalny, natomiast wody piętra czwartorzędowego związane są wyłącznie
z doliną Obry – Lubieszki oraz ze strukturami kopalnymi „Potarzyca – Golina – Zakrzew – Witaszyce”.
Wody piętra trzeciorzędowego występują w obrębie utworów sedymentacji burowęglowej, dwudzielnej.
Na obszarze gminy nie wydzielono GZWP, najbliższe z nich to GZWP 150 Pradolina Warszawa – Berlin (Dolna
Odra) oraz GZWP 311 Zbiornik rzeki Prosny.
Poziom czwartorzędowy występuje na głębokości od ok. 1.0 m do ok. 7,6 m p.p.t., nie oddzielony
od powierzchni terenu warstwami utworów słaboprzepuszczalnych. Stwierdza się zatem, że poziom ten nie jest
naturalnie chroniony przed infiltracją ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Kolejny użytkowy
poziom wodonośny – czwartorzędowy międzyglinowy występuje na głębokości od ok. 7,0 m do ok. 53,0 m p.p.t.,
oddzielony od powierzchni terenu warstwami glin, iłów i mułków o miąższościach od ok. 4.0 m do ok. 37,5 m
p.p.t. Tym samym wody podziemne czwartorzędowego międzyglinowego poziomu wodonośnego są we
właściwym zakresie, w sposób naturalny chronione przed bezpośrednią infiltracją ewentualnych zanieczyszczeń
z powierzchni terenu.
Na terenie gminy pod utworami okresu trzeciorzędowego i czwartorzędowego występuje jurajskie
piętro wodonośne o znaczeniu regionalnym. Jest ono nieużytkowane, a wody z tego piętra rozpoznano
wierceniami, itp. w Wilkowyi.
W obrębie osadów wodnolodowcowych i rzecznych oraz piasków międzyglinowych, występuje główny
użytkowy poziom wodonośny w utworach czwartorzędu, który nie jest bardzo rozprzestrzeniony. Poziom
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wodonośny rozpoznany w dolinach cieków (otwory w Jarocinie – Cielczy) związany jest najczęściej
z akumulacją aluwialną i często ma charakter lokalny. Zasilany jest przez opady atmosferyczne i posiada więź
hydrauliczną z ciekami powierzchniowymi, a w dolinach rzecznych, które są jednocześnie strefami drenażu,
może być zasilany z poziomów niżej zalegających. Stąd poziom ten gromadzi wody opadowe i ze względu
na brak izolacji jest bardzo podatny na przenikające z powierzchni ziemi zanieczyszczenia.
Centralna część obszaru objętego zmianą Studium położona jest w obszarze zasobowym wód
podziemnych ujęcia miejskiego w Jarocinie, wyznaczonym w „Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych dla miasta Jarocina, powiat jarociński,
województwo

poznańskie”

zatwierdzonej

decyzją

Prezesa

Centralnego

Urzędu

Geologii

znak

KDH/013/1635/M/65 z dnia 15 kwietnia 1965 r. Obszar objęty zmianą studium położony jest poza Głównymi
Zbiornikami Wód Podziemnych. Użytkowymi poziomami wodonośnymi są poziomy czwartorzędowy
i trzeciorzędowy. Stopień utrudnienia przenikania ewentualnych zanieczyszczeń przez ww. warstwy wodonośne
jest zróżnicowany. Poziom czwartorzędowy nie jest właściwie chroniony w sposób naturalny przed infiltracją
ewentualnych zanieczyszczeń powierzchni terenu (nakład nad użytkową warstwą wodonośną stanowi glina
o miąższości ok. 5,0 m).
Natomiast trzeciorzędowy poziom wodonośny zalega pod nakładem utworów słabo przepuszczalnych
wykształconych w postaci warstw glin i iłów o łącznej miąższości około 50 m. Jakkolwiek ww. warstwy
geologiczne chronią stosunkowo dobrze użytkową warstwę wodonośną przed zanieczyszczeniami, co jednak
nie wyklucza infiltracyjnego przenikania zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo ochrony środowiska, środowisko gruntowo-wodne powinno być chronione przed zanieczyszczeniami.
Planowany rodzaj zabudowy nie powinien negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Warunkiem
uzyskania takiego stanu jest zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych gwarantujących eliminację
możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowego, a za jego pośrednictwem użytkowej warstwy
wodonośnej, szczególnie w odniesieniu do czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

5.5. Walory produkcyjne przestrzeni rolniczej.
Na obszarze gminy występują głównie gleby 4. i 2. kompleksu rolniczej przydatności gleb (żytniego
bardzo dobrego i pszennego dobrego). Gleby kompleksu 2. skupiają się głównie na północy i na południu,
natomiast gleby kompleksu 4. występują na obszarze pomiędzy Goliną, Siedleminem i Zakrzewem. W pasie
na południe od równoleżnikowego przebiegu Lubieszki, przebiegającym przez wsie Cząszczew, Cielcza,
Wilkowyja i Łuszczanów, w okolicy Radlina, oraz na zachód od Mieszkowa – dominują gleby 6. i miejscami
7. kompleksu, czyli żytniego słabego i żytniego bardzo słabego. Gleby kompleksu 5. występują nielicznie,
znajdują się na niewielkich powierzchniach, głównie w okolicach Jarocina, Hilarowa i Goliny.
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Do kompleksu żytniego bardzo dobrego, który obejmuje gleby średnio dobre i dobre, wchodzą gleby
deluwialne wyżej położone, o głębokim poziomie wody gruntowej, oraz mady średnie i lekkie. Najczęściej
należą one do klasy IIIa i IIIb, z tym, że bardziej nadają się pod uprawę pszenicy niż żyta. Gleby te
są uniwersalne, przydatne pod uprawę wszystkich roślin uprawnych, w zależności jednak od prowadzonej
na nich kultury rolnej.
Gleby 2. kompleksu rolniczej przydatności cechuje głęboki poziom próchniczy (gleby brunatne, płowe
i szare – wytworzone z glin zwałowych i utworów pyłowych wodnego pochodzenia).
Gleby kompleksu pszennego dobrego należą do klas bonitacyjnych IIIa i IIIb.
Kompleks żytni słaby – 6. – gleby lekkie, wytworzone z piasków silnie przepuszczalnych
(gleby brunatne wyługowane oraz gleby rdzawe, płowe i bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych,
często żwirowatych i kamienistych, lub wytworzone z piasków gliniastych lekkich, płytkich, na piaskach luźnych
lub żwirach). Są to gleby najczęściej klasy V, czasem Ivb, okresowo lub stale za suche, a w warunkach
niedoboru opadów regionu wielkopolskiego susza glebowa potęguje się. Ponadto do tego kompleksu
przynależą czarne ziemie lekkie podścielone piaskiem luźnym, mady lekkie lub średnie, bardzo płytkie
na podłożu żwirowym lub piaszczystym – klasy Ivb lub V.
Kompleks 7. żytni bardzo słaby – najuboższe gleby piaszczyste, nadające się przede wszystkim
pod zalesienie.
Gleby kompleksu 8. i 9. występują w gminie w postaci szczątkowej i nie tworzą zwartych powierzchni.
Gleby 1. kompleksu – nie występują.
Użytki zielone średnie, pokrywające mady i czarne ziemie, znajdują się głównie wokół całej doliny rzeki
Lubieszki, ich większe powierzchnie występują miejscowo w dolinie Lipinki oraz u zbiegu Lutyni z jej prawym
dopływem, który wpada do niej na zachód od Łuszczanowa. Ponadto występują w dolinie Obry i w dolinie Lutyni
i Żybury. Użytki zielone słabe i bardzo słabe, występujące przeważnie na glebach murszowatych, to niewielka
część użytków zielonych, zaś użytki bardzo dobre nie występują wcale. Użytki zielone bardzo słabe występują
na większej powierzchni na zachód od oczyszczalni ścieków w Cielczy oraz w okolicy wsi Kadziak i pokrywają
prawie całą wąską dolinę cieku Brodek wpływającego do rzeki Lutyni.
Z uwagi na wysoki współczynnik bonitacyjny gleb, w gminie dominuje intensywna produkcja roślin
przemysłowych oraz zbóż takich jak: pszenica i jęczmień. Gmina jest predysponowana do uprawy rolniczej
w zakresie bliskim dotychczasowemu, z wyłączeniem z uprawy, w dłuższej perspektywie czasowej, gruntów
V i VI klasy bonitacyjnej. Ważną rolę odgrywa tradycyjne podejście rolników do ziemi na obszarze Wielkopolski,
przejawiające się poddawaniem ciągłej uprawie nawet gruntów niewydajnych ekonomicznie, przy utrzymaniu
wysokiej kultury rolnej, dzięki czemu nie wzrasta odsetek nieużytków, lasów, gruntów odłogowanych
i ugorowanych.
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5.6. Obszary i obiekty przyrodnicze objęte formalną ochroną na mocy przepisów szczególnych.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”.
Powołany na mocy Uchwały Nr 74/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 września
1989 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego „Szwajcaria Żerkowska” na terenie województwa
kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru. Forma tej ochrony przyrody została podtrzymana na terenie
powiatu jarocińskiego w uchwalonym w 2001 r. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Wielkopolskiego. Fragment obszaru chronionego znajduje się w północnej części gminy i zajmuje na jej terenie
powierzchnię ok. 1 490 ha. Obowiązują na nim zakazy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
Pomniki przyrody.
Występowanie na terenie gminy pomników przyrody przedstawiono w tabeli nr 5.6.
Tabela 5.6. Pomniki przyrody zarejestrowane.

Nr inwent.

Gatunek

Miejscowość,
położenie

Nr 111

3 dęby

Cielcza

Nr 112

2 głazy narzutowe

Jarocin

Nr 292

Lipa drobnolistna

Nr 293

Lipa drobnolistna

Nr 294

Dąb szypułkowy

Nr 446
Nr 447
Nr 448
Nr 450

Sosna pospolita
4 dęby szypułkowe
4 dęby szypułkowe
6 świerków pospolitych

Jarocin, przy wejściu
do Kościoła św.
Marcina
Jarocin, wschodnia
część placu Kościoła
Św. Marcina
Siedlemin, park
podworski
Tarce
Tarce
Tarce, przy kapliczce
Tarce, park

Nr 451
Nr 452
Nr 453
Nr 454

Dąb szypułkowy
2 dęby szypułkowe
Sosna smołowa
6 świerków pospolitych

Tarce
Tarce, park
Tarce, park
Tarce, park

Nr 455
Nr 456

5 sosen wejmutek
Platan klonolistny

Nr 457

Platan klonolistny

Opis
obw. 412 cm,
529 cm, 369 cm
obw. 1050 cm,
wys. 120;
obw. 1210 cm,
wys. 40 cm
obw. 342 cm
wys. 28 m

Nr
orzecz.

Nr decyzji

Data wydania
aktu

197

15.12.1956.

199

15.12.1956.

292

06.05.1978.

obw. 370 cm
Wys. 24 m

293

06.05.1978.

294

06.05.1978.

446/82
447/82
448/82
450/82

02.02.1982.
13.02.1982.
13.02.1982.
13.02.1982.

451/82
452/82
453/82
454/82

15.02.1982.
15.02.1982.
15.02.1982.
15.02.1982.

Tarce, park
Tarce, park

obw. 330 cm
wys. 32 m
obw. 250 cm
wiek ok. 200 lat
wiek ok. 200 lat
obw. 176, 177,
162, 194, 226, 176
cm
wiek ok. 250 lat
wiek ok. 250 lat
obw. 310 cm
tworzą koło
rosnące w parku
dwa zrośnięte pnie

455/82
456/82

15.02.1982.
15.02.1982.

Tarce, park

-

457/82

15.02.1982.
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Nr 458
Platan klonolistny
Tarce, park
458/82
15.02.1982.
Nr 459
Platan klonolistny
Tarce, park
459/82
15.02.1982.
Nr 460
Aleja dębowa
Tarce, Wysogotówek rozciąga się na
460/82
15.02.1982.
odcinku 400 m
Nr 532

Jesion wyniosły

Witaszyce, przy
ośrodku zdrowia

obw. 243 cm
wys. 22 m

Nr 543

Platan klonolistny

Witaszyce, park –
strona frontowa
pałacu

obw. 628 cm

Nr 544

Jesion Wyniosły

Witaszyce, park –
przy byłej oranżerii

obw. 377 cm

Nr 545

Jesion wyniosły

Witaszyce, park –
strona pn.-zach.

Obw. 345 cm

Nr 546

Klon zwyczajny

Witaszyce, park

obw. 255 cm

Nr 547

Klon polny

Witaszyce, park – za
byłą oranżerią

obw. 220 cm

Nr 548

Grab pospolity

Witaszyce, park

obw. 220 cm

Nr 549

Miłorząb dwuklapowy

Witaszyce, park – od obw. 157 cm
strony wschodniej

532/84

03.09.1984.

5.7. Lasy.
Według danych GUS z 2008 r. na terenie gminy Jarocin całkowita powierzchnia gruntów leśnych
wynosi 5 169,9 ha, z czego 21,6 ha znajduje się w granicach administracyjnych miasta Jarocin. Największe
kompleksy leśne znajdują się w centralnej części gminy, na zachód od Jarocina, oraz na północnym-wschodzie
w sołectwie Tarce.
Powierzchnia gruntów leśnych publicznych w mieście zajmuje obszar około 19,0 ha. Są to w całości
grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Natomiast na obszarze wiejskim grunty leśne
publiczne zajmują obszar 5 055,3 ha, z czego 99,8% to grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych. Grunty leśne prywatne obejmują łącznie obszar 122,6 ha, w tym 2,6 ha znajduje się w mieście
Jarocinie.
Nadleśnictwo Jarocin, o powierzchni ogólnej wynoszącej 23 468,67 ha, podzielone jest na trzy obręby:
Czeszewo, Klęka i Jarocin, z których ostatni obejmuje swym zasięgiem gminę Jarocin w całości. Nadleśnictwo
podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W skali nadleśnictwa w strukturze siedliskowej
lasów występuje względna równowaga pomiędzy siedliskami borowymi i lasowymi. Siedliska borowe zajmują
44,4% powierzchni lasów, natomiast siedliska lasowe 55,6%. Dominują siedliska boru mieszanego świeżego
(BMśw), lasu mieszanego świeżego (LMśw), lasu świeżego (Lś) oraz boru świeżego (Bśw). Procentowy udział
powierzchni drzewostanów według gatunków panujących kształtuje się następująco: sosna (66,1%),
dąb (16,1%), brzoza (6,4%), olsza (6%). Z przeprowadzonej analizy struktury siedliskowej lasów Skarbu
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Państwa w granicach gminy i miasta Jarocin wynika, iż największą powierzchnię zajmują: bór mieszany świeży
(BMśw) oraz las mieszany świeży (LMśw).

5.8. Uwarunkowania wynikające z walorów i stanu środowiska przyrodniczego.
1. Na terenie gminy występują dwa główne obszary funkcjonalne oraz trzy jednostki geologicznogeomorfologiczne: Wysoczyzna Kaliska i Wał Żerkowski (Kondracki 2004) tworzące obszar funkcjonalnie
do siebie zbliżony, oraz stanowiąca ich przeciwieństwo dolina Lubieszki w swoim równoleżnikowym
przebiegu.
2. W podłożu Wysoczyzny Kaliskiej i Wału Żerkowskiego przeważają utwory gliniaste, miejscami przykryte
warstwą utworów piaszczystych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, z których wytworzyły się
gleby płowe, brunatne typowe i brunatne wyługowane, z przewagą gleb płowych.
3. Zasięg wielkoobszarowej powierzchni leśnej w północno-wschodniej części gminy pokrywa się
z zasięgiem utworów piaszczysto-żwirowych równiny wodnolodowcowej, na której wytworzyły się głównie
gleby rdzawe, zaś zasięg lasu położonego na północny-zachód od Jarocina – pokrywa się z zasięgiem
piasków lodowcowych występujących na glinach wysoczyzny morenowej.
4. Dna dolin rzecznych zajęte są przez piaski den dolinnych, gleby murszowate oraz czarne ziemie, przy czym
każda z rzek gminy ma sobie właściwą kombinację tych gleb.
5. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące 63% powierzchni gminy.
6. Według klasyfikacji klas bonitacyjnych gruntów ornych, na terenie gminy dominują gleby IIIa i IVa klasy
bonitacyjnej, stanowiące odpowiednio 27% i 28% jej powierzchni. Nie stwierdzono gruntów ornych
najlepszych (I klasa bonitacji), a grunty orne bardzo dobre zajmują jedynie 1% powierzchni gminy. Z analizy
kompleksów rolniczej przydatności gleb wynika dominacja 4. kompleksu żytniego bardzo dobrego (29,8%)
oraz 2. kompleksu pszennego dobrego (18,7%).
7. Lasy stanowią 25,7% powierzchni gminy Jarocin, dominują wśród nich siedliska boru mieszanego świeżego
oraz lasu mieszanego świeżego. Największe powierzchnie leśne występują w centralnej oraz północnowschodniej części gminy.
8. Lasy o największych walorach przyrodniczych, obejmujące cenne fragmenty rodzimej flory, występują
w sołectwach: Potarzyca, Tarce i Siedlemin, na łącznej powierzchni ok. 280 ha.
9. Lasy prywatne mają strukturę bardzo rozdrobnioną, największe ich zwarte powierzchnie występują
w obrębach geodezyjnych: Osiek-Cząszczew i Łuszczanów, i nie przekraczają 10 ha.
10. Sieć hydrograficzna reprezentowana jest przez rzeki leżące w dorzeczu Warty, w zlewni III rzędu: Lutynię,
Lubieszkę i Lubiankę. Na rzece Lubieszce funkcjonuje sztuczny zbiornik wodny „Roszków”.
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11. 40% powierzchni gminy zostało zmeliorowane, długość rowów melioracyjnych wynosi 170,1 km. W wyniku
melioracji, które objęły wszystkie doliny rzeczne, została zmieniona struktura wilgotnościowa gleb,
co doprowadziło do procesu murszenia gleb torfowych i w konsekwencji do ich zaniku.
12. Monitoringiem stanu czystości wód objęte są rzeki: Lutynia i Lubieszka, niosące w 2006 r. wody
niezadowalającej klasy czystości (IV).
13. Zbiornik

„Roszków”

jest

mało

odporny

na

zanieczyszczenia

i

wykazuje

małe

zdolności

do samooczyszczania się, co wynika z braku dobrze wykształconych zbiorowisk roślinnych, wydłużonego
kształtu, rolniczego charakteru zlewni oraz obciążenia zanieczyszczonymi wodami Lubieszki. Badania
przeprowadzone w 2000 r. wykazały pozaklasowy stan czystości ze względu na zanieczyszczenie
biogenami, negatywny stan sanitarny i wysokie stężenie chlorofilu a.
14. Monitoring czystości wód podziemnych wykonywany był w 2004 r. w trzech punktach pomiarowych:
w Golinie stwierdzono III zadowalającą klasę czystości, w Jarocinie i Wikowyi IV niezadowalającą klasę.
15. Mieszkańcy miasta i gminy zaopatrywani są w wodę z 6 podziemnych ujęć wód zlokalizowanych
w: Jarocinie, Wilkowyi, Stefanowie, Potarzycy, Witaszycach i Kątach.
16. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi: na terenie miasta 83,0 km, na terenie gminy 167,7 km,
długość sieci wodociągowej magistralnej wynosi 59,5 km. Zwodociągowanie gminy Jarocin wynosi 98%.
17. Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta wynosi 82,8 km, długość sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 181,7 km, długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi
65,5 km. Skanalizowanie gminy Jarocin wynosi 95%.
18. Oczyszczalnie komunalne typu mechaniczno-biologicznego funkcjonują w Cielczy i Witaszycach.
Składowisko odpadów zlokalizowane jest w Witaszycach, przyjmuje ono rocznie 9 000 Mg – 10 000 Mg
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Stopień zapełnienia składowiska wynosi ok. 60%,
termin zamknięcia nie został określony.
19. Na terenie gminy znajdują się złoża gazu ziemnego: Jarocin I, Radlin (część), Klęka, Klęka-E i Roszków
(część) oraz złoża kruszyw naturalnych (piasek, żwir, surowce ilaste ceramiki budowlanej): Bachorzew,
Bachorzew KR, Brzostów, Witaszyce, Witaszyce Jagiełka, Witaszyczki I, Osiek, Osiek MK, Osiek II,
Cząszczew i Cząszczew II.
20. Na terenie gminy nie zostały przekroczone wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.
21. Badania gleb nie wykazały zanieczyszczenia metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymi.
22. Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego są cztery linie wysokiego napięcia: 400 kV
(Plewiska-Ostrów Wlkp.) i 110 kV (Konin-Jarocin, Pleszew-Jarocin, Jarocin-Kożmin), dla których została
wyznaczona strefa techniczna wolna od zabudowy (po 28 m i po 14 m od osi linii w obu kierunkach).
23. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu następuje głównie na terenie miasta Jarocina, wzdłuż
drogi krajowej nr 11. Podstawowymi źródłami hałasu w gminie mogą być ponadto drogi krajowe nr 12 i 15
oraz droga wojewódzka nr 443.
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24. Ze względu na brak obszarów stanowiących dużą wartość przyrodniczą, prawną formą ochrony przyrody
został objęty jedynie teren położony w północnej części gminy na powierzchni ok. 1 490 ha, stanowiący
Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”. Ponadto na terenie gminy uznano za pomniki
przyrody 48 drzew, 1 aleję dębową oraz 2 głazy narzutowe.
6. ŚRODOWISKO KULTUROWE.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, określają podstawowe zasady
ochrony zabytków. W szczególności regulacje odnoszące się w cytowanej ustawie do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
znajdują się w itp. 7, 16, 18, 19, 20, 31 i 145.
Itp. 4 pkt 1 w powiązaniu z itp. 3 pkt 1 wymienionej ustawy rozstrzygają, że ochronie winny podlegać
wszystkie zabytki, również te, które nie są objęte którąś z form, o których mowa w itp. 7 (wpis do rejestru
zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego). Ważnym narzędziem ochrony zabytków, które nie zostało wymienione w
cytowanym itp. 7, jest założenie i prowadzenie przez burmistrza gminnej ewidencji zabytków.

6.1. Strefy ochrony konserwatorskiej.
Strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Jarocina oraz układów ruralistycznych
wsi: Cielcza, Golina, Mieszków, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Tarce, Wilkowyja, Witaszyce, Zakrzew.
Strefa „A” występuje w mieście Jarocinie i obejmuje zabytkowe centrum śródmieścia Jarocina,
w którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie
nieznacznie zniekształconym. W strefie „A” dla planowanej zabudowy uzupełniającej obowiązuje wymóg
przeprowadzenia

wyprzedzających

badań

archeologiczno-architektonicznych.

Ratownicze

badania

archeologiczne pozwalają określić pierwotne linie zabudowy, historyczne podziały działek, szerokość zabudowy
historycznej, która winna znaleźć odzwierciedlenie w projektowanych elewacjach budynków. Należy liczyć się
także z koniecznością zachowania w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu terenu wartościowych reliktów
historycznej zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów,
bram itp. Historyczną zabudowę uzupełniającą należy odtworzyć zgodnie z przekazami ikonograficznymi
oraz wynikami badań archeologiczno-architektonicznych. Dla obszarów i obiektów szczególnie cennych
pod względem historycznym i architektonicznym należy wprowadzić program rewaloryzacji wraz z terenami
przyległymi, na podstawie jednolitej koncepcji przestrzenno-architektonicznej (również uwzględniającej
uporządkowanie stanu władania nieruchomościami).
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Przedmiotem ochrony w strefie ochrony wsi konserwatorskiej będą:

a) układ dróg wraz z ich granicami i liniami zabudowy,
b) zabudowa wsi i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa mieszkalna i gospodarcza w odniesieniu do:
-

historycznie ukształtowanych parametrów, a w szczególności gabarytów, ukształtowania brył,
konstrukcyjnych podziałów elewacji oraz wysokości kondygnacji,

-

kondycji technicznej,

-

substancji zabytkowej, a w szczególności stylistyki bryły, wystroju elewacji, w tym kolorystyki i
faktury, pokryć dachów i stolarki z okuciami,

c) mała architektura, tj. ochronie i opiece podlegać będą zachowane zabytkowe pomniki, krzyże i kapliczki,
zabytkowe ogrodzenia murowane i żelazne z bramami,

d) nawarstwienia kulturowe i zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, tj. ochronie i opiece podlegać
będą starożytne, średniowieczne i nowożytne nawarstwienia kulturowe oraz zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne.
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej.
Strefa „B” obejmuje obszary, na których elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości
zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całość stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. Działalność
konserwatorska w strefie „B” zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania,
w tym przede wszystkim zabudowy, układu dróg, podziału i sposobu zagospodarowania działek. Zmierza też
do restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych, z dostosowaniem współczesnej
funkcji do wartości obiektów. Strefę „B” zaleca się wyznaczyć w miejscowościach: Cielcza, Mieszków
i Wilkowyja.

6.2. Obiekty i obszary objęte ochroną prawną.
Zasady ochrony zabytków określają przepisy ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami oraz regulacje
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na obszarze których te zabytki są zlokalizowane.
Tabela 6.2.1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

L.p.
1.
2.
3.
4.

Miejscowość
Jarocin

Obiekt
Kościół św. Ducha – ruiny, 1516

Jarocin
Jarocin
Jarocin

Plebania, 1857
Ratusz, 1799-1804
Zespół Pałacowy, 2 poł. XIX, XX:
Pałac

Nr decyzji NR REJESTRU
KL_IV73/105/53
439/Wlkp/A
KLIII880/165/70 998/A
KL-III-885/25/64 10/64
KL-III-680/90/68
183/A

Data
31.12.1953
20.12.2006
11.03.1970
31.10.1964
21.08.1968
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439/Wlkp/A
20.12.2006
5.
Jarocin
Skarbczyk, XV?, 1894
KL-III-680/92/68 185/A
21.08.1968
KL.III.885/15/61
27.12.1961
493/Wlkp/A
20.12.2006
Jarocin
Park, ob. miejski
1504/A
28.03.1974
439/Wlkp/A
20.12.2006
6.
Jarocin
dom, Rynek 3
KLIII880/143/70 976/A
06.03.1970
7.
Jarocin
dom, Rynek 5
KLIII880/144/70 977/A
06.03.1970
8.
Jarocin
dom, Rynek 6
PSOZ-40/80/96 725/A
26.02.1996
9.
Jarocin
dom, Rynek 8
KLIII880/145/70 978/A
06.03.1970
10. Jarocin
dom, Rynek 9
KLIII880/146/70 979/A
06.03.1970
11. Jarocin
dom z oficynami, Rynek 12
PSOZ-Kal-40/99/95 717/A
15.11.1995
12. Jarocin
dom, Rynek 13
KLIII880/147/70 980/A
06.03.1970
13. Jarocin
dom, Rynek 15
KLIII880/148/70 981/A
06.03.1970
Jarocin
dom, Rynek 20
736/A
12.09.1997
Jarocin
dom, hotel „Pod Złotą Kulą”, Rynek 24
219/Wlkp/A
16.03.2005
Jarocin
dom, Śródmiejska 6
737/A
16.09.1997
14. Jarocin
park
KL-III-880/8/74 1504/A
28.03.74
439/Wlkp/A
20.12.06
15. Jarocin
dom, ul. Św. Ducha 24
KLIII5340/89/87 500/A
11.12.1987
16. Jarocin
kościół p. w. Św. Marcina
A.K.130/31 AK
11.03.1931
oraz 555/A
22.01.1991
17. Jarocin
układ urban., archeol. warstwy kult.
PSOZ-Kal-40/46/93 676 A
15.06.1993
18. Jarocin
dom, ul. gen. Hallera 12
PSOZ-Kal-40/106/94 704/A 18.11.1994
19. Jarocin
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. 150/Wlkp/A
19.12.2003
p.w. św. Jerzego, 1843-1848,1877 z
terenem przykościelnym, podmurówka
ogrodzenia
20. Jarocin
dom katolicki Św. Józefa, ul. św. Ducha 20 155/Wlkp/A
03.02.2004
z otoczeniem
Jarocin
Kościół par.p.w.św. Michała
130/31 AK
11.03.31
555/A
22.01.91
Jarocin
Zespół cmentarza ewangelickiego, ul. 854/Wlkp/A
12.12.2011
Zaciszna 1: teren cmentarza, kaplica
cmentarna, dom grabarza z budynkiem
gospodarczym, brama cmentarna główna,
ogrodzenie cmentarne od wsch. i mur
cmentarny od zach.
Jarocin
Spichlerz Dworski, ul. Poznańska 2
849/Wlkp/A
20.10.2011
Jarocin
Dworzec Kolejowy z otoczeniem
863/Wlkp/A
04.06.2012
Golina
Kościół par. p.w. św. Andrzeja, dzwonnica 618/A
15.03.1991
drewn,
21. Golina
oficyna dworska
KLIV-73/104/53
31.12.53
Golina
Park dworski
250/Wlkp/A
10.10.2005
22. Mieszków
Dwór z resztkami parku
KL-IV73/106/53 906/Wlkp/A 31.12.1953
24.10.2013
23. Mieszków
szkoła, Rynek 29 (ob. 28)
KLIII880/149/70
982/A 06.03.1970
904/Wlkp/A
22.10.2013
Mieszków
Szpital, Dworcowa 8 (ob. 14)
7414/A 744/A 905/Wlkp/A
15.09.1969
22.10.2013
Mieszków
Kościół par. p.w. św. Wawrzyńca
528/A
31.12.1990
Potarzyca
Kościół par. p.w. św. Podwyższenia Św. 92/Wlkp/A
03.07.2002
Krzyża,
cmentarz
przykościelny,
ogrodzenie
28
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24. Radlin
ruiny zamku i kaplica, ogród, ob. cmentarz 196/Wlkp/A 6357/30/A
11.08.2004
rzymsko-katolicki, kaplica
12.03.1930
25. Radlin
kościół par. św. Walentego Wincentego z A.K.I.11a/291/33
556/A 15.11.1933
kaplicą Opalińskich
196/Wlkp/A
12.03.1930
Radlin
Dzwonnica drewniana
998/A
06.03.1970
26. Siedlemin
dwór
KL-IV-73/19/54 876/Wlkp/A 12.05.1954
10.12.2012
Siedlemin
Zespół kościoła parafialnego pw. Św. 842/Wlkp/A
02.02,2012
Mikołaja Biskupa - kościół, kostnica, teren
cmentarza przykościelnego, ogrodzenie
cmentarza, otoczenie zespołu kościoła
Siedlemin
Park Dworski w zespole dworsko- 876/Wlkp/A
10.12.2012
parkowym
Tarce
Zespół pałacowy – pałac, park
1390/A
24.02.1973
Wilkowyja
Zespół kościoła par. p.w. św. Wojciecha 529/Wlkp/A
06.08.2007
Biskupa – kościół, cmentarz przykościelny,
ogrodzenie, plebania, ogród plebański,
bud. gosp.
27. Witaszyce
kościół św. Trójcy, ob. dom katolicki KL-IV-73/19/54 KL-73/7/54
11.01.1954
parafialny
566/A 472/Wlkp/A
22.01.1991
Witaszyce
Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP z 427/Wlkp/A
28.02.2007
terenem przykościelnym
28. Witaszyce
Zespół pałacowy:
KLIII880/139/74 1635/A
11.11.1974
pałac i park
474/Wlkp/A
07.03.2007
dwór, ul. Słupska 1
497
10.03.1989
474/Wlkp/A
07.03.2007
29. Witaszyce
dwór, Słupska 1
KLIII5340/12/89 497
10.03.89
474/Wlkp/A
07.03.07
30. Zakrzew
Zespół pałacowy: pałac
1460/A
03.09.1973
park, brama parkowa
PSOZ-Kal-40/95/95 713/A
25.11.95
23.11.1995
31. Zakrzew
pałac
KL-III-880/82/73 1460/A
03.09.73

Tabela 6.2.2. Wykaz zabytków parkowych.
Ident.

Miejscowość

292
293
294
295
296
297
298
299
300

Golina
Hilarów
Jarocin
Mieszków
Potarzyca
Siedlemin
Tarce
Witaszyce
Zakrzew

Rodzaj
dworski
dworski
pałacowy
dworski
dworski
dworski
pałacowy
pałacowy
pałacowy

Pow.

Nr
rejestru

Stan

7,68
30,3

393
906

dobry

Właściciel

Użytkownik

Uwagi

S.P.P

1978

U.M Jarocin

1980

RSP Potarzyca
10,65
5,5
9,6

876
360
411 474

dobry
Dobry
dobry

S.P.P
S.P.P
Powiat Jarociński

1980
1983
1983

Tabela 6.2.3. Wykaz zabytków cmentarzy.
Miejscowość

Wyznanie

Jarocin
Jarocin
Jarocin

rzym.-kat.
ewangel.
żydowski

Czas
powstania
1820 r.
I poł. XIX w.
XVII w. ???

Stan
Użytk.
zach.
dobry czynny
średni zamknięty
miejsce las

Właściciel

Dokum.

Uwagi

Parafia pw. Św. Marcina Karta cment.
Urząd Miasta i Gminy
Karta cment. Aleja Niepodl.
Miejsce pocm.
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pocm.
Mieszków
rzym.-kat.
I pol. XIX w. dobry czynny
Parafia
p.w.
św. Karta cment.
Wawrzyńca
Potarzyca
rzym.-kat.
poł. XIX w.
dobry czynny
Karta cment.
Radlin
rzym.-kat.
ok. 1910 r.
dobry czynny
Parafia
p.w.
św. Karta cment. W obr. ogrodu
Walentego
Radlin
rzym.-kat.
pocz. XVI w. dobry zamknięty Parafia
p.w.
św. Karta cment. przykościelny
Walentego
Siedlemin
rzym.-kat.
XVII w.
dobry zamknięty
Karta cment. przykościelny
Siedlemin
rzym.-kat.
poł. XIX w.
dobry czynny
Parafia p.w. św. Mikołaja Karta cment.
Wilczyniec
ewangel.
3 ćw. XX w. zły
zamknięty Urząd Gminy
Karta cment.
Wilkowyja
rzym.-kat.
ok. 1855 r.
dobry czynny
Parafia p.w. Wojciecha Karta cment.
Witaszyce
rzym.-kat.
I poł. XIX w. dobry czynny
Parafia p.w. NMP
Karta cment.
Wniebowzięcia
Witaszyce
rzym.-kat.
miejsce zamknięty Parafia p.w. NMP
przykościelny
pocm.
Wniebowzięcia
Witaszyce
rzym.-kat.
3 ćw. XX w. dobry czynny
Parafia p.w. NMP
Karta cment. tzw. nowy
Wniebowzięcia

Pozostałe obiekty architektury i budownictwa proponowane do objęcia ochroną konserwatorską.
Wykaz zabytków nieruchomych, z wyłączeniem zabytków archeologicznych, wyznaczonych przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, które powinny zostać ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
MIASTO JAROCIN:
UKŁAD URBANISTYCZNY, XIII - k. XIX w.:
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MARCINA:
a)
kościół, mur., przed 1610 r., Kaplica MB Bolesnej - 1677 r., z fundacji Andrzeja Radolińskiego, kaplica Św. Stanisława Kostki -1773-75 r.,
gruntowna przebudowa i restauracja kościoła z fundacji Jana Radolińskiego 1773-5 r., odnawiany w 1838 r. i 1910 r.,
b)
ogrodzenie z bramą i furtą, mur., XVIII w.,
c)
krużganek, drew., ok. 1910 r.,
d)
plebania, ul. Piotra Skargi 3, mur., 1851 r.
KOŚCIÓŁ PAR. P.W. CHRYSTUSA KRÓL A, mur., ok. 1930 r.
RUINY KOŚCIOŁA SZPITALNEGO P.W. ŚW. DUCHA, mur., 1516 r., od 1833 roku ruina.
ZESPÓŁ KOŚCIÓŁA EWANGELICKIEGO ob. PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JERZEGO,
a)
kościół ewangelicki, ob. Par. p.w.św. Jerzego, mur., ok.1900 r.,
BOŻNICA, ul. Mała, mur., 2 poł. XIX w.
DOM ZAKONNY SIÓSTR ELŻBIETANEK, ul. Kościelna 1, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ CMENTARZA KATOLICKIEGO, Al. Niepodległości – 1820 r.:
a)
dom grabarza, ob. dom – Al. Niepodległości nr 37, mur., l. 20-te XX w.,
b)
brama gł., z dwoma furtkami, mur., pocz. XX w.,
c)
brama, z dwoma furtkami, mur./metal., pocz., XX w.,
d)
ogrodzenie, mur., pocz. XX w.
e)
cmentarz rzymskokatolicki 1820 r.
ZESPÓŁ CMENTARZA EWANGELICKIEGO, Al. Niepodległości – k. XIX w.:
a)
kaplica, mur., ok. 1900 r., cmentarz ewangelicki
b)
brama gł., mur., ok. 1900 r.,
c)
brama boczna, mur./metal., pocz. XX w., ogrodzenie cmentarza
d)
zespół domu grabarza:
- dom grabarza, mur., ok. 1900 r.,
- budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
CMENTARZ ŻYDOWSKI – miejsce pocmentarne – XII w. (?)
ZESPÓŁ KOSZAR – ob. Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych – ul. Wojska Polskiego 71, mur., 1914, 1920-39 r.:
a)
2 bloki koszarowe, mur., 1914 r.,
b)
wartownia, mur., 1914 r.,
c)
budynek sztabu, mur., 1914 r.,
d)
dom mieszkalny podoficerów, mur., 1914 r.,
e)
kantyna, mur., 1914 r.,
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f)
g)
h)

stajnia – ob. Hala widowiskowo-sportowa, mur., 1914 r.,
kuźnia – ob. magazyn, mur., 1914 r.,
KASYNO WOJSKOWE, ob. restauracja, ul. Wojska Polskiego nr 42, mur., 1913-1914 r.

RATUSZ, mur., 1799-1804 r., przebud. 1854 i 1907 r.
ZESPÓŁ BUDYNKÓW STAROSTWA, Al. Niepodległości 12:
a)
Starostwo, ob. siedziba Starostwa i Urzędu Miejskiego, mur.,1892 r.,
b)
Stajnia z wozownią i mieszkaniem woźnego - Al. Niepodległości 10, mur.
SĄD REJONOWY, Al. Niepodległości 15, mur., 1927 r.
ARESZT SĄDOWY, ul. Wąska 2, mur., 4 ćw. XIX w.
PRZYTUŁEK – tzw. DOM ŚW. JÓZEFA z otoczeniem, ul. Św. Ducha 20, mur., ok. 1900 r.
DOM STOWARZYSZEŃ EWANGELICKICH – ob. Państwowa Szkoła Muzyczna i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – ul. Kościuszki 16,
ZESPÓŁ WYŻSZA-EJ SZKOŁA-Y MIEJSKA-IEJ, ul. Kościuszki 31:
a)
wyższa szkoła miejska – ob. Liceum Ogólnokształcące, mur., 1909 r., 1934 r.,
b)
d. dom dyrektora – ob. Biblioteka Pedagogiczna – mur., l. 30-te XX wieku, ul. Kościuszki 33.
ZESPÓŁ SZKOŁY POEWANGELICKIEJ, ul. Kościuszki 25:
a)
szkoła poewangelicka ob. Szkoła Podstawowa nr 1, mur., l. 90-te XIX w.,
b)
sala sportowa, ob. sala gimnastyczna, mur., k. XIX w.
SZKOŁA, ob. dom ul. Barwickiego 6, mur., 2 poł. XIX w.
SZKOŁA KATOLICKA, ob. Szkoła Podstawowa Nr 2, al. Niepodległości 8, mur., po 1900 r.
SZKOŁA, ul. Wrocławska 168, Ciświca, mur., l ćw. XX w.
DOM ŻOŁNIERZA – ob. Przedszkole nr 1, - ul. Wrocławska 39, mur, l.30-te XX w.,
KINO, ul. Gołębia 1, mur., l. 30-te XX w.
ZESPÓŁ POCZTY, al. Niepodległości 13:
a)
poczta, mur., przed 1905 r.,
b)
budynek gospodarczy, ob. garaże, mur., ok. 1905 r.,
c)
ogrodzenie z bramą, mur./ metal., ok. 1905 r.,
Tzw. STARA POCZTA, ob. budynek mieszkalny, ul. Śródmiejska 20, mur., l. 10-te XX w.
ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO:
a)
dworzec kolejowy, mur., ok. 1900 r.,
b)
biura kolejowe, mur., pocz. XX w.,
c)
wieża ciśnień, mur., 1 ćw. XX w.,
d)
warsztaty kolejowe, mur., pocz. XX w.,
e)
warsztaty kolejowe, ul. Nowa 1, mur., ok. 1900 r.,
f)
magazyny, mur., pocz. XX w.,
g)
budynek kolejowy, ul. Torowa, mur., pocz. XX w.,
h)
ogrodzenie warsztatów i garaży, mur., pocz. XX w.,
i)
kolonie mieszkaniowe pracowników kolei:
i. - 4 domy, ul. Moniuszki nr: 27, 29, 31 i 34, mur., pocz. XX w.,
j. - 4 budynki gospodarcze, ul. Moniuszki przy nr: 27, 29 i 31, mur., pocz. XX w.,
k. - 2 domy, ul. Niepodległości nr: 16 i 18, mur., ok. 1900 r.,
l. - 4 domy, ul. Nowa nr: 2, 3, 4, i 6, mur., ok. 1900 r.,
m. - 5 budynków gospodarczych, ul. Nowa, przy nr: 2, 3, 4, 5 i 6, mur., ok. 1900 r.,
n. - dom, ul. Nowa 5, mur., l. 10-te XX w.,
o. - dom, ul. Nowa 7, mur., l. 30-te XX w.,
p. - 6 domów, ul. Sienkiewicza nr: l, 3, 4, 5, 6 i 9, mur., pocz. XX w.
ZAJAZD, ob. dom, ul. Poznańska 2, mur., k. XIX w.
KARCZMA, ob. dom, ul. Wrocławska 25, mur., l. 90-te XIX w.
ZESPÓŁ HOTELU „POD ZŁOTĄ KULĄ” – p. „POLONIA”:
a)
hotel, Rynek 24, mur., l. 90-te XIXw., przeb. pocz. XX w.,
b)
oficyna hotelowa, ul. Wyszyńskiego 2, mur., pocz. XX w.,
c)
wozownia, ob. bd. gospodarczy, ul. Gołębia, mur., 1918 r.
RESTAURACJA I HOTEL „VICTORIA” ob. dom, ul Wyszyńskiego 4, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ KRĘGIELNI:
a)
budynek gospody, ob. dom, ul. Wrocławska 79, mur., l. 10-te XX w.,
b)
kręgielnia, ob. magazyn, ul. Wrocławska 77, mur., l. 10-te XX w.
STRAŻNICA OSP, ul Śródmiejska, mur., l. 20-te XX w.
ZESPÓŁ PAŁACOWY:
a)
pałac Radolińskich, ul. Park 3, mur., 1836-1840 wg. proj. arch. Fryderyka Augusta Stüllera, rozbudowany w 1911
i
po 1917 r., wnętrza częściowo wypalone 1945 r., odbudowane i zaadaptowane na potrzeby Ośrodka,
b)
pozostałości średniowiecznego zamku „FOTRALICJUM" - tzw. Skarbczyk, ob. Muzeum Regionalne, ul. Park 1, mur., pierwsza wzmianka
1369(?), w 1791 r. już w ruinie, rozebrany w XIX w. Skarbczyk odbudowany w 1894 r., odnowiony w 1958 r.,
c)
oficyna, ul. Park 4, mur., ok. 1914 r.,
d)
stajnia, ob. dom mieszkalny, mur., l ćw. XX w., przebudowany,
e)
spichlerz dworski, ul. Poznańska 2, mur., l poł XIX w.,
f)
park, częściowo na terenie d. ogrodu zamkowego, 1840-50 r., przekształcony w poł. XIX w. przez Piotra Józefa Lennéna na park
krajobrazowy,
g)
kordegarda, ob. dom mieszkalny, ul. Park 5, mur., ok.1905-10 r.,
h)
ogrodzenie parku pałacowego, mur., 2 poł. XIX w.
ZESPÓŁ FOLWARCZNY „ BOGUSŁAW":
a)
rządcówka (?), ob. dom nr 4 ćw. XIX w.,
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b)
dom mieszkalny, ob. nr 2, mur., pocz. XX w., przebudowany,
c)
dwojak, ob. dom nr 1, mur., 1901 r.,
d)
budynek gospodarczy, mur., 1919 r.,
e)
gorzelnia, ob. budynek mieszkalny nr 5, mur.,1902 r.,
f)
ogrodzenie folwarku z 2 bramami, mur., 4 ćw. XIX w.
ZESPÓŁ FOLWARCZNY, ul. Folwarczna 30:
a)
dom, ul. Folwarczna 26, mur., k. XIX w.,
b)
budynek inwentarski, mur., pocz., XX w.,
c)
stodoła, mur./szach., XIX/XX w.,
d)
budynek gospodarczy, mur., 1917 r.
ZESPÓŁ FOLWARCZY LESZCZYCE:
a) rządcówka,mur.,1889r.,
b) park, 4 ćw. XIX w.,
b) budynek mieszkalny, ob. dom nr 16, mur., pocz. XX w.,
c) stodoła,mur.,1887r.,
d) 2 budynki gospodarcze (skrytki lokatorskie), mur., k. XIX w.
ul. Barwickiego:
DOM Nr 3, mur., k. XIX w., przebud. 1936 r.
DOM Nr 5, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 7, mur., k. XIX w.
ul. Batorego:
DOM Nr 2, mur./ szach., l. 20-te XX w.
DOM Nr 4, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 11, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 15, mur., 1931 r.
DOM Nr 20, mur., 1930 r.
ul. Ceglana:
DOM Nr 1, mur., 1886 r.

ul. Dąbrowskiego:
DOM Nr 1, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 2, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 4, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 7, mur., 1909 r.
DOM Nr 9, mur., k. XIX w.
DOM Nr 11, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 14, mur, ok 1900 r.
DOM Nr 17, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 19, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 20, mur. 1902 r.
ul. Długa:
DOM Nr 1, mur, l.10-te XX w.
DOM Nr 2, mur, k. XIX w.
DOM Nr 3, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 4, mur., k. XIX w.
DOM Nr 7, mur., lata10-te XX w.
DOM Nr 8, mur, 1912 r.
DOM Nr 10, mur, l. 10-te XX w.
DOM Nr 13, mur, 1912 r.
DOM Nr 15, mur, k. XIX w.
DOM Nr 17, mur, po 1900 r.
DOM Nr 21, mur, I. 20-te XX w.
DOM Nr 24, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 26, mur, l. 10-te XX w.
DOM Nr 28, mur, 1913 r.
ul. Św. Ducha:
DOM Nr 1, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 2, mur., k. XIX w.
DOM Nr 3, mur.,1 poł. XIX w.
DOM Nr 4, mur, 1 poł. XIX w.
DOM Nr 6, mur, l. 10-te XX w.
DOM Nr 9, mur, 2 poł. XIX w.
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DOM Nr 10, mur, l. 90-te XX w.
DOM Nr 13, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 15, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 17,mur, pocz. XX w.
DOM Nr 19, mur, l. 90-te XIX w.
DOM Nr 21, mur, 2 poł. XIX w.
DOM Nr 23, mur, 2 poł. XIX w.
DOM Nr 24, mur, 1905 r.
DOM Nr 26, mur, ok. 1900 r.
DOM Nr 27, mur, 2 poł. XIX w.
DOM Nr 28, mur, ok. 1910 r.
DOM Nr 31, mur, ok. 1910 r.
DOM Nr 33, mur, pocz. XX w.
DOM Nr 35, mur, 2 poł. XIX w.
DOM Nr 39, mur, 2 poł. XIX w.
DOM Nr 41, mur, l. 20-te XX w.
DOM Nr 43, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 45, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 49:
a) budynek przemysłowo-mieszkamy, ob. dom, mur., po 1900 r.,
b) budynek przemysłowy, ob. dom, mur./ drew., po 1900 r.
DOM Nr 51, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 55, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 69, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 73, mur., 1928- 29 r.
ul. Hallera:
DOM Nr 5, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 6, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 10, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 12, mur., 1908 r.
DOM Nr 14, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 16, mur., pocz. XX w.
ul. Jachowskiego
DOM Nr 8, mur., 1929 r.
DOM Nr 14, mur., l. 30-te XX w.
ul. Kilińskiego:
DOM Nr 2, mur., k. XIX w.
DOM Nr 2 a, ob. NBP, mur., k. XIX w.
DOM Nr 3, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 4, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 6, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 8, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 9, mur., 1923 r.
DOM Nr 12, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 15, mur., k. XIX w.
DOM Nr 19, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 27, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 33, mur., k. XIX w.
ul. Kościuszki:
DOM Nr 6, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 8, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 10, l. 10-te XX w. Starostwo Powiatowe
DOM Nr 12, mur., 1911 r.
DOM Nr 14, mur., ok. 1910 r.
DOM Nr 17, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 18, mur./szach. pocz. XX w.
DOM Nr 19, mur., k. XIX w.
DOM Nr 20, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 21, ob. ŻŁOBEK, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 22, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 23, mur., 1907 r.
DOM Nr 24, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 26, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 27, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 28, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 29, ob. Komenda Powiatowa Policji, mur., ok. 1910 r.
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DOM Nr 37, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 47, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 49, mur., ok. 1910 r.
DOM Nr 51-53, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 55, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 57, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 59, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 61, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 63, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 65-67, mur., ok. 1900 r.
ul. Krótka:
DOM Nr 3, mur., pocz. XX w.
ul Leśna:
DOM Nr 6, mur., l. 20-te XX w.
ul. Łąkowa:
DOM Nr 2, mur., k. XIX w.
ul. Mickiewicza:
DOM Nr 2, ob. PKO, mur., 1912 r.
DOM Nr 2a, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 4, mur., ok. 1910 r.
DOM Nr 6, mur., 1923 r.
ul. Moniuszki:
DOM Nr 2a, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 4, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 4a, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 8, mur., l. 30-te Xx w.
DOM Nr 9, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 11, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 12, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 13, mur., 1930 r.
DOM Nr 14, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 16, mur., 1927 r.
DOM Nr 33, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 35, mur., ok. 1910 r.
al. Niepodległości:
ZESPÓŁ DOMU Nr 5, ob. Bank Spółdzielczy:
a) dom, mur.,1 poł. XIX w.,
b) ogrodzenie, mur./ drew., ok. poł. XIX w.
DOM Nr 6, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 8 a, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 11, mur., k. XIX w.
DOM Nr 14, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 17, mur, l. 20-te XX w.
DOM Nr 22, mur., 1930 r.
ZESPÓŁ DOMU Nr 28:
a)
dom, mur., 1929 r.,
b)
budynek gospodarczy, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 29, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 31, mur., 1932 r.
ul. Paderewskiego:
DOM Nr 1, mur., 1924 r.
DOM Nr 8, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 10, mur., k. XIX w.
DOM Nr 12, mur., k. XIX w.
DOM Nr 13, mur., l. 40-te XX w.
DOM Nr 15, mur., ok. 1900 r.
ul. Parkowa:
DOM Nr 2, mur., k. XIX w.
DOM Nr 4, mur., l ćw. XX w.
DOM Nr 6, mur., k. XIX w.
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ul. Podchorążych:
DOM Nr 6, mur., l.20-te XX w.
DOM Nr 8, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 10, mur., 1927 r.
ul. Poznańska:
DOM Nr 1, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 4, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 6, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 9, mur., po 1900 r.
DOM Nr 10, mur., k. XIX w.
DOM Nr 11, mur., l. 30-te XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 12:
a) dom, mur., pocz. XX w.
b) stajnia, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 18, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 20, mur., 1930 r.
DOM Nr 22, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 51, mur./drew., l. 30-te XX w.
Rynek:
DOM Nr 2, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 3, mur., 2 ćw. XIX w.
DOM Nr 4, mur., pocz. XIX w., przebud. XX w.
DOM Nr 5, mur., 1 poł. XIX w.
DOM Nr 6, mur., XIX/XX w. i ok. 1910 r.
DOM Nr 7, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 8, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 9, mur., 1 poł. XIX w.
DOM Nr 10, mur., 1889 r.
DOM Nr 11, mur., k. XIX w.
DOM Nr 12 z oficynami, mur., k. XIX w.
DOM Nr 13, mur., 1 poł. XIX w.
DOM Nr 14, mur., 1 poł. XIX w.
DOM Nr 15, mur., 2 ćw. XIX w.
DOM Nr 16, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 17 ,mur., 2 poł. XIX w., l. 20-te XX w.
DOM Nr 18, mur, ok. 1900 r.
DOM Nr 19, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 20, mur., pocz., XX w.
DOM Nr 21, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 22, mur., 1 poł. XIX w.
DOM Nr 23, mur., pocz. XX w., 1983 r.- dobudowane piętro.
ul. Staszica:
DOM Nr 4, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 6, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 8, mur., ok. 1930 r.
DOM Nr 12, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 20, mur., ok. 1930 r.
DOM Nr 28, mur., 1931 r.
ul. Szpitalna:
STODOŁA, ob. magazyn, mur., ok.1910 r.
ul. Średnia:
DOM NR 3, mur., XIX / XX w.
DOM Nr 7, mur., pocz. XX w.
DOM NR 9, mur., pocz., XX w.
DOM Nr 11, mur., l.10-te XX w.
ul. Śródmiejska:
DOM Nr 2, mur., k. XIX w.
DOM Nr 3, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 4, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 5, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 6, mur., 1 poł. XIX w.
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ZESPÓŁ DOMU Nr 7:
a) dom, mur., 1927 r.,
b) budynek gospodarczy, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 10, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 11, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 12:
a) dom, mur., 1892 r.,
b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.
DOM Nr 13, mur., po 1900 r.
DOM Nr 15, mur., k. XIX w.
DOM Nr 16, mur., p. XX w.
DOM Nr 19, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 20/róg ul. Wodnej, mur., 1908 r.
DOM Nr 29, mur. l. 20-te XX w.
DOM Nr 30, mur./szach., pocz. XX w.
ul. Targowa:
DOM Nr 4, mur./szach., ok. poł. XIX w.
DOM Nr 6, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 7, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 8, mur., 1928 r.
DOM Nr 9, mur., 3 ćw. XIX w.
DOM Nr 14, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 16, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 18, mur., ok. 1910 r.
ul. Torowa:
DOM Nr 2, mur., l. 30-te XX w.
ul. Wąska:
DOM Nr 2, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 4, mur., ok. 1900 r.
ul. Wodna:
DOM Nr 1, mur./szach., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 2, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 3, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 4, mur., k. XIX w.
DOM Nr 5, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 6, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 7, mur., k. XIX w.
DOM Nr 11, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 14, mur., ok. 1910 r.
DOM Nr 17, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 21, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 32, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 34, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 36, mur., po 1910 r.
ul. Wojska Polskiego
BUDYNEK GOSPODARCZY przy domu nr 35, mur., po 1900 r.
DOM Nr 36, mur. l. 30-te XX w.
DOM Nr 38, mur., 1919 r.
DOM Nr 39, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 41, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 46, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 49, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 50, mur., ok. 1910 r.
DOM Nr 62, mur., 1914 r.
DOM Nr 79, mur., k. XIX w.
DOM Nr 86, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 91, mur., 1898 r.
DOM Nr 99, mur., k. XIX w.
ul. Wolności:
DOM Nr l., mur. l. 20-te XX w.
DOM Nr 3, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 5, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 14,mur., l. 10-te XX w.
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DOM Nr 18, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 20, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 22, mur., po 1900 r.
ul. Wrocławska:
DOM Nr 1, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 2, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 3, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 4, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 5, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr 6, ob. Sąd Rejonowy, mur., ok. poł. XIX w.
DOM Nr 7, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 8, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 9, mur., l. 90-te XIX w.
DOM Nr l2 mur., pocz. XX w,
DOM Nr 14, mur., XIX/XX w.
DOM Nr 16, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 20, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 21, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 22, mur., 1893 r.
DOM Nr 23, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 24, mur., pocz. XX w., przebud.
DOM Nr 28, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 30, mur., k. XIX w.
DOM Nr 31, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 36, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 38, mur., k. XIX w.
DOM Nr 39, ob. Przedszkole nr 1, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 40, mur., l. 10-te XX w.
DOM Nr 43, mur., l. 90-te XIX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 44:
a) dom, mur., ok. 1900 r.,
b) budynek gospodarczy, ob. hurtownia, mur., ok. 1900 r., przebud.,
c) brama, mur., ok. 1900 r.
DOM Nr 56, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 57, mur., ok. 1900 r.
ZESPÓŁ DOMU Nr 59:
a) dom, mur., ok. 1900 r.,
b) ogrodzenie, mur., krata, ok. 1900 r.
c) brama, metal, ok. 1900 r.
DOM Nr 66/68, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 76, mur., l ćw. XX w.
DOM Nr 94, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 96, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 97, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 102, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 109, mur., 1909 r.
DOM Nr 116, mur., l. 20-teXXw.
DOM Nr 133, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 155, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 169;
a) dom, mur./szach/ drew., 1909 r., przebud.,
b) budynek gospodarczy, mur., 1909 r.
DOM Nr 228, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 229-230, mur., 1912 r.
ul. Zamkowa:
DOM Nr 4, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 6, mur., 2 poł. XIX w.
ul. Żerkowska:
LEŚNICZÓWKA, ob. dom nr 64, mur., pocz. XX w.
WIEŻA CIŚNIEŃ, Ul. Św. Ducha 71, mur., l. 90-te XIX w.,
ZESPÓŁ GAZOWNI, ul. Poznańska 26:
a)
dom, ob. biura, mur., 1903 r.,
b)
hala produkcji gazu, mur., 1903 r.
c)
warsztaty, mur., 1900 r.,
d)
zbiornik gazu I, metal., pocz. XX w.,
e)
zbiornik gazu II, metal., pocz. XX w.,
f)
budynek portierni, ob. zakład handlowy, mur., pocz. XX w.
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ZESPÓŁ KUŹNI, ul. Św. Ducha 47:
a)
dom, mur., pocz. XX w.,
b)
kuźnia, mur., k. XIX w.
MAGAZYN ZBOŻOWY, ul. Targowa 1, mur., k XIX w.
MAGAZYN ZBOŻOWY, ul. Targowa 5, mur., 2 poł. XIX w.
MLECZARNIA OSM, ul. Wrocławska 53, mur., pocz. XX w.
MŁYN, ul. Wojska Polskiego 43, mur., ok. 1900 r.
ZESPÓŁ MŁYNA, ul. Wrocławska 29:
a)
młyn, mur., l. 10-te XX w.,
b)
spichlerz, mur., l. 10-te XX w.
ZESPÓŁ RZEŹNI, ul. Śródmiejska 32:
a)
rzeźnia, mur., k. XIX w.,
b)
budynek gospodarczy-portiernia, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWY, ul. Śródmiejska 27:
a)
budynek mieszkalny, ob. dom, mur., po 1900 r.,
b)
hala produkcyjna, ob. Stolarska Spółdzielnia PRACY „Jawor”, mur., po 1900 r.

GMINA JAROCIN:
ANNAPOL
ul. Jarocińska:
DOM Nr 33, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 35, mur., pocz. XX w.
BACHORZEW
SZKOŁA, ul. Szkolna 8, mur. pocz. XX w.
ul. Szkolna:
DOM Nr 30, mur., k. XIX w.
CIELCZA
UKŁAD RURALISTYCZNY – XII – XIX W.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P. W. MAŁGORZATY I ŚW. ANDRZEJA BOBOLI:
a) kościół, mur., pocz. XX w.,
b) brama, mur., pocz. XX w.,
c) plebania, mur., 1933 r.
CMENTARZ PRZYPARAFIALNY RZYM.-KAT. – ok. 1910 r.,
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a) rządcówka, mur., k. XIX w.,
b) dwojak, ob. Dom, mur., k. XIX w.,
c) park (pozostałość), k. XIX w.,
d) stajnia, ob. owczarnia, mur., 1909 r.,
e) obora I, mur., 1880r.,
f) obora II, mur., k. XIX w.,
g) obora - owczarnia, mur., k. XIX w.,
h) spichlerz, ob. owczarnia, mur., k. XIX w.,
i) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
j) czworak, ul. Sienkiewicza 50, mur./szach., k. XIX w.
ul. Cmentarna:
ZESPÓŁ DOMU Nr 1:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, szach./drew., XIX/XX w.
DOM Nr 10, mur., l. 30-te XX w.
ul. Jarocińska:
DOM Nr 30, mur.,1 ćw. XX w.
DOM Nr 41, mur./szach., k. XIX w.
DOM Nr 51, mur., 1923 r.

ul. Poznańska:
DOM Nr 2, mur., l. 30-te XX w.
ul. Sienkiewicza:
DOM Nr 31,32, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 38, mur., l. 10-te XX w.
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DOM nr 47, mur., 1923 r.
ZESPÓŁ PIEKARNI, ul Szkolna 27:
a) dom, mur., 1 ćw. XX w.,
b) piekarnia, mur., 1 ćw. XX w.,
c) budynek gospodarczy, mur., 1 ćw. XX w.
CIŚWICA
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a) 2 obory, mur., pocz. XX w.,
b) chlewnia, mur., pocz. XX w.,
c) spichlerz, mur., k. XIX w.,
d) kolonia mieszkalna:
- czworak, mur., l. 20-te XX w.,
- czworak, mur., pocz. XX w.,
- budynek gospodarczy przy czworaku, mur., l. 20-te XX w.,
- sześciorak, ob. dom nr 5, mur., l. 20-te XX w.,
- czworak, ob. dom nr 6, mur., 1905 r.,
- budynek gospodarczy przy nr 5, mur., pocz. XX w.,
- sześciorak, ob. dom nr 7, mur., 1911 r.,
- budynek gospodarczy przy nr 7, mur., ok. 1911 r.
CZĄSZCZEW
DOM Nr 9, mur., l. 20-te XX w.
DĄBROWA
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a) rządcówka, mur., 4 ćw. XIX w.,
b) budynek gospodarczy przy rządcówce, mur., 4 ćw. XX w.,
c) park z sadem, 2 poł. XIX w.,
d) dom kowala, mur., 4 ćw. XIX w.,
e) czworak, mur., 4 ćw. XIX w.,
f) brama wjazdowa, mur., k. XIX w.
GOLINA
UKŁAD RURALISTYCZNY – 1 ćw. XIV – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. ANDRZEJA AP:
a) kościół, drew., 2 poł. XVIII w., odn. 1739 r.,
b) dzwonnica, drew., 1750 r.,
c) brama, mur./ metal., k. XIX w.,
d) ogrodzenie, mur/drew., k. XIX w.,
e) plebania, mur., l, 20-te XX w.,
f) budynek Domu Katolickiego, ul. Wolności, mur., pocz. XX w.,
g) ogrodzenie, mur./kam., k. XIX w.
h) cmentarz przykościelny
CMENTARZ RZYM.-KAT. – p. XX w.,
BANK LUDOWY, ob. dom nr 44, mur., l. 20-te XX w.
POCZTA, ob. dom, ul. Wolności 5, mur., l. 20-te XX w.
ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO:
a) dworzec, mur., k. XIX w.,
b) dom pracowników kolei, mur., k. XIX w.,
c) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
d) piwnica, mur, pocz. XX w.
POZOSTAŁOŚĆ ZESPOŁU DWORSKO - FOLWARCZNEGO:
a) pozostałość dworu, 2 poł. XVIII w., po pożarze w 1945 r. zachowane fundamenty,
b) przybudówka - pozostałość oficyny, mur./szach., 2 poł. XVIII w., dobud. k. XIX w.,
c) park, ze sztuczną wyspą i fosą, pół. XVIII w.,
d) ogrodzenie, mur., k. XIX w.,
e) folwark;
- obora I, mur./kam., k.XIX w.,
- obora II, mur./kam., k. XIX w.,
- stodoła i obora, mur./kam., k. XIX w.,
f) zespół gorzelni:
- gorzelnia, mur., k. XIX w.,
- komin, mur., k. XIX w.,
g) kolonia mieszkalna;
- czworak, ob. dom nr 29, mur., k XIX w.,
- czworak, ob. dom nr 31, mur., k XIX w.,
- czworak, ob. dom nr 32, mur., k XIX w.
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ul. Jarocińska:
DOM Nr 343, mur., 1910 r.
ul. Wolności:
BUDYNEK GOSPODARCZY przy Nr 38, mur./szach., k. XIX w.
GOLINA PATOKA
Zagroda Nr 64;
a)
dom, kam./drew., poł. XIX w.,
b)
ogrodzenie z bramą kam./drew., poł. XIX w.
HILARÓW
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a) rządcówka, mur., 1895 r.,
b) park krajobrazowy, 4 ćw. XIX w.,
c) obora, mur., 4 ćw. XIX w.,
d) obora, mur., 4 ćw. XIX w.,
e) spichlerz, mur., 4 ćw. XIX w.,
f) spichlerz, ob. Poczta, mur., 4 ćw. XIX w.,
g) kuźnia, mur., k. XIX w., kolonia mieszkalna;
h) dom mieszkalny, ob. dom nr 10, mur., k. XIX w.,
i) czworak, ob. dom nr 5, mur., XIX/XX w.,
j) czworak, ob. dom nr 16, mur., pocz. XX w.
REMIZA OSP, mur., 1 ćw. XX w.
KADZIAK
ZAGRODA Nr 16;
a) dom, szach., 2 poł. XIX w.,
b) stodoła, drew., l. 20-te XX w.
DOM NR 5, glina /drew., k. XIX w.
DOM Nr 14, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 23, mur., 1899 r.
DOM Nr 38, mur., k. XIX w.
DOM b. nr-u, szach./glina, 2 poł. XIX w.
KĄTY
ZAGRODA Nr 18:
a) dom, drew., 2 poł. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, drew., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 1 13, mur., 1 ćw. XX w.
ŁUSZCZANÓW
ZESPÓŁ SZKOŁY, Nr 108:
a) szkoła, mur., k. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.
ZAGRODA Nr 50 ;
a) dom z budynkiem gospodarczym, mur., 4 ćw. XIX w.,
b) stodoła, drew. 1 ćw. XX w.
ZAGRODA Nr 77;
a) obora, mur., 1909 r.,
b) stodoła, drew., 1850 r.
DOM Nr 43, drew., k. XIX w.
BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 72, mur./szach., XIX/XX w.
DOM NR 76, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 90, mur./drew., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 115, glin./szach., k. XIX w.
DOM Nr 117, mur., 1936 r.
DOM Nr 136, mur., 1909 r.
DOM Nr 146, mur., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 168, szach., 2 poł. XIX w.
DOM Nr 169, glina /drew., k. XIX w.
DOM Nr 175, mur., 1917 r.
DOM Nr 206, glin., k. XIX w.
DOM Nr 208, mur., poł. XIX w.
DOM Nr 211, mur., k. XIX w.
DOM Nr 213, drew., XIX/XX w.
WIATRAK, drew., pocz. XX w.
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MIESZKÓW
HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY – XVIII w.
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WAWRZYŃCA:
a) kościół, mur., 1767 r.,
b) ogrodzenie z bramą i furtą, mur., 3 ćw. XVIII w.,
c) zespół plebani, ul. Dworcowa:
- plebania, mur., k. XIX w.,
- furta, mur., k. XIX w.,
d) organistówka (?), ul Dworcowa, mur., k. XIX w.
e) cmentarz przykościelny.
CMENTARZ RZYM.-KAT. – I poł. XIX w.,
SZPITAL, ob. dom mieszkalny, ul. Dworcowa 14, mur., pocz. XX w., przebud. w 1958 r.
ZESPÓŁ SZKOŁY, ul. Radlińska;
a) szkoła, mur., l. 30-te XX w.,
b) stodoła, mur., 1 ćw. XX w.,
c) szalety, mur., 1 ćw. XX w.
SZKOŁA, ob. dom, Rynek 28, mur., 2 poł. XIX w.
ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO;
a) dworzec, mur., pocz. XX w.,
b) nastawnia, mur., pocz. XX w.,
c) dom dróżnika, ul. Dworcowa, mur., pocz. XX w.,
d) 2 domy pracowników kolei, ul. Dworcowa nr 59 i 60, mur., pocz. XX w.,
e) budka dróżnika, przy drodze na Osiek, mur., pocz. XX w.,
f) dom pracowników kolei, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DWORSKI;
a) dwór, mur., 2 poł. XVIII w., k. XIX w.,
b) park (pozostałość), 2 poł. XVIII i k. XIX w.,
c) dwojak, ob. dom ul. Dworcowa nr 2 i 3, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ FOLWARCZNY - ( ZESPÓŁ GORZELNI);
a) gorzelnia - młyn, 4 ćw. XIX w., przebud. w 1885 r.,
b) spichlerz - magazyn, mur., 4 ćw. XIX w.,
c) stodoła, mur., k. XIX w.,
d) ogrodzenie z bramą wjazdową, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Dworcowa:
BUDYNEK MIESZKALNO - GOSPODARCZY Nr 18, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Jarocińska:
DOM Nr 17,mur., l. 20-te XX w.
ZESPÓŁ DOMU NR 35;
a) dom, mur., 1899 r.,
b) stodoła, mur., ok. 1899 r.
ul. Radliniecka:
DOM Nr 2, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 6, mur.,1 ćw. XX w.
ul. Radlińska:
ZESPÓŁ DOMU Nr 2;
a) dom, mur., k. XIX w.,
b) obora, mur., k. XIX w.
STODOŁA Nr 37, mur., k. XIX w.
ul. Rynek:
DOM Nr 5, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 9, mur., 1907 r.
DOM Nr 10 i 11, mur., 1909 r.
DOM Nr 13, mur., pocz., XX w.
DOM Nr 14, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 16, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 17, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 27 mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 30, mur., k. XIX w.
DOM Nr 31, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 32 i 33, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 34, mur., k. XIX w.
DOM Nr 36, mur., 1874 r.
ZESPÓŁ DOMU Nr 37;
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a) dom, mur., 2 poł. XIX w,
b) oficyna, mur., k. XIX w.,
c) stajnia, mur., 2 poł. XIX w.,
d) budynek gospodarczy, mur., k. XI w. XIX w.
DOM Nr 39, mur., k. XIX w.
DOM Nr 42, ob. Biblioteka, mur., 1 ćw. XX w.
WIATRAK-KOŹLAK, ul. Radlińska, drew., 1876 r., przebud. ok. 1925 r.
OSIEK
DOM Nr 15, mur./kam. łamany, k. XIX w.
DOM Nr 73, szach./glina, 2 poł. XIX w.
POTARZYCA
UKŁAD RURALISTYCZNY – XIV – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.:
a) kościół, mur., pocz. XIX w.,
b) ogrodzenie z bramą, mur./metal., 2 poł. XIX w.,
c) plebania, mur., 4 ćw. XIX w.
d) cmentarz przykościelny
CMENTARZ RZYM. – KAT. – poł. XIX w.,
SZKOŁA, ob. Przedszkole, mur., pocz. XX w.
GOSPODA, ob. dom, ul. Wyzwolenia nr 19, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY:
a) dwór, mur., poł. XIX w.,
b) park krajobrazowy, poł. XIX w.,
c) ogrodzenie z bramą wjazdową, mur., k. XIX w.,
folwark:
d) budynek administracjno-gospodarczy, mur./kam., ok. 1900 r.,
e) obora, mur./kam., ok. 1900 r.
f) 2 obory, mur., pocz. XX w.,
g) 2 stodoły, mur./drew., ok. 1900 r.,
h) stodoła, mur./kam., pocz. XX w.,
i) spichlerz, mur./kam., ok. 1900 r.,
j) kuźnia, mur./kam., ok. 1900 r. i 1956 r.,
k) garaż, mur., 1 ćw. XX w.,
l) ogrodzenie z 2 bramami, mur./kam., pocz. XX w.,
kolonia mieszkalna:
m) dwojak, ob. dom nr 23, mur., k. XIX w.,
n) czworak, ob. dom nr 25, mur., 1910 r.,
o) czworak, ob. dom nr 33, mur., 1879 r.,
p) budynek gospodarczy przy nr 33, mur., k. XIX w.
ul. Wyzwolenia:
DOM Nr 3, mur., 1907 r.
DOM Nr 27, mur., 1 ćw. XX w.
DOM Nr 30, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 41:
a) dom, mur., 4 ćw. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 48, szach., poł. XIX w.
PRUSY
SZKOŁA, mur., pocz. XX w., rozbud, k. XX w.
D. czworak – ob. dom nr 50,
. BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 25, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 35, mur., k. XIX w.
DOM nr 37, mur., k. XIX w.
RADLIN
UKŁAD RURALISTYCZNY – XIII – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WALENTEGO:
a) kościół, mur., 1686-88 r., murator Grzegorz Lentz (?), rest. 1783 i 1837 r. oraz 1948-50 r. Kaplica grobowa Opalińskich 1611-14,
restaurowana 1887- 9 oraz w 1951 r.,
b) dzwonnica, drew., pocz. XIX w.,
c) ogrodzenie z 2 bramkami, mur., k. XVII w.,
d) cmentarz przykościelny,
e) zespół plebani:
- plebania, mur., pocz. XX w.,
- park, ogród plebański, pocz. XX w.,
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- ogrodzenie, mur./drew., pocz. XX w.,
f) organistówka (?), później salka katechetyczna, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ SZKOŁY:
a) szkoła, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
c) piwnica, mur./ kam., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO:
a) dom pracowników kolei nr 56, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy przy nr 56, mur., pocz. XX w.,
c) dom dróżnika, mur., pocz. XX w.,
d) budynek gospodarczy przy domu dróżnika, mur., pocz. XX w.
ZAJAZD, mur., 1902 r.
RUINY ZESPOŁU PAŁACOWEGO:
a) pałac (ruina), mur., 1570-92 r., przebudowa od 1730 r., nieukończona, od 1840 r. rozbiórka,
b) ogród pałacowy, ob. cmentarz parafialny, 2 poł. XVI w.
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a) dwór administratora, mur., 2 ćw. XIX w.,
b) obora i stajnia, mur., pocz. XX w.,
c) obora, mur., pocz. XX w.,
d) owczarnia, mur., 1885 r., przebud., 1904 r.,
e) kurnik, mur., 1904 r.,
f) stodoła, mur., pocz. XX w.,
g) stodoła, mur., 4 ćw. XIX w.,
h) spichlerz, mur., 4 ćw. XIX w.,
i) ob. garaż, ob. stajnia, mur., 1903 r.,
j) ogrodzenie z 2 bramami, mur., 4 ćw. XIX w.
k) kolonia mieszkalna:
- ośmiorak, mur., 1901 r.,
- dwojak, mur., 1903 r.,
- dwojak, ob. dom nr 52, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ GORZELNI:
a) gorzelnia, mur., poł. XIX w., przebud. w 1913 r.,
b) kolonia mieszkalna:
- dwojak, ob. dom nr 24, mur., 1900 r.,
- sześciorak, ob. dom nr 25, mur., 1900 r.
ZESPÓŁ DOMÓW Nr 15 i 17:
a) dom bliźniak, mur., 1 ćw. XX w.,
b) budynek gospodarczy przy nr 17, mur./drew., pocz. XX w.
DOM Nr 20, drew., 4 ćw. XIX w.
ROSZKÓW
UKŁAD RURALISTYCZNY – XVI – XIX w.,
ZESPÓŁ SZKOŁY,
a)
szkoła, mur., k. XIX w., przebud. k. XX w.,
b)
dom nauczyciela, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY:
a) dwór, mur., k. XIX w.,
b) park krajobrazowy, k. XIX w.,
folwark:
c) obora, mur., 1913 r.,
d) obora ze stodołą, mur., k. XIX w., i 1913 r.,
e) stodoła, mur., k. XIX w.,
f) spichlerz, mur., k. XIX w.,
g) gorzelnia, ob. magazyn, mur., 1887 r., przebud.,
kolonia mieszkalna:
h) czworak, ob. dom nr 27, mur., 1922 r.,
i) budynek gospodarczy przy nr 27, mur., pocz. XX w.,
j) dwojak, ob. dom nr 32, mur., 1921 r.,
k) budynek gospodarczy przy nr 32, mur., pocz. XX w.,
l) czworak, ob. dom nr 36, mur., 1916 r.,
m) budynek gospodarczy, przy nr 36, mur., ok. 1916.,
n) czworak, ob. dom nr 39, mur., 1916 r.,
o) czworak, ob. dom nr 40, mur., 1912 r.,
p) budynek gospodarczy przy nr 39 i 40, mur., 1912 r.,
q) trojak, ob. dom nr 41, mur., 1909 r.,
r) budynek gospodarczy przy nr 41, mur., pocz. XX w.,
s) czworak, ob. dom nr 42, mur., 1910 r.,
t) budynek gospodarczy przy nr 42, mur., ok.1915 r.,
u) dwojak, ob. dom nr 43, mur./szach., pocz. XX w.,
v) budynek gospodarczy przy nr 43, mur., l. 20-te XX w.
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SIEDLEMIN
UKŁAD RURALISTYCZNY – XIII – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW, MIKOŁAJA:
a) kościół, mur., 1846-7, rozbud. i przekształcony wg. proj. Rogera Sławskiego w latach 1927- 28,
b) kostnica, mur., 1899 r., przebudowana w l. 80-tych XX w.,
c) ogrodzenie, kam,/mur., k. XIX w.,
d) brama, mur., 1899 r.,
e) zespół plebanii:
- plebania, mur., l. 20-te XX w.,
- budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.,
- ogrodzenie z bramą, mur., k. XIX w.,
f) wikarówka, mur., k. XIX w.
g) cmentarz przykościelny rzym.-kat. – XVIIw.,
CMENTARZ RYZM. – KAT. – poł. XIX w.,
ZESPÓŁ SZKOŁY;
a) szkoła, mur, k. XIX w.,
b) dom nauczyciela, mur., k. XIX w.,
c) budynek gospodarczy, mur./kam., k. XIX w.,
d) ogrodzenie z bramą, mur./kam./metal., k. XIX w.
GOŚCINIEC, ob. Dom ze sklepem, ul. GŁÓWNA 28, mur., k. XIX w.
ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY :
a) dwór, mur., ok. 1830 r.,
b) park krajobrazowy, 1l poł. XIX w.,
c) lodownia, mur., 1 poł. XIX w.,
folwark;
d) 2 bramy: główna i wyjazdowa na pola, mur/metal, 1 ćw. XX w.
kolonia mieszkalna, ul. Potarzycka:
e) dom nr 2, mur., l ćw. XX w.,
f) czworak, ob. dom nr 3, mur., 1 ćw. XX w., przebud.,
g) dom nr 4, mur., l. 20-te XX w.
h) 3 dwojaki, ob. domy nr: 5, 6 i 7, mur., l. 20-te XX w.,
i) trojak, ob. dom nr 8, mur., 1 w. XX w.
ul. Główna:
DOM Nr 5, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 21, mur., 1926 r.
DOM Nr 22, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 30, mur., k. XIX w.
DOM Nr 35, mur., pocz. XX w.
STEFANÓW
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a)
rządcówka, mur., 4 ć w. XIX w.,
b)
park (pozostałość), 4 ćw. XIX w.,
c)
ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
folwark:
d)
obora, mur., ok. 1900 r.,
e)
2 obory obora, mur., pocz. XX w.,
f)
stodoła, drew., pocz. XX w.,
g)
spichlerz, mur., ok. 1900 r.,
h)
czworak, ob. dom nr 3, mur., ok. 1900 r.,
i)
2 bramy, mur., pocz. XX w.
TARCE
ZESPÓŁ PAŁACOWO - FOLWARCZNY :
a) pałac, ob. Zespół Szkół Rolniczych, mur., 1871 r, arch. St. Hebanowski,
b) park, l pół. XIX w.,
c) lodownia, mur., l poł. XIX w.,
folwark;
d) obora, ob. magazyn, mur./kam., 4 ćw. XIX w.,
e) obora, mur., 4 ćw. XIX w.,
f) obora, mur., pocz. XX w.,
g) stodoła, mur., pocz. XX w.,
h) dom ogrodnika, mur., pocz. XX w.
i) kotłownia i inspekty, mur., pocz. XX w.,
j) garaże, mur., pocz. XX w.,
k) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
l) brama gł. mur., k. XIX w.
kolonia mieszkalna:
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m) czworak, ob. dom nr 7, mur., k. XIX w.,
n) ośmiorak, ob. dom nr 8, mur., k. XIX w.,
o) zespół domu nr 9:
- dom, mur., 3 ćw. XIX w., przeb. w 1985 r.,
- budynek gospodarczy, mur., k, XIX w.,
- piwnica, mur., k. XIX w.,
p) ośmiorak, ob. dom nr 21, mur., ok. 1910 r.,
q) sześciorak, ob. dom nr 22, mur., ok. 1910 r., r.
r) sześciorak, ob. dom nr 23, mur., 1 ć w. XX w.,
s) 2 budynki skrytek lokatorskich przy nr: 21 i 23, mur., ok. 1910 r.
ZESPÓŁ DOMU Nr 4:
a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mury drew., pocz. XX w.
WILCZYNIEC
ZESPÓŁ SZKOŁY, ob. zagroda nr 8:
a) szkoła, ob. dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.,
b) stodoła, szach., pocz. XX w.,
c) budynek gospodarczy, mur./drew., pocz. XX w.
CMENTARZ EWANGELICKI – 3 ćw. XIX w.
WILKOWYJA
UKŁAD RURALISTYCZNY – XIV – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WOJCIECHA:
a) kościół, mur., 1855 r.,
b) kapliczka z figurą św. Barbary, mur./ terakota, ok. 1855 r.,
c) ogrodzenie z 2 bramami, mur./metal. ok. 1855 r.,
d) zespół plebanii:
- plebania, mur., 2 poł. XIX w.,
- obora, mur./kam., 2 poł. XIX w.,
- ogród plebański, 2 poł. XIX w.,
- ogrodzenie ogrodu plebańskiego, mur., k. XIX w.
- cmentarz przykościelny
ZESPÓŁ CMENTARZA PAR. RZYM.-KAT. – 1 poł. XIX w.:
a) kaplica cmentarna, ok. pół. XIX w.,
- cmentarz rzymskokatolicki,
b) brama, mur., ok. poł. XIX w.
POZOSTAŁOŚĆ ZESPOŁU FOLWARCZNEGO:
a) obora, mur., pocz. XX w.,
b) park, pocz. XX w.
ZESPÓŁ OBERŻY, ul. Powstańców Wlkp. nr 60:
a) oberża, ob. dom mieszkalny i sklep, mur., 1910 r.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
SKLEP, ob. dom nr 8, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 9, mur., pocz. XX w.
DOM nr 10, mur., pocz. XX w.,
DOM, róg ul. Gorzyńskiego i Powstańców Wlkp., mur., pocz. XX w.
DOM Nr 40, drew., k. XIX w.
DOM Nr 43, szach., k. XIX w.
ul. Iwaszkiewicza:
DOM Nr 2,drew., k. XIX w.,
DOM Nr 7, mur., 1928 r.
ZESPÓŁ DOMU Nr 15;
a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
ul. Piaskowa:
ZESPÓŁ DOMU Nr 6:
a) dom, szach., 4 ćw. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./kam., k. XIX w.
DOM Nr 10, szach,/drew., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 14, mur., k. XIX w.
DOM Nr 21, szach., k. XIX w., przebud.
ul. Powstańców Wielkopolskich:
DOM Nr 7., mur., l ćw. XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 50:
a) dom, drew., k. XIX w.,
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b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
DOM Nr 51, mur./drew., k. XIX w., przebud.
BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 53, mur., k. XIX w.
DOM Nr 55, 1 ćw. XX w.
BUDYNEK GOSPODARCZY Nr 58, mur/kam., k. XIX w.
DOM Nr 67, mur., k. XIX w.
DOM Nr 69, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 76, mur., k. XIX w., przebud. l. 30-te XX w.
DOM Nr 97, szach., 4 ćw. XIX w.
Młyn – ul. Lutyńska 5, drew. XIX/XX w.,
Most, żelbet/szt.kamień, 1914 r.,
Most na rzece Lutynia – żelbet/szt.kamień, 1914 r.
WITASZYCE
UKŁAD RURALISTYCZNY – poł. XIII – XIX w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P. W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ, ul. Stawna 2:
a) kościół, mur., l.20-te XX w.,
b) zespół plebani, ul. Kolejowa,
- plebania, mur., 2 poł. XIX w.,
- obora, mur., k. XIX w.,
- stodoła, mur., k. XIX w.
- cmentarz przykościelny rzym.-kat. – XVIII w.,
ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW. TRÓJCY, ul. Kolejowa:
a) kościół, mur., 1808 r.,
b) dzwonnica, drew., l poł. XIX w.,
c) ogrodzenie z bramą, mur., ok. 1808 r.
CMENTARZ RZYM.-KAT. – ul. Cmentarna, 1 poł. XX w.,
CMENTARZ RZYM.-KAT. – ul. Kolejowa, 1 ćw. XIX w.,
ZESPÓŁ SZKOŁY, ul Szkolna 1:
a) szkoła, ob. dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Kolejowa;
a) dworzec kolejowy, mur., pocz. XX w.,
b) szalety, mur., pocz. XX w.,
c) dom dróżnika, nr 25, mur., pocz. XX w.,
d) budynek gospodarczy przy budce dróżnika, mur., pocz. XX w.,
e) 3 domy pracowników kolei, mur., pocz. XX w.,
f) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ:
a) lokomotywownia i warsztaty naprawcze, mur./szach., pocz. XX w.,
b) zajezdnia, mur., 1912 r.,
c) dom mieszkalny pracowników, ul. Zakrzewska 1, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ ZAJAZDU, Al. Wolności;
a) zajazd, ob. restauracja mur., 1913 r.,
b) stajnia, mur., ok. 1915 r.,
c) altana, mur., ok. 1913 r.,
d) dom mieszkalny, ob. dom nr 1, mur., pocz. XX w.
ZESPÓŁ PAŁACOWO - FOLWARCZNY:
a) pałac, , mur., 1899 r., przebud. ok. 1960 r.,
b) dwór, mur., 4 ćw. XVIII, 4ćw. XIX w., ok. 1930 r.,
c) zespół domu - tzw. Poczty, ob. dom mieszkalny, Al. Wolności:
- dom, mur., pocz. XX w.,
- budynek gospodarczy, mur., l ćw. XX w.,
- piwnica, mur., 1 ćw. XX w.,
d) stajnia koni wyjazdowych, ob. budynek Al. Wolności 37, mur., pocz. XX w.,
e) wozownia pałacowa, ob. sklep, Al. Wolności, mur., pocz. XX w.,
f) park krajobrazowy, pocz. XIX w.,
g) brama wjazdowa do dworu, mur., 4 ćw. XIX w.,
h) ogrodzenie parku z 2 bramami, mur./meta., k. XIX w.,
folwark:
i) rządcówka, ob. dom Al. Wolności nr 36, mur., pocz. XX w.,
j) budynek gospodarczy przy rządcówce, mur.,1 ćw. XX w.,
k) dom rybaka, ul. Stawna, mur., 1 ćw. XX w.,
l) dom ogrodnika, ul. Kolejowa, mur., pocz. XX w.,
m) obora, mur., 1 ćw. XX w.,
n) spichlerz, mur., 4 ćw. XIX w.,
o) budynek gospodarczy przy stodole, mur., pocz. XX w.,
p) budynek gospodarczy, mur, pocz. XX w.,
q) kuźnia, mur., 1 ćw. XX w.,
r) cieplarnia, mur., 1 ćw. XX w.,
s) budynek gospodarczy w ogrodzie warzywnym, mur., pocz. XX w.
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t) lodownia, mur., k. XIX w.,
u) ogrodzenie warzywnika, mur., k. XIX w.,
ZESPÓŁ CUKROWNI I RAFINERII, ul. Kolejowa:
a) budynek administracyjny, mur., 1900 r., przebud., w 1924 r.,
b) kasyno, ob. dom mieszkalny nr 24, mur., 1900 r., przebud. 1923 r.,
c) zespół willi dyrektora:
- willa dyrektora, ob. Dom nr 20, mur., ok 1900 r., przebud. w 1927 r.,
- park i ogród, l. 20-te XX w.,
- magazyn, mur., l. 20-te XX w.,
- cieplarnia, szkło/mur., l. 30-te XX w.,
- lodownia, mur., ok. 1900 r.,
d) hala główna, mur., 1898 r., przebud. w 1927 r.,
e) wirownia, mur., l. 20-te XX w.,
f) spichlerz suszarni wysłodków, mur., 1907 r.,
g) suszarnia wysłodków, mur., l. 20-te XX w.,
h) magazyn cukru, mur., 1930 r.,
i) pakownia, mur., 1928 r.,
j) hala śl., ob. siarkownia, mur., 1925 r.,
k) magazyn wysłodków, mur., 1927- 30 r.,
l) rafineria, mur., 1928 r.,
m) stara kotłownia, mur., l. 20-te XX w.,
n) komin, mur., l ćw. XX w.,
o) warsztaty mechaniczne, mur., 1928 r.,
p) stolarnia, mur., l. 20-te XX w.,
q) wapniarnia, mur., l. 20-te XX w., przebud.,
r) stacja pomp, l. 30-te XX w,,
s) magazyn tzw. efektów technicznych, mur., 1930 r.,
t) magazyn, mur., l. 30-te XX w.,
u) parowozownia, mur., l. 20-te XX w.,
v) waga kolejowa, mur., l ćw. XX w.,
w) budynek gospodarczy, mur., l. 20-te XX w.,
x) strażnica straży pożarnej, mur., l. 30-te XX w.,
kolonia mieszkalna pracowników cukrowni, ul. Kolejowa.
a.
dom, ob. nr 21, mur., 1900 r.,
b.
zespół domu, ob. Nr 22:
- dom, mur., 1926 r.,
- budynek gospodarczy, mur., l. 20-te XX w.
- ogrodzenie z bramą, mur., l. 20-te XX w.,
c.
zespół domu, ob. Nr 23:
- dom, mur., l. 20-te XX w.,
- budynek gospodarczy, mur., l. 20-te XX w.
d.
dom, ob. nr 25, mur., l. 30-te XX w.,
e.
zespół domu, ob. Nr 26:
- dom, mur., 1 ćw. XX w.,
- chlew, mur., 1 ćw., XX w.,
f.
ogrodzenie, mur., l. 30-te XX w.
ZESPÓŁ CEGIELNI:
a) suszarnie, mur., l. 30-te XX w., przebud. w l. 90-tych XX w.,
b) kotłownia, mur., 1 ćw. XX w.,
c) budynek siłowni, mur., l. 30-te XX w.,
d) studnia, mur., l. 30-te XX w.,
e) warsztat, mur., l. 30-te XX w.,
f) magazyn, mur., l. 30-te XX w.,
g) garaże, mur., 1 ćw., XX w.,
h) budynek mieszkalny, ob. dom, ul. Kolejowa 12, mur., 1 ćw. XX w.,
i) budynek mieszkalny, ob. dom, ul. Kolejowa, mur., 1 ćw. XX w.,
ul. Kolejowa:
ZESPÓŁ d. KARCZMY, ob. sklep spożywczo przemysłowy:
a) dom, mur., k. XIX w.,
b) 2 budynki gospodarcze, mur., k. XIX w.
DOM Nr 7, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 8, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 9, mur., l. 20-te XX w.
ZESPÓŁ DOMU Nr 35:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., l. 20-te XX w.,
c) ogrodzenie, mur./drew., l. 20-te XX w.
ul. Piaskowa;
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DOM Nr 1, mur., l. 20-te XX w.
ul. Roszarnicza;
DOM Nr 13, mur., 1934 r.
ul. Stawna:
DOM Nr 7, mur., 1898 r.
DOM N 22, mur., l. 20-te XX w.
ul. Szkolna:
DOM Nr 5, mur., l. 30-te XX w.
DOM Nr 6, mur., l. 30-te XX w., przebud.
DOM Nr 8, mur., l. 20-te XX w.
DOM Nr 9, mur., 1934 r.
DOM Nr 12, mur. 1935 r.
al. Wolności:
DOM Nr 18, mur., k. XIX w.
DOM Nr 25, mur., 1929 r.
DOM Nr 28, mur., 1926 r.
DOM Nr 41, mur, 1904 r.
DOM Nr 45, mur., 4 ćw. XIX w.
DOM Nr 55, mur., l. 30-te XX w.
Al. Wolności:
DOM Nr 17, mur., k. XIX w.
DOM Nr 61, mur., 4 ćw. XIX w.
ZAKRZEW
BUDYNEK KOLEJOWY Nr 44, mur., po 1900 r.
ZESPÓŁ PAŁACOWO - FOLWARCZNY:
a) pałac, mur., 1886 r.,
b) park, 1 poł. XIX w.,
c) brama główna, mur., k. XIX w.,
folwark:
d) rządcówka, mur., k. XIX w.,
e) obora, mur., 4 ćw. XIX w.,
f) 2 obory, mur./kam., 4 ćw. XIX w.,
g) chlewnia, mur., k. XIX w
h) stodoła 1, mur./kam., 4 ćw. XIX w.,
i) stodoła 2, mur./kam., 4 ćw. XIX w.,
j) spichlerz, mur., k. XIX w.,
k) gorzelnia, mur., 4 ćw. XIX w.,
l) kuźnia, mur., pocz. XX w.,
m) waga, mur., 1 ćw. XX w.,
n) brama, mur., k. XIX w.,
kolonia mieszkalna;
o) dwojak, mur., 1 ćw. XX w.,
p) trojak, mur., 1 ćw. XX w.,
q) czworak, ob. dom nr 38, mur., ok. 1913 r., przebud.,
r) czworak, ob. dom nr 48, mur., 1913 r.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na całym obszarze objętym strefą podlegają następującym
ustaleniom:

-

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze
wymagające prowadzenia prac ziemnych należy uzyskać wytyczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,

-

w zakresie określonym w tych wytycznych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań
archeologicznych,
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-

badania archeologiczne i ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, odbywają się na koszt inwestora,

-

pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę lub przed realizacją
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia
wykonywania robót budowlanych.
Strefą tą proponuje się objąć części następujących miejscowościach: Bachorzew, Cielcza,

Łuszczanów, Jarocin, Radlin, Roszków, Siedlemin, Tarce, Wilkowyja, Witaszyce i Witaszyczki.
6.3. Ochrona dziedzictwa archeologicznego.
Przedmiotem ochrony zabytków archeologicznych są:

-

stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków,

-

stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską,

-

nawarstwienia kulturowe w strefach ochrony zabytkowych układów urbanistycznych i
ruralistycznych oraz w obrębie zabytków architektury, cmentarzy i zabytkowej zieleni na
terenie gminy.

6.3.1. Nawarstwienia kulturowe układów urbanistycznych, ruralistycznych, założeń pałacowoparkowych i zabytkowych cmentarzy.
Podczas inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem, a wymagających prac
ziemnych podejmowanych na terenie układów urbanistycznych, ruralistycznych, założeń pałacowo-parkowych i
zabytkowych cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji,
należy prowadzić badania archeologiczne. Inwestor winien uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę.

6.3.2. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
Na terenie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się prowadzenia
wszelkich robót budowlanych oraz przemysłowych, a prace porządkowe w ich obrębie wymagają uzgodnienia z
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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Tabela 6.3.2. Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Miejscowość

Nr
stanowiska

Obszar
AZP

Stanowisko na
obsz. AZP

Cząszczew

2

061-32

84

grodzisko

Golina

1

063-33

35

grodzisko

Potarzyca

25

063-32

52

grodzisko

Roszków-Zbytki
Siedlemin

062-32
21

63-32

Rodzaj obiektu

cmentarzysko płaskie
53

osada
wczesnośredniowieczna

Nr rejestru
1466/A, decyzja
z dnia 27.09.1973 r.
1474/A, decyzja
z dnia 28.09.1973 r.
1465/A, decyzja
z dnia 27.09.1973 r.
801/A, decyzja
z dnia 08.12.1969 r.
1477A, decyzja
z dnia 29.09.1973 r.

Na rysunku zmiany Studium wyznaczono stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.

6.3.3. Strefy stanowisk archeologicznych.
Dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, w granicach „stref ochrony stanowisk
archeologicznych” ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w obrębie wykopów budowlanych. Na prowadzenie
badań archeologicznych inwestor winien uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Na rysunku zmiany Studium wyznaczono strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

6.3.4. Zadania inwestycyjne związane z szerokopłaszczyznowymi pracami ziemnymi
(m.in. drogi, kopalnie, odkrywki, eksploatacja złóż, inwestycje kubaturowe).
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w przypadku prowadzenia prac
szerokopłaszczyznowych ustala się obowiązek przeprowadzenia rozpoznawczych badań powierzchniowo –
sondażowych, na które inwestor musi uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, w którym zostanie określony zakres niezbędnych prac archeologicznych.

6.3.5. Lokalizacja elektrowni wiatrowych.
Podczas prac ziemnych związanych z budową elektrowni wiatrowych ustala się obowiązek
prowadzenia badań archeologicznych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed
otrzymaniem pozwolenia na budowę.
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7. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE.
7.1. Dynamika liczebności populacji.
Według danych z GUS w 2006 r., stan ludności według miejsca zameldowania wynosił 44 855 osób.
W okresie końca lat 90. ubiegłego wieku oraz czterech lat obecnego stulecia, tj. w ciągu 8 lat, przyrost
zaludnienia gminy wyniósł 1% (przyrost o 403 mieszkańców – według danych ze statystyki publicznej).
Znaczący przyrost zaludnienia odnotowano jedynie w roku 2001. Powodem tego zjawiska był niewątpliwie
znaczący wzrost zameldowanych czasowo, co wiąże się z uruchomieniem w mieście Jarocin filii uczelni
wyższej.
Zmiany demograficzne mają swoje przyczyny w różnych dziedzinach funkcjonowania gminy.
Do najważniejszych należą:
●

sytuacja gospodarcza gminy oraz związane z nią poszukiwania (przez mieszkańców wsi i ośrodków
popadających w regres) pracy,

●

upadek jednych dziedzin wytwórczości, a tym samym rozwój innych,

●

postęp technologii produkcji,

●

rozwój sektorów świadczonych usług.
Wg danych GUS w 2001 r. w województwie wielkopolskim saldo migracji wynosiło: +0,07%, w powiecie

jarocińskim: -0,05%, w mieście i gminie Jarocin: +0,17%, natomiast przyrost naturalny odpowiednio wynosił:
+0,1%, +0,15%, +0,09%. Wobec tego liczba ludności odpowiednio uległa zmianie o: +0,17%, +0,10%, +0,26%.
Pomiędzy rokiem 2001 i 2003 w gminie Jarocin zauważyć można spadek liczby ludności o około 0,19%.
Potwierdzałoby to ogólną tendencję kierowania się mieszkańców ku większym centrom gospodarczym
i przynajmniej okresowe zmniejszanie liczby mieszkańców wsi. Mimo to wydaje się, że najbardziej
prawdopodobny scenariusz zmian wielkości populacji gminy Jarocin będzie związany ze stopniowym niewielkim
spadkiem liczby osób zamieszkujących miasto, ze względu na lepszą jakość życia na obrzeżach miast.
Stan ilościowy ludności oraz jego zmiany na przestrzeni lat warunkują w sposób dynamiczny obecne oraz
przeszłe proces demograficzne zachodzące na obszarze jednostki. Trend przebiegów poszczególnych wartości
w przeszłości pozwalają ocenić oraz prognozować wielkość zmian w przyszłości.
Ludność gminy Jarocin stanowi istotną grupę w całej populacji powiatu jarocińskiego, w 2015 r. stanowiła 64%
ogółu mieszkańców powiatu jarocińskiego. Zjawiska demograficzne zachodzące na terenie gminy obrazują
przebieg procesów jednostki wyższego rzędu.
W rozwoju ludnościowym zarówno gminy Jarocin jak i powiatu jarocińskiego można zauważyć kilka okresów
wzrostu liczby mieszkańców. Od roku 1995 liczba mieszkańców gminy Jarocin powiększała się do 1998 r., aby
w 1999 r. zmniejszyć się o 400 osób. Od roku 2000 nastąpił dość ustabilizowany wzrost liczby mieszkańców
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gminy aż do 2009 r. W ciągu 10 lat (od 2000-2009 roku) liczba ludności wzrosła o 560 osób (1%). Rok 2010 dla
gminy Jarocin odznaczył się kolejnym okresem podwyższenia liczby mieszkańców, uwarunkowany wzrostem
liczby urodzeń oraz wejściem w okres prokreacji roczników wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych XX w.
Między rokiem 2009 a 2010 ludność gminy wzrosła o tyle, co przez ostatnie dziesięć lat ( o 593 osoby). Zatem
od 1999 roku liczba mieszkańców gminy Jarocin stale rośnie, w ciągu 20 lat (od 1995 do 2015 roku ), wzrosła o
1 363 mieszkańców (o 3%).
Tabela 7.1. Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy Jarocin w ostatnich latach.

Stan na dzień:

Miasto Jarocin

Tereny wiejskie

Razem osób

31.12.2002.

26 722

18 906

45 628

31.12.2003.

26 640

18 921

45 561

31.12.2004.

26 583

18 947

45 530

31.12.2005.

26 575

18 954

45 529

31.12.2006.

26 489

18 969

45 458

31.12.2007.

26 540

19 018

45 558

31.12.2015.

26 366

19 287

45 653

Jak widać w powyższym zestawieniu, od roku 2002 do 2007 łącznie w całej gminie wraz z miastem
zanotowano spadek liczby mieszkańców o 70 osób. Zauważyć można, że to głównie sytuacja w mieście
sprawiła takie notowania. Ludność z miasta wyemigrowała, osadzając się na terenie gminy, gdyż tu zanotowano
w okresie tych lat wzrost liczby mieszkańców aż o 112 osób.
Wg danych GUS na koniec 2015 r. gmina Jarocin liczyła 45 653 mieszkańców , w tym miasto Jarocin
posiadało 26 366 osób, natomiast obszary wiejskie miały 19 287 mieszkańców. Na poniższym rysunku
przedstawiono zmiany liczby ludności w latach 1995-2015 dla całej gminy Jarocin w rozbiciu na obszar miasta i
obszar wiejski. Podobnie jak dla terenu całej gminy w poszczególnych jej częściach zanotowano przyrost liczby
mieszkańców. Na terenie miasta Jarocin zanotowano wzrost liczby osób o 2% (566 osób), a na obszarze
wiejskim o 4% (797 osób). Wskazuje to na zjawisko, że liczba mieszkańców w całej gminie, zarówno na terenie
miasta i w części wiejskiej, powiększa się, przy czym bardziej dynamicznie ludnościowo rozwijają się obszary
wiejskie.
7.2. Struktura populacji.
Strukturę populacji wg płci i wieku przedstawiono w tabelach nr 7.2.1. i 7.2.2.
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Tabela 7.2.1. Struktura populacji wg płci.

ogółem

45 653 osób

mężczyźni

22 081 osób

kobiety

23 572 osób

Tabela 7.2.2. Biologiczna struktura wieku populacji.

Grupy wieku

2002 r.

2006 r.

2015 r.

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

0–4 lat

2285

5,2

2153

5,2

2429

5,3

5–9 lat

2674

6,1

2311

5,5

2623

5,7

10–14 lat

3523

8

2738

6,4

2146

4,7

15–19 lat

4071

9,1

3492

5,4

2388

5,2

20–24 lat

3505

8

3922

8,9

2907

6,3

25–29lat

3259

7,4

3553

8

3545

7,8

30–34 lat

2802

6,3

3167

7,3

3817

8,3
7,8

35–39 lat

2790

6,2

2782

6,4

3558

40–44 lat

3550

8

2811

6,5

3088

6,8

45–49 lat

3652

8,3

3551

8

2759

6

50–54 lat
powyżej 60
lat

3264

7,4

3587

8,3

2889

6,3

8965

20

10365

24

11636

25

W powiecie jarocińskim gmina Jarocin jest największą pod względem ludności. W ostatnich latach
widoczny jest jednak spadek liczby ludności. Jest to spowodowane mniejszym przyrostem naturalnym, jak
również naturalną migracją ludzi zarówno z miast do wsi jak i odwrotnie.
W 2003 r. gmina Jarocin liczyła 44 355 mieszkańców, z czego niemal 60% stanowiła ludność miasta
Jarocin. Pozostałe 40% ludności zamieszkiwało tereny wiejskie.
Biorąc pod uwagę funkcjonalna strukturę wieku, przedstawia się ona następująco:

-

wiek przedprodukcyjny stanowi 20,8 % ludności,

-

wiek produkcyjny to 64,7 % ogółu zamieszkującej gminę ludności,

-

wiek poprodukcyjny to udział 14,05 % ogółu.
Gmina Jarocin charakteryzuje się dużym udziałem ludności w wieku produkcyjnym. Aktualna struktura

wieku mieszkańców wykazuje zmniejszenie udziału grupy produkcyjnej, z jednoczesnym wzrostem grupy
ludności w wieku produkcyjnym i nieznacznym wzrostem poprodukcyjnym. Specyfiką gminy na przestrzeni
kilkunastu ostatnich lat jest starzenie się ludności, co wiąże się również z malejącym przyrostem liczby
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mieszkańców. Ten charakter procesu zmian w strukturze wiekowej tłumaczyć można migracjami ludności
do większych ośrodków, bardziej rozwiniętych, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i gospodarczym.
Piramida wieku ludności gminy Jarocin wykazuje cechy piramidy typu regresywnego, czyli takiego,
który charakteryzuje się wysokim udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym, a małym - w wieku
przedprodukcyjnym oraz jest typowa dla malejącej liczbie ludności. Na wykresie można zaobserwować dwa
wyraźne „wcięcia” – dla grup ludności między 46. a 49. rokiem życia oraz dla młodszych grup wiekowych
mieszkańców gminy Jarocin, zwłaszcza między 10-14 lat. Są one odbiciem niżów demograficznych,
odpowiednio: lat sześćdziesiątych XX w. oraz przełomu ostatniej dekady XX w. i pierwszej XXI w. Z kolei
szersze partie piramidy obrazują wyże demograficzne lat pięćdziesiątych oraz przełomu lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych XX w. Ponadto piramida wieku wskazuje na przewagę płci: mężczyzn dla młodszych grup
wiekowych (związana z większą liczbą urodzeń chłopców) oraz kobiet dla starszych grup wiekowych (związana
z dłuższą średnią długością życia kobiet).
Porównując dane wieloletnie piramidy wieku mieszkańców gminy Jarocin w 2015r z piramidą z roku
1995 i 2010 można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat spada jednak liczba osób w najmłodszych
grupach wiekowych. Lata 2009 i 2010 były okresem zwiększonej liczby urodzin, stąd nastąpiło rozszerzenie
piramidy u podstawy. We wszystkich latach następowało rozszerzanie się górnej warstwy piramidy obrazujące
udział mieszańców w wieku powyżej 70 lat. Stale zwiększa się liczba i udział osób starszych (w wieku
poprodukcyjnym) w ogólnej liczbie ludności. Porównanie z wielu lat pokazuje przesuwanie się liczebnie
większych grup wiekowych ku górze. Głównymi czynnikami powodującymi takie zmiany są:
•

zmniejszająca się liczba urodzeń,

•

przedłużanie się przeciętnej długości trwania życia,

•

przesuwanie się przez kolejne grupy wieku, roczników wyżowych i niżowych.

Wśród wielu miar procesu starzenia się ludności warto zwrócić szczególna uwagę na współczynnik
wyrażający stosunek liczby dzieci w wieku 0 – 18 lat do liczby osób w wieku 60 i więcej – udział ekonomicznych
grup ludności w ogólnej liczbie mieszkańców. Miernik ten dobrze charakteryzuje młodość lub starość
demograficzną. W związku z powyższym w gminie należy rozwijać te działalności, które są skierowane na
obsługę ludności starszej (przede wszystkim służbę zdrowia i opiekę społeczną, ale także np. działalności
kulturalne).

7.3. Prognozy wzrostu zaludnienia.
Przedstawione poprzednio cechy demograficzne wskazywałyby, że populacja gminy wchodzi w fazę
stabilizacji wzrostu.
W strukturze wieku ludności uwidaczniać się będzie następująca tendencja:
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-

w wieku przedprodukcyjnym nastąpi spadek tej grupy wiekowej z 20,8% do 20,0%. Na taki stan rzeczy
będą miały nadal mniej liczne roczniki dzieci w wieku 0-2 i 3-6 lat. Sytuacja ta wiąże się z mniejszą liczbą
urodzeń na terenie całego kraju,

-

w wieku produkcyjnym obserwować będziemy nieznaczny wzrost o około 0,1-0,2% (będzie to bardziej
zasilenie wieku produkcyjnego rocznikami wyżu demograficznego). Rok 2020 będzie charakteryzowała
tendencja znacznego spadku udziału tej grupy do 60,7%,

-

w wieku poprodukcyjnym, obserwować będziemy w pierwszym okresie pewną stabilizację, czyli w okolicach
14,0% udziału tej grupy. Znaczny wzrost procentowy ludności w wieku poprodukcyjnym nastąpi w 2020 r.
i szacunkowo wynosić będzie około 17,7%.
Prognozy demograficzne do 2035 roku nie są optymistyczne, nie tylko dla powiatu jarocińskiego, ale

także dla Wielkopolski i Polski. Od 2015 roku do 2045 roku będzie następować spadek liczby ludności w
powiecie jarocińskim. Natężenie tego zjawiska będzie wzrastać wraz z upływem kolejnych lat. Starzenie się
społeczeństwa jest wydarzeniem o skali międzynarodowej i wydaje się oczywiste, że prognozy te nie mogą być
inne dla powiatu jarocińskiego. Dla Polski perspektywa szybkiego wyjścia z głębokiej depresji demograficznej
wydaje się bardzo odległa, bowiem dzietność kobiet w naszym kraju kształtuje się na najniższym poziomie
wśród krajów Unii Europejskiej i jest jedną z najniższych w krajach europejskich. W tym samym czasie rośnie
liczba młodych osób wyjeżdżających z Polski z zamiarem pozostania za granicą przez dłuższy czas.
W 2014 r. Główny Urząd Statystyczny opracował „Prognozę dla powiatów i miast na prawach powiatu
oraz podregionów na lata 2014 – 2050”. Opracowanie to jest spójne z prognozą dla województw, a podstawę
obliczeń stanowiły stany ludności według płci, wieku i powiatów.
W obecnej analizie jako dane bazowe przyjęto liczbę ludności gminy Jarocin wg stanu na dzień
31.12.2015 r., kiedy gminę zamieszkiwało 45 653 osób. Podstawą do oszacowania liczby ludności gminy w
przyszłości stał się wskaźnik zmian liczby ludności dla powiatu jarocińskiego, który następnie poddano analizie
tendencji zmian, przeniesionych w kolejnym etapie na liczbę ludności gminy. Zgodnie z uwarunkowaniami
rozwoju gminy oraz cechami i prognozami demograficznymi gminy Jarocin zakłada się spadek liczby ludności w
perspektywie 30-letniej, tj. do ok. 43 000 mieszkańców w roku 2045.
Prognozowana liczba ludności będzie kształtowana głównie przez niski poziom urodzeń oraz
determinowana malejącym dodatnim, a w późniejszym okresie ujemnym saldem migracji wewnętrznej.
Przewiduje się, że przyszłe zmiany liczby urodzeń i zgonów spowodują utrzymanie się dodatniego przyrostu
naturalnego, ale w kolejnych latach, wraz z postępującymi niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku ludności
oraz zmniejszaniem się liczebności kobiet w wieku rozrodczym, przewidywany jest już ujemny przyrost
naturalny, który z każdym rokiem będzie się pogłębiał. Systematyczny wzrost ludności w wieku
poprodukcyjnym, spowodowany przez przesuwające się wyże demograficzne lat 50-tych i przełomu lat 70– 80 tych. do przedziałów starszych, będzie jeszcze przez okres około dekady utrzymywał relatywnie niskie
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wskaźniki zgonów, ale w kolejnych latach poziom zgonów będzie wyższy. Przy malejących urodzeniach i
wydłużającym się wieku umieralności daje to obraz starzejącego społeczeństwa. Jest to zjawisko obserwowane
w całej Polsce i krajach Europy Zachodniej. Szansą na zwiększenie liczby dzieci i młodzieży jest napływ
migracyjny, w którym najczęściej uczestniczą młode rodziny z małymi dziećmi lub dopiero spodziewające się
potomstwa. Aby zwiększyć liczbę ludności gminy Jarocin bądź zahamować jej odpływ, należy dążyć do poprawy
atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

8. MIESZKALNICTWO.
8.1. Dotychczasowy rozwój zasobów mieszkaniowych.
Zasoby mieszkaniowe w gminie Jarocin w 2006 r. obejmowały 12 997 mieszkania, 54 862 izb i 1 025
830 m2 powierzchni użytkowej. Na 1 mieszkanie w gminie przypada 4,2 izby oraz 79 m2 powierzchni użytkowej.
Na jedną osobę przypada 22,9 m2 i jest to wskaźnik (jak na warunki krajowe) dość wysoki. Biorąc pod uwagę
liczbę osób przypadającą na jedną izbę, przedstawia się on również korzystnie i wynosi: 1,2 (na terenach
wiejskich wskaźnik ten jest zwykle wyższy niż w miastach).
W okresie ostatnich 10 lat warunki mieszkaniowe na terenie gminy uległy znacznej poprawie.
Sytuację mieszkaniową, poza podanymi wcześniej danymi, charakteryzuję również: wiek zabudowy
mieszkaniowej, intensywność ruchu budowlanego, jak również struktura zabudowy gminy. Znaczny udział w
zabudowie miasta stanowią zabudowania wielorodzinne. Jednak w przeważającej części uwidacznia się
zabudowa jednorodzinna, tak bardzo charakterystyczna dla terenów wiejskich. W samym Jarocinie struktura
przedstawia się następująco: 41% zabudowa wielorodzinna, 47% zabudowa jednorodzinna. Zabudowa
małomiasteczkowa i dawne kamieniczki stanowią jedynie 12% ogółu mieszkań.
Zagadnienia mieszkaniowe, które dotyczą zaspokajania fundamentalnych potrzeb mieszkańców,
stanowią podstawowy czynnik warunkujący oraz napędzający funkcjonowanie i rozwój jednostki przestrzennej
jaka jest gmina z terenami wsi i miasta. Na podstawie krótkiej analizy warunków mieszkaniowych można
podkreślić najważniejsze kwestie jakości życia aktualnie zamieszkujących oraz można ocenić potrzeby
mieszkaniowe przyszłych mieszkańców jednostek osadniczych. Ponadto analiza ta może być próbą odpowiedzi
na pytanie, czy potrzeba w gminie nowych terenów mieszkaniowych.
Od 2008 r. stale rośnie liczba budynków mieszkalnych w gminie Jarocin. Na koniec 2015 r. wg danych
GUS było w gminie Jarocin w zasobach mieszkaniowych 7678 budynków mieszkalnych , o 66 więcej niż rok
wcześniej, o 327 niż pięć lat temu w 2010 r. W ciągu pięciu lat przybyło 4,4% budynków mieszkalnych.
W gminie Jarocin w związku z powiększającą się liczba mieszkańców, rosną potrzeby mieszkaniowe.
Ponadto większa liczba mieszkań uwarunkowana jest rosnącymi potrzebami mieszkaniowymi wynikającymi z
zmiany modelu rodziny z wielopokoleniowej na jedno, dwupokoleniowe.
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Od 1999 r. w Jarocinie funkcjonuje Jarocińskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zajmuje
się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących, bądź pracujących na terenie gminy Jarocin.
W jego posiadaniu znajdują się lokale o obniżonym standardzie, lokale lokatorskie znajdujące się w starym
budownictwie, lokale lokatorskie realizowane przy udziale KFM.
Gmina Jarocin posiada dość wysoki udział budynków mieszkalnych o dobrym stanie technicznym.
Wysoki standard zasobów mieszkaniowych wyraża się w wyposażeniu w podstawowe urządzenia techniczne;
98,2% mieszkań posiada wodociąg, 92,27% ustęp spłukiwany, 90,1% łazienkę, 81,4% centralne ogrzewanie,
50,1% gaz sieciowy. W okresie 2002-2006 liczba mieszkań wzrosła o 870, tj. prawie o 7% (powierzchnia
użytkowa wzrosła o prawie 10 %).
Własność gminy tworzy tylko 60 mieszkań (0,5 % ogólnych zasobów), 221 izb (0,4%) i 3 042 m2
powierzchni użytkowej (0,3%).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 78,9 m2, na jedną osobę przypada 23,1 m2
powierzchni użytkowej.
Tabela 8.1.
31.12.2015

Wykaz ilościowy mieszkańców gminy Jarocin wg miejscowości wg stanu na 31.12.2007. i
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Miarą satysfakcji z miejsca zamieszkania jest wielkość zajmowanego mieszkania wyrażoną w
przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania w m2. Jest ona także wynikiem dostępności ekonomicznej oraz
możliwości utrzymania mieszkania w dłuższym okresie czasu.
Na terenie gminy Jarocin przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2014 r. wynosiła 82,5 m2 i
była o 2,8 m2 większa niż w roku 2008. W mieście Jarocin, gdzie występują domy w zabudowie wielorodzinnej,
średnie mieszkania są mniejsze i przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2014 r. wynosiła tam
75,3 m2. Natomiast na obszarach wiejskich gminy, gdzie występuje głównie zabudowa jednorodzinna,
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania jest większa i w 2014 r. wyniosła 95,8 m2. Tam wielkość
przeciętnej powierzchnia użytkowej 1 mieszkania od 2008 r. zwiększyła się o prawie 4 m2.
W najbliższych latach możemy spodziewać się dalszej poprawy wskaźników, które odzwierciedlają
warunki mieszkaniowe Polaków (np. przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania czy metrażu w
przeliczeniu na osobę). Zakłada się, że w perspektywie najbliższych trzydziestu lat z uwagi na poprawiające się
warunki gospodarcze w gminie Jarocin powierzchnia użytkowa mieszkań wyrażona wskaźnikiem powierzchni
użytkowej na osobę będzie wzrastała.
W 2014 r. w gminie Jarocin powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2 osiągnęła wartość
25,5 m2 na osobę, o ponad 1 m2 na osobę więcej niż w całym powiecie jarocińskim (24,9). Dla miasta Jarocina
powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wyniosła 26 m2, na obszarach wiejskich 24,7 m2.
Przeciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie, zgodnie z przebiegającymi procesami
demograficznymi, w gminie Jarocin w ostatnich latach ciągle maleje. W 2014 r. na 1 mieszkanie w gminie
Jarocin przypadało średnio 3,24 osób, mniej niż w powiecie jarocińskim. W mieście Jarocin w 1 mieszkaniu
mieszkało mniej osób niż na obszarach wiejskich gminy, w których rodziny są bardzie liczne (więcej jest rodzin
wielopokoleniowych oraz wielodzietnych).
Na obszarze gminy Jarocin planowane są nowe inwestycje mieszkaniowe. Wg danych Jarocińskiego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2016 r. gmina Jarocin, spółka gminna
JTBS oraz Fundusz Municypalny FIZ AN (Fundusz Municypalny), zarządzany przez Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały porozumienie w sprawie finansowania do kwoty 50 mln zł programu
budowy 400 mieszkań czynszowych na terenie gminy Jarocin1. W pierwszym etapie inwestycji, który rozpocznie
się jesienią 2016 r., powstanie 250 mieszkań w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i Leszczyce oraz w
Siedleminie. W drugim etapie, którego prace rozpoczną się na początku 2017 r., powstanie 150 mieszkań w
Potarzycy, Łuszczanowie i przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie. Standard realizowanych mieszkań to:

1

•

powierzchnia mieszkań: 55,10 m² i 35,60 m²,

•

mieszkania 3 i 2-pokojowe.

http://jtbs.com.pl
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Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej, tereny Gminy Jarocin stają się miejscem
inwestycyjnie atrakcyjnym.
Dużą szansą na nowe mieszkania dla ludności jarocińskiej było powstanie wyspecjalizowanej spółki
– Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, która została wyposażona w mienie zawierające
mieszkania czynszowe. Jej priorytetowym zadaniem jest budowa nowych mieszkań „pod wynajem” oraz
adaptacja i remont przejmowanych budynków, jak również administrowanie zasobem. Dzięki takiej gospodarce,
możliwe będzie tworzenie nowych mieszkań i stworzenie dobrych warunków pozyskiwania lokali dla młodych
osób. Nie tylko jest to szansą na zatrzymanie i umożliwienie lepszego startu młodym osobom, lecz również
pozwoli na dalszy rozwój budownictwa.

9. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (USŁUGI SOCJALNE).
9.1. Administracja, łączność, bezpieczeństwo publiczne.
W mieście Jarocinie znajduje się m.in.: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Stanu Cywilnego,
Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Obwodowy Urząd Pocztowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Skarbowy,
Powiatowy Urząd Pracy, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W gminie działają placówki Poczty Polskiej w miejscowościach: Witaszyce, Golina i Mieszków.
Niektóre placówki pocztowe prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży określonych towarów
handlowych. W mieście funkcjonuje urząd pocztowy realizujący usługę kurierską „EMS-Pocztex” w obrocie
krajowym i zagranicznym. Działa również oddział prywatnego operatora pocztowego „InPost”.

9.2. Usługi socjalne.
Do usług socjalnych zaliczono tu takie aktywności i obiekty, które są utrzymywane – w całości
lub w części – ze środków budżetowych (gminnych lub państwowych). Są to więc usługi oświaty, ochrony
zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz sportu i rekreacji. Po zmianach ustrojowych państwa, podobnie
jak w innych częściach Polski, tak i tutaj, zaobserwowano przede wszystkim rozwój prywatnych inicjatyw.
W tym czasie powstały tu liczne prywatne szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia oraz różne punkty usługowe.
Usługi ochrony zdrowia w mieście Jarocinie są dość mocno rozbudowane, a reprezentują je: Szpital
Powiatowy, Zespół Zakładów Powiatowych, centrum Profilaktyki i Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia
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Psychologiczno-Pedagogiczna oraz prywatnych 14 aptek (na pozostałym terenie gminy działają 32 apteki).
Istnieje ponadto kilka prywatnych przychodni i gabinetów specjalistycznych.
W Jarocinie znajdują się placówki stacjonarnej pomocy społecznej, zapewniające dostateczny dostęp
do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jednostki te skupione w ramach działającego Centrum
Socjalnego im. Jana Pawła II przy ul. Wrocławskiej 39. Przy Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej
działają dzienne ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
Na bazę kulturalną, z której korzystają mieszkańcy gminy Jarocin, składają się: Jarociński Ośrodek
Kultury, Muzeum Regionalne w Jarocinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.
Kultura i instytucje pozarządowe.
Do instytucji dbających o życie kulturalne w gminie Jarocin zaliczyć należy Jarociński Ośrodek Kultury,
Muzeum Regionalne oraz Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Działają tu również Jarocińskie Towarzystwo
Muzyczne, Stowarzyszenie Jarocin XXI, dbające o propagowanie samorządności lokalnej. Istotnym dla
wizerunku miasta Jarocin w Polsce i za granicą oraz animatorem kultury jest istniejący od ponad 100 lat chór
im. K. T. Barwickiego. Tradycje śpiewacze podtrzymują także chóry: „Resonantes” i „Cantum Concinum”. Dużą
rolę w szerzeniu kultury odgrywa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.
Najbardziej rozpoznawalną ikonę miasta, stanowi Jarociński festiwal muzyki rockowej goszcząc w Jarocinie co
roku po kilkanaście tysięcy osób.
Na terenie gminy Jarocin funkcjonuje kilkadziesiąt stowarzyszeń o różnym profilu działalności,
kilkanaście parafii Kościoła rzymskokatolickiego. W mieście Jarocinie znajduje się 5 kościołów. Podlegają one:
parafii rzymskokatolickiej Chrystusa Króla, parafii rzymskokatolickiej św. Marcina (2 kościoły), parafii
rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy i parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Fatimskiej. Na terenie gminy
kościoły znajdują się we wsiach: Cielcza, Golina, Mieszków, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Wilkowyja
i dwa w Witaszycach.
Działa również kilka terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne organizacje
społeczne. Podmioty te działają na bardzo szerokim polu życia społecznego m.in.: kultury, nauki, sportu,
przedsiębiorczości i zainteresowań mieszkańców Gminy Jarocin.
Festiwale.
Jarocin to miasto z bogatymi tradycjami kulturalnymi, przede wszystkim festiwalowymi. W 1980 r.
w mieście odbył się I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji, który dał początek największym
w Europie Wschodniej corocznym festiwalom rockowym, organizowanym nieprzerwanie do 1994 r. Od 2004 r.
gmina Jarocin posługuje się oficjalnym hasłem: „Jarocin – tu wszystko gra”. Logo Jarocina to uproszczony
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wizerunek herbu (białe zarysy baszty na czerwonym tle) wraz z wkomponowanym ww. hasłem (białe litery na tle
niebieskim, nad literą „i” charakterystyczna nutka).
Baza noclegowa przedstawia się następująco:
Gmina Jarocin dysponuje 8 hotelami oraz 4 gospodarstwami agroturystycznymi. Wszystko to składa
się na bazę noclegowa na terenie gminy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroturystyka Anna Domin, Cielcza,
Bawół Grzegorz, Jarocin,
Brylladnia, Witaszyce,
Gospodarstwo Agroturystyczne "AGNIESZKA", Golina,
Gospodarstwo Agroturystyczne Dorota i Zenon Ciesielscy, Mieszków,
Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia "ASTRA", Mieszków,
Gościniec "POD ORZECHEM", Jarocin,
Hostel "ŚWIATOWIT", Jarocin,
Hostel Wolności 6, Jarocin,
Hotel "JAROTA", Jarocin,
Hotel "OAZA", Golina,
Hotel "TURYSTA", Jarocin,
Hotel Restauracja "KASYNO", Jarocin,
Hotel Restauracja "PAŁAC WITASZYCE", Witaszyce,
Hotel Restauracja "WALCEREK", Jarocin,
Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe – Pałac Radolińskich w Jarocinie,
PHU "WZ", Jarocin,
Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Wilkowyi,
Schronisko Turystyczne Stowarzyszenia "Rodzina-Szkoła-Gmina", Roszków,
Sezonowe Schronisko przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie,
Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie.

Usługi sportu i rekreacji.
W gminie funkcjonują m.in.: spółka „Jarocin Sport” (zarządzająca kompleksem obiektów sportoworekreacyjnych: w tym stadion, pływalnia, korty tenisowe, boiska do piłki nożnej i siatkówki, 2 sale gimnastyczne,
sauny, solarium, hotel, restauracja), Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz", Jarociński Klub Sportowy
„Jarota”, Klub Sportowy „Ippon Jarocin”, Klub Sportowy „Tarce”, Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”.
Atrakcyjność gminy to wypadkowa naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego, położenia
geograficznego oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Gmina Jarocin oferuje mieszkańcom duże możliwości
trenowania i uprawiania sportów. Posiada też dostateczną bazę dla rekreacji. Zadania z zakresu sportu,
rekreacji i kultury fizycznej w gminie Jarocin realizowane są przede wszystkim przez kluby sportowe. Na terenie
gminy w 2015 r. wg danych GUS z Banku Danych Lokalnych funkcjonowało 23 klubów sportowych. Wśród nich
są następujące kluby i międzyszkolne, uczniowskie kluby sportowe2:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeroklub Jarocin Plac Festiwalu Muzyki Rockowej,
Akademia Piłkarska Reissa - lokalizacja Jarocin,
Jarociński Klub Bilardowy, Witaszyce,
Jarociński Klub Rajdowy ul. Kasztanowa 10/14,
Jarociński Klub Sportowy "PIRANIA" ul. Sportowa 6,
Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy w Jarocinie Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1,
Jarociński Klub Wędkarstwa "JAR-FISH" ul.1000-lecia 17/25,
JKS Jarota Jarocin ul. Sportowa 6,
LZS Cielcza,
LZS Grom Golina,
LZS Tarce,
Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy BRYLLANDIA w Witaszycach,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieszkowie,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie ul. Wrocławska 12,
Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin ul. Waryńskiego 11,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wimbledon ul.Przemysłowa 1
MLUKS Victoria Jarocin ul. Prośniana 26,
MUKS Białe Tygrysy Jarocin,
Ognisko TKKF Trucht Wspólny Dom Jarocin ul. Kościuszki 4,
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Witaszacy",
UKS Jedynka Jarocin ul.T. Kościuszki 25,
UKS Taekwondo WTF Jedynka Jarocin ul. Franciszkańska 2,
UKS Trójka Jarocin ul. Wrocławska 168,
ULKS IPPON Jarocin ul. Estkowskiego 19,
PUKS Antonio Jarocin ul. Franciszkańska 1,
PUKS Św. Marcin Jarocin ul. Wyszyńskiego 3,
Rugby Klub SPARTA Jarocin ul. Warciana 39,
Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jarocinie ul. Franciszkańska 2,
• Witaszycki Klub Sportowy,
• TKS Siatkarz Jarocin ul. Brzozowa 3,
• UKS Czwórka Jarocin ul.M. Curie Skłodowskiej 2,
• UKS Dwójka Jarocin ul. Niepodległości 8,
• UKS Grom Golina,
• UKS Sokół Witaszyce,
• UKS Wilki Wikowyja.
Realizacji zajeść sportowych i rekreacyjnych służą boiska i inne obiekty sportowe, które są podawane
modernizacji. Służą one nie tylko kilku klubom piłkarskim, prowadzącym szkolenie grup młodzieżowych, ale
i klubowi rugby i wszystkim mieszkańcom gminy.
W upalne dni mieszkańcy Jarocina i okolic mogą korzystać z aktywnego wypoczynku na odkrytych
basenach oraz Aquaparku wchodzących w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 63.
Usługi oświaty.
Na terenie gminy Jarocin funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowe:
3

http://www.jarocinsport.pl
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NAZWA PLAC ÓWKI

ADRES

PLACÓWKI PUBLICZNE
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

Al. Niepodległości 8

Zespół Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina w Jarocinie

ul. Wrocławska 168

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie
Gimnazjum nr 3 w Jarocinie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

ul. M. C urie-Skłodowskiej 4
ul. Waryńskiego 11

Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. I Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Jarocinie
Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Jarocinie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie
Szkoła Podstawowa im. por. Mieczysława Kalinowskiego w
Witaszycach
Zespół Szkół w C ielczy
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w C ielczy

ul. Radliniecka 11
ul. Szkolna 1 A
C ielcza
ul. Szkolna 16

Gimnazjum im. Bohaterów Westerplatte w C ielczy
Szkoła Podstawowa w Golinie
Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarocinie
Gimnazjum im. „Zjednoczonej Europy” w Witaszycach
Publiczne Przedszkole nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie
Publiczne Przedszkole w Witaszycach
Publiczne Przedszkole w Mieszkowie

Ul. Jarocińska 32
ul. T. Kościuszki 25
ul. Szkolna 1 A Witaszyce
ul. M. C urie-Skłodowskiej 2 a
ul. Leśna 2 Witaszyce
ul. Dworcowa 10 c

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
Zespół Szkół w Siedleminie

ul. Główna 36 Siedlemin

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie
Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie
Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie

Bachorzew
ul. Szkolna 8

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła”
Niepubliczne Gimnazjum im. ks. P. Wawrzyniaka w Golinie

Golina

Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie
Zespół Szkół Społecznych Jarocińskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego

ul. Przemysłowa 1

Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie
Społeczne Gimnazjum w Jarocinie
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie

ul. Batorego 5

Stowarzyszenie Wychowawczo-Opiekuńczo-Dydaktyczne
„Promyczek”
Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. Macieja Kostki w Radlinie

Radlin 28

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Tęcza”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie

Roszków 59 A

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie
Niepubliczne Przedszkole w Roszkowie
C entrum Oświatowo -Kulturalne im. Jana Heweliusza w Potarzycy

Potarzyca

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Potarzycy
Niepubliczne Gimnazjum w Potarzycy
Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy
Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie

ul. Dworcowa 11

Stowarzyszenie Wychowawczo-Opiekuńczo-Dydaktyczne
„PUC HATEK”
Zespół Szkół w Prusach

Prusy 52

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach
Niepubliczne Gimnazjum w Prusach
Niepubliczne Przedszkole w Prusach
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”
Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie

Łuszczanów
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Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”
Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie

Łuszczanów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie
Niepubliczne Gimnazjum w Łuszczanowie
Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie
Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie
Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

ul. Kościuszki 31

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego
Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie

ul. Wrocławska 168

Stowarzyszenie Edukacyjne „Trójka” w Jarocinie
Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych w Jarocinie
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarocinie
Zespół Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im.
Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi
Niepubliczne Gimnazjum Zaradni Odważni Oryginalni im.
Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni
Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi
Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie
Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w
Jarocinie
Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie
Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie

ul. Kościuszki 14a
ul. Długa 44
Wilkowyja
ul. Powstańców Wlkp. 41

ul. Hallera 8a
ul. Waryńskiego 5
ul. Libercourt 1
ul. Przemysłowa 3

9.3. Obiekty sakralne.
W mieście Jarocinie znajduje się 5 kościołów. Podlegają one: parafii rzymskokatolickiej Chrystusa
Króla, parafii rzymskokatolickiej św. Marcina (2 kościoły), parafii rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy
i parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Fatimskiej. Na terenie gminy kościoły znajdują się we wsiach: Cielcza,
Golina, Mieszków, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Wilkowyja i dwa w Witaszycach.

9.4. Uwarunkowania wynikające z założonego rozwoju infrastruktury społecznej.
1) Zakłada się utrzymanie dotychczasowej sieci placówek oświaty szkolnej, przy działaniach na rzecz
podwyższenia jakości świadczonych usług (modernizacje obiektów budowlanych, doposażenie w różne
pomoce edukacyjne, doposażenie w sale gimnastyczne, wzrost poziomu kadry nauczającej itp.).
W związku z wejściem społeczności gminy Jarocin w fazę stabilizacji, przy jednoczesnym wzroście grupy
wiekowej o charakterze produkcyjnym, jak również spadku grupy wiekowej przedprodukcyjnej, będziemy
mieć do czynienia ze zmniejszeniem się liczby usług z zakresu oświaty i szkolnictwa.
2) Zmniejszenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym pociągnie za sobą w skutkach starzenie się
społeczności gminy Jarocin. Tym samym zwiększeniu ulegnie grupa poprodukcyjna, czego konsekwencją
będzie rozwój placówek typu: dom starców, dom pomocy społecznej, hospicjum itp.
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10. BAZA EKONOMICZNA GMINY.
10.1. Dotychczasowa struktura gospodarki.
W gminie Jarocin w strukturze zatrudnienia wyróżniamy:
●

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór lub mianowanie),

●

pracodawców i pracujących na tzw. „rachunek własny”, czyli: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców

gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi im członkami rodzin) oraz właścicieli
i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi
w rolnictwie, jak również inne osoby pracujące na własny rachunek,
●

osoby wykonujące pracę nakładczą,

●

agentów (łącznie z pracującymi członkami rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów),

●

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

●

duchownych wszystkich wyznań.
Tabela 10.1.1. Zatrudnienie w gminie.
Pracujący w głównym miejscu pracy
w 2006 r.

w 2015 r.

ogółem

9 402 osób

10861 osób

mężczyźni

4 792 osób

5699 osób

kobiety

4 610 osób

5162 osób

Największą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Jarocin, stanowią osoby o niskim
wykształceniu. Na koniec grudnia 1999 r. 26,5% bezrobotnych legitymowało się jedynie wykształceniem
podstawowym, a 44,5% wykształceniem zasadniczym zawodowym. W roku następnym wykształceniem
podstawowym legitymowało się 25,2% osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
a 43,6% bezrobotnych – wykształceniem zasadniczym zawodowym. W 2001 r. 30% bezrobotnych to osoby,
które posiadały wykształcenie podstawowe, a 54% – wykształcenie zasadnicze zawodowe. W 2002 r. sytuacja
kształtowała się podobnie, tj. 23% stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym, a 45,7% – osoby
legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Biorąc pod uwagę wiek, największą grupę bezrobotnych w gminie stanowiły osoby w stosunkowo
młodym wieku – w przedziale 18-24 lata. Stopa bezrobocia na obszarze gminy jest wysoka.
Tabela 10.1.2. Struktura bezrobocia według płci.
Bezrobotni zarejestrowani według płci
ogółem

2 970 osób

mężczyźni

1 138 osób
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kobiety
1 832 osób

Tabela nr 10.1.3.

Poziom wykształcenia populacji gminy Jarocin, w porównaniu z województwem wielkopolskim
(odsetek grupy ludności w wieku 13 i więcej lat).

Poziom wykształcenia

Miasto i gmina Jarocin

Województwo Wielkopolskie

wyższe

9,9

9,3

policealne („półwyższe”)

2,6

2,7

średnie (w tym ogólnokształcące)

23,7

27.5

zasadnicze

27,7

27,6

podstawowe i niższe

31,2

32,8

W 2015 r. w gminie Jarocin na 1000 mieszkańców pracowało 238 osób . 48,6% wszystkich
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Jarocin wynosiło
8,3% (10,1% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie
Jarocin wynosi 2898,12 PLN, co odpowiada 69,80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jarocin 4832 osób wyjeżdża do pracy do innych
gmin, a 4140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
wynosi -692. 26,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jarocin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel,
naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 10,6% pracuje w
sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)4.

10.2. Rolnictwo i leśnictwo.
W gminie Jarocin mamy do czynienia z uprawą zbóż na wysokim poziomie, co odpowiada
uwarunkowaniom glebowym tej gminy. Tak więc produkcja roślinna to w głównej mierze uprawa zbóż, a także
ziemniaków, oraz w mniejszym zakresie buraków, rzepaku, i innych roślin. Uprawy sadowniczo-ogrodnicze
stanowią nieznaczny udział w ogólnym areale użytków rolnych.
W zakresie produkcji zwierzęcej spotykamy się z hodowlą trzody chlewnej i bydła. Produkcja zwierzęca
w trzodzie chlewnej i bydle odznacza się stosunkowo wysoką intensywnością, a cechuje ją stały wzrost
jednostkowych wskaźników, wynikający z systematycznie wdrażanego postępu technologicznego.
W użytkowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych znajduje się prawie 9 528 ha gruntów
użytkowanych rolniczo. Obecnie na terenie gminy działają w różnej formie organizacyjnej grupy producentów
rolnych. Do najważniejszych należą: Jarocińskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „Jar-Pek”,
Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej „Jar-Pek Plus”, Spółdzielcza Grupa Producentów Bydła „Jar4

www.polskawliczbach.pl
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Bulls” z siedzibami w Golinie, czy „Artimeet” Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Na obszarze gminy Jarocin
istnieje 3 487 gospodarstw rolnych, w tym wyróżnić należy 0,26% właścicieli zwierząt gospodarskich. Pozostały
procent stanowią gospodarstwa rolne. Na ogólną ilość gospodarstw rozkład wielkości gospodarstw rolnych
przedstawia się następująco:
●

69,0% stanowią gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha,

●

20,8% stanowią gospodarstwa o powierzchni 1 – 2 ha,

●

3,2% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2 – 5 ha,

●

1,3% stanowią gospodarstwa o powierzchni 5 – 7 ha,

●

1,6% stanowią gospodarstwa o powierzchni 7 – 10 ha,

●

2,1% stanowią gospodarstwa o powierzchni 10 – 15 ha,

●

2,0% stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha.
Przyszłościowym kierunkiem działalności gospodarczej na terenach wiejskich może być agroturystyka,

ze szczególnym wykorzystaniem naturalnych warunków geograficzno-przyrodniczych doliny Warty (z dopływami
Prosną i Lutynią), zamkniętej od południa wzgórzami morenowymi, tworzącej Żerkowsko-Czeszewski Park
Krajobrazowy.
Rolnictwo, obok stale rozwijającego się potencjału przemysłowego w gminie, odgrywa bardzo ważną
rolę. Dostarcza ono na rynek wszystkie podstawowe produkty, stanowiąc jednocześnie dobre zaplecze dla
przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolniczego. W sektorze tym wiodącą pozycję zajmują przedsiębiorstwa
produkujące naturalne komponenty i dodatki do żywności, naturalne owocowe i warzywne specjały
dla międzynarodowych koncernów, firmy specjalizujące się w imporcie i eksporcie ryb, zakłady przetwórstwa
mięsnego dostarczające na rynek wiele gatunków wędlin oraz zajmujące się rozbiorem i przetwórstwem mięsa
wołowego i wieprzowego. Również chłodnie składowe, które oferują usługi w zakresie domrażania
i składowania towarów oraz świadczą kompleksową obsługę i spedycję eksportowo-importową mięsa i jego
przetworów.
Tereny leśne w gminie Jarocin należą w większości do Skarbu Państwa, we władaniu Nadleśnictwa
Jarocin, podlegającemu administracyjnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
Udział gatunków panujących: sosna – 66,2%, dąb i buk –16,5%, brzoza – 6,4%, olsza – 6,1%, jesion –
2,6%, świerk i daglezja – 1%, grab – 0,5%, modrzew – 0,3%, topola – 0,3%, lipa – 0,1%. Typy siedliskowe
(% powierzchni): siedliska borowe - 44,4%, siedliska lasowe - 46,9%, olsy – 2,6%, lasy łęgowe – 6,1%.
Na terenie nadleśnictwa występuje około 680 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 45 gatunków
drzew oraz 6 gatunków porostów i 15 gatunków mchów. Wiele gatunków jest objętych ochroną ścisłą
oraz umieszczonych na Czerwonej Liście zagrożonych i ginących roślin Wielkopolski.
Lasy i tereny leśne gminy zajmują łącznie 5 049 ha, co stanowi 25,7% całej powierzchni gminy.
Z poszczególnych sołectw największą lesistością odznaczają się: Tarce (74,1%), Osiek (52,7%), Cielcza
(47,7%), Hilarów (47,0%), Witaszyczki (40,4%) i Roszków (38,6%).
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10.3. Pozostała nierolnicza sfera produkcyjna, usługi komercyjne i otoczenie biznesu.
Sfera gospodarcza gminy Jarocin jest bogata i różnorodna. Dogodne położenie gminy na skrzyżowaniu
ważnych szlaków komunikacyjnych, a także bliskość dużych aglomeracji miejskich i aktywność lokalnego
biznesu, sprzyjają jej rozwojowi. Można zauważyć pewne trendy – przeważają branże: odzieżowa, budowlana,
rolno-spożywcza, elektromaszynowa oraz drzewno-meblarska. Ważną rolę odgrywają usługi handlu, z dużą
ilością dużych obiektów handlowych (marketów) w mieście.
Choć przez lata domeną Jarocina była głównie branża meblarska („Jarocińskie Fabryki Mebli”) oraz
maszynowa („Jarocińska Fabryka Obrabiarek”), to obecnie najistotniejsze znaczenie ma tu branża odzieżowa.
O wysokim poziomie i zakresie możliwości tej branży świadczy szeroka gama wyrobów w postaci odzieży
i tekstyliów. W samej gminie Jarocin, jako największym ośrodku przemysłowym w gminie, działa kilka firm o
ugruntowanej pozycji. Do najważniejszych zakładów z tej branży należą: „Inter-Elkan” – szycie i sprzedaż
konfekcji lekkiej, „Marika” – dziewiarstwo, „Jamiks” – szycie czapek, czy „Japoso” – produkcja ubrań
ochronnych.
W gminie funkcjonuje również kilka zakładów mięsnych, jak „Biernacki” w Golinie, czy „Bukat”
Kołodzińscy w mieście Jarocinie. W branży przetwórstwa rybnego działa „Rybhand” w Jarocinie. Pozostałe
branże są reprezentowane m.in. przez firmy: „Izolacja” Jarocin – wyroby hydroizolacyjne i uszczelniające
dla budownictwa, „RBB-Stal” Jarocin – produkty ze stali, „Hydro-Marko” Jarocin – produkcja przepompowni,
tłoczni ścieków, zbiorników i konstrukcji stalowych, „Lenwit-Fornir” Witaszyce – uszlachetnianie powierzchni
różnego rodzaju płyt drewnopochodnych, „Martin Bauer” Witaszyczki – produkty ziołowe, czy „Cerabud”
Krotoszyn (zakłady w Brzostowie i Witaszycach) – ceramika budowlana.
Gmina także od dłuższego czasu prowadzi wzmożone działania ukierunkowane na wzrost znaczenia
Jarocina na mapie gospodarczej Polski. Wynikiem tego było objęcie granicami terenów w miejscowości Golina
przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania jako tereny aktywizacji gospodarczej przez
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną (WSSE) „INVEST-PARK” - jedną z najszybciej rozwijających się
stref przemysłowych w Polsce. Wszystkie tereny udostępniane przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność
gospodarczą są terenami niezabudowanymi, a wynikiem takiej polityki prowadzonej przez gminę jest
dysponowanie blisko 150 ha terenów inwestycyjnych. Dla kompleksowego wsparcia rozwoju małych i średnich
firm stworzono Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych (JFPK). Fundusz powstał w 2004 r. i dynamicznie
powiększa swój potencjał oraz ofertę usług. Spółka udziela poręczeń, kredytów i dotacji z Powiatowego Urzędu
Pracy (PUP), świadczy kompleksową obsługę inwestycji, zastępstwo inwestycyjne, sprzedaż nieruchomości.
Pomaga też organizacjom pozarządowym z terenu gminy oferując im pożyczki na współfinansowanie projektów.
Spółka współpracuje w realizacji inwestycji prowadzonych przez firmy komunalne. Liczba rocznie udzielonych
poręczeń przekroczyła 100, łączna wartość rocznie udzielonych poręczeń 6 mln zł, a wartość indywidualnego
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maksymalnego poręczenia przekroczyła 0,5 mln zł. O efektywności funkcjonowania spółki świadczy zysk, który
w 2009 r. osiągnął prawie 1 mln zł. W rankingu funduszy poręczeń kredytowych w kraju w 2008 r. JFPK było na
pierwszym miejscu pod względem wartości i ilości udzielonych poręczeń i do dnia dzisiejszego znajduje się na
wysokim miejscu. JFPK ma znaczący udział w rozwoju małych i średnich firm w Jarocinie, które wygenerowały
we wspieranych przez JFPK projektach ponad 300 nowych miejsc pracy i miały znaczący udział we wzroście
dochodów gminy z podatku PIT5.
Włączenie obszaru o powierzchni prawie 8 ha w miejscowości Golina do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST-PARK”, stwarza szansę poprawy warunków do dynamicznego rozwoju działalności
gospodarczej, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi to najważniejszy element
napędowy regionalnej gospodarki gminy Jarocin i pośrednio przyczyni się do utworzenia w okresie najbliższych
lat nowych miejsc pracy na terenie gminy, szczególnie dla kobiet i młodych ludzi. Inwestycje lokowane w
Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce rosną rocznie o ok. 30%, tworząc przy tym 50% wzrostu
nowych miejsc pracy. Projekt przyczyni się do zwiększenia zainteresowania inwestorów zewnętrznych terenami
jakimi dysponuje gmina.
10.4. Uwarunkowania wynikające z przewidywanych przekształceń struktury gospodarczej.
1. Na terenie gminy Jarocin występują korzystne uwarunkowania glebowe. Dobre gleby będą miały duży
wpływ na dalszy rozwój regionu, w zakresie upraw wszelkiego rodzaju roślinności.
2. Dla utrzymania produkcji rolnej konieczny jest rozwój innych branży. Przede wszystkim zakładów z zakresu
przetwórstwa warzywno-owocowego.
3. W zakresie produkcji zwierzęcej spotykamy się z intensywną hodowlą trzody chlewnej i bydła.
4. Dogodna lokalizacja powoduje rozwój branż z poza sfery rolniczej. Największe znaczenie na obszarze
gminy Jarocin mają firmy z branży odzieżowej, maszynowej i meblarsko-drzewnej oraz strefa WSSE.
Wzrost produkcji z wyżej wymienionych branży, spowoduje wzrost poziomu świadczonych usług.
5. Na dynamiczny rozwój gminy główny wpływ ma miasto Jarocin, usytuowane w dogodnej lokalizacji.
W mieście tym następuje największa liczba dużych zakładów i średnich przedsiębiorstw, które przyciągają
nowymi miejscami pracy, ludności z pobliskich mniejszych miejscowości i wsi.
6. Wysoko rozwinięte rolnictwo będzie miało duży wpływ na dalsze inwestycje z zakresu agroturystyki. Rozwój
usług agroturystycznych może wpłynąć znacząco na dalszy rozwój bazy turystyczno-noclegowej.
7. Gmina Jarocin ma dobre warunki do rozwoju turystyki. Na terenie gminy występują duże obszary zieleni
oraz lasów. Istniejące i planowane zbiorniki retencyjne mogą stać się dodatkową atrakcją turystyczną.
Jednak, aby w pełni wykorzystać ten potencjał, potrzebne są niezbędne inwestycje i odpowiednia promocja.

5

Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025.
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11. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
11.1. Komunikacja kolejowa.
Przez teren gminy przebiegają trzy trasy kolejowe:
1) linia kolejowa nr 272 relacji Poznań-Jarocin-Ostrów Wlkp.-Kępno-Lubliniec-Katowice,
2) linia nr 281 relacji Gniezno-Jarocin-Krotoszyn-Oleśnica Rataje-Wrocław,
3) linia nr 360 relacji Jarocin-Leszno.
Dodatkowo w projekcie zmiany Studium wyznaczono 2000-metrowy korytarz dla trasowania Kolei
Dużych Prędkości (tzw. „Y”), łączącej Warszawę, Łódź, Kalisz/Ostrów Wielkopolski, Wrocław oraz Poznań,
zapisanej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (Uchwała XLVI/690/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu
zagospodarowania

przestrzennego

województwa

wielkopolskiego)

i

w

Koncepcji

Przestrzennego

Zagospodarowaniu Kraju. Korytarz ten może zostać sprecyzowany w toku dalszych prac planistycznych,
prowadzonych na zlecenie PKP PLK, z którymi należy uzgodnić odrębnie szerokość i przebieg przeznaczonego
dla Kolei Dużych Prędkości korytarza.

11.2. Komunikacja drogowa.
Podstawowy układ komunikacyjny gminy tworzą:
1) droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Podgaje - Piła - Ujście –Chodzież
- Oborniki - Poznań - Kórnik - Jarocin - Pleszew - Ostrów Wielkopolski - Ostrzeszów - Kępno - Kluczbork Lubliniec - Tworóg - Bytom, zaliczana do dróg klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego),
2) droga krajowa nr 12 relacji granica państwa - Łęknica - Żary - Żagań - Szprotawa - Przemków -Radwanice Drożów /droga nr 3/ - Głogów - Szlichtyngowa - Wschowa - Leszno Gostyń -Jarocin - Pleszew - Kalisz Błaszki - Sieradz - Łask - Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opoczno – Przysucha - Radom - Zwoleń Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa, zaliczana do dróg klasy GP
(głównych ruchu przyspieszonego),
3) droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica - Milicz - Krotoszyn - Jarocin - Miąskowo - Miłosław - Września Gniezno -Trzemeszno - Wylatowo - Strzelno - Inowrocław - Toruń - Brodnica - Lubawa – Ostróda, zaliczana
do dróg klasy G (głównych),
4) droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin - Gizałki - Rychwał - Tuliszków, zaliczana do dróg klasy G
(głównych).
Przez gminę planowana jest droga ekspresowa S11, która stanowić będzie obwodnicę Jarocina. Przy
lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogami krajowymi i planowaną drogą
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ekspresową należy uwzględnić strefę uciążliwości drogi dla stałych użytkowników sąsiadujących obszarów,
zagrożenie dla upraw, budowli oraz narażenie na degradację stałych komponentów środowiska
naturalnego. Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r. z późn. zm.) dopuszcza wznoszenie budynków w zasięgu uciążliwości drogi określonych w
przepisach o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska pod warunkiem zastosowania przez inwestorów
środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w ww. przepisach oraz w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
Odległości negatywnego oddziaływania związanego z ruchem drogowym od zewnętrznej krawędzi jezdni,
które należy uwzględnić przy lokalizowaniu obiektów podane są w „Raportach oddziaływania na
środowisko” dla odcinków dróg o porównywalnym natężeniu ruchu oraz w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Odległości te wynoszą:
1. dla drogi ekspresowej S11:
●

min. 230 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi,

●

min. 40 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. dla drogi krajowej nr 11:
●

min. 170 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi,

●

min. 25 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. dla drogi krajowej nr 12:
●

min. 60 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

●

min. 25 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

4. dla drogi krajowej nr 15:
●

min. 100 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi,

●

min. 25 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

Układ drogowy gminy wspomagany jest systemem dróg powiatowych oraz gminnych. Ważną rolę
odgrywają przede wszystkim drogi powiatowe, o łącznej długości ok. 85 km (w tym ponad 18 km dróg
miejskich).
Tabela 11.2.1. Wykaz dróg powiatowych – obręb ZDP Jarocin.
L.p.

Numer drogi

1.

2907 P

Przebieg w obrębie ZDP Jarocin
(Kozubiec) - gr. powiatu jarocińskiego – Mieszków
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2.
3741 P
(Klęka) - gr. powiatu jarocińskiego – Radlin – Wilkowyja – Tarce
3.
4170 P
Potarzyca – gr. powiatu krotoszyńskiego – (Obra Stara)
4.
4171 P
Golina – gr. powiatu krotoszyńskiego – (Obra Stara)
5.
4172 P
Golina – Zakrzew – gr. powiatu pleszewskiego – (Galew)
6.
4173 P
Witaszyczki – Zakrzew – Wilczyniec - (Dobrzyca)
7.
4181 P
Jarocin – Wilkowyja – (Żerków)
8.
4184 P
Mieszków – (Zalesie)
9.
4185 P
Cielcza – Radlin
10.
4193 P
(Lisew) – Łuszczanów – Wilkowyja
11.
4194 P
Łuszczanów – Tarce – (Wysogotówek)
12.
4195 P
Bachorzew – (Wola Książęca)
13.
4199 P
(Wola Książęca) – Witaszyce
14.
4202 P
(Magnuszewice) – Zakrzew Prusy – Witaszyce
15.
4203 P
Jarocin – Siedlemin
16.
4204 P
Roszków – Siedlemin – Golina
17.
4205 P
Jarocin – Roszków – (Nosków)
18.
4206 P
(Rusko) – Potarzyca – Golina
19.
4268 P
Kadziak – (Ludwinów)
20.
4269 P
Radlin – Kąty
21.
4270 P
Mieszków – Osiek
22.
4271 P
Dąbrowa - Roszków
23.
Kadziak (działka nr 62/2)

Tabela 11.2.2. Ulice powiatowe w mieście Jarocinie.

L.p.

Numer drogi

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

4212 P
4213 P
4214 P
4217 P
4220 P
4226 P
4231 P
4232 P
4237 P
4239 P
4240 P
4241 P
w ciągu drogi
powiatowej nr 4203 P
4244 P
4247 P
4251 P
4252 P
4254 P
4256 P
w ciągu drogi
powiatowej nr 4181 P
4258 P

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwa ulicy

Długość w metrach

Batorego
Bema
Bolesława Śmiałego
Chrobrego
Do Zdroju
Kazimierza Wielkiego
Malinowskiego
Maratońska
Opłotki
Piastowska
Podchorążych
Polna

450
550
200
712
450
668
115
480
2 243
110
392
687

Siedlemińska

1 234

Słoneczna
Szubianki
Węglowa
Wiosenna
Wybudowana
Zajęcza

207
529
900
390
1 732
780

Żerkowska

1 850

Powstańców Wielkopolskich

1 596
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Drogi gminne stanowią sieć o łącznej długości około 120 km. Gmina przejęła od powiatu następujące
drogi: Barwickiego, Brandowskiego, Długa, Glinki, Hallera, Jarmarczna, Karwowskiego, Kasztanowa,
Kilińskiego, Parkowa, Rynek, Sportowa, Targowa, Waryńskiego, Wodna, Zapłocie, Kościuszki, Moniuszki,
Wolności, Paderewskiego, Sienkiewicza, Libercourt, Dąbrowskiego, Staszica, Zaciszna, Marcinkowskiego,
Broniewskiego, droga w Siedleminie o dł. około 200 m od skrzyżowania z drogą Roszków-Golina do zbiornika
retencyjnego. Od 1 stycznia 2010 r. Gmina Jarocin stała się właścicielem ulic Folwarcznej i Warcianej,
a od 1 stycznia 2015 r. ulicy Opłotki.
Tabela 11.2.3. Wykaz dróg gminnych – Gmina Jarocin.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Numer
drogi
607520 P
607521 P
607522 P
607523 P
607524 P
607525 P
607526 P
607527 P
607528 P
607529 P
607530 P
607531 P
607532 P
607533 P
607534 P
607535 P
607536 P
607537 P
607538 P
607539 P
607540 P
607541 P
607542 P
607543 P
607544 P
607545 P

Przebieg drogi
Drogi gminne w mieście Jarocinie
Bałtycka
Barwickiego
Bluszczowa
Brandowskiego
Brdowa
Broniewskiego
Brzozowa
Chopina
Cicha
Curie Skłodowskiej
Dąbrowskiego
Deszczowa
Długa
Dnieprowa
Dożynkowa
Dunajecka
Estkowskiego
Gajowa
Glinki
Gołębia
Gorzeńskiego
Hallera
Harcerska
Jachowskiego
Jagielończyka
Jagiełły
Jagodowa
Jałowcowa
Jarmarczna
Jesienna
Jeżynowa
Jęczmienna
Jordana
Karwowskiego
Kasprzaka
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36.
Kasztanowa
37.
Kilińskiego
38.
607546 P
Konopnickiej
39.
607547 P
Konwaliowa
40.
607548 P
Kopernika
41.
607549 P
Kościelna
42.
607550 P
Kirchnera
43.
Kościuszki
44.
607551 P
Krótka
45.
607552 P
Krucza
46.
607553 P
Królowej Jadwigi
47.
607554 P
Krzywoustego
48.
607555 P
Kujawska
49.
607556 P
Kurpiowska
50.
607557 P
Kusocińskiego
51.
607558 P
Kwiatowa
52.
607559 P
Leszczyce
53.
607560 P
Leśna
54.
Libercourt
55.
607561 P
Lipowa
56.
607562 P
Lisia
57.
607563 P
Lutyńska
58.
607564 P
Łanowa
59.
607565 P
Łąkowa
60.
607566 P
Łokietka
61.
607567 P
Ługi
62.
607568 P
Mała
63.
607569 P
Małopolska
64.
Marcinkowskiego
65.
607570 P
Matejki
66.
607571 P
Mazurska
67.
607572 P
Mickiewicza
68.
607573 P
Mikołajczyka
69.
607574 P
Mieszka I
70.
Moniuszki
71.
607575 P
Niedbały
72.
607576 P
Notecka
73.
607577 P
Nowe Parcele
74.
607 578 P
Nyska
75.
607579 P
Odrzańska
76.
607580 P
Okrężna
77.
607581 P
Olimpijska
78.
4237 P
Opłotki
79.
607582 P
Osiedle 1000 - lecia
80.
607583 P
Owsiana
81.
Paderewskiego
82.
Parkowa
83.
607584 P
Parowozownia
84.
607585 P
Park
85.
607586 P
Piaskowa
86.
607587 P
Plac Młodych
87.
607588 P
Pomorska
88.
607589 P
Poniatowskiego
89.
607590 P
Poziomkowa
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90.
607591 P
Prądzyńskiego
91.
607592 P
Prośniana
92.
607593 P
Przemysłowa
93.
607594 P
Pszenna
94.
607595 P
Rolna
95.
Rynek
96.
607596 P
Sadowa
97.
607597 P
Sarnia
98.
607599 P
700-lecia
99.
607598 P
Siewna
100.
Sienkiewicza
101.
607600 P
Słowackiego
102.
607601 P
Sosnowa
103.
607602 P
Sobieskiego
104.
Sportowa
105.
Staszica
106.
607603 P
Stawna
107.
607604 P
Sudecka
108.
607605 P
Szpitalna
109.
607606 P
Śląska
110.
607607 P
Śniadeckich
111.
607608 P
Średnia
112.
607609 P
Śródmiejska
113.
607610 P
Świerczewskiego
114.
607611 P
Św. Ducha (od Rynku do ulicy Wojska Polskiego)
115.
607612 P
Świerkowa
116.
607613 P
Świętokrzyska
117.
607614 P
Taczaka
118.
Targowa
119.
607615 P
Tatrzańska
120.
607616 P
Tęczowa
121.
607617 P
Torowa
122.
607618 P
Traugutta
123.
607619 P
Warmińska
124.
Waryńskiego
125.
607620 P
Wąska
126.
607621 P
Wiejska
127.
607622 P
Wielkopolska
128.
607623 P
Wilcza
129.
607624 P
Wiślana
130.
607625 P
Wiśniowa
131.
Wodna
132.
Wolności
133.
607626 P
Wrocławska (od Rynku do Powstańców Wlkp.)
134.
607627 P
Wrzosowa
135.
607628 P
Wyszyńskiego
136.
607629 P
Veldhoven
137.
Zaciszna
138.
607630 P
Zagonowa
139.
607631 P
Zagrodowa
140.
607632 P
Zakrzewska
141.
607633 P
Zamkowa
142.
Zapłocie
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143.
607634 P
Zimowa
144.
607635 P
Zygmunta Starego
145.
607636 P
Żniwna
146.
607637 P
Żwirki i Wigury
147.
607638 P
Żytnia
148.
607639 P
Żurawinowa
Drogi gminne poza miastem Jarocinem
149.
607640 P
Siedlemin – Potarzyca
150.
607641 P
Wilczyniec – Olesie
151.
607642 P
Potarzyca – Wyrębin
152.
607644 P
Cząszczew – Osiek
153.
607645 P
Dąbrowa – Brzostów
154.
607646 P
Cielcza – Cząszczew
155.
607648 P
Bachorzew – Wilkowyja
156.
607649 P
Siedlemin – Bielawy
157.
607650 P
Siedlemin – Pinki
158.
607651 P
Zakrzew – Witaszyce
159.
607652 P
Witaszyczki – Słowików
160.
607653 P
Roszków – Jarocin
161.
607654 P
Potarzyca – Nosków
162.
607655 P
Zakrzew – Osiedle Franów
163.
607656 P
Tarce – granica gminy Kotlin - Racendów
164.
607657 P
Jarocin – Słupia – granica gminy Kotlin – Wysogotówek
Wieś Annopol => ulica
165.
607658 P
Leśna
Wieś Bachorzew => ulica
166.
607659 P
Leśna
167.
607660 P
Graniczna
168.
607661 P
Jesienna
169.
607662 P
Krótka
170.
607663 P
Polna
171.
607664 P
Szkolna
Wieś Cielcza => ulica
172.
607665 P
Cmentarna
173.
607666 P
Gajówka
174.
607667 P
Harcerska
175.
607668 P
Leśna
176.
607669 P
Łąkowa
177.
607670 P
Maratońska
178.
607671 P
Nowa
179.
607672 P
Polna
180.
607673 P
Sienkiewicza
181.
607674 P
Sportowa
182.
607675 P
Szkolna
183.
607676 P
Wąska
Wieś Golina => ulica
184.
607677 P
Brzozowa
185.
607678 P
Bukowa
186.
607679 P
Grunwaldzka
187.
607680 P
Klonowa
188.
607681 P
Kręta
189.
607682 P
Krótka
190.
607683 P
1 – go Maja
191.
607684 P
Mostowa
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192.
607685 P
Ogrodowa
193.
607686 P
Piaskowa
194.
607687 P
Polna
195.
607688 P
Słoneczna
196.
607689 P
Sosnowa
197.
607690 P
Sportowa
198.
607691 P
Świerczewskiego
199.
607692 P
Tysiąclecia
200.
607693 P
Wojska Polskiego
201.
607694 P
Wolności
202.
607695 P
Zagajkowa
Wieś Łuszczanów => ulica
203.
607696 P
Krótka
204.
607697 P
Łąkowa
205.
607698 P
Polna
206.
607699 P
Wiatraczna
Wieś Mieszków => ulica
207.
607700 P
Jarocińska
208.
607701 P
Nowa
209.
607702 P
Rynek
210.
607703 P
Stramnicka
Wieś Potarzyca => ulica
211.
607704 P
Gajowa
212.
607705 P
Leśna
213.
607706 P
Noskowska
214.
607707 P
Polna
215.
607708 P
Siedlemińska
216.
607709 P
Słowikowa
Wieś Roszków => ulica
217.
607710 P
Krótka
218.
607711 P
Leśna
219.
607712 P
Osiedlowa
Wieś Siedlemin => ulica
220.
607713 P
Bielawy
221.
607714 P
Graniczna
222.
607715 P
Leśna
223.
607716 P
Pinki
224.
607717 P
Polna
225.
607718 P
Potarzyca
droga (dł. 200 m, od skrzyżowania z drogą Roszków-Golina do zbiornika)
Wieś Wilkowyja => ulica
226.
607719 P
Akacjowa
227.
607720 P
Brandowskiego
228.
607721 P
Bukowa
229.
607722 P
Dębowa
230.
607723 P
Grabowa
231.
607724 P
Iwaszkiewicza
232.
607725 P
Jesionowa
233.
607726 P
Jarzębinowa
234.
607727 P
Klonowa
235.
607728 P
Kręta
236.
607729 P
Leśna
237.
607730 P
Lutyńska
238.
607731 P
Łąkowa
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239.
607732 P
Piaskowa
240.
607733 P
Polna
241.
607734 P
Świerkowa
242.
607735 P
Os. Zdrój
Wieś Witaszyce => ulica
243.
607736 P
Ceglana
244.
607737 P
Chopina
245.
607738 P
Cukrownicza
246.
607739 P
Jagiełka
247.
607740 P
Kniewskiego
248.
607741 P
Krasickiego
249.
607742 P
Kwiatowa
250.
607743 P
Leśna
251.
607744 P
Łąkowa
252.
607745 P
Marcina
253.
607746 P
Michała
254.
607747 P
Mostowa
255.
607748 P
Mickiewicza
256.
607749 P
Ogrodowa
257.
607750 P
Okólna
258.
607751 P
Olszynowa
259.
607752 P
Piaskowa
260.
607753 P
Październikowa
261.
607754 P
Podlesie
262.
607755 P
Polna
263.
607756 P
Rolna
264.
607757 P
Roszarnicza
265.
607758 P
Rutkowskiego
266.
607759 P
Sadowa
267.
607760 P
Sawickiej
268.
607761 P
Sienkiewicza
269.
607762 P
Słowackiego
270.
607763 P
Słupska
271.
607764 P
Stawna
272.
607765 P
Szkolna
273.
607766 P
Wiatraczna
274.
607767 P
Zakrzewska
275.
607768 P
Zapłocie
276.
607769 P
Zatorze
277.
607770 P
Zielona
278.
607771 P
Żeromskiego
279.
607772 P
Żużlowa
280.
607773 P
Żybura

11.3. Trasa rowerowa.
Przez wschodnią część gminy z północy na południe przebiega Transwojewódzka Trasa Rowerowa
(TTR-5), która rozpoczyna się od przepraw promowych na Warcie w Pogorzelicy i Dębnie, poprzez gminę
Żerków, a następnie do Tarc, Witaszyc, Zakrzewa w gminie Jarocin i dalej na południowy-wschód w kierunku
Częstochowy.
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12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
12.1. Zaopatrzenie w wodę.
Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się z sześciu podziemnych, głównie mioceńskich,
ujęć wody (położonych w następujących miejscowościach: Jarocin, Wilkowyja, Stefanów, Potarzyca, Kąty,
Witaszyce). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje łącznie 23 studnie głębinowe,
produkujących średnio około 2 mln m3 wody rocznie.
Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 491,9km, w tym 59,5km to sieć
magistralna, 271,2 km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 161,2km stanowią przyłącza (XII.2016 r.).
Konsekwencją nadmiernej eksploatacji ujęć wód mioceńskich jest wyczerpywanie ich zasobów,
co doprowadziło do rozwoju leja depresyjnego w okolicy Jarocina. Wymagane jest więc ograniczenie zużycia
wody podziemnej na cele przemysłowe do niezbędnego minimum, a tym samym doprowadzenie do
racjonalizacji wykorzystania eksploatowanych zasobów wodnych.
Nie wszyscy mieszkańcy są objęci dostarczaniem wody z sieci wodociągowych. W dalszym ciągu
pozostali użytkują własne ujęcia wód podziemnych, bez pomiaru poboru wody. Ponadto woda wykorzystywana
do celów rolniczych także często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej,
niezależnie od wody dostarczanej zorganizowanymi systemami wodociągowymi na potrzeby komunalne.
Obszary bardziej zurbanizowane charakteryzują się wyższymi wartościami poboru na cele
przemysłowe i komunalne, na obszarach wiejskich mamy przede wszystkim do czynienia z użytkowaniem wód
na cele rolnicze.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PWiK,
ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz na konieczność spełnienia
wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, przewiduje modernizację głównych ujęć i stacji
uzdatniania wody: ujęcie i SUW przy ul. Poznańskiej w Jarocinie i SUW w Stefanowie. Realizacja tego
przedsięwzięcia poprawi stopień oczyszczenia wody i bezpośrednio wpłynie na jakość wody dostarczanej
do sieci miejskich. Ponadto planuje się wymianę sieci wodociągowych azbestowo-cementowych na terenach
wiejskich.
Tabela 12.1.1. Lokalizacja ujęć, technologia uzdatniania wody, właściciel ujęć – użytkownik PWiK Sp. z o.o.

Lp
.

Ujęcie

Lokalizacja

1.

Jarocin

Jarocin, ul. Poznańska,
teren zakładu „Izolacja”

2.

Wilkowyja

Wilkowyja, ul. Brandowskiego

3.

Stefanów

Stefanów

Technologia uzdatniania wody
Napowietrzanie, filtracja pospieszna jednostopniowa,
5 filtrów zamkniętych pionowych ciśnieniowych,
okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
Napowietrzanie, filtracja pospieszna jednostopniowa,
4 biofiltry zamknięte ciśnieniowe,
okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
Napowietrzanie, filtracja pospieszna dwustopniowa,

Roczny pobór wody
- 2002 r. [m3/rok]
525 021

400 067
501 700
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4.

Potarzyca

5.

Witaszyce

6.

Kąty

Potarzyca,
ul. Spółdzielcza
Witaszyce – Zakrzew, stacja
zlokalizowana w polu między
Witaszycami a Zakrzewem
Kąty
centrum wsi

4 filtry zamknięte poziome ciśnieniowe,
okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
Napowietrzanie, filtracja pospieszna dwustopniowa,
6 filtrów zamkniętych pionowych ciśnieniowych,
okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
Napowietrzanie, filtracja pospieszna jednostopniowa,
2 biofiltry zamknięte ciśnieniowe,
okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
Napowietrzanie, filtracja pospieszna jednostopniowa,
2 filtry otwarte, ciągła dezynfekcja promieniami UV

119 945

194 820
145 069

Tabela 12.1.2. Zestawienie studni głębinowych (ilość, parametry studni i zamontowanych pomp).

Lp.

Nazwa studni

Nr
studni

1.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

2A

2.

Studnia wiercona
czwartorzędowa

2/1

3.

Studnia wiercona
czwartorzędowa

3/A

4.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

4/A

5.

Studnia wiercona
czwartorzędowa

5A

6.

Studnia wiercona
czwartorzędowa

5A/1

7.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

7

8.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

7A

9.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

8A

10.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

9A

11.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

10

12.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

10B

13.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

1B

14.

Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

2B

15.
16.

Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa

Lokalizacja
studni
Jarocin,
ul.Poznańska
(stacja pomp)
Jarocin, ul.
Poznańska
(stacja pomp)
Jarocin,
ul.Poznańska
(zakład izolacji)
Jarocin,
ul. Poznańska
(hurt. Maswik)
Jarocin,
ul.Zaciszna
(Ługi)
Jarocin,
ul.Zaciszna
(Ługi)
Jarocin,
ul. Poznańska
(Cerabud)
Jarocin,
ul.Poznanska
(Cerabud)
Jarocin,
ul.Poznańska
(Drobud)
Jarocin,
ul.Poznańska
(szkółka leśna)
Jarocin,
ul. Poznańska
(zajazd
Walcerek)
Jarocin, ul.
Poznańska
(zajazd
Walcerek)
Jarocin
Bogusław
Jarocin ul.
Poznańska
(wulkanizacja)

Głębokość
studni [m]

Typ i parametry
pompy

Wydajność
studni
[m3/h]

151,0

GC 3.04
11 kW

30,0

100,0

GC2.05
11 kW

34,0

24,0

Zdemontowana

24,0

153,0

GC3.06
15 kW

20,0

23,0

Zdemontowana

25,0

Nieczynna

25,0

Zdemontowana

44,5

Nieczynna

125,0

GC2.05
11 kW

35,0

151,0

Zdemontowana

30,0

159,0

GC 2.05
11 kW

60,0

130,0

GC 3.04
11 kW

35,0

153,0

GC2.06
15 kW

60,0

145,0

Zdemontowana

36,0

132,0

GC3.04
11 kW

43,0

125,0

GC2.05
11 kW

60,0

A

Ujęcie Wilkowyja

22,0

GC 3.02, 5,5
kW

30,8

Al

Ujęcie Wilkowyja

26,5

GC3.02, 5,5 kW

20,0

Uwagi

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna
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Lp.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nazwa studni
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
czwartorzędowa
Studnia wiercona
trzeciorzędowa mioceńska

Nr
studni

Lokalizacja
studni

Głębokość
studni [m]

Typ i parametry
pompy

Wydajność
studni
[m3/h]

E

Ujęcie Wilkowyja

24,0

GC3.02, 5,5 kW

30,0

B

Ujęcie Wilkowyja

26,5

GC3.02, 5,5 kW

40,0

C

Ujęcie Wilkowyja

25,0

GC3.02, 5,5 kW

40,0

GC3.02
5,5 kW
GC5.01
3,7 kW

D

Ujecie Wilkowyja

24,0

I/3

Ujęcie Stefanów

39,0

II/4

Ujęcie Stefanów

49,5

GC5.01, 3,7 kW

50,0

1

Ujęcie Witaszyce

45,0

GC 3.06, 15 kW

68,0

2

Ujęcie Witaszyce

35,0

GC 3.06, 15 kW

68,0

1

Ujęcie Potarzyca

21,0

GC3.02, 5,5 kW

36,0

2

Ujecie Potarzyca

27,0

GC3.02
5,5 kW

55,0

1

Ujęcie Kąty

89,0

GC3.02, 5,5 kW

25,2

2

Ujęcie Kąty

123,0

GC3.02, 5,5 kW

60,0

Uwagi

35,0
50,0

(Dla ujęć w obrębach Potarzyca i Golina (Stefanów) ustanowione zostały tereny ochrony bezpośredniej
i pośredniej na mocy decyzji wodno-prawnych Nr OŚ.6220-4/00 i OŚ.6220-1/01 z dnia 21.11.2000 r.
i 07.02.2001 r., których granice zostały wskazane na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”
niniejszej zmiany Studium. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 32, poz. 159) „Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed
dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.”
Wiejskie sieci wodociągowe połączone są w większości z wodociągami zakładowymi,
dla wyrównywania dostaw w trakcie występujących okresowo niedoborów wody.
Na terenie miasta i gminy Jarocin największe komunalne stacje uzdatniania wody to:
●

Jarocin, ul. Poznańska – na potrzeby miasta,

●

Wilkowyja, Stefanów, Witaszyce – na potrzeby miasta i okolicznych wsi,

●

Potarzyca, Kąty – na potrzeby wsi i uzupełniania niedoborów w mieście w ramach układu centralnego.
Na terenie gminy funkcjonują następujące sieci wodociągowe: Annapol, Bachorzew, Cielcza,

Cząszczew, Golina, Hilarów,

Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Mieszków, Osiek, Potarzyca, Prusy, Radlin,

Roszków, Roszkówko, Siedlemin, Tarce, Wilkowyja, Wilczyniec, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 455,2 km, w tym 59,5 km to sieć magistralna, 250,7 km – sieć
rozdzielcza, a pozostałe 145,0 km stanowią przyłącza (stan na grudzień 2009 r.).
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12.2. Unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków.
Wraz z postępem w zakresie wodociągowania miejscowości, na terytorium gminy wystąpiła potrzeba
budowy sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych. Wszystkie
wyżej wymienione strumienie zanieczyszczonych wód, przed ich odprowadzeniem do cieków lub do ziemi,
wymagają oczyszczenia.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych w Cielczy – przepustowość
12 500 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik: Lubieszka (obsługuje ona miasto i gminę Jarocin oraz część
gmin Jaraczewo i Kotlin), oraz oczyszczalnie zakładowe:
●

KPCB Brzostów – przepustowość 50 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik: Lubieszka,

●

DPS Zakrzew – przepustowość 50 m3/d, mechaniczno-biologiczna, odbiornik: Lutynia.
Poza wyżej wymienionymi, przy niektórych obiektach użyteczności publicznej (np. szkoły) funkcjonują

niewielkie oczyszczalnie na potrzeby lokalne, a na terenach o rozproszonej zabudowie wybudowano kilka
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.
Ogólnie należy stwierdzić, iż w ostatnim okresie obserwuje się zmniejszanie ładunków zanieczyszczeń
odprowadzanych ze źródeł punktowych. Nadal głównym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki komunalne
i spływy obszarowe. Obserwuje się systematyczne zmniejszanie zużycia wody i w konsekwencji spadek ilości
odprowadzanych ścieków.
W latach 2002-2009 przeprowadzono inwestycje polegające na budowie kanalizacji w gminie Jarocin.
Ich wynikiem było skanalizowanie 16 miejscowości. W ogólnej długości rurociągu, tj. 318,2 km, na kanalizację
ogólnospławną przypada 22,2 km, sanitarna liczy 233,0 km, a 63,0 km stanowią przyłącza (stan na grudzień
2008 r.).
W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 26 miejscowości z 27. W ogólnej długości
rurociągu, tj. 386,5 km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6 km, sanitarna liczy 289,1 km, a 77,8 km
stanowią przyłącza (XII.2016r.).
12.3. Unieszkodliwianie i odprowadzanie odpadów.
Organizacja systemu zbierania odpadów komunalnych należy do Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
Zadania z zakresu odbioru odpadów realizowane są przez pięć koncesjonowanych firm. Zorganizowanym
systemem zbiorki zmieszanych odpadów komunalnych objętych jest ok. 92% gospodarstw domowych,
nieruchomości, instytucji i podmiotów gospodarczych. System zbiórki odpadów komunalnych oparty jest o 7 136
pojemników 110-240 litrowych, 123 pojemniki 1100 litrowe i 86 kontenerów wielkopojemnościowych.
Zbierane zmieszane odpady komunalne unieszkodliwiane są na składowisku odpadów
w Witaszyczkach. Na terenie gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.
Obok odpadów opakowaniowych prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych
i wielkogabarytowych. Odbierane są również selektywnie gromadzone odpady zielone z utrzymania terenów
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zielonych oraz odpady budowlane. W efekcie prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów uzyskano wskaźnik
wyłączenia odpadów przeznaczonych do odzysku na poziomie 4,01%. Uwzględniając masę zebranych
odpadów komunalnych w 2007 r. oraz ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbiorki
odpadów, obliczono wskaźnik nagromadzenia odpadów zebranych, wynoszący 325,3 kg/Mr.
Składowisko odpadów w Witaszyczkach, o łącznej pow. 12,18 ha, zlokalizowane jest przy drodze
z Jarocina do Woli Książęcej. Właścicielem i zarządcą składowiska jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie. Składowisko posiada wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Składowisko składa się z
dwóch kwater deponowania odpadów, z czego jedna w eksploatacji, a druga zrekultywowana. Całość
składowiska jest ogrodzona i obsadzona pasem zieleni izolacyjnej. Na składowisku prowadzony jest pełen
monitoring, obejmujący badanie wód podziemnych, wód odciekowych i gazu wysypiskowego. Składowisko
posiada pełne wyposażenie infrastrukturalne i techniczne. Aktualnie prowadzona jest inwestycja związana
z budową trzeciej kwatery składowania. W związku ze spełnianiem wymogów oraz możliwością dalszej
rozbudowy, składowisko będzie funkcjonowało dla Porozumienia Międzygminnego, zawartego w dniu
07.10.2008 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 178, poz. 2982) dla wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
które tworzy 17 gmin powiatu jarocińskiego, gostyńskiego, pleszewskiego, poznańskiego, śremskiego
i średzkiego.
Gminy Porozumienia tworzyć będą jedną strukturę, której zaplecze techniczne stanowić będzie Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach. Uwzględniając zapisy Krajowego i Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, każdy z obiektów gospodarki odpadami winien
zapewnić co najmniej następujący zakres usług:
●

mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowni,

●

składowanie przetworzonych odpadów komunalnych,

●

przetwarzanie odpadów biodegradowalnych,

●

sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

●

zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych,

●

zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakład Zagospodarowania Odpadów odpowiedzialny będzie za:

1) prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie,
2) nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji,
3) nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych,

4) organizację i koordynację działań z zakresu edukacji ekologicznej.
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W miejscowości Witaszyczki znajduje się „dzikie wysypisko odpadów”, na którym zdeponowane są
odpady komunalne, gruz oraz odpady z remontów dróg. Brak jest danych o masie zdeponowanych odpadów.
Aktualnie nie są tam składowane odpady. Prowadzone jest postępowanie administracyjne mające na celu
doprowadzenie do likwidacji tego wysypiska przez podmiot posiadający tytuł prawny do terenu.
Międzygminna kompostownia osadów ściekowych i odpadów zielonych zlokalizowana jest przy
oczyszczalni ścieków w Cielczy. Jej właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie, zaś zarządzającym „Eko-Dbaj” Sp. z o.o. w Cielczy. Na terenie kompostowni prowadzony jest
odzysk odpadów metodą R-3 (kompostowanie). Proces kompostowania prowadzony jest w pryzmach
otwartych. W 2006 r. odzyskowi poddano 2 434,4 Mg odpadów ulegających biodegradacji (osady ściekowe
i odpady zielone z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej).

12.4. Zaopatrzenie w gaz.
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi:
●

gazociąg w/c Radlin-Krobia DN 500, wybudowany w 1991 r.,

●

gazociąg w/c odb. Jarocin DN 80, wybudowany w 1980 r.,

●

gazociąg w/c odb. Jarocin DN 200, wybudowany w 1976 r.,

●

gazociąg w/c odb. Nowe Miasto DN 80, wybudowany w 1994 r.,

●

gazociąg w/c odb. Klęka DN 150, wybudowany w 1991 r.,

●

gazociąg DN 150 KGZ Radlin I - miasto Jarocin, ciśnienie 6,3 MPa, wybudowany w 1995 r.,

●

gazociąg DN 76 od odwiertu Klęka - 11 do odwiertu Radlin-10, ciśnienie 25 MPa, wybudowany
w 2001 r.,

●

gazociąg w/c DN 80 od układu zaporowego do stacji redukcyjno pomiarowej przy ul. Maratońskiej
w Jarocinie, ciśnienie 6,3 MPa, wybudowany w 1993 r.,

●

gazociąg w/c DN 125 relacji OG Jarocin (w Wilczy) do układu zaporowego w Jarocinie, ciśnienie 6,3 MPa,
wybudowany w 1982 r.,

●

gazociąg w/c DN 76 i metanolociąg DN 32 relacji KGZ Radlin OC Radlin I – odwiert Klęka – 11 w msc.
Wilkowyja, ciśnienie 28,0 MPa, rok budowy 2005 r. – został zlikwidowany częściowo, tj. od odwiertu Klęka –
11 do drogi relacji Wilkowyja – Radlin. Pozostała część gazociągu, tj. biegnąca od drogi Wilkowyja – Radlin
do OC Radlin I przebiega wspólnie z gazociągiem DN 150 relacji KGZ Radlin – miasto Jarocin, ciśnienie
6,3 MPa, wybudowanym w 1995 r.,

●

gazociąg śr/c DN 100 do cegielni w Witaszycach, ciśnienie 0,4 MPa, rok budowy 1995 r.,
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●

gazociąg śr/c DN 250 ze stacji redukcyjno-pomiarowej w Witaszyczkach do cukrowni w Witaszycach,
ciśnienie 0,4 MPa, rok budowy 1995 r.,

●

gazociąg śr/c DN 80 od stacji redukcyjno-pomiarowej (ul. Maratońska) do Kotłowni PEC Jarocin i MOSiR
Jarocin, ciśnienie 0,4 MPa, wybudowany w 1995 r. – został zlikwidowany w 2013 r.,

●

dwa nieczynne gazociągi DN 57 od zlikwidowanych odwiertów: Klęka - 8 i Klęka - 6 do zlikwidowanego
OG Klęka w Mieszkowie – gazociągi te na wniosek właścicieli działek mogą być zlikwidowane,

●

gazociąg DN 200 od odwiertu Roszków – 1 – wpinka do gazociągu DN 500 Krobia – KGZ Radlin.
Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące stacje redukcyjno-pomiarowe:

●

stacja gazowa wysokiego ciśnienia, o przepustowości Q=2660 m3/h, wybudowana w 1980 r.,

●

stacja redukcyjno-pomiarowa ul. Maratońska, o przepustowości Q=3000 m3/h, wybudowana w 1995 r.,

●

stacja redukcyjno-pomiarowa Witaszyce, o przepustowości Q=16000 m3/h, wybudowana w 1995 r.
Dla gazociągów i stacji redukcyjno-pomiarowych istniejących i projektowanych Rozporządzenie Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie – załącznik nr 2, tabele nr: 1, 2 i 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) wprowadza strefy
kontrolowane.
Lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej w/c powinna być zgodna
z wymaganiami zawartymi w przepisach, według których ww. sieć gazowa została wybudowana. W związku
z powyższym, lokalizacja obiektów budowlanych względem sieci gazowej, dla której pozwolenie na budowę
wydano:
●

przed 10.08.1989 r. – powinna być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Górnictwa w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U z 1978 r. nr 21, poz. 94)
oraz z normami branżowymi BN-71/8976-31 i BN-80/8976-31,

●

przed 21.12.1995 r. – powinna być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Przemysłu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1989 r. nr 45, poz. 243),

●

po 1995 r. oraz dla gazociągów projektowanych – powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 139, poz. 686) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97,
poz. 1055).
Dla gazociągu w/c DN 76 i metanolociągu DN 32 odległości dla obiektów budowlanych powinny być zgodne

z Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Oddziału Górnictwo Naftowe PGNiG S.A. w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2002
r. w sprawie „Tymczasowych wytycznych do określenia stref kontrolowanych i odległości gazociągów oddziałów
wydobywczych grupy oddziałów Górnictwo Naftowe od obiektów terenowych”.
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Na terenie gminy Jarocin działają trzy niezależne podmioty gospodarcze, które rozbudowują sieć gazową:
●

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Oddział – Zakład Gazowniczy Kalisz), która w latach poprzednich
wybudowała sieć gazową na terenie osiedla przy ul. Polnej i innych ulicach miasta Jarocina, o długości
3,9 km; w planach na lata 2007-2010 przewiduje się modernizację sieci w ul. Glinki (900 m) oraz
w ul. Poznańskiej (520 m); w planach jest również rozbudowa sieci pod kątem przyłączenia nowych
odbiorców w ul. Węglowej (350 m), ul. Wojska Polskiego (312 m) oraz osiedla Konstytucji 3 Maja (160 m);

●

G. EN. „Gaz Energia” S.A., która w latach poprzednich wybudowała częściowo sieć gazową na terenie wsi
Golina, Potarzyca, Prusy, Zakrzew, Stefanów; w latach 2007-2008 spółka planuje przeprowadzić
gazyfikację miejscowości Roszków i Siedlemin;

●

„Anco” Sp. z o.o. która w latach poprzednich wybudowała sieć gazową we wsiach Bachorzew, Annapol,
Wilkowyja. Obecnie buduje sieć gazową w obrębie Roszków, natomiast w planach jest budowa sieci
w miejscowościach Mieszków i Cielcza.
W zakresie sieci gazowej należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. wypowiadają się odpowiednio:

●

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. – w zakresie ocen możliwości gazyfikacji
oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,

●

PGNiG S.A. w Warszawie – Oddział w Zielonej Górze – w zakresie gazociągów i innych obiektów
kopalnianych.

12.5. Zapatrzenie w energię elektryczną.
Przez obszar gminy przebiegają 3 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV: relacji Konin –
Jarocin, Pleszew – Jarocin i Jarocin – Koźmin.
Na terenie miasta znajdują się dwie stacje energetyczne rozdzielcze 110/15 kV – GPZ Jarocin Wschód
(ul. Batorego) i GPZ Jarocin Południe (ul Notecka), do których prąd jest doprowadzany powyższymi liniami
wysokiego napięcia 110 kV. Ze stacji rozdzielczych wyprowadzone są linie średniego napięcia 15 kV, które
doprowadzają prąd do stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się w poszczególnych
miejscowościach. Przy pomocy tych stacji napięcie 15 kV transformowane jest na niskie napięcie 380 V i 230 V,
a więc takie, na jakim pracują urządzenia odbiorcze większości konsumentów energii elektrycznej. Wszystkie
jednostki osadnicze wyposażone są w energię elektryczną.
Przez południowo-zachodnią część gminy przebiega fragment dwutorowej linii elektroenergetycznej
o napięciu 400 kV relacji Plewiska – Ostrów Wlkp., wraz ze strefą techniczną o szerokości 56 m (po 28 m od osi
linii w obu kierunkach). Aktualnie na linii podwieszony jest jeden tor 400kV. Dla obszaru znajdującego się
w strefie technicznej obowiązują ograniczenia zagospodarowania i użytkowania terenu:
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●

nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (odstępstwa
od tej zasady określa właściciel linii),

●

należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii, w tym w szczególności
lokalizacji budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw, stref zagrożonych
wybuchem oraz wysokich konstrukcji,

●

nie należy sadzić wysokiej roślinności pod linią i w odległości po 16 metrów w obu kierunkach od osi linii,

●

zalesienia terenów rolnych mogą być prowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii.
Wydzielony pas terenu ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wynosi:

●

dla linii 110 kV – 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii,

●

dla linii 15 kV – 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii,

●

dla linii 10,4 kV – 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.
W pasie terenu ochronnego nie należy lokalizować budynków, budowli takich jak maszty oraz zieleni
wysokiej.

12.6. Systemy zaopatrzenia w ciepło.
W strukturze miasta Jarocina przeważa zabudowa jednorodzinna, która usytuowana jest przeważnie
wzdłuż dróg. Zabudowa rolnicza (zagrodowa) typu siedliskowego przemieszana z zabudową jednorodzinną
występuje na obrzeżach części miejskiej. Typowa zabudowa jednorodzinna zagrodowa zlokalizowana jest
w przewadze w południowej i częściowo wschodniej części Jarocina. Zabudowa komunalna występuje w dużym
rozproszeniu w centralnej części miasta. Obszar śródmiejski i tereny wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych
cechują się dużą intensywnością zabudowy. Zabudowa zwarta, budownictwo jednorodzinne i siedliskowe
rzutują zarówno na ilość jak i na rodzaj źródeł ciepła.
Decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają lokalne przestarzałe kotłownie pracujące
dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych
i technologicznych, oraz piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwa domowych. Nie posiadają
one praktycznie żadnych urządzeń ochrony powietrza. Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej
jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym sektorze głównie stare
urządzenia grzewcze posiadają niską sprawność.
Zmniejsza się wykorzystanie węgla na rzecz innych, bardziej przyjaznych środowisku paliw, np. ropy
naftowej, oleju opałowego i gazu ziemnego. W tym celu w dalszym ciągu realizowany jest program likwidacji
niskiej emisji wynikający z opracowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Jarocin. Ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie dofinansowywane są działania
polegające na likwidacji tradycyjnego systemu ogrzewania, poprzez zastępowanie ich nośnikami przyjaznymi,
takimi jak gaz, energia elektryczna, olej opałowy. Według informacji otrzymanych od Przedsiębiorstwa
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Energetyki Cieplnej w Jarocinie, w ramach podejmowanych działań w sprawie likwidacji niskiej emisji,
w latach 2004-2006 PEC podłączyło do gminnego systemu ciepłowniczego budynki: Telekomunikacji Polskiej,
Banku Spółdzielczego, Banku „Dominet”, Sądu Rejonowego, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
marketu „Kaufland”, Ratusza, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
firmy „Budom”, kina, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, a także pojedynczych prywatnych budynków
przy ulicach: Wrocławskiej, Rynek, Gołębiej, Wojska Polskiego i Piaskowej.

13. SYNTEZA BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
13.1. Wnioski z analizy społecznej i prognozy demograficznej.
Analiza podstawowych czynników i procesów społecznych zachodzących na terenie gminy Jarocin
pokazuje potencjał demograficzny społeczności lokalnej. Mieszkańców gminy charakteryzuje korzystna
struktura wiekowa a procesy związane z starzeniem się społeczności przebiegają tutaj wolniej, niż gdzie indziej
w regionie. Od 2002 roku liczba urodzeń w gminie Jarocin systematycznie się zwiększa. W gminie rodzi się
więcej mieszkańców, niż umiera, co oznacza, że ludności przybywa na skutek dodatniego przyrostu
naturalnego. Odsetek ludzi młodych wynosi prawie tyle samo co dla całej Polski (18,8%) i można
zaobserwować relatywnie duży udział społeczności młodej. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym
w gminie Jarocin (18,6%) jest niższy niż średnia dla całego kraju (19,6%).
Pomimo wskazania pozytywnych zjawisk w obszarze demograficznym w Jarocinie zachodzą także
negatywne procesy związane m.in. ze wzrostem ludności w wieku nieprodukcyjnym, systematycznie spada
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zjawisko starzenia się zasobów pracy zobrazowano poprzez
współczynniki obciążenia demograficznego. Odzwierciedlają one ekonomiczny aspekt procesu starzenia się
ludności, a w ostatnich latach w gminie Jarocin współczynniki te systematycznie wzrastały. W gminie Jarocin
potrzebne są nowe miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać, ale także aby poszukujący
pracy mogli tu zamieszkać. Sprowadzenie do Jarocina inwestora i utworzenie nowych miejsc pracy powinno być
jednym z najważniejszych priorytetów gminy i miasta.
Wg prognozy GUS z 2014r. dla powiatu jarocińskiego za 30 lat przewidywany jest ubytek liczby
mieszkańców oraz zmniejszenie tempa rozwoju demograficznego, jednak w oparciu o bogatą ofertę
mieszkaniową oraz biorąc pod uwagę powrót emigrantów z rodzinami do gminy Jarocin oszacowano liczbę
mieszkańców na ok. 53 000 osób. Szansą na zwiększenie liczby ludności jest napływ migracyjny, w którym
najczęściej uczestniczą młode rodziny z małymi dziećmi lub dopiero spodziewające się potomstwa. Aby
zwiększyć liczbę mieszkańców gminy Jarocin bądź zahamować jej odpływ, należy dążyć do poprawy
atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku, stąd prognozowana liczba
mieszkańców może zbliżyć się do wartości ok. 53 000 osób.
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Długofalowe prognozowanie rozwoju demograficznego gminy w obecnej polityce społecznej jest
niełatwe. Jednak stworzenie sprzyjających warunków rozwoju rodziny, lokalnie może pomóc w jej
funkcjonowaniu. Nowe miejsca pracy, zapewnienie właściwego zaplecza socjalnego i efektywna promocja
regionu może przyczynić się do poprawienia i zwiększenia sytuacji ludnościowej gminy. Początkiem tego
procesu jest realizacja programu Jarocińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wg którego jesienią
2016 r. rozpocznie się budowa 400 nowych mieszkań czynszowych zwiększających zasób komunalny gminy
oraz możliwości zamieszkania nowych mieszkańców.
W kontekście wzrostu liczby ludności i dodatniego w ostatnim roku salda migracji gmina Jarocin jest
atrakcyjnym

miejscem

do

zamieszkania,

położonym

w

centrum

powiatu

jarocińskiego.

W standardzie zamieszkiwania mieszkań na terenie gminy zaznacza się zmiana modelu rodziny
z wielopokoleniowej na jedno, dwupokoleniowe, zwłaszcza na terenach miasta. Przeciętna liczba osób
przypadających na 1 mieszkanie, zgodnie z przebiegającymi procesami demograficznymi, w gminie Jarocin
w ostatnich latach ciągle maleje. W najbliższych latach możemy spodziewać się dalszej poprawy wskaźników,
które odzwierciedlają warunki mieszkaniowe Polaków (np. przeciętnej powierzchni 1 mieszkania, metrażu w
przeliczeniu na osobę). Zakłada się, że w perspektywie najbliższych trzydziestu lat z uwagi na poprawiające się
warunki gospodarcze w gminie Jarocin powierzchnia użytkowa mieszkań wyrażona wskaźnikiem powierzchni
użytkowej na osobę będzie wzrastała. Z badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby miasta Jarocin
wynika, że w większości mieszkańcy są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Średnia powierzchnia
użytkowa mieszkania w gminie Jarocin wynosi 82,5 m2, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
przypadająca na 1 osobę w m2 osiągnęła wartość 25,5 m2 na osobę. Dodatkowo wartości te wzrastają, bo na
obszarach wiejskich gminy, gdzie występują atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz stosunkowo niskie koszty
zakupu gruntów, powstaje zabudowa jednorodzinna, w której przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
jest większa i w 2014 r. wyniosła 95,8 m2.
Rozwój gminy Jarocin ukierunkowany jest na poprawę jakości życia. W gminie rośnie liczba miejsc w
żłobkach i przedszkolach, poprawia się infrastruktura i poziom edukacji w tych placówkach. Społeczność gminy
charakteryzuje się systematycznym wzrostem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Infrastruktura
oświatowa wydaje się być dostosowana do istniejących potrzeb w analizowanym obszarze, ale planowane
zmiany w systemie edukacji – likwidacja gimnazjów, przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych
w przyszłości zmieni obraz sieci placówek szkolnych i zakres dostępności szkół w całej gminie Jarocin. Wraz z
rozwojem gospodarczym coraz większą rolę w życiu społeczno – zawodowym mieszkańców gminy zaczyna
odgrywać świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3.
Atrakcyjność gminy to wypadkowa naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego, położenia
geograficznego oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Gmina Jarocin oferuje mieszkańcom duże możliwości
trenowania i uprawiania sportów. Posiada też dostateczną bazę dla wypoczynku i rekreacji.
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Opisane powyżej zjawiska i procesy demograficzne nie wyczerpują w pełni zakresu tematu, ale
w sposób szczegółowy ukazują istniejące tendencje i możliwości rozwoju gminy Jarocin w najbliższych latach w
sferze społeczno-mieszkaniowej.
13.2. Wnioski z analizy środowiskowej.
Na terenie gminy występują dwa główne obszary funkcjonalne oraz trzy jednostki geologicznogeomorfologiczne: Wysoczyzna Kaliska i Wał Żerkowski tworzące obszar funkcjonalnie do siebie zbliżony, oraz
stanowiąca ich przeciwieństwo dolina Lubieszki w swoim równoleżnikowym przebiegu.
W podłożu Wysoczyzny Kaliskiej i Wału Żerkowskiego przeważają utwory gliniaste, miejscami
przykryte warstwą utworów piaszczystych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, z których
wytworzyły się gleby płowe, brunatne typowe i brunatne wyługowane, z przewagą gleb płowych.
Zasięg wielkoobszarowej powierzchni leśnej w północno-wschodniej części gminy pokrywa się z
zasięgiem utworów piaszczysto-żwirowych równiny wodnolodowcowej, na której wytworzyły się głównie gleby
rdzawe, zaś zasięg lasu położonego na północny-zachód od Jarocina – pokrywa się z zasięgiem piasków
lodowcowych występujących na glinach wysoczyzny morenowej.
Dna dolin rzecznych zajęte są przez piaski den dolinnych, gleby murszowate oraz czarne ziemie, przy
czym każda z rzek gminy ma sobie właściwą kombinację tych gleb.
Na terenie gminy znajdują się złoża gazu ziemnego: Radlin (część), Klęka-E i Roszków (część) oraz
złoża kruszyw naturalnych (piasek, żwir, surowce ilaste ceramiki budowlanej): Bachorzew, Bachorzew KR,
Brzostów, Witaszyce, Witaszyce Jagiełka, Witaszyczki I, Osiek, Osiek MK, Osiek II, Cząszczew i Cząszczew II.
Obszar gminy Jarocin znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego przejściowego. Według
podziału zróżnicowania regionalnego cech klimatu, obszar gminy Jarocin należy do regionu
środkowowielkopolskiego, a cechuje się przewagą wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze
od przeciętnych, wiosna i lato wczesne, natomiast zima jest krótka i łagodna.
Pod względem hydrograficznym gmina Jarocin położona jest w zlewni Warty, dorzeczu Odry. Ciekiem
wodnym odgrywającym najistotniejszą rolę spośród cieków przecinających obszar gminy Jarocin jest rzeka
Lutynia (9,8 km) oraz jej dopływy: Lubieszka (21,68 km), Lubianka i Lipinka (15,8 km).
Na rzece Lubieszce funkcjonuje sztuczny zbiornik wodny – Roszków. Zbiornik ten pełni funkcje
zbiornika przeciwpowodziowego. Na terenie gminy planuje się drugi zbiornik – Bachorzew – w km 25+800 rzeki
Lutyni. Jego budowa umożliwi zatrzymywanie wód w zlewni rzeki oraz wpłynie korzystnie na gospodarkę wodną
w dolinie i zlewni.
Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w rejonie Jarocina nie wydzielono żadnego
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
gmina Jarocin zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty w granicach
Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd nr 61 i JWCPd nr 70 (południowo-zachodni fragment gminy) 90
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podział na 172 obszary (obowiązujący od 01.01.2016 r.) oraz JCWPd nr 73 – podział na 161 obszarów
(obowiązujący do 31.12.2015 r.)
Mieszkańcy miasta i gminy zaopatrywani są w wodę z 6 podziemnych ujęć wód zlokalizowanych w:
Jarocinie, Wilkowyi, Stefanowie, Potarzycy, Witaszycach i Kątach.
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące 63% powierzchni gminy. Według
klasyfikacji klas bonitacyjnych gruntów ornych, na terenie gminy dominują gleby IIIa i IVa klasy bonitacyjnej,
stanowiące odpowiednio 27% i 28% jej powierzchni. Nie stwierdzono gruntów ornych najlepszych (I klasa
bonitacji), a grunty orne bardzo dobre zajmują jedynie 1% powierzchni gminy. Z analizy kompleksów rolniczej
przydatności gleb wynika dominacja 4. kompleksu żytniego bardzo dobrego (29,8%) oraz 2. kompleksu
pszennego dobrego (18,7%).
Ze względu na brak obszarów stanowiących dużą wartość przyrodniczą, prawną formą ochrony
przyrody został objęty jedynie teren położony w północnej części gminy na powierzchni ok. 1 490 ha,
stanowiący Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”. Na terenie miasta i gminy Jarocin nie
występują tereny włączone do sieci Natura 2000.
Na terenie Nadleśnictwa Jarocin występuje ponad 680 gatunków roślin naczyniowych oraz wiele
gatunków objętych ochroną ścisłą i umieszczonych na "Czerwonej Liście" zagrożonych i ginących roślin
województwa wielkopolskiego.
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie jest emisja antropogeniczna obejmująca
emisję z zakładów przemysłowych i energetycznych, kotłowni, indywidualnych palenisk domowych i prywatnych
zakładów oraz emisja komunikacyjna.
Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu następuje głównie na terenie miasta Jarocina, wzdłuż
drogi krajowej nr 11. Podstawowymi źródłami hałasu w gminie mogą być ponadto drogi krajowe nr 12 i 15 oraz
droga wojewódzka nr 443 oraz linie kolejowe przebiegające przez Jarocin: nr 272 Kluczbork – Poznań Główny,
nr 281 Oleśnica – Chojnice i nr 360 Jarocin – Kąkolewo.
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego są cztery linie wysokiego napięcia: 400 kV
(Plewiska-Ostrów Wlkp.) i 110 kV (Konin-Jarocin, Pleszew-Jarocin, Jarocin-Kożmin), dla których została
wyznaczona strefa techniczna wolna od zabudowy (po 28 m i po 14 m od osi linii w obu kierunkach).
Gmina Jarocin wchodzi w skład VI Regionu Gospodarki Odpadami. Instalację regionalną tego regionu
stanowi instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK, którego
właścicielem jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zlokalizowany w miejscowości
Witaszyczki. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz opakowaniowych zostało
powierzone Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z .o.o. w Jarocinie. Zakład ten obsługuje ok. 240 tys.
mieszkańców z 18 gmin.
Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo i Kotlin.
W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 25 miejscowości z 27. Łączna długość sieci
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wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 483,2 km, w tym 59,5 km to sieć magistralna, 265,4 km ma sieć
rozdzielcza, a pozostałe 158,3 km stanowią przyłącza. W ogólnej długości rurociągu, tj.

373,6 km na

kanalizację ogólnospławną przypada 19,6 km, sanitarna liczy 279,3 km, a 74,7 km stanowią przyłącza (stan na
grudzień 2015 r.).
Na terenie gminy występują liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków, które podlegają ochronie na
mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Założenia polityki przestrzennej miasta i gminy Jarocin zdefiniowane w kierunkach zagospodarowania
gminy, zostały określone w głównej mierze w oparciu o ww. zasoby przyrodnicze i środowiskowe. Decyzje
podejmowane zakresie rozwoju lokalnego pozwalają na realizację funkcji gospodarczych (np.
zagospodarowanie pozwalające tworzyć miejsca pracy i pozyskiwać dochody dla gminy), przy jednoczesnym
poszanowaniu środowiska. Kompleksowy rozwój gminy związany z przyrostem liczby ludności i terenów
zagospodarowanych wymaga uwzględnienia zmiennych efektów wyboru przeznaczenia dla danego terenu,
który w konsekwencji różnicuje takie czynniki jak: gospodarka wodna, odprowadzanie ścieków, wytwarzanie i
składowanie odpadów, emisje, konsumpcja zasobów i energii, transport i komunikacja, rozwój terenów zieleni.
Dobór funkcji i sposobu użytkowania terenów w gminie Jarocin musi zatem uwzględniać
konsekwencje, jakie w wymienionych powyżej obszarach powoduje przeznaczenie terenów pod poszczególne
funkcje. Ustalenia zmiany Studium zostały ostatecznie poddane procesowi oceny środowiskowej poprzez
sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko. Opracowanie to umożliwiło w głównej mierze ocenę
skutków realizacji założeń zmiany Studium. Prognoza oddziaływania na środowisko daje podstawę do
wprowadzania korekt przyjętych rozwiązań dokonywanych na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na
środowisko, a także umożliwia ocenę skumulowanych oddziaływań na tereny sąsiadujące. Przeprowadzona w
ten sposób ocena środowiskowa jest zatem uzupełnieniem analiz środowiskowych i weryfikuje oddziaływania
już przyjętych rozwiązań, dając pełen obraz oddziaływań, jakie spowoduje wprowadzenie w życie ustaleń
zmiany Studium.
13.3. Wnioski z analizy ekonomicznej i z możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań
własnych gminy.
Suma wydatków z budżetu gminy Jarocin wyniosła w 2015 r. 128,1 mln zł, co daje 2,8 tys. zł w
przeliczeniu na 1 mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9,8% w porównaniu do roku 2014. W 2014 r.
największa część budżetu gminy Jarocin – 36,5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie.
Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.6%) oraz na Dział
600 - Transport i łączność (14,4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,3 mln zł, czyli 12,2% wydatków ogółem.
Suma dochodów do budżetu gminy Jarocin wyniosła w 2015 r. 129,5 mln zł, co daje 2,8 tys. zł w
przeliczeniu na 1 mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9,5% w porównaniu do roku 2014. W 2014 r.
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największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych
jednostek (51,1%). Duża część wpływów pochodziła z Działu 758 - Różne rozliczenia (24,2%) oraz z Działu 852
- Pomoc społeczna (13,9%). W budżecie gminy Jarocin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych wynosiły 589 zł na 1 mieszkańca (21,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od
osób prawnych wynosił 25,4 zł na mieszkańca (0,9%).
W 2015 r. Rada Miejska w Jarocinie uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju Gminy (WPR) na lata 20162018, który stał się obecnie narzędziem do zarządzania finansami i inwestycjami w gminie. WPR jest corocznie
aktualizowany, co daje możliwość uzupełnienia go o nowe zadania. WPR prognozuje zasoby finansowe
potrzebne na realizację zadań, ale także wskazuje możliwe źródła ich pozyskiwania oraz wpływa na
zwiększenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Zadania ustalone w 15 programach WPR zostały
przyporządkowane celom strategicznym. Założono, że ponad 268 mln zł zainwestuje gmina i spółki
gminne, ponad 157 mln zł to będą środki pozyskane z funduszy strukturalnych, a kolejne blisko 74 mln zł środki pozyskane z budżetu państwa.
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej sygnalizują, że na koniec roku 2016 r. nastąpi
deficyt budżetu gminy, ale po roku 2017 nastąpi nadwyżka budżetu, która wyniknie z dochodów bieżących, i
będzie się ona utrzymywać przez kilka lat na poziomie 6-7 mln zł. Niemniej jednak całość przeznaczona
zostanie na spłatę zobowiązań finansowych gminy, które planuje się zakończyć do roku 2034. Mimo, że ww.
prognoza nie wskazuje nadwyżki budżetu na lata 2035-2040, należy spodziewać się zysków z aktywizacji 150
ha terenów inwestycyjnych, które ma przygotowane gmina. Ponadto gmina posiada Wieloletni Plan Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie6 na lata 2017-2021, który określa planowany zakres usług wodociągowo –
kanalizacyjnych oraz nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Wykonanie niniejszego planu
uwarunkowane jest zdolnością spółki do pozyskania i zabezpieczenia środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych. Przedsiębiorstwo planuje wydać łącznie ponad 268 mln zł.
Dodatkowym ważnym czynnikiem przyciągających potencjalnych inwestorów, może być rozwój
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, znajdującej się w miejscowości Golina. Niewątpliwą szansą dla
gminy będzie także zakończenie budowy drogi ekspresowej S11 w 2017 r., stanowiącej obwodnicę Jarocina.
Wówczas pojawić się mogą perspektywy na uruchomienie kolejnych terenów aktywności gospodarczych oraz
usług, wyznaczonych w zmianie Studium, a to przyczyni się do wzrostu podatku od gruntów oraz budynków i ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Od 2009 r. w Roszkowie działa kopalnia gazu ziemnego, na inwestycji korzysta gmina Jarocin. Z opłaty
eksploatacyjnej od wydobycia surowców oraz z podatku od nieruchomości do gminy wpływa ok. 800 tys. zł
rocznie, a eksploatacja ma potrwać jeszcze ok. 20 lat. Gmina Jarocin objęta jest też koncesjami na dalsze

6

Uchwała Nr XLIII/488/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r.
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poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, co stwarza szanse na dodatkowe zyski
ekonomiczne zwiększające możliwości finansowania zadań własnych gminy.
Należy również dodać, że gmina dysponuje terenami przeznaczonymi już w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Potarzyca pod możliwość
instalacji 14 elektrowni wiatrowych o wysokości całkowitej nie większej niż 160 m n.p.t. Realizacja ww.
inwestycji będzie niosła ze sobą dodatkowe dochody dla gminy.
Na podstawie powyższych zestawień stwierdzono wiele faktów, świadczących korzystnie o
możliwościach finansowania przez gminę wydatków inwestycyjnych. Sukcesywny wzrost wydatków
inwestycyjnych oraz planowany wzrost tych wydatków w perspektywie wieloletniej świadczy o dużym nacisku na
kreowanie rozwoju lokalnego. Motywem ponoszenia tych wydatków jest zatem chęć pobudzania rozwoju i są
one świadomą ingerencją w lokalny system społeczno-gospodarczy.
13. 4. Wnioski z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wykazał, że w gminie Jarocin na etapie sporządzania
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin można
dodatkowo wyznaczyć poza obszarami o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę:
• 140 ha terenów dla zabudowy mieszkaniowej,
• 52 ha terenów dla zabudowy usługowej,
• 490 ha dla zabudowy przemysłowej.
Ww. rezerwy uwzględniają zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców. Rozwój
mieszkalnictwa, usług czy przemysłu przyczyni się zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy oraz
stabilnego obrotu nieruchomościami na jej terenie.
Od 2009 r. w Roszkowie działa kopalnia gazu ziemnego, na inwestycji korzysta gmina Jarocin. Z opłaty
eksploatacyjnej od wydobycia surowców oraz z podatku od nieruchomości do gminy wpływa ok. 800 tys. zł
rocznie, a eksploatacja ma potrwać jeszcze ok. 20 lat. Gmina Jarocin objęta jest też koncesjami na dalsze
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, co stwarza szanse na dodatkowe zyski
ekonomiczne, a co za tym idzie poprawę warunków zamieszkiwania poprzez inwestowanie przez gminę w
infrastrukturę techniczną, drogową czy społeczną. Może stać się to bodźcem powodującym napływ ludności do
Jarocina w związku z poprawą standardów zamieszkiwania na terenach już zamieszkałych oraz rozwoju
nowych terenów mieszkaniowych. Wzrost zapotrzebowania na nowe mieszkania może również wynikać z
powrotu do kraju byłych mieszkańców gminy. Migracje z ostatnich lat mogą odwrócić swój kierunek i młodzi
ludzie zaczną wracać z emigracji. Wyposażeni w dodatkowe środki finansowe, będą chcieli je przeznaczyć na
zakup mieszkania.
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Należy także podkreślić, że współczesny model rodziny wymaga większych powierzchni użytkowych
mieszkania na osobę. Ubywa mieszkań wielopokoleniowych, a coraz częściej pojawiają się samodzielnie
prowadzone gospodarstwa domowe, często jednoosobowe. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne w coraz
większym stopniu mają wpływ na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym.
Funkcjonujące na terenie gminy strefy aktywności gospodarczej z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "Invest-Park"7 zgodnie z założeniami dostarczą ponad 1000 nowych miejsc pracy i dla tych
pracowników należy też zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Do wykorzystania dla rozwoju firm
w podstrefie w Jarocinie jest ok. 8 ha. 8 Dalszy rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stworzy
szansę poprawy warunków do dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej, szczególnie dla sektora
małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyczyni się w najbliższych latach do utworzenia nowych miejsc pracy.
Już na stan dzisiejszy gmina dysponuje ok. 150 ha terenów przygotowanych pod inwestycje przemysłowousługowe, które w momencie aktywizacji mogą stworzyć nowe miejsca pracy, a co za tym idzie napływ ludności
z terenów sąsiadujących z gminą oraz wpływy z podatków do budżetu gminy na utrzymanie i rozwój terenów
mieszkaniowych oraz na urządzenie niezbędnej infrastruktury.
Warto podkreślić również, że polski rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny dla imigranci ze
Wschodu, np.: z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji. Cudzoziemcy często deklarują pozostanie
w Polsce na stałe i mogą w przyszłości zwiększyć populację gminy. Urząd ds. Cudzoziemców podaje, że
rekordowo wzrosła liczba wydawanych Ukraińcom wiz. Dzięki nim w 2014 r. wjechało do Polski o 110 tys.
więcej Ukraińców niż w 2013 r. (830 tys.). Natomiast ci, którzy już wcześniej tu przyjechali, częściej niż w
poprzednich latach legalizowali swój pobyt i ściągali do siebie rodziny. W związku z powyższym można przyjąć,
iż napływ ludności z innych rejonów Europy będzie wymagał zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, ale także
może przyczynić się do polepszenia wskaźników demograficznych i opóźnienia procesów starzenia się
społeczeństwa.
Ponadto głównym elementem napędowym regionalnej gospodarki gminy będzie zapewnienie szybkiej
dostępności komunikacyjnej poprzez trwającą już budowę drogi ekspresowej S11, stanowiącej obwodnicę
Jarocina (termin zakończenia: sierpień 2017 r.) oraz planowane lądowisko w Ciświcy. Przyczyni się to
aktywizacji terenów przeznaczonych w Studium pod aktywność gospodarczą, a tym samy spowoduje wzrost
atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania i pracy. W Studium wyznacza się nowe tereny pod
inwestycje aktywności gospodarczej, aby stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorstw oferujących dobrze
opłacane i atrakcyjne miejsca pracy. Trudno oszacować dokładną wielkość obiektów oraz ilość zatrudnionych
pracowników, która jest zależna od branży podmiotów jakie zaczną tam lokalizować swoje obiekty, oraz rodzaju
prowadzonej działalności. Na terenie strefy mogą powstać nowe firmy z gałęzi nowoczesnych technologii, które
potrzebują terenów. Nowe miejsca pracy wiążą się zatem z zapotrzebowaniem na całkiem nowe tereny.
7
8

https://invest-park.com.pl/
http://jarocin.naszemiasto.pl/
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Realne zapotrzebowanie na powierzchnie usługowe czy przemysłowe może znacznie odbiegać od
wyników analiz opartych na szacunkach. Chęć inwestowania jest uzależniona od wielu czynników, których w
chwili obecnej nie można przewidzieć lub są całkowicie nieznane. W związku z powyższym nie jest możliwie aż
tak precyzyjne określenie zapotrzebowania na ten typ powierzchni, tym bardziej że działalność usługowa i
przemysłowa jest bardzo zróżnicowana, wobec czego wymaga bardzo indywidualnego podejścia.
W najbliższym czasie mogą pojawią się przesłanki uprawniające do wyznaczenia nowych terenów w
związku z nowymi okolicznościami. Jednocześnie sugeruje się rozważenie możliwości dokonywania zabiegu
alokacji powierzchni wyznaczonych w Studium, a jeszcze nie zainwestowanych w danym terenie i przeniesienia
ich w rejony gdzie odnotowuje się deficyt terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową czy przemysłową.
Zasada alokacji powinna też dotyczyć zabudowy mieszkaniowej.
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CZĘŚĆ III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
14.
SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM OBJAŚNIAJĄCYM PRZYJĘTE
ROZWIĄZANIA.
W zmianie Studium zidentyfikowano ważniejsze walory środowiska, walory wynikające z usytuowania
i zainwestowania gminy oraz potrzeby jej obecnych i przyszłych mieszkańców, a także innych użytkowników.
Na podstawie analizy tych uwarunkowań określono kierunki rozwoju przestrzennego, minimalizujące
powstawanie konfliktów oraz stwarzające warunki kształtowania harmonijnego krajobrazu.
W rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych przyjęto podstawową zasadę nie rozpraszania
zabudowy (tak pojedynczych obiektów, jak i większych ich zespołów) poza ukształtowane skupione układy
osadnicze. Dalszy rozwój osadnictwa polegać więc powinien na dopełnianiu i intensyfikacji istniejących terenów
zabudowy lub na dodawaniu nowych terenów bezpośrednio przyległych do granic zabudowanych układów
osadniczych. Dla określenia terenów rozwojowych osadnictwa (dość rozległych) wykorzystano przede
wszystkim grunty, które posiadają zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne, a więc określone m.in. w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości rozwojowe, przewidziano rozległe tereny pod rozwój nowego
mieszkalnictwa i usług oraz pozarolniczych funkcji produkcyjnych. Dodatkowo zalecono ograniczenie wysokości
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji naziemnych i nie więcej niż 12 m.
Przestrzeń obejmująca głównie tereny potencjalnie zagrożone lokalnymi zalewami powinna być
zachowana jako tzw. zieleń nieurządzona (najlepiej w formie łąk z zespołami zadrzewień i zakrzewień)
z enklawami lub ciągami ekstensywnych form zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego (bez trwałej
zabudowy) i zieleni urządzonej (parki). Wskazane jest utrzymanie wszelkich naturalnych (lub zbliżonych
do naturalnych) ekosystemów terenów podmokłych.
W niniejszej zmianie Studium przewidziano – na potrzeby planowanego rozwoju mieszkalnictwa, usług
i funkcji przemysłowych – znaczącą przebudowę i rozbudowę układu drogowego, a także sieci infrastruktury
technicznej. Określona w zmianie Studium struktura tego układu tworzy warunki do rozwoju zainwestowania
także na terenach nie przewidzianych jeszcze w tym dokumencie do rezygnacji z dotychczasowej funkcji rolnej
i leśnej. Najwyższą klasę przypisano drodze ekspresowej relacji Poznań-Kluczbork, będącej docelowo
obwodnicą miasta Jarocina.
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15. KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW.
15.1. Funkcjonalne jednostki terenowe – ogólne zasady i standardy zagospodarowania.
1. Cały obszar gminy dzieli się na tereny, dla których określono przeważające przeznaczenie (funkcje
terenów), funkcje dopuszczalne, oraz sposoby i zasady zagospodarowania. Tereny te oznaczono
na rysunku zmiany Studium symbolami i wydzielono orientacyjnymi granicami jednostek funkcjonalnoprzestrzennych. Funkcję granic pełnią czasem również przedstawione na tym rysunku drogi i ulice
(w tym planowane), linie kolejowe oraz granice obrębów i granica miasta.
2. Przeważające przeznaczenie terenu, które w rozdziale 14.2. określone zostało w zdaniach
wprowadzających do kolejnych ustępów jako „tereny z przewagą”, oznacza takie formy zagospodarowania,
które powinny zajmować więcej niż połowę wyznaczonego terenu, z zastrzeżeniem, że regulacja ta
nie ogranicza powierzchni która może być pokryta zielenią towarzyszącą (za którą na terenie oznaczonym
symbolem: „RM/MN” uważa się także niezabudowane użytki rolne i leśne, zadrzewienia i zakrzaczenia).
Pozostałe części terenu mogą być zagospodarowane w sposób, który w ustaleniach określono jako
dopuszczalny (dopuszczalne rodzaje przeznaczenia i sposoby zagospodarowania).
3. W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy zaleca się preferować kierunki w maksymalnym
stopniu wykorzystujące i podkreślające walory środowiska przyrodniczego, z zachowaniem dużej dbałości
o jego stan. W szczególności zaleca się zabezpieczyć te walory w obrębie dolin rzecznych i zbiorników
wodnych oraz na obszarach chronionych.
4. Zaleca się by nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (lub wielorodzinna o zbliżonym charakterze),
zabudowa mieszkaniowo-usługowa i zabudowa służąca działalności gospodarczej, swoją architekturą
nawiązywały do tradycji regionalnych; zaleca się by wysokość takiej zabudowy nie przekraczała
2 kondygnacji nadziemnych plus ewentualnie użytkowe poddasze i odpowiednio 12 m licząc od poziomu
gruntu do najwyższego punktu kalenicy dachu; zaleca się symetryczne pokrycia dachowe, o nachyleniu
połaci około 45°. Na terenach nie zainwestowanych bądź zainwestowanych w sposób nie nawiązujący
do zabudowy regionalnej dopuszcza się dachy płaskie o formach współczesnych.
5. Zaleca się by nowa lub modernizowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna gabarytami (liczbą
kondygnacji nadziemnych) nawiązywała do zabudowy istniejącej, w szczególności w strefie śródmiejskiej.
Na nowych terenach zabudowa wielorodzinna nie powinna przekraczać 5 kondygnacji nadziemnych,
z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, w których może być wyższa.
6. W użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów należy – oprócz ustaleń określonych w rozdziale 14.2 –
uwzględnić chronione obszary i obiekty oraz zasady zagospodarowania, dotyczące innych wydzieleń
przestrzennych określonych w zmianie Studium.
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7. Dopuszcza się dokonywanie scaleń i podziałów geodezyjnych, które nie będą utrudniały realizacji ustaleń
zmiany Studium i będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
8. Pod pojęciem „usługi niekomercyjne” należy rozumieć działalność usługową nie nastawioną na osiąganie
zysku, realizowaną zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne i inne. Do działalności komercyjnej
(inaczej gospodarczej) – nie tylko usługowej – zalicza się natomiast taką działalność, która nastawiona jest
na osiąganie zysku.
9. Pod pojęciem „działalność/obiekt/funkcja nieuciążliwa” należy rozumieć taką działalność, obiekt lub funkcję,
która w miejscu lokalizacji (a nie tylko poza granicami nieruchomości, na której będzie zlokalizowana)
nie spowoduje obniżenia standardów środowiska, określonych w przepisach odrębnych.
10. Pod pojęciem „usługi chronione” należy rozumieć te usługi, dla których w przepisach z zakresu ochrony
środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub
wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży itp.).
11. Pod pojęciem „drobna działalność gospodarcza” (produkcyjna, naprawcza lub komercyjna – usługowa)
należy rozumieć przedsiębiorstwa produkcyjne (w tym w sferze gospodarki rolnej) zatrudniające do 20 osób
oraz inne przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób.
12. Dopuszcza się prowadzenie robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż
(kruszyw naturalnych, ropy, gazu).
13. Dla usług związanych z ratownictwem medycznym dopuszcza się lokalizację lądowisk dla helikopterów.
14. Przy realizacji i funkcjonowaniu planowanych inwestycji należy zapewnić odpowiednie rozwiązania
techniczne gwarantujące eliminację możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
celem zachowania właściwych parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych.

15.2. Przeznaczenie terenu oraz szczegółowe zasady i standardy zagospodarowania.
1. MUC – tereny z przewagą śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej (funkcje mieszkaniowe
i usług centrotwórczych) – na tych terenach należy koncentrować wszelkie usługi centrotwórcze
(jak handel, gastronomia, kultura), różne funkcje biurowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, funkcje
turystyczne (hotele, biura podróży, ośrodki informacji turystycznej), obiekty sakralne. Zaleca się lokalizację
usług, biur itp. przede wszystkim w parterach zabudowy mieszkaniowej lub w wyodrębnionych budynkach.
1) dopuszcza się nieuciążliwą działalność wytwórczą, prowadzoną w budynkach na powierzchni
użytkowej nie przekraczającej 50 m2, i której produkty są sprzedawane wyłącznie w obiekcie
handlowym na obszarze danego terenu (np.: cukiernie, punkty szycia ubrań na miarę, wyrób pamiątek
regionalnych itp.);
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2) dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego dworca autobusowego, jego modernizację i wzbogacenie
zagospodarowania działki o różne usługi towarzyszące; dopuszcza się adaptację terenu i obiektów
dworca na inne funkcje śródmiejskie;
3) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach, zieleń urządzoną oraz obiekty i zagospodarowanie
sportowo-rekreacyjne, a także obiekty małej architektury;
4) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizowanie miejsc postojowych oraz przeprowadzanie
podziemnych

sieci

infrastruktury

technicznej;

niedopuszczalne

jest

przeprowadzanie

nadziemnych/napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
5) zakazuje się lokalizacji:

a) składów, hurtowni i magazynów, w których przestrzenie do składowania zlokalizowane są poza
budynkami lub pod wiatami,

b) składów, hurtowni i magazynów w budynkach, w których powierzchnia użytkowa wykorzystywana
na składowanie przekracza 50 m2,

c) baz, w tym transportowych i budowlanych,
d) obiektów obsługi gospodarki komunalnej (takich jak warsztaty i bazy), których powierzchnia terenu
przekracza 5000 m2,

e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
6) w pierzejach ulic, w których partery zajęte są przez różne lokale nie-mieszkaniowe (szczególnie
usługowe) na długości przekraczającej połowę całej pierzei, partery w nowo wznoszonych budynkach
w zasięgu tych pierzei również należy przeznaczyć na funkcje nie-mieszkaniowe;
7) nowe obiekty nie będące celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
mogą należeć wyłącznie do kategorii obiektów nieuciążliwych;
8) wysokość nowo wznoszonych lub modernizowanych budynków powinna nawiązywać do zabudowy
istniejącej (charakterystycznej dla strefy śródmiejskiej); wskazane jest kształtowanie zabudowy
obrzeżnej wzdłuż ulic; elewacje przyuliczne powinny odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi,
prestiżowym charakterem, a w przypadku budynków nie-mieszkalnych – symboliką wynikającą
z pełnionych funkcji.
2. MW – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) dopuszcza się obiekty dla prowadzenia nieuciążliwej dla funkcji mieszkaniowej działalności
gospodarczej produkcyjnej (z wyjątkiem produkcji rolnej) i naprawczej;
2) dopuszcza się składy, hurtownie i magazyny w budynkach, w których powierzchnia użytkowa
wykorzystywana na składowanie nie przekracza 100 m2;
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3) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenie, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne (pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości
dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej), a także obiekty małej architektury;
4) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący
walorów estetycznych zespołu zabudowy;
5) nowe obiekty nie będące celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
mogą należeć wyłącznie do kategorii obiektów nieuciążliwych;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 25% każdej nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
3. MW/U – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej:
1) dopuszcza się intensywną zabudowę jednorodzinną zwartą (szeregową lub atrialną);
2) dopuszcza się obiekty dla prowadzenia nieuciążliwej dla funkcji mieszkaniowej działalności
gospodarczej produkcyjnej (z wyjątkiem produkcji rolnej) i naprawczej;
3) dopuszcza się składy, hurtownie i magazyny w budynkach, w których powierzchnia użytkowa
wykorzystywana na składowanie nie przekracza 100 m2;
4) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenie, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne (pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości
dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej), a także obiekty małej architektury;
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący
walorów estetycznych zespołu zabudowy;
6) nowe obiekty nie będące celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
mogą należeć wyłącznie do kategorii obiektów nieuciążliwych;
7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 25% każdej nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
4. MU – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowo-usługowej:
1) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
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2) dopuszcza się zabudowę wielorodzinną o zbliżonym do zabudowy jednorodzinnej charakterze (forma,
gabaryty i wysokość);
3) dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej drobnej działalności gospodarczej produkcyjnej
lub naprawczej w budynku mieszkalnym;
4) dopuszcza się składy, hurtownie i magazyny w budynkach, w których powierzchnia użytkowa
wykorzystywana na składowanie nie przekracza 100 m2;
5) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenie, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne (pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości
dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej), a także obiekty małej architektury;
6) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący
walorów estetycznych zespołu zabudowy;
7) zalecana minimalna powierzchnia działki wynosi:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m2 w strefie miejskiej i 800 m2 na terenach
wiejskich,

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jedno mieszkanie) – 350 m2 w strefie miejskiej
i 500 m2 na terenach wiejskich,

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, atrialnej i innej nie wymienionej powyżej (na jedno
mieszkanie) – 200 m2,

d) dla zabudowy wielorodzinnej – 100 m2 terenu/mieszkanie w strefie miejskiej i 200 m2 na terenach
wiejskich;

8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 25% każdej nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
5. MN – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową i atrialną;
2) dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej (typu kancelaria adwokacka,
gabinet lekarski, fryzjerski, kosmetyczny, mały sklep lub zakład gastronomiczny itp.) w budynku
mieszkalnym, lub świadczenie w nim niekomercyjnych usług (np. biblioteka, wypożyczalnia DVD itp.);
3) dopuszcza się nieuciążliwe usługi niekomercyjne na wydzielonych działkach lub terenach;
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4) dopuszcza się, w osobnych budynkach i na wyodrębnionych działkach lub terenach, lokalizację
obiektów usług podstawowych (towarzyszących zabudowie mieszkaniowej), w tym osiedlowych
centrów handlowo-usługowych;
5) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenie, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne (pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości
dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej);
6) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych
i krajobrazowych osiedla;
7) udział powierzchni biologicznie czynnej (zagospodarowanej zielenią urządzoną lub jako ogrody
przydomowe) nie może stanowić mniej niż 25% każdej nieruchomości; na nieruchomościach
z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej;
8) zalecana minimalna powierzchnia działki – jak w ust. 4 pkt 7 lit. a-c.
6. MN/U – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

1) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową i atrialną;
2) dopuszcza się, w osobnych budynkach i na wyodrębnionych działkach lub terenach, lokalizację
obiektów usług podstawowych (towarzyszących zabudowie mieszkaniowej), w tym osiedlowych
centrów handlowo-usługowych;

3) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenie, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne (pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości
dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej);

4) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych
i krajobrazowych osiedla;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej (zagospodarowanej zielenią urządzoną lub jako ogrody
przydomowe) nie może stanowić mniej niż 25% każdej nieruchomości; na nieruchomościach
z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej;

6) zalecana minimalna powierzchnia działki – jak w ust. 4 pkt 7 lit. a-c.
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7. RM/MN – tereny z przewagą zabudowy zagrodowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) dopuszcza się obiekty usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;
2) dopuszcza się bazy, składy i magazyny o powierzchni terenu nie przekraczającej 5000 m2
oraz o powierzchni pod budynkami nie przekraczającej 2000 m2;
3) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, a także obiekty małej architektury;
4) dopuszcza się uprawy rolne i ogrodnicze (w tym pod szkłem i folią);
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
6) zalecana minimalna powierzchnia działek z zabudową mieszkaniową – zgodnie z ustaleniami w ust. 4
pkt 7 lit. a, przy czym zabudowę zagrodową w tym przypadku należy traktować jak zabudowę
jednorodzinną wolnostojącą;
7) dla ograniczenia ewentualnych konfliktów zaleca się dążyć do tworzenia enklaw (terenów)
z zainwestowaniem nie kolizyjnym względem siebie;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 25% nieruchomości w strefie
miejskiej, a 30% na terenach wiejskich; na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których
warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10%
w stosunku do istniejącej;
9) na działce nr 4/10 w obrębie geodezyjnym Wilczyniec dopuszcza się budownictwo socjalne
(dowolnego typu).
8. U – tereny z przewagą usług, w tym nieuciążliwych usług niekomercyjnych (np. usługi oświaty
i wychowania, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej) i nieuciążliwych usług komercyjnych,
z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2:
1) dopuszcza się funkcje mieszkaniowe związane z obiektem usługowym (np. mieszkanie nauczyciela
przy szkole, mieszkanie właściciela zakładu usługowego, mieszkanie służbowe dozorcy itp.);
2) dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub terenach, zieleń urządzoną oraz obiekty
i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, a także obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących
tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania
terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych tego zagospodarowania;
4) budynki usługowe powinny wyróżniać się atrakcyjną architekturą (w niektórych przypadkach pożądane
są także cechy symbolizujące przeznaczenie), a ogrodzenia i zagospodarowanie działki
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(w tym zielenią) wysokimi walorami estetycznymi; pożądane są obiekty małej architektury podnoszące
walory estetyczne terenu;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 30% nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
możliwość pomniejszenia powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
9. UC – tereny z przewagą usług komercyjnych i publicznych, w tym wielkoprzestrzenne obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2:
1) dopuszcza się obiekty sportowe w budynkach (np. basen pływacki, kryte korty tenisowe itp.);
2) budynki usługowe powinny wyróżniać się atrakcyjną architekturą (w niektórych przypadkach pożądane
są także cechy symbolizujące przeznaczenie), a ogrodzenia i zagospodarowanie działki
(w tym zielenią) wysokimi walorami estetycznymi; pożądane są obiekty małej architektury, podnoszące
walory estetyczne terenu;
3) dopuszcza się przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących
tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania
terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych tego zagospodarowania;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 20% nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
możliwość pomniejszenia powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
10. UZ – tereny z przewagą usług zdrowia:
1) dopuszcza się nieuciążliwe usługi niekomercyjne (np. usługi oświaty i wychowania, kultury, opieki
społecznej), usługi i centra usług należące do zadań własnych gminy, oraz usługi komercyjne,
z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) budynki usługowe powinny wyróżniać się atrakcyjną architekturą (w niektórych przypadkach pożądane
są także cechy symbolizujące przeznaczenie), a ogrodzenia i zagospodarowanie działki
(w tym zielenią) wysokimi walorami estetycznymi; pożądane są obiekty małej architektury, podnoszące
walory estetyczne terenu;
3) dopuszcza się przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących
tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych tego
zagospodarowania;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią urządzoną (o wysokich walorach
kompozycyjnych) nie może stanowić mniej niż 15% nieruchomości.
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11. UO – tereny z przewagą usług oświaty:
1) dopuszcza się nieuciążliwe usługi niekomercyjne (np. usługi kultury, ochrony zdrowia i opieki
społecznej), oraz usługi i centra usług należące do zadań własnych gminy;
2) na terenie oznaczonym symbolem UO* dodatkowo dopuszcza się kompleksy obiektów wyższych
uczelni, kompleksy obiektów nauki, kompleksy domów studenckich i asystenckich oraz inne kompleksy
obiektów użyteczności publicznej, nie wymienione w pkt 1;
3) dopuszcza się obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2;
4) dopuszcza się zieleń urządzoną oraz obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, a także
obiekty małej architektury;
5) dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące (np. mieszkanie przy szkole, mieszkanie
właściciela zakładu usługowego, mieszkanie służbowe dozorcy obiektu itp.);
6) budynki usługowe powinny wyróżniać się atrakcyjną architekturą (w niektórych przypadkach pożądane
są także cechy symbolizujące przeznaczenie);
7) dopuszcza się przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących
tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu, w szczególności nie degradujący walorów estetycznych tego
zagospodarowania;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią urządzoną (o wysokich walorach
kompozycyjnych) nie może stanowić mniej niż 15% nieruchomości.
12. UT – tereny z przewagą obiektów usług turystycznych:
1) dopuszcza się funkcje mieszkaniowe związane z obiektem turystycznym (np. mieszkanie właściciela
pensjonatu, mieszkanie służbowe dozorcy itp.), a na terenie UT* dopuszcza się zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z ustaleniami ust. 4 pkt 7 lit. a-c;
2) dopuszcza się obiekty, urządzenia i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, w tym na
wyodrębnionych działkach lub terenach;
3) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej i lokalizację obiektów małej architektury;
4) dopuszcza się lokalizację, w tym w wyodrębnionych obiektach, usług handlu i gastronomii,
towarzyszących funkcji turystycznej;
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg publicznych i wewnętrznych, lokalizację miejsc postojowych oraz
przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej z lokalizacją urządzeń towarzyszących tym sieciom,
w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 40% powierzchni nieruchomości.
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13. UL – tereny lądowiska:
1) dopuszcza się usługi i aktywności powiązane z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego, obsługą
ruchu i transportu lotniczego oraz infrastruktury lotniskowej;
2) dopuszcza się terminale pasażerskie i towarowe;
3) dopuszcza się usługi i centra usług należące do zadań własnych gminy;
4) dopuszcza się obiekty i kompleksy obiektów oświaty i nauki;
5) dopuszcza się obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne, w tym na wyodrębnionych działkach
lub terenach;
6) dopuszcza się obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2;
7) dopuszcza się funkcje hotelarskie, funkcje gastronomiczne, funkcje biurowo-administracyjne, funkcje
obsługi transportu drogowego i komunikacji, tereny parkingów – nie służące bezpośrednio obsłudze
użytkowników ruchu lotniczego;
8) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej i lokalizację obiektów małej architektury;
9) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu.
14. US – tereny z przewagą usług sportu i rekreacji:
1) dopuszcza się zieleń urządzoną i wprowadzanie obiektów małej architektury;
2) dopuszcza się usługi związane z funkcją przeważającą (np. hotelarskie, handlu i gastronomii)
oraz organizowanie niezbędnych miejsc postojowych dla samochodów;
3) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu oraz nie degradujący walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 40% powierzchni terenu;
na nieruchomościach z istniejącym zainwestowaniem technicznym, na których warunek ten nie jest
spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku
do istniejącej.
15. ZP/US – tereny z przewagą zieleni urządzonej i usług sportowo-rekreacyjnych:
1) dopuszcza się usługi związane z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnymi (np. hotelarskie, handlu
i gastronomii) oraz organizowanie niezbędnych miejsc postojowych dla samochodów;
2) wszystkie ulice powinny być alejami (winny być obsadzone obustronnymi szpalerami drzew);
3) dopuszcza się budowę stawów rekreacyjnych, zbiorników wodnych;
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4) w zależności od położenia danego terenu, zasady i sposoby zagospodarowania – zgodnie
z obowiązującymi tam przepisami szczególnymi;
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem terenu i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu, oraz nie degradujący walorów przyrodniczych i krajobrazowych
terenu;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 60% powierzchni terenu.
16. P/U – tereny z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (tereny
skoncentrowanej aktywności gospodarczej) – z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą
i obsługą rolnictwa:
1) dopuszcza się obiekty obsługi gospodarki komunalnej;
2) zakazuje się lokalizacji wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2;
3) dopuszcza się obiekty sportowe wyłącznie w budynkach (np. basen pływacki, kryte korty tenisowe itp.);
4) dopuszcza się obiekty usług niekomercyjnych w budynkach, z zastrzeżeniem pkt 5;
5)

zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodowej, i usług chronionych
(typu szkoła, przedszkole itp.), z zastrzeżeniem pkt 6 oraz za wyjątkiem, że na terenach P/U leżących
wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego na obszarze miasta
Jarocina położonych w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i objętych miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego,

dopuszcza

się

realizację

funkcji

mieszkaniowej

jako

uzupełniającej, integralnie związanej z prowadzoną działalnością;
6) na terenie oznaczonym symbolem P/U* w mieście Jarocin dopuszcza się utrzymanie istniejących usług
oświaty, sportu i rekreacji, oraz (w miarę potrzeb) rozszerzenie tych funkcji na tereny położone w
bezpośrednim ich sąsiedztwie, pod warunkiem że zostaną zastosowane rozwiązania techniczne
zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach przeznaczonych pod te funkcje;
7) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
8) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym, zwłaszcza
w przypadku sąsiedztwa z istniejącą lub planowaną zabudową mieszkaniową;
9) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 10% powierzchni nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
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17. P – tereny z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (tereny skoncentrowanej
aktywności gospodarczej):
1) dopuszcza się obiekty obsługi gospodarki komunalnej;
2) dopuszcza się obiekty sportowe wyłącznie w budynkach (np. basen pływacki, kryte korty tenisowe itp.);
3) dopuszcza się obiekty usług niekomercyjnych w budynkach, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodowej, i usług chronionych
(typu szkoła, przedszkole itp.) oraz wieloprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2;
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
6) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 20% powierzchni nieruchomości;
na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.
18. PE – tereny eksploatacji górniczej:
1) dopuszcza się uprawy rolne i leśne;
2) dopuszcza się zieleń urządzoną i nieurządzoną;
3) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
4) po zakończeniu eksploatacji, teren powinien być zrekultywowany w odpowiednim kierunku
(w zależności od miejscowych uwarunkowań i/lub przyszłych potrzeb – w kierunku leśnym, rolnym,
lub dla wykorzystania rekreacyjnego); rekultywacja powinna być sukcesywnie prowadzona już
w trakcie eksploatacji; na terenie oznaczonym symbolem PE w obrębie geodezyjnym Bachorzew
zalecany kierunek rekultywacji to usługi sportu i rekreacji przy planowanym zbiorniku wodnym;
5) na terenie oznaczonym symbolem PE w obrębie geodezyjnym Roszków zalecany kierunek
rekultywacji to zalesienie.
19. ZP – tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni:
1) dopuszcza się pojedyncze obiekty usługowe, uatrakcyjniające podstawowe zagospodarowanie terenu
(np. gastronomia, sanitariaty);
2) dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej architektury oraz obiekty i zagospodarowanie sportoworekreacyjne;
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3) dopuszcza się zbiorniki wodne;
4) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu oraz nie degradujący walorów
estetycznych i krajobrazowych terenu;
5) na terenach oznaczonych symbolem ZP* dodatkowo dopuszcza się usługi nieuciążliwe,
w szczególności związane z turystyką, sportem i rekreacją wraz z obiektami im towarzyszącymi.
20. ZC – tereny z przewagą cmentarzy:
1) dopuszcza się obiekty sakralne;
2) dopuszcza się kaplice przedpogrzebowe, sanitariaty i inne obiekty obsługi cmentarza;
3) dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej architektury;
4) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu oraz nie degradujący walorów
estetycznych terenu;
5) dopuszcza się zarówno pochówki ziemne (tradycyjne) jak i urnowe;
6) wskazane jest wprowadzanie zieleni urządzonej;
7) kompozycje zieleni, ogrodzenia, bramy, kaplice itp., powinny cechować wysokie walory estetyczne;
8) obszary cmentarzy zamkniętych należy chronić przed zniszczeniem i utrzymywać jako tereny zieleni
urządzonej z zachowaniem pozostałości nekropolii;
9) wokół cmentarzy obowiązują strefy sanitarne, których zasięg i sposób zagospodarowania określają
właściwe przepisy.
21. ZD – tereny z przewagą ogrodów działkowych:
1) dopuszcza się inne formy użytkowania ogrodniczego;
2) dopuszcza się pojedyncze usługi (typu handel i gastronomia);
3) dopuszcza się inne formy zieleni urządzonej;
4) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych;
5) dopuszcza się zbiorniki wodne;
6) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu.
22. ZL – tereny z przewagą lasów i zalesień:
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1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń służących wędrówkom turystycznym (np. ścieżki
– piesze, rowerowe, konne, oraz ławki, wiaty itp.);
2) dopuszcza się, w ograniczonym zakresie, prowadzenie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz
lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom; niektóre z nich zostały przedstawione
na rysunku zmiany Studium;
3) przy prowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów należy zachować 5,0 m odległości od górnej krawędzi
skarp rowów i kanałów melioracji podstawowej.
23. ML – tereny z przewagą obiektów obsługi gospodarki leśnej: zasady zagospodarowania zgodnie
z właściwymi przepisami.
24. R – tereny rolnicze:
1) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
2) dopuszcza się łąki i pastwiska;
3) dopuszcza się urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową; w zabezpieczeniach
przeciwpowodziowych należy w maksymalnym stopniu stosować rozwiązania ekologiczne;
4) dopuszcza się budowę stawów hodowlanych, pod warunkiem, że nie będą wpływać negatywnie
na wody innych akwenów (zanieczyszczenia, eutrofizacja);
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu;
6) zakazuje się wznoszenia nowych budynków, w tym także w ramach zabudowy zagrodowej i innej
związanej z produkcją rolniczą.
25. EW – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
1) dopuszcza się przeprowadzanie dróg dojazdowych oraz przeprowadzanie sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z
przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
2) powierzchnie terenów nie wymagających zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze powinny pozostać
w wykorzystaniu rolniczym, bez prawa zabudowy.
26. RU – tereny z przewagą obiektów produkcji rolnej i obsługi gospodarki rolnej, w tym m.in. intensywne
ogrodnictwo, fermy hodowlane, bazy skupu produktów rolnych itp.:
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3) dopuszcza się bazy budowlane i obiekty obsługi gospodarki komunalnej;
4) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
5) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
6) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej (w tym zagrodowej) i usług chronionych
(typu szkoła, przedszkole itp.) oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 20% powierzchni nieruchomości.
27. RZ – tereny zieleni nieurządzonej:
1) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia;
2) dopuszcza się łąki i pastwiska;
3) dopuszcza się urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową; w zabezpieczeniach
przeciwpowodziowych należy w maksymalnym stopniu stosować rozwiązania ekologiczne;
4) dopuszcza się ekstensywne zagospodarowanie rekreacyjne, bez stawiania budynków; dopuszczalna
jest zabudowa związana z przystaniami żeglugowymi;
5) dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej architektury oraz obiekty i zagospodarowanie sportoworekreacyjne;
6) dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu.
28. WS – tereny z przewagą wód powierzchniowych, w tym zbiorniki wodne:
1) dopuszcza się urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową oraz inne niezbędne
urządzenia hydrotechniczne;
2) dopuszcza się zieleń urządzoną i nieurządzoną, pod warunkiem, że nie będzie ona zakłócać
swobodnego odpływu wód powodziowych;
3) dopuszcza się ogrody działkowe;
4) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjnego Bachorzew, w sposób nie zmieniający bilansu wodnego
dorzecza rzeki Lutyni lub w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na obszarach Natura 2000
"Dolina Środkowej Warty" i "Lasy Żerkowsko-Czeszewskie";
5) dopuszcza się, w ograniczonym zakresie, przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej
i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem
i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
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6) dopuszcza się wykorzystanie rekreacyjne, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami i funkcją akwenu.
29. NU – tereny z przewagą obiektów i urządzeń składowania odpadów:
1) dopuszcza się pełną infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności
obiekty i urządzenia służące do unieszkodliwiania, przetwarzania, odzysku i recyclingu odpadów;
2) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
3) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
4) po zakończeniu eksploatacji składowiska, teren należy odpowiednio (stosownie do przyszłych potrzeb)
zrekultywować.
30. NO – tereny z przewagą obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków:
1) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
2) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu.
31. E – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dopuszcza się zieleń urządzoną;
2) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu.
32. EG – teren obiektów i urządzeń biogazowi:
1) dopuszcza się lokalizację biogazowni o łącznej mocy elektrycznej do 1MW;
2) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
3) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu;
4) należy: przygotowywać substrat w szczelnym obiekcie magazynowym; magazynować poferment
w szczelnych zbiornikach; wyposażyć instalację w urządzenia ograniczające emisję odorów
do powietrza oraz skutecznie zabezpieczające przed utlenianiem się biogazu; stosować nowoczesne
rozwiązania techniczne i technologiczne, spełniające przepisy odrębne; utrzymywać w dobrym stanie
technicznym urządzenia techniczne wykorzystywane do produkcji biogazu, w celu minimalizowania
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niebezpieczeństwa wystąpienia awarii podczas pracy w obrębie biogazowni, a tym samym
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych oraz ziemi; ograniczyć uciążliwości dla środowiska
do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; prowadzić

monitoring skutków

oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód
gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, uciążliwości dla pobliskich terenów zabudowy;
5) wyznacza się strefę ochronną oddziaływania o szerokości 50 m od biogazowi, związaną
z ograniczeniem w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zgodnie z przepisami
odrębnymi, wskazaną na rysunku zmiany Studium;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 15% powierzchni nieruchomości.
33. W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę:
1) dopuszcza się zieleń urządzoną lub nieurządzoną (o charakterze łąkowym);
2) dopuszcza się przeprowadzanie dróg, lokalizację miejsc postojowych oraz przeprowadzanie sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu.
34. IS – tereny zamknięte: tereny wojskowe i kolejowe, obejmujące także graficznie oznaczone linie kolejowe;
zagospodarowanie zgodnie z potrzebami (funkcji kolei i jej zarządcy, oraz odpowiednich służ wojskowych)
oraz z obowiązującymi przepisami.
35. Terenami są także oznaczone na rysunku zmiany Studium główne elementy układu drogowego
i ulicznego, dla których zasady zagospodarowania określono w rozdziale 19:
1) droga ekspresowa – symbol „S11”,
2) droga główna ruchu przyspieszonego – symbol „KDGP”,
3) droga klasy głównej – symbol „KDG”
4) drogi klasy zbiorczej – symbol „KDZ”,
5) drogi lokalne – symbol „KDL”,
6) drogi dojazdowe – symbol „KDD”.

15.3. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1. Granice jednostek funkcjonalno-przestrzennych na rysunku zmiany Studium mają charakter orientacyjny
(zostały określone w sposób zgeneralizowany w odniesieniu do mapy topograficznej w skali 1 : 10 000),
co oznacza, że mogą podlegać pewnym korektom (i uściśleniu) w miejscowych planach zagospodarowania
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przestrzennego. Granice te przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
należy odnieść do rzeczywistych i faktycznych okoliczności (tj. granic geodezyjnych, granic użytków itp.).

2. Zgodne z ustaleniami zmiany Studium jest przyjmowanie w ustaleniach planów miejscowych bardziej
rygorystycznych i zawężonych regulacji niż te, które zostały określone w niniejszym dokumencie; w
szczególności dotyczy to ustaleń odnoszących się do przeznaczenia terenów. Dopuszczalny jest też
podział określonych w niniejszej zmianie Studium terenów na mniejsze, z bardziej szczegółowo ustalonymi
funkcjami („węższymi”) oraz sposobami zagospodarowania (bardziej szczegółowymi lub bardziej
rygorystycznymi).

3. Dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące są te ustalenia zmiany Studium
(także w następnych rozdziałach), w których użyto następujące sformułowania:

-

„przeważające przeznaczenie terenów” (zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 14.1 pkt 2),
z zastrzeżeniem ust. 4-6,

-

„dopuszcza się”,

-

„zakazuje się”, „niedopuszczalne jest”, „nie może”, „nie powinno(a)”,

-

„należy”, „powinno(a)”, „może [wyłącznie] stanowić”.

4. Dopuszcza się, uznając za również zgodne z ustaleniami zmiany Studium, przyjmowanie w ustaleniach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego utrzymania dotychczasowego przeznaczenia,
sposobu zagospodarowania i zabudowy, lub sposobu wykorzystania terenów, także na terenach,
na których zmiana Studium przewiduje ich zmianę.

5. Zgodne z ustaleniami zmiany Studium jest przyjmowanie w ustaleniach miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na niezabudowanych terenach rolnych i leśnych – dotychczasowej
formy użytkowania tych gruntów, w tym z wyłączeniem prawa zabudowy, także na terenach, na których
zmiana Studium przewiduje możliwość wprowadzenia zabudowy.

6. Za zgodne z ustaleniami zmiany Studium uznaje się wykorzystywanie i przebudowę akwenów wodnych,
cieków i innych urządzeń melioracyjnych, jeżeli nie jest to sprzeczne z pozostałymi ustaleniami niniejszej
zmiany Studium i odrębnymi przepisami.

7. Wszelkie obiekty o wysokości równej i większej od 50 m podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu
Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

8. Na podstawie przepisów odrębnych wyznaczono następujące powierzchnie ograniczające wysokości
zabudowy od planowanego lądowiska:
- promień 4000 m – powierzchnia pozioma wewnętrzna – maksymalna wysokość zabudowy 45 m,
- promień 5000 m – powierzchnia stożkowa – maksymalna wysokość zabudowy 75 m.

115

____________________________________________________________________________

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY JAROCIN 2016

__________________________________________________________________________________________________

16.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
1. System przyrodniczy gminy tworzą:

-

Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”,

-

większe zwarte kompleksy leśne.

Od północy gmina Jarocin graniczy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym.
2. Dna dolin zaleca się wyłączać z intensywnego zagospodarowania, a w szczególności z zabudowy
kubaturowej. Dopuszczalne jest zagospodarowanie ekstensywne – łąki, zieleń wypoczynkowa, tereny
spacerowe, oraz niezbędne przejścia infrastrukturalne, drogi i obiekty hydrotechniczne (w szczególności
przeciwpowodziowe), pod warunkiem, że nie ograniczą one przekroju doliny czynnie przewodzącego
wysokie wezbrania oraz nie zaburzą ciągłości funkcji przyrodniczych doliny jako korytarza ekologicznego.
3. Na terenach podmokłych zaleca się zachować naturalne cechy siedlisk. W szczególności zaleca się
zachowanie lasów łęgowych, torfowisk, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi.
4. W gospodarce leśnej (na terenach leśnych) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy struktury
gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Także przy zalesianiu nowych terenów
należy uwzględnić miejscowe uwarunkowania siedliskowe. Z zalesień powinny być wyłączone wilgotne łąki
i zbiorowiska roślinne na terenach podmokłych.
5. Przebudowa elementów systemów melioracyjnych, wynikająca z inwestowania na terenach
zmeliorowanych, nie powinna powodować niekorzystnych zmian stosunków gruntowo-wodnych, zwłaszcza
na terenach tworzących system przyrodniczy gminy. Przebudowa taka wymaga uzgodnienia z właściwym
zarządcą systemu melioracyjnego.
6. W ochronie środowiska priorytetowe znaczenie ma ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
realizowana m.in. poprzez:

-

sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach zainwestowanych,

-

wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej i agrotechnik,

-

kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej według zasad określonych w rozdziale 19.,

-

zalesianie najsłabszych gleb,

-

właściwe zagospodarowanie turystyczne w rejonie zbiorników wodnych,

-

odpowiednie zabezpieczenie składowisk odpadów.

7. Należy dążyć, także na terenach przeznaczonych dla skoncentrowanej działalności gospodarczej,
do zminimalizowania uciążliwości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. poprzez
wprowadzanie

czystszych

technologii

w

procesach

produkcyjnych

oraz

różnych

urządzeń

zabezpieczających.
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8. Należy dążyć do przenoszenia istniejących uciążliwych zakładów, obiektów i urządzeń z terenów
mieszkaniowych oraz lokalizacji nowych uciążliwych zakładów, obiektów i urządzeń – na wyodrębnionych
terenach przeznaczonych dla aktywności gospodarczej (oznaczonych na rysunku zmiany Studium
symbolami „P/U” i „P”).
9. W dalszym rozwoju zagospodarowania terenów osadniczych istotną rolę powinna odgrywać
prośrodowiskowa infrastruktura techniczna o wysokim standardzie technologicznym.
10. W strefach ochronnych wokół ujęć wody (bezpośrednich i pośrednich) obowiązują rygory i zasady
zagospodarowania, określone w przepisach odrębnych oraz w dokumentach o utworzeniu tych stref. Strefy
ochrony o większych rozmiarach wskazano na rysunku zmiany Studium.
11. Elektrownie wiatrowe należy lokalizować zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzień 2009).
12. Dla lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW obowiązuje zachowanie następujących
odległości: 500 m od terenów przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz 200 m od lasu przy zachowaniu odległości

od terenów podlegających ochronie akustycznej, umożliwiającej dotrzymanie standardów jakości
środowiska, określonych w przepisach odrębnych.
13. Wzdłuż cieków wodnych, głównych (tj. Lutynia, Lubianka, Lubieszka) oraz innych, a w szczególności
na terenie miasta Jarocina wzdłuż rzeki Lipinki – należy lokalizować zieleń, w celu zachowania łączników
ekologicznych gminy.

17. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.
1. Na obszarze miasta i gminy Jarocin wyznaczono (na rysunku zmiany Studium) następujące strefy ochrony
konserwatorskiej:

a) strefę „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej,
b) strefy „B” – ochrony konserwatorskiej (postulowane),
c) strefy ochrony archeologicznej (postulowane),
d) strefy ochrony stanowisk archeologicznych (postulowane).
2. Szczegółowe zasady zagospodarowania w strefach wymienionych w ust. 1 powinny być określone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
oraz pożądanych zasad ochrony konserwatorskiej, określonych w rozdziale 6.
3. Zabytki architektury i budownictwa oraz stanowiska archeologiczne wymieniono szczegółowo w rozdziale 6.
Szczegółowe zasady ochrony tych obiektów powinny być określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem pożądanych zasad ochrony konserwatorskiej,
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określonych w rozdziale 6. i 16., przy czym w odniesieniu do obiektów znajdujących się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków:

a)

należy zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu, oraz stosować tradycyjne materiały budowlane,

b)

należy utrzymać – a w przypadku zniszczenia odtworzyć – historyczny detal architektoniczny,

c)

w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową
elewacją budynku,

d)

należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań,
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian wewnętrznych; nie dopuszcza się stosowania
wykładzin typu „siding”,

e)

zaleca się zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem
budynku, zaleca się utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi.

4. Podejmowanie jakichkolwiek prac przy obiektach zabytkowych (także archeologicznych) wymaga
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

18. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI.
18.1. Układ i hierarchia ważniejszych dróg.
1. Zmiana Studium określa układ dróg – ekspresowej, głównych ruchu przyspieszonego, głównych,
zbiorczych i lokalnych, które wraz z pozostałymi (nie wskazanymi) drogami gminnymi i wewnętrznymi
zapewnią sprawną obsługę terenów zainwestowanych i wskazanych do zainwestowania (wyznaczonych
w zmianie Studium).
2. Przez gminę Jarocin przebiegają drogi krajowe nr 11 i 12 zaliczone do dróg klasy głównych ruchu
przyspieszonego oraz droga krajowa nr 15 klasy głównej.
3. Planuje się drogę ekspresową S11 stanowiąca jednocześnie obwodnicę Jarocina. W ramach realizacji
drogi ekspresowej S11 zostanie wykonany łącznik (klasy KDGP) dróg krajowych nr 12 i 15, z włączeniem
do S11 na węźle „Jarocin”. Zmiana Studium uwzględnia budowę obwodnicy Jarocina w ciągu drogi krajowej
nr 12 o docelowych parametrach drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego – symbol KDG (KDGP).
4. Planuje się obwodnicę Jarocina w ciągu drogi krajowej nr 15 o klasie głównej ruchu przyspieszonego
KDGP, w dwóch wariantach wskazanych na rysunku zmiany Studium.
5. W zmianie Studium wzdłuż drogi ekspresowej S11 wyznacza się 100-metrowy pas z zakazem zabudowy,
stanowiącym rezerwę dla lokalizacji niniejszej drogi.
6. Obsługa komunikacyjna terenów leżących w sąsiedztwie dróg krajowych powinna odbywać się poprzez
układ dróg lokalnych i zbiorczych z włączeniem do dróg krajowych na istniejących skrzyżowaniach i przy
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zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy nimi. Włączenie do planowanej drogi ekspresowej S11
możliwe będzie jedynie na projektowanych węzłach.
7. Przewiduje się modernizację drogi wojewódzkiej nr 443 oraz dróg powiatowych.
8. Dostępność terenów do drogi wojewódzkiej nr 443 należy zapewnić wewnętrznymi układami
komunikacyjnymi połączonymi z tą drogą poprzez drogi niższej kategorii, a w przypadku ich braku
bezpośrednio z drogi wojewódzkiej za pomocą istniejących zjazdów.
9. Na rysunku zmiany Studium określono planowaną strukturę dróg, w tym również dróg lokalnych. Zaleca się
ich niezbędne modernizacje (w przypadku istniejących) lub budowę (w przypadku nowych).
10. Należy dążyć do modernizacji i budowy nowych dróg i ulic, również nie oznaczonych na rysunku zmiany
Studium, w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych.
11. Dopuszcza się dalsze prowadzenie dróg powiatowych w istniejących granicach pasa drogowego, jeśli nie
będzie to kolidować z wielkością i charakterem przenoszonego ruchu.

18.2. Ustalenia dotyczące pozostałych elementów komunikacji i transportu.
1. Należy monitorować trasy dróg przeznaczonych dla transportu materiałów niebezpiecznych i wprowadzać
wzdłuż nich rozwiązania ograniczające ewentualne zagrożenia wywołane tym transportem; dotyczy to
przede wszystkim dróg o klasie głównej.
2. W razie możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach
wymagających ochrony przed hałasem komunikacyjnym, należy stosować środki techniczne,
technologiczne lub organizacyjne ograniczające emisję tego hałasu.
3. Należy wprowadzić zasadę realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów w obrębie
działek, dla nowych albo przekształcanych funkcjonalnie lub architektonicznie obiektów, z dopuszczeniem
lokalizacji tych miejsc w nieodległym sąsiedztwie, jako „wydzierżawionych” na obszarze innej
nieruchomości; na terenach intensywnie zagospodarowanych można odstępować od ścisłego
respektowania tej zasady.
4. Zaleca się, żeby miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych nie były lokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, a przy głównych trasach wylotowych w miejscach do tego specjalnie
wyznaczonych, otoczonych zielenią izolacyjną.
5. Zaleca się utrzymanie ruchu pasażerskiego i towarowego na przebiegających przez gminę liniach
kolejowych.
6. Zaleca się opracować powiatową lub regionalną koncepcję ścieżek rowerowych i przystąpić do jej realizacji
w terenie. Ścieżki rowerowe prowadzone wzdłuż dróg i ulic klasy zbiorczej i głównej, nie powinny być
prowadzone po jezdni, przeznaczonej dla ruchu pojazdów samochodowych.
119

____________________________________________________________________________

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY JAROCIN 2016

__________________________________________________________________________________________________

7. Dopuszcza się, o ile pozwalają na to warunki techniczne, prowadzenie tras rowerowych i szlaków
turystycznych po drogach gminnych, a także na innych terenach, za zgodą ich właścicieli lub władających.
8. Transport materiałów i elementów konstrukcyjnych na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych i eksploatacji
górniczej należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, przy równoczesnym zabezpieczeniu stanu
dróg publicznych przed ich degradacją oraz przestrzeganiu dopuszczalnego obciążenia dróg.
9. Obiekty budowlane przy drogach ekspresowej, krajowych, wojewódzkiej, gminnych należy lokalizować
zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych.

18.3. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1. Za zgodne z ustaleniami zmiany Studium uznaje się:
a)

dokonywanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odstępstw od określonych
w zmianie Studium przebiegów dróg i ulic, przy zachowaniu relacji wskazanych połączeń drogowych
oraz nie obniżaniu ustalonych klas dróg,

b)

odstępstwa od spełnienia wszystkich parametrów technicznych wiążących się z przyjętą klasą dróg
i ulic na terenach zabudowanych (zabudowanych w chwili uchwalenia zmiany Studium),

c)

przyjmowanie wyższej klasy dróg niż określona w Studium, dla całych dróg i ulic, lub ich wybranych
odcinków,

d)

wprowadzanie nieoznaczonych na rysunku zmiany Studium dróg i ulic publicznych klasy lokalnej
i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych,

e)

zmianę – wskazanych w zmianie Studium – kształtu i powierzchni terenu zajmowanego przez
skrzyżowania dróg i ulic,

f)

w przypadku dróg i ulic projektowanych dopuszcza się zmiany ich przebiegu i modyfikacje
skrzyżowań.

2. Zaleca się przyjmowanie pasów dróg i ulic o szerokościach większych niż minimalne, określone
w obowiązujących przepisach.

3. Dla planowanych dróg i ulic lokalnych na terenach dotychczas nie zainwestowanych, innych niż leśne,
zakazuje się ustalania (w tym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) szerokości dróg
mniejszej niż 10 m.

4. Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy przyjmować
wskaźnik co najmniej 400 miejsc postojowych na 1000 mieszkańców/użytkowników, lub 5-10 miejsc
postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej. Dopuszcza się lokalne odstępstwa od tej zasady,
jeżeli obecne zagospodarowanie wyklucza taką możliwość.
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19. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
19.1. Zasady wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Należy dążyć do pełnego wyposażenia układów osadniczych (istniejących i planowanych) oraz przyszłych
terenów aktywności gospodarczej – w systemy wodociągowe.
2. Należy dążyć do likwidacji nieczynnych studni i ujęć wody, w celu uporządkowania gospodarki wodnej
w gminie.
3. Należy zmodernizować główne ujęcia i stacje uzdatniania wody: ujęcie i SUW przy ul. Poznańskiej
w Jarocinie oraz ujęcie i SUW w Stefanowie.
4. Nie należy lokalizować prywatnych ujęć wody na obszarach, na których istnieje bądź planowana jest sieć
wodociągowa.
5. Należy dążyć do wyposażenia wszystkich terenów zwodociągowanych w systemy kanalizacji sanitarnej.
Należy rozbudować system kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6. Dopuszcza się prowadzenie i budowę wspólnych z sąsiednimi gminami systemów gospodarki ściekami.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie
z powiększaniem powierzchni terenów zainwestowanych (i powiększaniem liczby odbiorców) oraz
dopuszczając tworzenie lokalnych źródeł zasilania. Dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy
zachować strefy ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji
Plewiska – Ostrów Wlkp., oraz możliwość podwieszenia na konstrukcjach wsporczych istniejącej linii
elektroenergetycznej drugiego toru 400 kV.
9. W związku z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jarocin Południe – Pleszew na linię
dwutorową oraz modernizację linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jarocin Południe – Jarocin Wschód,
Jarocin Wschód – Zagórów, należy zabezpieczyć 40-metrowy obszar pasa ochronnego dla realizacji
niniejszej inwestycji.
10. Zaopatrzenie w gaz – budowę sieci rozdzielczej (gazyfikacja terenów osadniczych i terenów aktywności
gospodarczej) należy prowadzić w zależności od zgłaszanych potrzeb. W przypadku przeprowadzenia
przez teren gminy gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia, należy zabezpieczyć strefy ochronne
(strefy kontrolowane) o szerokości zgodnej z przepisami szczególnymi.
11. Zaopatrzenie w ciepło – należy preferować proekologiczne systemy ogrzewania, w tym niekonwencjonalne
i oparte na odnawialnych surowcach energetycznych.
12. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi
i miejscowymi oraz systemem kolekcji, odbioru i unieszkodliwiania odpadów przyjętym w gminie. Zaleca się
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stosować nowoczesne rozwiązania, w tym wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz wykorzystywanie
surowców wtórnych. Zaleca się budowę (wspólnie z gminami zawartego Porozumienia Międzygminnego)
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach.
13. Dopuszcza się na obszarze gminy lokalizację obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, z zachowaniem
przepisów szczególnych.
14. Należy dążyć, by przebieg nieokreślonych w zmianie Studium sieci infrastruktury technicznej był
jak najmniej kolizyjny z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem.
15. Na całym obszarze gminy dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.
16. Dopuszcza się elektrownie wiatrowe na terenie wyznaczonym w tym celu na rysunku zmiany Studium
w obrębie Potarzyca na terenach oznaczonych na rysunku zmiany Studium symbolami EW,
przy zachowaniu odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej umożliwiającej dotrzymanie
standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych.
17. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych, z którą koliduje planowane zagospodarowanie
terenu.
18. Lokalizację nowej infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg krajowych zaleca się
lokalizować poza jej pasem.

19.2. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedstawione na rysunku zmiany Studium przebiegi sieci gazowych nie stanowią ustaleń zmiany Studium;
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tych sieci w inny sposób (w tym przełożenie istniejących).
2. Przedstawione

na

rysunku

zmiany

Studium

przebiegi

istniejących

i

projektowanych

sieci

elektroenergetycznych wysokiego napięcia nie stanowią ustaleń zmiany Studium; dopuszcza się
przeprowadzenie tych sieci w inny sposób (w tym przekładanie sieci istniejących).
3. Przy lokalizacji nowych obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem zasięgów
ich ewentualnego szkodliwego oddziaływania, należy brać pod uwagę ustalenia niniejszej zmiany Studium.
4. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy ustalać parametry, sposoby
oznakowania oraz zasady lokalizacji siłowni wiatrowych.

20. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ.
1. Na obszarach gruntów ornych (pól uprawnych) należy wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne
w formie pasów/szpalerów (w tym o funkcji wiatrochronnej) lub kęp/enklaw.
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2. W strukturze użytkowania gruntów rolnych należy co najmniej utrzymać dotychczasowy udział trwałych
użytków zielonych, zwłaszcza łąk na wilgotnych siedliskach.
3. Zaleca się wdrażanie „zamkniętych” systemów melioracji.
4. Wzdłuż cieków powierzchniowych przepływających przez grunty orne zaleca się zachować pas szerokości
min. 7 m (po obu stronach koryta), dla umożliwienia stworzenia biofiltra (np. w formie zadrzewień,
zakrzewień, lub choćby nie nawożonych łąk), ograniczającego napływ do wód biogenów z uprawianych pól.
Ustalenie to nie będzie dotyczyć cieków stanowiących element przyszłych „zamkniętych” systemów
melioracji (o ile takie systemy zostaną wdrożone).
5. Zakładanie stawów hodowlanych dopuszczalne jest tylko w przypadku, jeśli nie naruszą one istotnie bilansu
wodnego (nie spowodują deficytu wodnego) w zlewni oraz nie spowodują zanieczyszczenia wód w innych
akwenach.
6. Lokalizację zabudowy kubaturowej związanej z produkcją rolniczą dopuszcza się na terenach oznaczonych
na rysunku zmiany Studium symbolami „RU”, a w przypadku zabudowy zagrodowej symbolem „RM/MN”.
Należy przeciwdziałać fragmentacji przestrzeni rolniczej, także w wyniku przeprowadzenia liniowych
elementów zainwestowania technicznego (zwłaszcza dróg). Zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne należy ograniczyć do terenów wyznaczonych w zmianie Studium
pod nowe zainwestowanie.
7. Przy zalesieniach gruntów rolnych zaleca się dążyć do wyrównania granicy rolno-leśnej w sąsiedztwie pól
uprawnych i łączenia izolowanych enklaw leśnych (w większe zwarte kompleksy), przy uwzględnieniu
ograniczeń wymienionych w rozdziale 15.
8. Dopuszcza się przeznaczenie pod zalesienie gruntów klasy V i VI nie przylegających bezpośrednio
do terenów leśnych. Dopuszcza się również przeznaczenie pod zalesienie gruntów pozostałych klas
bezpośrednio przylegających do terenów leśnych.
9. W zagospodarowaniu terenów położonych w rejonie granicy rolno-leśnej (istniejącej i planowanej) zaleca
się stworzenie odpowiednich warunków dla kształtowania się strefy ekotonowej lasu i właściwej
(ekologicznie) krawędzi lasu. W szczególności zaleca się, żeby nowa zabudowa nie była sytuowana bliżej
niż 50 m od granicy lasu.
10. Lasy łęgowe zaleca się wyłączyć z gospodarki leśnej lub istotnie ograniczyć gospodarcze wykorzystanie
tych siedliskowych typów lasów (m.in. poprzez minimalizowanie rębności).
11. Dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny rolnicze i leśne w inny sposób,
niż wskazano na rysunku zmiany Studium.
12. Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne należy ograniczyć tylko do przypadków
niezbędnego przeprowadzenia dróg (lub poszerzenia istniejących pasów drogowych) oraz liniowych
elementów infrastruktury technicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana
przeznaczenia dla zagospodarowania oraz lokalizacji zabudowy, w tym o funkcji turystycznej, zbiornika
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wodnego, lub powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych – na terenach przewidzianych na te cele
w zmianie Studium.

21. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS
ZIEMNYCH.
1. Na obszarze miasta i gminy Jarocin nie ma formalnie wyznaczonych (na mocy przepisów ustawy Prawo
wodne):

-

obszarów wymagających ochrony przed zalaniem, z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość
gospodarczą lub kulturową,

-

obszarów służących przepuszczeniu wód powodziowych, zwanych „obszarami bezpośredniego
szczególnego zagrożenia powodzią”,

-

obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią.

Zagrożenia powodziowe mogą natomiast występować jedynie sporadycznie na najniższych terenach,
w dolinie Lutyni, Lipinki. W dolinach tych występować mogą też podtopienia.
Zgodnie z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (tab. 10.2 Raportu z wykonania
wstępnej oceny ryzyka powodziowego, grudzień 2011 r.) rzeka Lutynia od km 0+000 do km 52+000 została
zakwalifikowana do opracowania map zagrożenia powodziowego w I cyklu planistycznym. Zostanie
wykonane matematyczne modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostaną precyzyjne
obszary, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Dopiero te obszary będą podstawą do
prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 88d ust. 2
ustawy Prawo wodne granice przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego będą uwzględniane w
koncepcji

przestrzennego

zagospodarowania

kraju,

planie

województwa,

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Na podstawie operatu przeciwpowodziowego byłego województwa kaliskiego, wyznaczono na rysunku
zmiany Studium zasięg zagrożenia powodziowego rzeki Lutyni.
Dla rzeki Lutyni i Kanału Mosińskiego (Kościańskiego Kanału Obry) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej sporządził mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na których zostały
przedstawione „obszary szczególnego zagrożenia powodzią”, zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy
Prawo wodne. Na obszarach tych obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych.
Na podstawie operatu przeciwpowodziowego byłego województwa kaliskiego, wyznaczono na rysunku
zmiany Studium zasięg zagrożenia powodziowego rzeki Lutyni.
2. Na terenie gminy nie zidentyfikowano obszarów zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych.
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2. Na terenie gminy w „Sprawozdaniu z prac związanych z rejestracją osuwisk na terenie powiatu
jarocińskiego” opracowanym w 1970 r., zidentyfikowano w miejscowości Wilkowyja osuwisko zlokalizowane
na stromym zboczu rzeki Lutyni, oznaczone na rysunku zmiany Studium numerem 1. Na terenie osady
leśnej Borowiec występuje teren potencjalnie zagrożony ruchami masowymi oznaczony na rysunku zmiany
Studium numerem 7A.

22. FILARY OCHRONNE.
Na obszarze gminy Jarocin nie wskazuje się terenów i obiektów wymagających wyznaczenia w złożu
eksploatowanych surowców mineralnych filara ochronnego.

23. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH.
Na obszarze gminy Jarocin nie znajdują się pomniki zagłady, które wymagałyby ustanowienia
obszarów i ich stref ochronnych.

24. TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE.

1. Na terenie gminy występują następujące tereny zamknięte (wyłączone m.in. z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego):
a) tereny kolejowe,
b) tereny wojskowe:

- Jarocin, działki nr 62, 63, 64/2, 65, 66, 68, 6771 (ark. mapy 25) – kompleks koszarowy K-2321,
- Witaszyczki, działki nr 130 133, 134 (ark. mapy 1) i nr 303, 8148/2, 8149/2 (ark. mapy 2) –
kompleks szkoleniowy K-3224.

2. Brak wyznaczonych stref ochronnych dla ww. terenów.

25. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI I
OBSZARY ZDEGRADOWANE.

1. Do rekultywacji przewidziano tereny oznaczone na rysunku zmiany Studium symbolem „PE”
oraz składowisko odpadów (po zakończeniu jego eksploatacji). Szczegółowe sposoby rekultywacji powinny
być określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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2. Ponadto do rekultywacji wskazuje się wszystkie wyrobiska poeksploatacyjne; kierunki rekultywacji
poszczególnych

wyrobisk

(leśny,

rolniczy

lub

rekreacyjny)

należy

określać

indywidualnie

(m.in. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).

3. Zaleca się poddanie rehabilitacji lub odpowiedniej modernizacji zabudowy powstałej przed 1945 r.
Szczegółowe zasady tych działań powinny być określone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

4. Nie wskazuje się obszarów wymagających remediacji i obszarów zdegradowanych.
26. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

1. Inwestycją celu publicznego jest budowa drogi ekspresowej S-11.
2. W zmianie Studium stworzono także warunki umożliwiające lokalizację takich inwestycji, wskazując tereny
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania (rozdział 14.2.). Przyjmuje się zatem, że takie
inwestycje mogą być rozmieszczane – zgodnie z innymi ustaleniami zmiany Studium oraz obowiązującymi
przepisami – na obszarze całej gminy.

27. STREFY UZDROWISKOWE.
Na obszarze gminy Jarocin nie występują strefy uzdrowiskowe. Brak też uwarunkowań dla powstania
i rozwoju funkcji uzdrowiskowych.

28. TERENY, NA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW HANDLOWYCH.
W zmianie Studium wskazano możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 na jednym terenie, oznaczonym symbolem „UC”, położonym w mieście Jarocinie.

29. NARZĘDZIA REALIZACJI ZMIANY STUDIUM.
29.1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Obszar gminy Jarocin objęty jest łącznie 31 obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (5 w mieście i 26 w gminie). Łączna powierzchnia terenu objętego obowiązującymi planami
miejscowymi wynosi około 1500 ha, co stanowi w przybliżeniu 7,5% powierzchni całej gminy. W opracowaniu
jest obecnie 7 planów miejscowych obejmujących powierzchnię około 500 ha.
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29.2. Ogólne zalecenia dotyczące przystępowania do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W procesie rozwoju gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym
narzędziem tworzenia reguł zagospodarowania oraz przygotowania terenów dla różnych nowych zamierzeń
inwestycyjnych. Jednocześnie są narzędziem, które w świetle obecnego prawa może nakładać na gminę szereg
zobowiązań o charakterze finansowym i inwestycyjnym. W tym celu określa się poniżej zalecane zasady
polityki, odnoszące się do przystępowania do sporządzenia planów miejscowych:
1) Konieczne jest przystąpienie do planów miejscowych w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szerzej na ten temat mowa w podrozdziale 28.3.
2) Najbardziej pożądane jest przystępowanie do sporządzenia planów miejscowych na terenach
komunalnych, których wartość w wyniku uchwalenia planu znacząco wzrośnie. Dzięki podniesieniu w ten
sposób wartości tych gruntów, gmina dysponowałaby środkami np. na ich uzbrojenie.
3) Celowe jest przystępowanie do sporządzenia planów miejscowych, gdy zagrożone są (zamierzeniami
inwestycyjnymi różnych podmiotów) szczególne interesy gminy. Np. zablokowanie terenów przydatnych
dla realizacji przedsięwzięć gminnych, dla których brak jest alternatywnych lokalizacji. Z takimi sytuacjami
mamy do czynienia przede wszystkim w odniesieniu do podstawowych elementów układu drogowego
i ulicznego.
4) Warto obejmować planami miejscowymi obszary, dla których uprzednio przygotowano atrakcyjną
lub choćby akceptowalną koncepcję zagospodarowania, oraz istnieje zainteresowany jej realizacją
wiarygodny inwestor. W takich sytuacjach plan miejscowy będzie narzędziem, które dopasuje zamierzenia
inwestora do interesów gminy i uzasadnionych potrzeb sąsiadów. Taka metoda jest powszechną praktyką
postępowania m.in. w Niemczech.
5) Wskazane jest przystępowanie do sporządzenia planów miejscowych na obszarach o potencjalnie
korzystnej lokalizacji dla nowych, atrakcyjnych inwestycji, ale które nie mogą być odpowiednio
zagospodarowane ze względu na niewłaściwą wewnętrzną strukturę przestrzenną (np. brak ulic)
lub niekorzystną strukturę własnościową (np. niedogodny dla przyszłego zainwestowania układ działek).
Formalne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego powinno być jednak poprzedzone
odpowiednimi uzgodnieniami (umowami) z dysponentami nieruchomości, a uchwalenie planu powiązane
z decyzjami w zakresie gospodarki gruntami.
6) Wskazane jest przystępowanie do sporządzenia planów miejscowych na obszarach, na których będzie
to jedyna skuteczna metoda ochrony określonych walorów. Przykładowo może to dotyczyć zespołów
o walorach kulturowych, w szczególności tych, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Również plany
miejscowe warto sporządzać dla obszarów otwartych, które warto zabezpieczyć przed wkraczaniem
zainwestowania, w tym dla ochrony walorów krajobrazowych. Należy mieć jednak świadomość,
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że wprowadzenie rygorów ochronnych może spotkać się niekiedy ze sprzeciwami właścicieli i władających
gruntami.
7) Warto przystępować do sporządzenia planów miejscowych dla umożliwienia realizacji urządzeń i obiektów
wynikających z rozstrzygnięć przyjętych w niniejszej zmianie Studium, których wykonanie wymaga
uprzednio zmiany przeznaczenia gruntów.
8) Warto zmierzać do objęcia obowiązującymi planami miejscowymi wszystkich terenów zurbanizowanych.
W odniesieniu do obszarów, których nie można zaliczyć do żadnego z wymienionych w pkt 1-7
przypadków, o kolejności winny decydować potrzeby inwestycyjne, w tym ilość wystąpień o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy.
9) Kolejność obejmowania poszczególnych terenów planami miejscowymi oraz zakres ustaleń planów,
powinny wynikać z bieżących potrzeb. Przy określaniu zasięgu terenów do objęcia planami miejscowymi,
jeżeli sąsiadują one z drogami (ulicami), wskazane jest włączyć pasy tych dróg, co najmniej do ich osi,
w granice obszaru objętego planem.

29.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane na podstawie przepisów
szczególnych.
W granicach gminy obszarami wymagającymi sporządzania planów miejscowych ze względu
na przepisy szczególne, są tereny górnicze (na podstawie art. 53 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, ustawy Prawo
geologiczne i górnicze). Nie występują natomiast w chwili obecnej obszary, które należy objąć planem
miejscowym ze względu na przewidywaną realizację programów wojewódzkich lub programów zawierających
zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Nie wyznacza się w zmianie Studium obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości.
Obszarami przestrzeni publicznej, w odniesieniu do których ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nakazuje sporządzenie planu miejscowego, są (z wyjątkiem ich części uznanych za tereny
zamknięte) w szczególności:

1) nowe tereny dróg w ich pasach drogowych (tzn. kategorie terenów oznaczonych symbolami: „S”, „KDG”,
„KDG”, „KDZ”, „KDL”), z wyjątkiem lokalizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) nowe tereny linii kolejowych, z wyjątkiem lokalizowanych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
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3) nowe tereny elementów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizowanych na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4) nowe tereny obiektów organów administracji publicznej oraz publicznych: szkół (w tym wyższych), obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
z wyjątkiem lokalizowanych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub decyzji o warunkach zabudowy,

5) nowe tereny cmentarzy oraz komunalnej zieleni urządzonej (parki i skwery), z wyjątkiem lokalizowanych
na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

29.4. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Ze względu na istniejące uwarunkowania, Gmina Jarocin zamierza objąć planami miejscowymi
następujące obszary:
1) w obrębie geodezyjnym Bachorzew (projektowany zbiornik wodny „Bachorzew”), w granicach określonych
uchwałą nr XV/236/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r.,
2) w obrębie geodezyjnym Roszków (kopalnia gazu), w granicach określonych uchwałą nr XLIII/713/2006
Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r., zmienioną uchwałą nr XXXV/322/2008 Rady
Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r., zmienioną uchwałą nr LXVII/420/2013 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
3) w obrębie geodezyjnym Cielcza (teren położony wzdłuż ul. Piaskowej we wsi Cielcza), w granicach
określonych uchwałą nr LV/508/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009 r.,
4) w obrębie geodezyjnym Bogusław-Kasztanowe (teren położony w rejonie ul. Bogusław i Wrzosowej),
w granicach określonych uchwałą nr XLVIII/301/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 listopada 2012
r.,
5) w obrębie geodezyjnym Golina (teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej
oraz biogazowni), w granicach określonych uchwałą nr XLVIII/302/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
23 listopada 2012 r.,
6) w obrębie geodezyjnym Jarocin-Miasto (teren położony wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy
ul. Wrocławską i Wojska Polskiego), w granicach określonych uchwałą nr XLIX/308/2012 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 7 grudnia 2012 r.,
7) w obrębie geodezyjnym Witaszyce (przedszkole na działce nr 286/30), w granicach określonych uchwałą
nr XVIII/230/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2015 r.,
8) nie wymienione w pkt 1-7 obszary koncentracji ruchu budowlanego.
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Oprócz sporządzania planów miejscowych, gmina powinna prowadzić aktywną politykę, polegającą
w szczególności na gospodarce gruntami (wykup/sprzedaż), uzbrojeniu w sieci komunikacyjne i infrastrukturę
techniczną, organizowaniu lub współuczestnictwie w przedsięwzięciach zorganizowanego inwestowania,
wsparciu przekształceń restrukturyzacyjnych itp.

29.5. Definicja obszaru, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Obszarem, w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest:

1)

teren górniczy,

2)

cała – wyznaczona w niniejszej zmianie Studium – jednostka funkcjonalno-przestrzenna,

3) część jednostki funkcjonalno-przestrzennej, która nie została dotychczas objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, jeśli tworzy jeden zwarty obszar (np. działka geodezyjna),

4) wszystkie części jednostki funkcjonalno-przestrzennej, które nie zostały objęte dotychczas miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, występującymi w rozproszeniu (enklawy),

5) cała jednostka funkcjonalno-przestrzenna wyznaczona liniami rozgraniczającymi w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

6) cała jednostka funkcjonalno-przestrzenna wyznaczona liniami rozgraniczającymi w sporządzanych
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

7) dowolna enklawa istniejącej lub planowanej drogi lub ulicy,
8) dowolna enklawa terenów kolejowych położona poza terenami zamkniętymi,
9) teren objęty zasięgiem zagrożenia powodziowego, o którym mowa w rozdziale 20.

29.6. Wnioski do ponadgminnych opracowań planistycznych oraz wykonywanych w sąsiednich
gminach.
1) Budowa zbiornika wodnego „Bachorzew”.
2) Budowa lądowiska w Ciświcy (obręb geodezyjny Siedlemin).
3) Realizacja założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Porozumienia Międzygminnego 17 gmin powiatu
gostyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, poznańskiego, śremskiego i średzkiego.
4) Opracowanie strategii rozwoju rolnictwa dla powiatu jarocińskiego.
5) Modernizacja linii kolejowych.
6) Budowa obu wskazanych w zmianie Studium dróg klasy:

a) „S” – ekspresowej (S-11) – relacji Poznań-Kluczbork,
b) „KGP” – głównej ruchu przyspieszonego – łącznik dróg krajowych nr 12 i 15 z włączeniem do S-11,
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wraz z wprowadzeniem rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi
z transportu substancji niebezpiecznych.
7) Modernizacja obecnej drogi wojewódzkiej nr 443, oznaczonej symbolem KDG, wraz z wprowadzeniem
rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z transportu substancji
niebezpiecznych.
8) Modernizacja dróg powiatowych, w pierwszej kolejności odcinków, dla których na rysunku zmiany Studium
ustalono klasę drogi/ulicy zbiorczej i lokalnej.
9) Opracowanie projektu powiatowego lub regionalnego systemu dróg rowerowych i jego realizacja.
10) Uwzględnienie gminy Jarocin w ponadlokalnych programach w tym m.in. w zakresie współpracy
międzynarodowej, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, w związku z czym Rada
Miejska w Jarocinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art.
12 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

