
UCHWAŁA NR XXIII/207/17
RADY GMINY BABIAK

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku, zmienionego dla 

części obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr X/74/15 Rady Gminy Babiak z dnia 
7 października 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak, Rada Gminy Babiak uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak. 

§ 2. Zmiana studium obejmuje teren całej gminy. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak 
– Tekst studium.”

Załącznik nr 2 – załącznik graficzny do uchwały zatytułowany: „Gmina Babiak. Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.”

Załącznik nr 3 – załącznik graficzny do uchwały zatytułowany: „Gmina Babiak. Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.”

Załącznik nr 4: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Babiak sporządził, zgodnie z art. 27 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wójt Gminy 
Babiak. Jest ono zmianą obowiązującego studium uwarunkowań przyjętego Uchwałą 
Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku opracowaną  
w granicach całej gminy, następnie zmienionego dla części obszaru gminy Uchwałą 
Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. 

 

 
      Wójt Gminy  – Wojciech Chojnowski 
 
   
 
 

Studium uchwaliła Rada Gminy, zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 
 

              Przewodniczący  Rady Gminy – Ireneusz Wiśniewski  
 

   Zastępcy Przewodniczącego –  Paweł Drapiński, Andrzej Rosiński 
     

                                         
  

 

       

Radni: Roman Albin, Zbigniew Dopierała, Zenon Idczak, Marek Kompanowski, Henryk 
Krygier, Józef Kwiatkowski, Wanda Radowska, Szymon Simiński, Roman Szafrański, 
Bogdan Świętoń, Dariusz Wiśniewski, Jadwiga Witkowska.  

 

 

 
 
 
 
 

Opracowano kwiecień 2016 r.  
 
Biuro Projektów Budownictwa ARKADA pod kierunkiem: 

     mgr inż. arch. Aleksandry Wojciechowskiej 
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I. WPROWADZENIE  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 778 ze zm.)  

- Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Babiak z dnia 7 października 2015 roku o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Babiak.  

 

2. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest: 

- spełnieniem zadania, jako obowiązku wynikającego z systemu planowania społeczno – 
gospodarczego kraju i związanego z tym systemu prawnego,   

- wyrazem świadomości społecznej, ekologicznej oraz kulturowej samorządu gminy 
odpowiedzialnego za racjonalne gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska 
przyrodniczego, 

- wykładnią kształtowania polityki przestrzennej państwa z uwzględnieniem zadań mogących służyć 
realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym, 

- podstawą dla racjonalnego dysponowania przestrzenią w celu zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego gminy przy zachowaniu cennych wartości środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

 
Od uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całego obszaru gminy 
minęło 17 lat, od jego częściowych zmian 6 lat. Zadaniem zmiany obowiązującego studium jest: 

 
- aktualizacja granic udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie”, 
- rozpoznanie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz społeczno – gospodarczego, 

jako wartości niematerialnej i materialnej, aktualizacja danych, ocena obecnego stanu tych 
wartości,  

- dostosowanie obowiązującego studium do aktualnego stanu prawnego, w tym w szczególności  
do obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która nakłada obowiązek nie naruszania ustaleń studium przez miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, do aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych w tym:  
w zakresie ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016r poz. 961), 

- dostosowanie obowiązującego studium do obowiązujących w gminie planów i programów,  
- na podstawie aktualizacji uwarunkowań, określenie kierunków rozwoju przestrzennego gminy. 

 
 

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stwarza 
szansę poznania aktualnego stanu ładu przestrzennego. Pozwoli na ukierunkowanie działań 
planistycznych poprzez wyznaczenie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego i dla których gmina zamierza plany sporządzić. Rozpoznanie stanu 
środowiska naturalnego z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych dla jego ochrony 
określi warunki dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, wskaże tereny przeznaczone pod zabudowę, 
tereny wyłączone spod zabudowy oraz wskazane do zalesienia. Studium uwzględni także aktualny stan 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej i dostosuje rozwój tych systemów do możliwości gminy. 
Studium wskaże tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji.  
 

Przedmiotem opracowania jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Babiak, które obejmuje obszar gminy w granicach administracyjnych. Gmina  
w granicach administracyjnych zajmuje 133,77 km² (13.377 ha) Ludność gminy dnia 31 grudnia 2015 r. 
liczyła 8053 osoby. Zmiana studium kontynuuje rozwiązania planistyczne aktualnie obowiązującego 
studium, na potrzeby zmiany sporządzono nowy tekst studium oraz nowe rysunki studium.  
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3. PROCEDURA FORMALNO-PRAWNA 

 
Wójt Gminy Babiak zobligowany Uchwałą Nr X/74/15 Rady Gminy Babiak z dnia 7 października 2015 roku  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Babiak do wykonania jej postanowień, podjął czynności formalno – prawne.  

Pismem z dnia 14.01.2016 r. zawiadomił instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 
projektu studium w tym Wojewodę Wielkopolskiego i Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
o przystąpieniu do zmiany studium gminy.  

Dnia 14.01.2016 r. ogłosił na stronie BIP gminy o przystąpieniu do zmiany studium gminy. Tej samej treści 
ogłoszenia zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz do dnia 15.01.2016 r. 
tablicach ogłoszeń sołtysów.  

Dnia 19.01.2016 r. ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium ukazało się w prasie 
miejscowej – „ Przeglądzie Kolskim.  Ogłoszenie określało formę, miejsce i termin składania wniosków 
dotyczących zmiany studium. Wnioski do zmiany studium można było składać do dnia 15 lutego 2016 r.  
  
Do Urzędu Gminy wpłynęły odpowiedzi na wysłane zawiadomienia. Łącznie od organów administracji, 
instytucji, zarządców dróg, gmin sąsiednich, gestorów sieci oraz osób fizycznych wpłynęło 28 postulatów, 
uwag, wniosków i pism.  

Następnie sporządzono projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który był 
omawiany i sprawdzany wewnętrznie oraz przygotowany do opiniowania i uzgadniania. Projekt zmiany 
studium uzyskał opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Od 19.09.2016 r. trwało 
uzgadnianie i opiniowanie studium przez organy i instytucje zewnętrzne. 

Projekt został uzgodniony z: Wojewodą Wielkopolskim, Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, oraz zaopiniowany przez wszystkie organy i instytucje 
wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po uzyskaniu opinii i dokonaniu uzgodnień wprowadzono wynikające z nich zmiany.  

Wójt ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, oraz w sposób zwyczajowy, o wyłożeniu 
projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
projekcie rozwiązaniami. W ogłoszeniu powyższym wyznaczył termin w którym osoby prawne oraz 
fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
studium. 

Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy do uchwalenia projekt zmiany studium z listą nie uwzględnionych 
uwag. Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr ............uchwalona została „Zmiana studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak”, rozstrzygnięto jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag. 

 
4.  FORMA OPRACOWANIA 
Na elaborat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składają się 
następujące części opracowania: 

 
1. Uchwała Rady Gminy Babiak w sprawie zmiany w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak. 
2. Załącznik nr 1 do uchwały: Elaborat opisowy i graficzny: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak składająca się z części: Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego oraz Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

3. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały - rysunek pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak – Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego” w skali 1 : 10 000 

4. Załącznik graficzny nr 2 do uchwały - rysunek pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”  
w skali 1 : 10 000 
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I I  UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
1.UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 

 
1.1. Uwarunkowania międzynarodowe 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej - dla gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju szczególnego 
znaczenia nabiera dokument określający główne cele polityki przestrzennej na rzecz trwałego  
i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej, przyjęta w Poczdamie w 1999 roku Europejska 
Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (ESDP). Dla zrównoważenia rozwoju przestrzennego przyjęto  
w niej następujące główne cele rozwoju: 

− rozwój policentrycznego i zrównoważonego systemu urbanizacji i wzmocnienia związków między terenami 

miejskimi i wiejskimi, 
− promocja zintegrowanych koncepcji transportu i łączności, które umożliwiają policentryczny rozwój na 

obszarze UE i które są ważnymi uwarunkowaniami procesu integracji europejskiej miast i regionów, 
− kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez właściwe 

zarządzanie – przyczyniając się do zachowania jak i wzmocnienia tożsamości regionów i miast. 
W związku z powyższym dla gospodarczego rozwoju gminy znaczenia nabiera jej położenie w bliskim 
sąsiedztwie europejskiego korytarza transportowego nr II: Berlin – Warszawa – Moskwa, 7 km na północ 
od drogi krajowej nr 2, kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego autostrady A2. 
Europejskiego znaczenia nabrała znajdująca się w odległości od ok. 7,5 km od granic gminy Babiak dolina 
rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski, stanowiąca korytarz ekologiczny o randze 
krajowej, a jednocześnie jeden z elementów europejskiej sieci ekologicznej zaliczony do Obszarów 
Specjalnej Ochrony, obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty (kod obszaru – PLB300002) Niemal 
cała gmina znajduje się na atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze chronionego krajobrazu 
„Goplańsko-Kujawskim”. Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe.  
 

1.2. Uwarunkowania o znaczeniu krajowym 
 

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2030 przyjęta przez Radę Ministrów 13 
grudnia 2011 roku uznaje, iż systemem przestrzennym sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu kraju 
będzie dalsza koncentracja ludności w granicach administracyjnych miast oraz w strefach położonych 
wokół dużych ośrodków miejskich, gdzie mieszka już 75-80% ludności Polski. Celowa koncentracja 
ludności będzie następowała zarówno w dużych ośrodkach miejskich kraju, jak i w ich obszarach 
funkcjonalnych, a najwyższe tempo przyrostu wystąpi na obszarach metropolitalnych. Zdaniem autorów 
koncepcji, koncentracji ludności towarzyszyć będzie dalsza koncentracja potencjału rozwojowego, w tym 
gospodarczego. Rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i ważnym elementem systemu 
europejskiego jest planowana, ukształtowana na bazie dużych ośrodków miejskich, sieć współpracy miast. 
Stanowi ona współzależny, otwarty układ sieciowy obszarów funkcjonalnych najważniejszych polskich 
miast, które są zintegrowane w przestrzeni krajowej i międzynarodowej za pomocą wielokierunkowych 
silnych powiązań funkcjonalnych w zakresie funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 
kulturalnych oraz sektora badawczo-rozwojowego. W skład podstawowych węzłów sieci powiązań 
funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodzą: 
• stolica i największe polskie miasta: Warszawa oraz Aglomeracja Górnośląska (Katowice wraz z miastami 
wchodzącymi w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego), Łódź, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk – 
Sopot – Gdynia z głównym ośrodkiem miejskim w Gdańsku), Wrocław, Poznań, Szczecin, kształtujący się 
duopol Bydgoszcz – Toruń oraz Lublin, 
• miasta wojewódzkie o znaczeniu krajowym, w których następuje systematyczna koncentracja funkcji 
metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym: Białystok, Rzeszów, Opole, Olsztyn, Kielce, 
Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Podstawową sieć osadniczą tworzą także połączone z głównymi 
węzłami ośrodki regionalne, stanowiące ważny element równoważenia rozwoju kraju: Częstochowa, 
Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., 
Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk. 
Do sieci metropolii dowiązane są ośrodki subregionalne i lokalne. Funkcjonalne połączenie tych ośrodków  
z największymi miastami, zdaniem autorów koncepcji wzmacnia potencjał sieci metropolii, jednoczesne 
powiązanie funkcjonalne z obszarami słabszymi ekonomicznie i społecznie, położonymi w większej 
odległości od głównych ośrodków życia społeczno-gospodarczego kraju (Polsce Wschodniej i Północno-
Wschodniej, Polsce Zachodniej i Pomorzu Środkowemu), daje tym słabszym obszarom impuls rozwojowy.  
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Zdaniem autorów niniejszego studium Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju poprzez 
preferowanie wzmacniania ośrodków metropolitarnych i traktowaniu terenów peryferyjnych między innymi 
jako źródła surowców mineralnych oraz siły roboczej nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi Polski.  
KZPK w punkcie 5.1.7. przewiduje ochronę złóż kopalin energetycznych:  
„Złoża węgla brunatnego, kamiennego oraz gazu ziemnego i ropy naftowej stanowią zabezpieczenie 
strategiczne energetyki systemowej. Należy zakładać, że wraz z rozwojem technologii redukujących 
poziom emisji możliwe będzie wykorzystanie tych zasobów bez naruszenia ograniczeń wynikających  
z polityki energetyczno-klimatycznej UE. Nawet jeśli z powodów ekonomicznych, społecznych lub innych 
niektóre znane złoża surowców energetycznych pozostają nieeksploatowane, powinny być traktowane jako 
trwały zasób strategiczny szczególnego rodzaju, który musi podlegać szczególnej ochronie prawnej przed 
różnego typu działalnością człowieka, w tym zwłaszcza inwestycyjną (osadnictwo, budowa infrastruktury 
transportowej) Dotyczy to obszarów zalegania złóż węgla kamiennego (na terenie województw śląskiego i 
lubelskiego) oraz węgla brunatnego (m.in. na obszarze legnickim i gubińskim). Dla zapewnienia właściwej 
ochrony złóż niezbędne jest sporządzenie wykazu złóż energetycznych o znaczeniu strategicznym dla 
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania, a następnie szczegółowe określenie stopnia 
i form ochrony zidentyfikowanych obszarów. Ewentualne uruchomienie nowych złóż eksploatacji 
zasobów energetycznych, szczególnie węgla brunatnego, zostanie poprzedzone szczegółową 
wielokryterialną analizą opłacalności z pełnym uwzględnieniem aspektów społecznych  
i ekologicznych.”  
 
Dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” przedsiębiorca 
zamierzający eksploatować złoże nie przedstawił wielokryterialnej analizy opłacalności z pełnym 
uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych. Nie przedstawił dotąd raportu oddziaływania  
na środowisko dla przedsięwzięcia. Nie przedstawił także wymaganych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze warunków hydrogeologicznych związanych z 
zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin. Dokumentacji hydrogeologicznej 
nie przedłożono Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia. Część hydrogeologiczna dokumentacji 
geologicznej złoża nie jest i nie może być wystarczająca dla właściwego określenia warunków 
hydrogeologicznych w obszarze ewentualnego oddziaływania planowanej kopalni odkrywkowej. 
Przez tereny złoża przeprowadzono ważną w skali kraju budowę gazociągu przesyłowego wysokiego 
ciśnienia, prowadzącego gaz z gazoportu w Świnoujściu. Zatem także w polityce krajowej nie 
uwzględniano dotąd wykorzystania złóż węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie”. 
W związku z powyższym ocenę wpływu wydobycia węgla ze złoża „Dęby Szlacheckie” w niniejszym 
studium oparto na ekspertyzach: „Skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego na złożu Dęby Szlacheckie - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego” 
dr Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, „Skutki 
ekonomiczne dalszej eksploatacji w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim - 
analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego” dr Benedykt Pepliński, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, „Oddziaływanie planowanej Eksploatacji 
odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” w gminie Babiak i Koło”, dr Michał Wilczyński, 
25.04.2016 r. Warszawa Nr upr.geol. 02 0792, „Opinia naukowa odnośnie wpływu odwodnienia 
projektowanej kopalni węgla brunatnego Dęby Szlacheckie na stan jakościowy i ilościowy wód 
podziemnych i powierzchniowych”, dr Sylwester Kraśnicki, Ludów Polski, kwiecień 2016 r., oraz publikacji: 
„Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” Health and Environment Alliance 
(HEAL) Główni autorzy (tekst i analiza informacji): Julia Huscher, Specjalista ds. Węgla i Zdrowia, HEAL; 
Diana Smith, Doradca ds. Komunikacji, HEAL 
 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, 
występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem 
zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie 
wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego  
i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania 
się do skutków zmian klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez 
Polskę działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. Właściwie dobrana paleta działań 
zmniejszających wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne będzie stanowić istotny czynnik stymulujący 
wzrost efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów  
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) został 
przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu 
ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki 
działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy.  
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Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, poprzez 
realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań, jest uniknięcie ryzyk 
i wykorzystanie szans. Zmiany klimatu należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które powinno być 
brane pod uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów regulacyjnych i planów inwestycyjnych, podobnie jak 
brane pod uwagę są ryzyka o charakterze makroekonomicznym, czy geopolitycznym. 
 
SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych 
sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: w gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności 
biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach 
górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. 
Wrażliwość tych sektorów została określona w oparciu o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu. 
Zaproponowano cele, kierunki działań oraz konkretne działania, które korespondują z dokumentami 
strategicznymi, w szczególności Strategią Rozwoju Kraju 2020 i innymi strategiami rozwoju i jednocześnie 
stanowią ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji. Uwzględniono i przeanalizowano obecne  
i oczekiwane zmiany klimatu, w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, które wykazały, że 
w tym okresie największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska 
pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, 
osuwiska itp), będące pochodnymi zmian klimatycznych. Zjawiska te będą występować z coraz większą 
częstotliwością i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju. Zaproponowano system 
realizacji strategicznego planu, identyfikując podmioty odpowiedzialne oraz wskaźniki monitorowania  
i oceny realizacji celów.  
 
Cele SPA2020 
 
Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cel ten ma być realizowany przez działania 
legislacyjne, w tym wprowadzenie obowiązkowych planów zagospodarowania przestrzennego na poziomie 
regionalnym i lokalnym szczególnie dla obszarów powodziowych, zagrożonych podtopieniami  
i osuwiskami, zurbanizowanych, przyrodniczo cennych oraz strefy wybrzeża i wód przybrzeżnych,  
z uwzględnieniem aspektów dotyczących obszarów transgranicznych, działania organizacyjne, 
informacyjne, badania naukowe i tworzenie programów badawczych. 
Cele szczegółowe SPA2020 
 
 Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska  
Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 
Kierunek działań 1.2- adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu 
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 
Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 
Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie  
Kierunek działań 1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach 
zmian klimatu 
 
 Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  
Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami 
Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian 
klimatu 
 Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 
Kierunek działań 3.1 - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu 
Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 
 Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu 
Kierunek działań 4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania  
w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie) 
Kierunek działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu  
 Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 
Kierunek działań 5.1- promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 
sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 
Kierunek działań 5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 
 Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami 
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu  

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 10



 11

Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych 
Wśród wskaźników monitorujących, na który wpływ może mieć gmina wiejska SPA2020 wymienia badanie: 
− poziomu lesistości kraju, który w roku 2010 wynosił 29,2% - wartość oczekiwana w roku 2020 - 30%  

− udziału powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 
geodezyjnej kraju ogółem, który w roku 2010 wynosił 26,4% wartość oczekiwana w roku 2020 - 35% 

Zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 wpływ warunków klimatycznych na sektor energetyki jest zróżnicowany  
i zależy od rodzaju działalności tzn. produkcji energii, zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, 
dystrybucji energii elektrycznej i źródeł wytwarzania energii. W polskim systemie elektroenergetycznym 
dominują sieci napowietrzne, które w przeciwieństwie do sieci kablowych są silnie narażone na awarie 
spowodowane silnymi wiatrami i nadmiernym oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk 
pogodowych typu huragany, intensywne burze itp. może doprowadzi do zwiększenia ryzyka uszkodzenia 
linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej  
do odbiorców. Najważniejsze zjawiska wpływające na ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych  
i dystrybucyjnych to występowanie burz, w tym burz śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. W związku 
z częstym ścieraniem się różnych mas powietrza nad Polską występować mogą awarie, będące wynikiem 
występowania porywistych wiatrów oraz dni z temperaturą +/- 0 o C, ze względu na obladzanie się 
przewodów. Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór 
wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej zmienności 
opadów skrajne sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą zakłócić 
dostępność niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to spowodować 
obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości 
energii produkowanych przez te instalacje. W układach gazowo – parowych poziom sprawności i moc 
zależą dodatkowo od temperatury powietrza wykorzystywanego do spalania paliwa. Ze wzrostem 
temperatury wzrasta zapotrzebowanie na sprężanie powietrza, a tym samym zmniejsza się sprawność  
i moc instalacji. Przy zwiększonej temperaturze powietrza, zwiększy się parowanie wód powierzchniowych, 
wystąpią zaburzenia w gospodarce wodnej, co w konsekwencji wpłynie na uprawę roślin, w tym roślin 
energetycznych. Przy długich i gwałtownych deszczach plantacje biomasy mogą ulegać zniszczeniu lub 
nadmiar wilgoci negatywnie wpłynie na ich efektywność energetyczną. Może nastąpić zmniejszenie 
zainteresowania lub rezygnacja z rozwoju technologii energetycznych biomasy. W przypadku instalacji 
hydroenergetycznych, niedobór wody może w istotny sposób obniżyć ich wydajność. W przypadku 
energetyki wiatrowej warunki energetyczne pogorszą się. Zmiany klimatyczne spowodują znacznie 
zwiększoną nieprzewidywalność występowania bardzo silnych wiatrów, huraganów i długich okresów 
bezwietrznych. Wykorzystywanie tego źródła energii może zatem wiązać się ze zwiększonym ryzykiem 
zarówno ze względu na przewidywalność produkcji energii jak i ze względu na zniszczenia instalacji. 
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie 
warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile 
huraganu). Produkcja biomasy będzie także podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja 
rolna ze względu w szczególności na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji. 
Jedynie w przypadku energii słonecznej można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na 
wydłużone okresy pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy  
z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków 
roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do 
wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. 
Wśród kierunków wskazanych w tym planie znajduje się Kierunek 1.3 – dostosowanie sektora 
energetycznego do zmian klimatu. Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, 
uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie 
dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak  
i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej (z 
uwzględnieniem ryzyk, o których mowa w rozdziale 3). W sektorze energetycznym podstawowe działania 
adaptacyjne dotyczą przede wszystkim problematyki zjawisk ekstremalnych. Zauważona potrzeba 
dywersyfikacji źródeł energii może być wspomagana spalaniem odpadów, które nie mogą być poddane 
recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. Powstające w sposób rozproszony odpady 
komunalne stają się dostępne lokalnie, a możliwość spalenia ich pozwala zapewnić odpowiedni stan 
sanitarny w przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych na danym obszarze. 
Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu. 
Ochronę różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie 
ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi 
zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem 
obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie istotne 
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będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach zmian klimatu, jak 
również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję wynikającą z nasilenia ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, gwałtownych opadów deszczu, porywistych 
wiatrów. 
Szczególne miejsce wśród składników środowiska zajmują zasoby wodne, zaś wpływ rolnictwa  
na kształtowanie jakości tych zasobów jest bezsporny. Obecnie ważnym zadaniem dla obszarów wiejskich 
i rolnictwa jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł punktowych (wiejskie 
wysypiska śmieci, nieszczelne instalacje sanitarne, składowiska płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, 
nieprawidłowe przechowywanie i przygotowywanie do stosowania środków ochrony roślin, niewłaściwe 
przechowywanie kiszonek) i obszarowych (nieprawidłowe stosowanie nawozów mineralnych  
i organicznych, środków ochrony roślin, stosowanie osadów ściekowych i kompostów przemysłowych). 
Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa (składniki pokarmowe roślin, przede wszystkim azotany  
i fosforany, chemiczne środki ochrony roślin, metale ciężkie, drobne cząstki gleby, organiczne  
i nieorganiczne, tworzące zawiesinę) wywołują niekorzystne skutki środowiskowe - pogorszenie jakości 
wód, ich skażenie, eutrofizację wód powierzchniowych, a w efekcie zagrożenie dla życia biologicznego  
i równowagi ekosystemów. 
Istotnym źródłem zanieczyszczenia środowiska, wpływającym także na jakość wód, jest produkcja roślinna 
i zwierzęca. Zanieczyszczenia pochodzące z produkcji roślinnej obejmują głównie emisję amoniaku, 
tlenków azotu, wymywania biogenów oraz pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.  
W zależności od intensywności produkcji i systemu melioracyjnego z 1 ha użytków rolnych może odpłynąć 
z wodami 0,4-28,3 kg N-NO3, 0,1-0,7 kg N-NH4, 0,2-0,6 kg P, 1,4-10,5 kg K. Drugim źródłem zagrożeń są 
stosowane chemiczne środki ochrony roślin, mogące się dostawać do wód już w zagrodzie w wyniku 
nieprawidłowego przechowywania czy przygotowywania do użycia, oraz bezpośrednio na polach w wyniku 
wymywania do wód gruntowych czy znoszenia do wód powierzchniowych. Ilość tych środków trafiających 
do wód zależy także od intensywności ich stosowania. 
Ponadto, źródłem substancji toksycznych stanowiących zagrożenie dla środowiska, w tym również dla 
wód, są stosowane w rolnictwie komposty przemysłowe i osady ściekowe. Niezmiernie ważne jest 
ograniczenie obciążenia środowiska związkami azotu i fosforu pochodzącymi z produkcji zwierzęcej. 
Głównymi źródłami emisji azotu i fosforu są odchody zwierzęce (tona obornika od krowy o wydajności 
4000 l mleka przy całorocznym utrzymywaniu w oborze zawiera przeciętnie 5,5 kg azotu, 3,2 kg fosforu 
oraz 5,4 kg potasu, zaś gnojowicy 4,2 kg azotu, 1,7 kg fosforu i 4,6 kg potasu) oraz soki kiszonkowe 
(stanowiące od 20-30% zakiszanej masy i zawierające 0,4-0,6 kg N, 0,1-0,2 kg P i 0,8-1,0 kg potasu na 
tonę zakiszanej zielonki) 
Dla ograniczenia wpływu działalności rolniczej na wody niezbędne jest stosowanie Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej, który wynika z dostosowania do wymagań Dyrektywy Rady Europejskiej 91/676/ EWG 
(zwanej Dyrektywą Azotanową) z 12 grudnia 1991 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z działalności rolniczej. KDPR oparty jest na obowiązujących przepisach, wytycznych oraz 
zaleceniach dla rolnictwa. Jest niejako poradnikiem składającym się ze zbioru przyjaznych środowisku 
praktyk rolniczych, których stosowanie ograniczy negatywny wpływ tego sektora na środowisko naturalne 
oraz umożliwi racjonalne korzystanie z zasobów środowiska i zachowanie jego równowagi. Realizacja 
działań prośrodowiskowych promowanych przez KDPR umożliwia ograniczenie ilości pochodzącego z 
rolnictwa i obszarów wiejskich azotu i fosforu, co jest również zgodne z postanowieniami Konwencji 
Helsińskiej, dokumentu podpisanego przez Polskę, zobowiązującego kraje bałtyckie do ograniczenia ilości 
związków azotu i fosforu dostających się z wodami rzek do morza. Działania zalecane przez Kodeks 
Dobrych Praktyk Rolniczych w celu ochrony wód przez zanieczyszczeniami obszarowymi opisano  
w prognozie oddziaływania na środowisko. 
 
 
 

1.3. Uwarunkowania regionalne, w tym wynikające z audytu krajobrazowego 
 

Gmina Babiak leży w północnej części powiatu kolskiego. 
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Położenie powiatu kolskiego na tle województwa wielkopolskiego 
 

 
Położenie gminy Babiak na tle powiatu kolskiego 

 
Gmina Babiak graniczy z gminami: od zachodu graniczy z gminą Sompolno (w powiecie konińskim) i Osiek 
Mały, od południa z gminami Koło i Grzegorzew, od wschodu z gminami Kłodawa i Przedecz, od północy  
z gminą Wierzbinek ( w powiecie konińskim) oraz położonymi w województwie kujawsko - pomorskim 
gminami Topólka i Izbica Kujawska. 
W skład gminy wchodzi 30 sołectw: Babiak, Bogusławice, Bogusławice - Nowiny, Brdów, Brzezie, Dębno 
Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Góraj, Janowice, Korzecznik - Podlesie, Korzecznik - Szatanowo, 
Lichenek, Lipie Góry, Lubotyń, Maliniec, Mchowo, Stare Morzyce, Mostki - Kolonia, Nowiny Brdowskie, 
Osówie, Ozorzyn, Podkiejsze, Polonisz, Psary, Radoszewice, Stypin, Wiecinin, Zakrzewo, Zwierzchociny, 
Żurawieniec. 
Oprócz wsi sołeckich w gminie znajdują się także miejscowości niesołeckie: Bugaj, Gryglaki, Józefowo, 
Kiejsze, Kiejsze (osada leśna), Krukowo, Lucynowo, Łaziska, Olszak, Psary (osada leśna), Stefanowo, 
Suchy Las, Wawrzyny, Zakrzewo (osada) 
Wieś Babiak jest oddalona ok. 15 km od miasta Koła, 30 km od Konina, 130 km od Poznania, oraz 50 km 
od Włocławka położonego w województwie kujawsko-pomorskim i 100 km od Łodzi. 
Gmina należy do regionu obfitującego w dużą ilość walorów naturalnych. Do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć liczne zbiorniki wodne oraz obszary leśne. Niewątpliwie do największych atrakcji turystycznych 
zalicza się jeziora: Brdowskie i Lubotyń, które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich, jezioro 
Brzeskie, położone w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubotyń. Ponadto gmina Babiak w miejscowości Psary 
przylega do jeziora Modzerowskiego, położonego w województwie kujawsko - pomorskim. Przez gminę 
Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew, ze stacjami kolejowymi Lipie 
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Góry i Babiak, stanowiąca ciąg transportowy C-E 65 – transportu międzynarodowego znaczenia, 
wyznaczony na podstawie europejskiej umowy o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) 
oraz na podstawie europejskiej umowy o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego  
i obiektach towarzyszących (AGTC). Gminę przecinają gazociągi wysokiego ciśnienia oraz energetyczne 
linie przesyłowe wysokiego napięcia a także dalekosiężny rurociąg naftowy.  
 
Wnioski wynikające z zagospodarowania terenów gmin sąsiednich. 
 
Na terenach gmin sąsiednich znajdują się elektrownie wiatrowe powodujące ograniczenia w zabudowie 
terenów. Gminy sąsiednie przekazały informacje na temat istniejących elektrowni wiatrowych, które 
wykorzystano sporządzając studium. 
Na terenie gmin sąsiednich Topólka, Wierzbinek, Izbica Kujawska występuje złoże węgla brunatnego 
Mąkoszyn Grochowiska nr WB 748 – niewielka część złóż – dwóch pól znajduje się także w północnej 
części gminy Babiak. Oddziaływanie odwodnienia terenu związanego z możliwym przyszłym wydobyciem 
węgla brunatnego z tych złóż może obejmować całą północną część gminy do linii od północnego brzegu 
jeziora Lubotyń do północnej części jeziora Brdowskiego.  
 
W „Strategii województwa wielkopolskiego do 2020 roku” przyjętej Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
dnia 19.12.2005 r. Misja województwa sformułowana w tym dokumencie brzmiała następująco: „Skupienie 
wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy 
warunków życia mieszkańców. Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji 
wykorzystania środków publicznych.” Celem generalnym strategii województwa wielkopolskiego była: 
„Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery 
społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.”  W „Strategii województwa wielkopolskiego 
do 2020 roku” przyjętej Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 19.12.2005 r. pisano: 
„Podstawowym dylematem rozwoju jest rozstrzygnięcie kwestii, czy kształtując rozwój Wielkopolski należy 
kierować się zasadą efektywności, czy zasadą zaspokajania potrzeb. Zasady te nie idą w parze. 
Najczęściej największą efektywność uzyskuje się tam, gdzie skala problemów rozwojowych jest mniejsza. 
Z kolei, rozwiązywanie problemów rozwojowych nie oznacza najefektywniejszego wykorzystania środków. 
Jedynym racjonalnym rozstrzygnięciem tego dylematu jest przyjęcie kompromisu. Należy wspierać 
miejsca, branże lub grupy najefektywniejsze, lecz przede wszystkim wtedy, gdy efekty tego wsparcia 
promieniują na inne, bardziej problemowe obszary. Zasadę kompromisu należy dodatkowo wyjaśnić na 
gruncie finansowym. Nie oznacza ona, że środki przeznaczone na rozwój należy dzielić równo, między 
efektywnych i słabych. Kompromis, to przynajmniej nierosnące dysproporcje między „lokomotywami”  
a obszarami problemowymi. Oznacza to, że priorytetem powinny być mechanizmy wyrównujące tempo 
rozwoju, a przynajmniej, utrzymujące różnice na niezmiennym poziomie. Problem ten najwyraźniej widać w 
relacji aglomeracja poznańska – pozostała regionu. Inwestycje w Poznaniu i okolicy oznaczają największą 
wartość dodaną, czyli najefektywniejsze wykorzystanie środków. Z drugiej strony, trzeba zrozumieć głosy, 
że koncentracja nakładów w Poznaniu powiększa dysproporcje tempa rozwoju regionu. Dyskutując o tym 
problemie należy jednak pamiętać, że intensyfikacja rozwoju reszty Wielkopolski nie może odbywać się 
poprzez hamowanie rozwoju Poznania, a wręcz przeciwnie. Należy mieć świadomość, iż bez pozytywnego 
wpływu rozwoju tego ośrodka wzrostu, rozwój Wielkopolski może być wolniejszy. Kolejnym dylematem 
rozwoju jest kwestia gospodarowania zasobami pracy w ujęciu przestrzennym. Jego rozstrzygnięcie 
wymaga jednak odpowiedzi na pytanie, czy bezrobocie likwidować w miejscu występowania, czy poprzez 
zwiększenie mobilności mieszkańców. Lata doświadczeń wskazują, że w wielu sytuacjach jedynym 
sposobem są ruchy migracyjne za pracą. Są miejsca w Wielkopolsce, gdzie słaba podaż pracy ogranicza 
napływ inwestycji.” 
 
Zaktualizowana „Strategia województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, uchwalona 
została Uchwałą NR XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. 
sformułowała generalny cel strategii jako:  
„Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności 
województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego 
rozwoju” 
Cele strategiczne to: 
Cel strategiczny 1 -  Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu 
Cel strategiczny 2 -  Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
Cel strategiczny 3 -  Lepsze zarządzanie energią 
Cel strategiczny 4 - Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu  

w województwie 
Cel strategiczny 6 - Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 
Cel strategiczny 8 - Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa 
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Cel strategiczny 7 -  Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 
Cel strategiczny 5 -  Zwiększenie spójności województwa 
Cel strategiczny 9 -  Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem 
 
Wśród celów operacyjnych należy zwrócić uwagę na  
Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków 
ich eksploatacji. 
Eksploatacja kopalin powinna odbywać się przy minimalizacji konfliktów z ochroną środowiska, 
działalnością gospodarczą i rolniczą oraz z funkcjami mieszkalnymi. Celem jest uzyskanie równowagi 
między tymi funkcjami, z preferencjami dla wymogów środowiskowych. Z tego punktu widzenia konieczna 
jest z jednej strony ochrona kluczowych złóż, a z drugiej ochrona kluczowych obszarów, w tym rolniczych, 
przed eksploatacją kopalin. Dla Wielkopolski szczególnie niekorzystna może być decyzja  
o eksploatacji kolejnych złóż węgla brunatnego, poza subregionem konińskim. 
Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań: 
• Wsparcie rozpoznawania występowania złóż kopalin. 
• Ochrona przed zabudową kluczowych złóż kopalin w regionie. 
• Ograniczanie eksploatacji na obszarach chronionych oraz na terenach o wysokiej kulturze rolnej. 
• Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych oraz ograniczanie negatywnych 

skutków prac geologicznych i eksploatacji kopalin. 
• Wsparcie eksploatacji i wykorzystania źródeł geotermalnych. 
• Lepsze wykorzystanie surowców mineralnych dla medycyny, zdrowia i rekreacji. 

 
Zdaniem społeczeństwa gminy Babiak zapis, iż niekorzystna dla środowiska jest decyzja o eksploatacji 
kolejnych złóż węgla brunatnego – ale tylko poza subregionem konińskim stoi w sprzeczności z niemal 
wszystkimi innymi celami strategicznymi oraz społecznymi strategii. Subregion koniński poprzez kolejne 
dokumenty strategiczne oraz planistyczne województwa wielkopolskiego zostaje skazany na znaczną 
dewastację środowiska, znaczne szkody społeczne oraz obniżanie się poziomu życia społeczeństwa. 
Wg Ekspertyz: „Skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu 
Dęby Szlacheckie - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego” „Skutki ekonomiczne 
dalszej eksploatacji w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim - analiza kosztów dla 
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego” (dr Pepliński Benedykt, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny.) „Wydobycie węgla brunatnego na skalę przemysłową  
w zagłębiu konińskim prowadzone jest od 1945 roku. Wraz z uruchamianiem nowych odkrywek  
w północnej, zachodniej i centralnej części byłego województwa konińskiego wzrastał obszar ich 
oddziaływania na środowisko i rolnictwo. Obecnie czynnych jest 5 odkrywek, z czego odkrywka Koźmin 
przeznaczona jest już do zamknięcia. Na dzień 01.01.2013 do wydobycia w 4 czynnych odkrywkach było 
około 110 mln ton węgla. Wieloodkrywkowe wydobycie węgla pociąga za sobą znaczne koszty dla 
środowiska, rolnictwa i powiązanego z nim przemysłu rolno-spożywczego, co jest związane  
z występowaniem rozległych lejów depresji. 
Przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania obecnie czynnych odkrywek wykazała występowanie 
bardzo wysokich kosztów dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Roczna działalność odkrywek 
KWB Konin powoduje występowanie kosztów (strat) w produkcji rolnej oszacowane na 61,6 mln zł  
w wariancie I obejmującym wyłącznie tereny objęte lejami depresji. Rzeczywiste straty są jednak większe, 
co potwierdzają dane z roczników statystycznych, które wskazują, że na terenie byłego województwa 
konińskiego w stosunku do reszty obecnego województwa wielkopolskiego relatywnie plony spadły  
o 17,7%, a pogłowie zwierząt o około 18%. Po uwzględnieniu tych danych oszacowano, że straty 
wynikające z rocznej eksploatacji odkrywek z KWB Konin mogą wynosić aż 394,7 mln zł (wariant II). Dla 
odkrywek KWB Adamów oszacowane straty były niższe i oszacowano je na 44,2 mln zł (wariant I) i 324,0 
mln zł (wariant II). Straty w przetwórstwie rolno-spożywczym są podobne i wynoszą dla KWB Konin 
odpowiednio 82,3 mln zł i 493,8 mln zł na każdy rok działalności odkrywek, a dla KWB Adamów 
odpowiednio 61,2 mln zł i 413,8 mln zł. Porównując wartość wydobywanego węgla ze stratami 
ponoszonymi przez rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy można stwierdzić, że działalność wydobywcza  
w KWB Konin jest pod względem ekonomicznym wątpliwa, gdyż w najbardziej realnym wariancie wartość 
wydobywanego węgla może być niższa od strat wywołanych tylko w rolnictwie i przetwórstwie,  
a w najkorzystniejszym wariancie obliczeniowym wartość kosztów w rolnictwie i przetwórstwie stanowi 
20% wartości wydobywanego węgla. W przypadku KWB Adamów ze strony ekonomicznej NIE MA 
ŻADNEJ zasadności dalszej eksploatacji węgla, gdyż w najbardziej realnym wariancie wartość strat 
wywołanych tylko w rolnictwie i przetwórstwie jest ponad dwukrotnie wyższa od wartości wydobywanego 
węgla, a w najkorzystniejszym wariancie obliczeniowym wartość kosztów w rolnictwie i przetwórstwie 
stanowi prawie 40% wartości wydobywanego węgla. Zamknięcie odkrywki Koźmin jeszcze bardziej 
pogarsza ten bilans.” 
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 „Średniej wielkości zasoby węgla w złożu Dęby Szlacheckie sięgające 77 mln ton sprawiają, że w związku 
z dość znacznym oddaleniem od pozostałych czynnych odkrywek w czasie eksploatacji węgla z odkrywki 
Dęby Szlacheckie koszty zewnętrze w relacji do wartości węgla do wydobycia są bardzo wysokie. Roczne 
koszty (straty) w produkcji rolnej wyłącznie na terenie odkrywki oszacowano na 6,0 mln zł, co w 
perspektywie 45 lat daje kwotę ponad 268,3 mln zł, podczas gdy dla przemysłu rolno-spożywczego kwota 
niezrealizowanej produkcji osiągnie wartość 7,5 mln zł rocznie i 339,2 mln zł w okresie inwestycji. Koszty 
na obszarze szacowanego leja depresji obliczono na poziomie 58,3 mln zł rocznie (rolnictwo) oraz 71,0 
mln zł rocznie w przypadku przetwórstwa rolno spożywczego. Analiza względnych zmian plonów zbóż oraz 
pogłowia bydła i świń na terenie byłego województwa konińskiego na tle reszty obecnego województwa 
wielkopolskiego wskazała, że zasięg oddziaływania odkrywek jest większy. Konserwatywnie przyjęto, że 
obszar oddziaływania odkrywki Dęby Szlacheckie wyniesie około 131 tys. ha UR tys. ha UR, co stanowi 
około 36% powierzchni UR z terenu byłego województwa konińskiego. Koszty na tym obszarze (bez 
obszaru odkrywki) mogą być znacząco wyższe i mogą sięgnąć w rolnictwie 131,2 mln zł rocznie oraz 156,0 
mln zł w wartości sprzedaży firm przetwórczych. W najbardziej realnym wariancie koszty 
spowodowane uruchomieniem odkrywki będą wyższe niż wartość węgla dostępnego w złożu Dęby 
Szlacheckie. Ponadto w analizie przyjęto, że odwodnienie odkrywki zostanie uruchomione w 2020 roku,  
a każdy rok opóźnienia odwodnienia odkrywki poza 2020 rok będzie generował dodatkowe koszty 
związane z wydłużeniem okresu oddziaływanie na obszary objęte obecnie oddziaływaniem z odkrywek 
Drzewce i Tomisławice.”  
Wg części IV Ekspertyzy „Oddziaływanie planowanej Eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego 
„Dęby Szlacheckie” w gminie Babiak i Koło” zatytułowanej „Ekonomiczna wartość złoża w konfrontacji  
z oddziaływaniem eksploatacji na społeczność lokalną, zasoby środowiskowe i strategiczne obiekty 
infrastrukturalne (gazociąg Gustorzyn-Odolanów, magistrala kolejowa Śląsk – Porty)” (dr Michał 
Wilczyński, 25.04.2016 r. Warszawa Nr upr. geol. 02 0792) „Elementami znacznie zwiększającymi koszty 
eksploatacji złoża są obiekty infrastruktury strategicznej Kraju znajdujące się na obszarze złoża „Dęby 
Szlacheckie”. Przez złoże przebiega dwutorowa magistrala kolejowa Śląsk – Porty. Z tego powodu 
ewentualne wydobycie nie będzie mogło być prowadzone na północny – wschód od tej magistrali. Filar 
ochronny dla tej magistrali ma mieć 250 m szerokości do granicy odkrywki. Jeśli uwzględni się, że wzdłuż 
linii kolejowej przeznaczonej dla przewozu masowych ładunków ciężkimi pociągami, w odległości 250 m 
istnieć ma wkop w słabo zwięzłych osadach o głębokości 88 – 90 m, to istnieje poważna obawa 
utrzymania stateczności nasypu kolejowego i zboczy odkrywki. Zwłaszcza, że zjawisko osiadania 
powierzchni nawet w znacznym oddaleniu od odkrywki w związku z głębokim i długotrwałym 
odwadnianiem jest doskonale znane z konińskich rejonów eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego.   
Inną strategiczną budowlą przecinającą złoże centralnie, jest gazociąg Gustorzyn – Odolanów o kierunku 
NE-SW stanowiący istotną część systemu przesyłowego Polski. Jest to gazociąg wysokociśnieniowy 
 o średnicy 700 mm, który został oddany do eksploatacji w listopadzie 2014 roku. Koszt tej inwestycji 
wyniósł 638 mln zł, częściowo sfinansowany ze środków programu Infrastruktura i Środowisko UE. Średni 
koszt budowy 1 km gazociągu wyniósł 3,8  mln zł. Podjęcie wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Dęby 
Szlacheckie” wymagałoby przełożenia gazociągu do filara magistrali kolejowej Śląsk – Porty i na południe 
od planowanego obszaru górniczego, i ponowne przyłączenie do gazociągu poza złożem. Nowa trasa 
gazociągu to dodatkowe 8,5 km. Koszt tej inwestycji wraz z wcinkami i kosztem zatrzymania przepływu 
gazu wyniósłby 35 – 40 mln zł. Zasadniczą kwestią jest czy Gaz-System S.A. jako operator tego 
strategicznego gazociągu wyraził zgodę na tę przebudowę. 
Powstanie kopalni odkrywkowej na obszarze piętnastu km² będzie miało głęboki i trwały wpływ na 
przekształcenie infrastruktury służącej lokalnej społeczności. W obszarze projektowanego wydobycia 
węgla znalazłyby się miejscowości: Poddębno, Podkiejsze, Zwierzchociny, Kiejsze, Maliniec, Dorobna, 
Suchy Las, Osówie, Żurawieniec i Olszak. Z terenu gminy Koło do likwidacji byłaby wieś Perłowo oraz 
część miejscowości Sokołowo. W granicach projektowanego zwałowiska zewnętrznego znalazłyby się 
częściowo wsie Dębno Królewskie i Dębno Poproboszczowskie.  Wymagałoby to wywłaszczenia 202 
gospodarstw posiadających 562 domy mieszkalne i gospodarcze.  Lecz jak wskazują autorzy „Karty 
Informacyjnej…” negatywne oddziaływanie projektowanej kopalni na środowisko, zwłaszcza wody 
podziemne i powierzchniowe byłoby odczuwalne w 15 gminach w powiatach: kolskim, konińskim, 
włocławskim i radziejowskim. Łączna powierzchnia niekorzystnego oddziaływania eksploatacji węgla to 
696 km². 
Przez planowany obszar odkrywki przebiega osiowo droga wojewódzka DW270 łącząc Izbicę Kujawską  
i Koło poprzez miejscowość Brdów i Wrzącą Wielką. Odcinek 5 km przebiegający przez planowaną 
odkrywkę musiałby być zlikwidowany i miałaby być zbudowana nowa droga obiegająca wkop na długości 9 
km. Częściowej likwidacji musiałaby ulec droga powiatowa DP3419 i droga DP3199, a całkowitej likwidacji 
droga powiatowa DP3427. Ponadto, całkowitej lub częściowej likwidacji na obszarze górniczym musiałyby 
ulec drogi gminne, dystrybucyjne linie energetyczne i niektóre ujęcia wody dla wsi. Także liczne cieki 
wodne na obszarze planowanego wydobycia a stanowiące dopływy Strugi Kiełczewskiej musiałyby ulec 
likwidacji, co zmniejszy parowanie i tym samym opady deszczu w tym rejonie i przyspieszy zjawisko 
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stepowienia na sporym obszarze pogranicza Kujaw i Wielkopolski - obszarów gleb o wysokiej klasie 
bonitacji podlegających ochronie. Tym bardziej, że są to regiony o bardzo wysokiej kulturze rolnej. Obszar 
górniczy złoża „Dęby Szlacheckie” miałby objąć 1500 ha, z czego 82 % to grunty orne. Przejęcie tych 
gruntów to koszt ok. 30 mln zł. Nieodwracalne zniszczenie 1230 ha ziemi ornej w obrębie obszaru 
planowanej eksploatacji to w ciągu 40 lat strata 123 mln zł w produkcji rolnej. Nie licząc strat w gospodarce 
hodowlanej. Poza obszarem wydobycia wskutek głębokiego odwadniania przesuszeniu ulegną gleby na 
obszarze ponad 65 000 ha. Należy się liczyć ze spadkiem plonów sięgającym 20 %. Oznacza to spadek 
dochodów rolników w okresie 40 lat o 1,3 mld zł. W części III ekspertyzy obliczony zysk brutto z wydobycia 
węgla ze złoża „Dęby Szlacheckie” wyniósłby około 1 mld zł. A przecież po stronie kopalni są jeszcze 
wydatki na rekultywację i obciążenia podatkowe. Odejmując od tej kwoty koszty wyliczone powyżej 
otrzymujemy blisko 500 mln strat spowodowanych ewentualną eksploatacją węgla brunatnego ze złoża 
„Dęby Szlacheckie”. Istotne w tym rachunku jest to, że straty w produkcji rolnej na kwotę 1,4 mld zł nie są 
kosztem inwestora, lecz indywidualnych obywateli i ich rodzin. Jest to znakomity przykład ułomnego 
rachunku ekonomicznego, gdy koszty działalności gospodarczej nie są wliczane do kosztów produktu,  
w tym przypadku tony węgla brunatnego, jako paliwa dla elektrowni a część kosztów ponoszą inni 
uczestnicy rynku, na przykład rolnicy.”   
 
Region koniński jest porównywany w strategii do „ściany wschodniej Polski”, ma stanowić źródło energii 
elektrycznej, która kosztem dalszych zniszczeń środowiska oraz niszczenia więzi społecznych i ubożenia 
społeczeństwa nadal będzie płynęła szerokim strumieniem do metropolii. 
Strategia ta formułuje oczekiwania rozwoju województwa wielkopolskiego względem polityki rządu. 
„Z ustalonego podmiotowego i przedmiotowego zakresu strategii wynika, iż dokument ten dotyczy zakresu 
kompetencji Samorządu Województwa oraz jego kompetencji w zakresie wpływania na zachowania innych 
podmiotów (na przykład przez zarządzanie środkami własnymi i zewnętrznymi, czy przez udział  
w ustalaniu zasad, bądź sposobu realizacji polityk innych podmiotów, między innymi przez kontrakt 
terytorialny). W związku z tym poza kompetencjami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego  
do 2020 roku pozostają sfery, które są pod bezpośrednim oddziaływaniem innych podmiotów,  
w szczególności rządowych, na których zachowania Samorząd Województwa nie ma wpływu. Dlatego 
ważne jest wyartykułowanie strategicznych potrzeb województwa w tych obszarach. 
Należą do nich przede wszystkim; 
• Środowisko: 

− Zalesienia. 
− Gospodarka wodna – powodzie, retencja, zbiornik Wielowieś Klasztorna. 

• Transport: 
− Rozszerzenie sieci TENT o S11. 
− Przebudowa dróg krajowych, w szczególności budowa S11 i kontynuacja budowy S5, a także DK 

25. 
− Budowa północnej obwodnicy Poznania. 
− Modernizacja linii kolejowych, w szczególności trasy Piła – Poznań – Kluczbork, dokończenie 

modernizacji linii kolejowych Wrocław – Poznań – Szczecin oraz Poznań – Inowrocław. 
• Infrastruktura społeczna: 

− Wzmocnienie ponadregionalnych funkcji Wielkopolski w zakresie ochrony zdrowia, w tym Centrum 
Radioterapii Protonowej w Poznaniu. 

− Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 
− Budowa Specjalistycznego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. 
− Budowa specjalistycznego centrum urazowo-ortopedycznego w Poznaniu. 

• Metropolia Poznańska: 
− Rozbudowa systemu transportu zbiorowego na obszarze Poznańskiego 
− Obszaru Metropolitalnego. 
− Rozbudowa infrastruktury Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

• Bezpieczeństwo energetyczne, w tym główne sieci przesyłowe. 
Odpowiednia polityka państwa i inwestycje w wymienionych wyżej obszarach są niezbędnym warunkiem 
osiągania celów strategii i stanowią ich dopełnienie.” 
Dla „wielopolski wschodniej” województwo wielkopolskie nie przewiduje innych krajowych inwestycji jak 
inwestycje w sieci przesyłowe oraz drogę krajową nr 25. Źródłem finansowania ponadlokalnych inwestycji 
publicznych są środki samorządu województwa, budżetu państwa, środki wspólnoty przeznaczone na 
politykę strukturalną i spójności. Warunkiem korzystania z nich jest zgodność ze strategią województwa. 
Tak przedstawione rozwiązanie dylematu jak dzielić środki publiczne województwa, zaprezentowane  
w strategii województwa wielkopolskiego, budzi obawy przed dalszą marginalizacją obszarów 
peryferyjnych.  
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Wytyczne z planu województwa wielkopolskiego 

 

Uwarunkowania regionalne dla gminy określone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego, uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 
XLII/628/2001 z 26 listopada 2001 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 35, poz. 1052 z 2002 r. zmienionym uchwałą nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. 
Wlkp. Nr 155 poz. 2953 z dnia 05.08.2010 r.) 
Biorąc pod uwagę wielkość miast i gmin, ich wyposażenie, potencjał gospodarczy i strefy wpływu plan 
zagospodarowania województwa określa układ sieci osadniczej składający się z: 
- miasta o znaczeniu europejskim i krajowym - miasta Poznań, 
- ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym - Kalisz i Ostrów Wlkp, 
- miast o znaczeniu regionalnym - Piła, Leszno, Gniezno, Konin,  
- miast o znaczeniu ponadlokalnym – do który zaliczono między innymi miasto Koło, 
- miast małych o znaczeniu lokalnym jak Dąbie, Kłodawa,  
- wsi o znaczeniu lokalnym – ośrodków gminnych do których zaliczono wieś Babiak. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w punkcie 29.3. „Racjonalne 
wykorzystanie złóż kopalin” stwierdza: 
„Surowcami mineralnymi występującymi na terenie województwa wielkopolskiego, które mają duże 
znaczenie dla gospodarki Wielkopolski i kraju są przede wszystkim surowce energetyczne i chemiczne 
(ryc. 46)” Wśród złóż surowców energetycznych, które posiadają znaczenie ponadlokalne wymienia: 
„− złoża węgla brunatnego występujące głównie we wschodniej części województwa, które są i będą 
intensywnie eksploatowane w rejonie Konina i Turku. Obecnie eksploatowanych jest już 8 złóż, a w dalszej 
kolejności przewiduje się eksploatację złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), „Ościsłowo” (gminy Ślesin  
i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów), „Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz 
„Dęby Szlacheckie” (gminy: Babiak i Koło)” 
Plan stwierdza: „Kopaliny należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego podlegają 
ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, kompleksowym wykorzystaniu  
i niezwłocznej rekultywacji złóż wyeksploatowanych. Obszary udokumentowanych złóż kopalin  
i perspektywicznego występowania złóż, zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, powinny więc 
być chronione przed trwałym zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich przyszłe wykorzystanie.” 
Na planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego zatytułowanej „Struktura przestrzenna” niemal 
połowę gminy Babiak ( cały teren złoża wg stanu udokumentowania w czasie opracowania ww. planu) 
wskazano jako tereny złóż węgla przewidzianych do eksploatacji oraz jeszcze większy obszar  
w prognozowanym zasięgu oddziaływania eksploatacji węgla brunatnego na środowisko. Jednocześnie 
przez złoża wskazane do eksploatacji przebiegają: krajowa linia kolejowa nr 131, dwie drogi wojewódzkie, 
gazociągi wysokiego ciśnienia.  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego nie 
przewiduje zmiany tras dróg i sieci infrastruktury technicznej.  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w Kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego w punkcie 30 zatytułowanym „Poprawa stanu środowiska i racjonalne 

gospodarowanie zasobami przyrodniczymi” w podpunkcie 30.3 stwierdza: „Kopaliny należące do 
nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami, kompleksowym wykorzystaniu i niezwłocznej rekultywacji złóż 
wyeksploatowanych. Obszary udokumentowanych złóż kopalin i perspektywicznego występowania złóż, 
zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, muszą więc być chronione przed trwałym 
zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich przyszłe wykorzystanie.” 
„Złoża węgla brunatnego występujące głównie we wschodniej części województwa, które są i będą 
intensywnie eksploatowane w rejonie Konina i Turku. Obecnie eksploatowanych jest już 8 złóż, a w dalszej 
kolejności przewiduje się eksploatację złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), „Ościsłowo” (gminy Ślesin  
i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów), „Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz 
„Dęby Szlacheckie” (gminy: Babiak i Koło) Część udokumentowanych złóż węgla brunatnego 
położonych w centralnej i północno-zachodniej części województwa nie będzie eksploatowana ze 
względu na ochronę wartości przyrodniczych oraz uwarunkowania społeczno – gospodarcze (złoże 
„Rów Poznański”: Czarnków – Szamotuły – Poznań – Czempiń – Krzywiń – Gostyń i złoże 
„Trzcianka”) 
 
Jednocześnie gmina Babiak wg planu województwa położona jest w strefie wielofunkcyjnego rozwoju 
terenów otwartych, oraz w strefie wspierania rozwoju społeczno - gospodarczego, w Konińskim Obszarze 
Przemysłowym i wschodnim obszarze problemowym. Znajduje się także w systemie obszarów 
chronionych i powiązań przyrodniczych, w części także w strefie rejonów rekreacyjnych. 

 
Strefa wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych wg planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego, obejmuje tereny o warunkach niesprzyjających intensywnej produkcji rolnej, 
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nie kwalifikujące się dla rekreacji o ponadlokalnym znaczeniu, położone na uboczu głównych tras 
komunikacyjnych i tym samym o ograniczonych szansach na rozwój działalności gospodarczej. Bez 
wsparcia z zewnątrz gminy położone w tych strefach, nie są w stanie przełamać bariery opóźnienia 
cywilizacyjnego, gospodarczego i technicznego. Oprócz rolnictwa – obecnie głównej gałęzi gospodarki, 
konieczne jest wspieranie pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej, aktywizacji lokalnego 
potencjału, kulturowego i społecznego, w tym z wykorzystaniem lokalnych zasobów środowiska 
przyrodniczego. Wielofunkcyjność tych stref, wynikająca z istniejącego zagospodarowania, jak  
i potencjalnych możliwości rozwoju przestrzennego stanowi podstawę dla dalszego ich rozwoju. Rejony 
charakteryzujące się mniejszą przydatnością dla produkcji rolniczej powinny stanowić potencjalne obszary 
prowadzenia polityki zwiększania lesistości. Jedną z możliwości rozwoju w tej strefie jest zwiększenie 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój tego rodzaju działalności musi uwzględniać istniejące 
uwarunkowania dotyczące ochrony przyrody, kultury i krajobrazu. Dotyczy to w szczególności lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 
 
Zgodnie z zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego część północną gminy 
obejmuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych w utworach kredowych (nr 151)  
Gmina Babiak znajdowała się w zasięgu kredowego głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 151 
Turek – Konin – Koło).  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy podjął się na 
zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: „Wstępna waloryzacja Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny wartości ubytkowych zgromadzonych w nich 
wód, celowości i kolejności wprowadzania zabiegów ochronnych”. Podczas prac badawczych do ww. 
zagadnienia w latach 2003-2004 poddano waloryzacji i rankingowi 125 GZWP, w tym 50 zbiorników 
udokumentowanych i 75 zbiorników nieudokumentowanych. W trakcie prac dokumentacyjnych okazało się,  
że powierzchnia GZWP i granice obszarów ochronnych zostały znacznie ograniczone. Tym samym zmienił 
się zasięg GZWP nr 151 Turek – Konin – Koło i gmina Babiak nie znajduje się w jego granicach. Tu należy 
zwrócić uwagę na to, że granice tego zbiornika uległy modyfikacji także ze względu na podejmowaną 
eksploatację kolejnych złóż węgla brunatnego. 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zaznaczono planowane 
obiekty małej retencji. W programie ochrony środowiska województwa na lata 2012 – 2015 brak było 
obiektów małej retencji na terenie gminy Babiak.  
 
Plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego ustalił generalne zasady, przestrzeganie których wpłynie 
na poprawę ładu w przestrzeni regionu: 
 
Zasady kształtowania obszarów wiejskich 
 
- ochrona charakterystycznych układów ruralistycznych oraz zespołów sakralnych, pałacowo – parkowych, 

folwarków, ochrona zabytkowych budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiatraków, remiz, szkół, 
kuźni, młynów, gorzelni, kapliczek, krzyży i innych elementów specyficznych dla architektury wiejskiej, 

- poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności etnicznej form osadnictwa wiejskiego  
w poszczególnych rejonach województwa, 

- maksymalna ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez tworzenie zwartych układów zabudowy  
i unikanie rozpraszania zabudowy, 

- porządkowanie przestrzeni publicznych, np. wnętrz placowych i tworzenie miejsc integracji społecznej, 
- wydobywanie w układzie przestrzennym elementów kompozycji ruralistycznej: dominant przestrzennych, 

osi widokowych, ekspozycji, sylwet, dolin, skarp, charakterystycznych form terenowych, grup zieleni, alei, 
rozłogów itp., 

- twórcze wykorzystywanie wzorców architektury lokalnej przy formułowaniu warunków dla projektowanej 
zabudowy, odwoływanie się do architektury regionalnej, preferowanie rodzimych materiałów 
budowlanych oraz tradycyjnych elementów małej architektury, takich jak: drewniane płoty, podmurówki  
z kamienia naturalnego, itp., 

- zabezpieczanie terenów o różnych funkcjach, wzbogacających monofunkcyjną zabudowę wiejską – 
usługowych, produkcyjnych, sportowych, rekreacyjnych, sakralnych, itp. 

 
Kształtowanie zrównoważonej struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz minimalizacji napięć  
i konfliktów 
 
Odrębność przyrodnicza, społeczna i gospodarcza poszczególnych obszarów regionu spowodowała 
wytworzenie się zróżnicowanych funkcji, między którymi nieuniknione jest występowanie napięć  
i konfliktów. Ich całkowite wyeliminowanie nie zawsze jest realne, jednak można je złagodzić: 
− na styku infrastruktura techniczna – osadnictwo poprzez: 
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• projektowanie zabudowy mieszkaniowej i obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poza strefami 
uciążliwości komunikacji i liniowych urządzeń technicznych, 

• realizację obwodnic drogowych miast i miejscowości, w których występuje duże natężenie ruchu 
tranzytowego, a zwłaszcza eliminację tego ruchu z zabytkowych układów staromiejskich, 

• realizację bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami krajowymi w miejscach ważnych dla utrzymania więzi 
społecznych i gospodarczych, 

• wprowadzanie ekranów akustycznych naturalnych lub sztucznych w miejscach, gdzie zabudowa 
mieszkaniowa lub obiekty podlegające szczególnej ochronie znajdują się w obrębie stref uciążliwości 
komunikacji, 

• korektę granic administracyjnych jednostek osadniczych podzielonych głównymi trasami 
komunikacyjnymi, szczególnie autostradą i planowanymi liniami kolejowymi dużych prędkości, 

• zwodociągowanie i skanalizowanie wsi oraz wprowadzanie zasady realizacji kontrolowanej 
indywidualnej gospodarki wodno – ściekowej, 

• tworzenie dogodnych warunków dla odbiorców indywidualnych korzystających z energii dostarczanej 
przez miejską sieć ciepłowniczą; 

− na styku infrastruktura techniczna – środowisko przyrodnicze poprzez: 
• realizację przejść dla zwierzyny w miejscach przecięć ciągami komunikacyjnymi korytarzy 

ekologicznych dolin rzecznych i dróg migracji zwierząt, roślin i grzybów, 
• stosowanie specjalnych zabezpieczeń przy budowie magistrali gazowych i ropociągów  

w miejscach podlegających ochronie (głównie ze względu na zabezpieczenie jakości wód); 
− na styku środowisko przyrodnicze – osadnictwo poprzez: 

• optymalizację lokalizacji nowej zabudowy poprzez szczegółowe analizy i studia tematyczne,  
w oparciu o które na poziomie lokalnym należy chronić naturalne zasoby środowiska przyrodniczego  
i walory krajobrazowe przed niekontrolowaną zabudową, 

• realizację nowych i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków, przede wszystkim na obszarach 
zlewni wskazanych do ochrony oraz obszarach najwyższej i wysokiej ochrony głównych zbiorników 
wód podziemnych, 

• rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, 
• sukcesywne wprowadzanie dla celów grzewczych paliw i technologii charakteryzujących się niskimi 

wskaźnikami emisji oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 
• zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych; 

− na styku środowisko przyrodnicze – rekreacja poprzez: 
• dostosowanie wielkości ośrodków rekreacyjnych i zespołów działek rekreacji indywidualnej  

do chłonności środowiska przyrodniczego, 
• ograniczanie i sterowanie ruchem turystycznym na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, 

szczególnie w pobliżu Poznania, ośrodków ponadregionalnych i regionalnych, 
• wprowadzanie w lokalnych dokumentach planistycznych ograniczeń przeobrażania krajobrazu pasa 

terenu o szerokości min. 100 m od linii brzegowej jezior i większych cieków wodnych, także poza 
obszarami objętymi formami ochrony przyrody; 

− na styku środowisko przyrodnicze – rolnictwo poprzez: 
• wprowadzenie barier biogeochemicznych w postaci pasów zadrzewień śródpolnych i przywodnych, 
• wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej dla ograniczenia spływu zanieczyszczeń  

z terenów rolnych, szczególnie w Południowym Obszarze Problemowym i stosowanie nowoczesnych 
systemów nawożenia, 

• budowę i konserwację systemu melioracji podstawowej i szczegółowej oraz nadzór nad jej 
prawidłowym funkcjonowaniem w celu ograniczenia do minimum niekorzystnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze; 

− na styku środowisko przyrodnicze – powierzchniowa eksploatacja surowców, szczególnie węgla 
brunatnego, poprzez rekultywację rolną, leśną i specjalną (np. wodną). 

 
Plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego ustalił zasady polityki przestrzennej, generalne 
zasady, przestrzeganie których wpłynie na poprawę ładu w przestrzeni regionu. 
 
Barierami i ograniczeniami w swobodnym zagospodarowaniu przestrzeni, których nie powinno się 
przekraczać, są:  
 
- rezerwaty przyrody; 
- parki narodowe;  
- parki krajobrazowe;  
- obszary chronionego krajobrazu; 
- obszary Natura 2000; 
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- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, na których konieczne jest wprowadzenie stosownych 
ograniczeń dla zabudowy oraz obszary wymagające ochrony przed podtopieniami z uwagi na ich 
zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową; 

- zbiorniki wód podziemnych, w obrębie których gospodarowanie powinno być uzależnione od lokalnych 
warunków hydrogeologicznych, z wykluczeniem obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska 
(przeróbka odpadów radioaktywnych, elektrownie na paliwa stałe, magazyny substancji 
niebezpiecznych, uciążliwy przemysł, składowiska odpadów przemysłowych); 

- strefy ochrony wód podziemnych dla wszystkich ujęć komunalnych oraz zaopatrujących przemysł  
zagospodarowanie powinno być zgodne z ustaleniami zawartymi w opracowaniach ustanawiających te 
strefy; 

- obszary o wysokim stopniu wykorzystania zasobów wód podziemnych, w których należy zachować 
reżim w zakresie gospodarowania wodą w granicach dostępnych zasobów dyspozycyjnych, poprzez 
racjonalne kształtowanie poboru wody i nie lokalizowanie w ich obrębie obiektów wodochłonnych; 

- doliny rzek, których naturalny charakter powinien być chroniony przed intensywnym 
zagospodarowaniem, co pozwoli na ich funkcjonowanie jako korytarzy ekologicznych o szczególnym 
znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 

- obszary leśne, których powierzchnia nie powinna być umniejszana, szczególnie na obszarach o niskim 
wskaźniku lesistości; 

- strefy objęte programem ochrony powietrza (POP), które określają kierunki i zakres działań 
niezbędnych dla osiągnięcia standardów jakości powietrza, gdzie należy wprowadzić ograniczenia 
stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń w nowo powstających obiektach oraz rozwój 
miejskich systemów grzewczych; 

- gleby wysokich klas bonitacyjnych (I – III) występujące w większych kompleksach, w ramach których 
można lokalizować obiekty i urządzenia związane z gospodarką rolną, natomiast inwestycje z zakresu 
mieszkalnictwa, usług i pozarolniczej działalności gospodarczej – wyłącznie w powiązaniu  
z istniejącymi jednostkami osadniczymi miejskimi i wiejskimi; 

- obiekty cenne kulturowo oraz ich bezpośrednie otoczenie, w którym nie powinny być lokalizowane 
obiekty niedostosowane architektonicznie i funkcjonalnie; 

- strefy ochrony konserwatorskiej, których zagospodarowanie powinno odbywać się na warunkach 
określonych przez odpowiednie służby; 

- strefy ochrony widokowej, które powinny być wyznaczone poprzez stosowne zapisy w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (osie widokowe, ciągi widokowe, dominanty przestrzenne, 
panoramy). 

 
Rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, doliny rzek, których naturalny charakter powinien być 
chroniony przed intensywnym zagospodarowaniem, co pozwoli na ich funkcjonowanie jako korytarzy 
ekologicznych o szczególnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, obszary leśne, których 
powierzchnia nie powinna być umniejszana, szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku lesistości, gleby 
wysokich klas bonitacyjnych występujące w większych kompleksach, obiekty cenne kulturowo – bariery 
takie występują w gminie Babiak. Zdaniem mieszkańców gminy plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego nie dokonał pełnego rozpoznania wartości przyrodniczych i kulturowych 
gminy Babiak, skazał gminę, jej środowisko przyrodnicze i jej mieszkańców na znacznej wartości szkody, 
których w żaden sposób nie będzie można zrekompensować. Ilości możliwego do pozyskania węgla 
brunatnego, zyski z jego wydobycia nie są w stanie pokryć szkód, jakie spowoduje kopalnia.  
Za krzywdzące należy uznać twierdzenie, iż tereny gminy Babiak są niesprzyjające dla gospodarki rolnej, 
że nie są w stanie przełamać bariery opóźnienia cywilizacyjnego, gospodarczego i technicznego. Tereny, 
które Kopalnia Węgla Brunatnego zamierza zająć pod wydobycie są właśnie w znacznej części glebami 
klasy III i IVa. Rolnictwo na tych terenach przynosi zyski, jednocześnie indywidulane gospodarstwa rolne 
produkują zdrową żywność. Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne wykluczają możliwość 
odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na terenie gminy Babiak. Mieszkańcy gminy w referendum 
opowiedzieli się przeciwko uruchomieniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Dęby Szlacheckie”. 
Mieszkańcy gminy uznają plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego za niesprawiedliwy  
w zakresie, w jakim chroni przed eksploatację węgla brunatnego tereny wokół Poznania, a skazuje 
mieszkańców skraju województwa na wysiedlenia, zniszczenia przyrody, zniszczenie więzi społecznych, 
zubożenie. 
Plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego uznano przede wszystkim za nieaktualny, 
wskazujący jako przeznaczone do eksploatacji całe złoże udokumentowane w poprzednich latach, nie 
uwzględniający aktualnych granic udokumentowanego złoża zgodnie z „Dodatkiem nr 1 do kompleksowej 
dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie w kat. C1” zatwierdzonym decyzją 
Ministra Środowiska DGK-VIII-47418243/25/17838/15/MW z dnia 13.05.2015 r. Uznając, iż rysunki planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego stanowią podstawę prawną dla 
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sporządzanej zmiany studium gminy, niemal na połowie gminy ( w nieaktualnych granicach całego złoża, 
także w obrębie złoża, którego wydobycie nie jest ekonomicznie uzasadnione) nie byłoby możliwości 
planowania innego przeznaczenia jak pod kopalnię. Tymczasem ten sam plan nie przewiduje nowego 
przebiegu dróg wojewódzkich, nie przewiduje zmian przebiegu ponadlokalnych sieci infrastruktury 
technicznej w tym gazociągów wysokiego ciśnienia, nie przewiduje zmiany trasy krajowej linii kolejowej, 
które mieszczą się w obrębie terenu oznaczonego jako „złoża węgla brunatnego przewidziane  
do eksploatacji”. Należy zatem uznać, iż stwierdzenie: „w dalszej kolejności przewiduje się eksploatację 
złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), „Ościsłowo” (gminy Ślesin i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, 
Rychwał, Grodziec i Zagórów), „Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz „Dęby Szlacheckie” (gminy: Babiak  
i Koło)” należy uznać za daleko idące przybliżenie mające na celu konieczność rozważania ochrony złóż,  
a nie ograniczanie możliwości np. remontów dróg, trwającej modernizacji linii kolejowej, budowy 
gazociągów, nie stanowi ograniczania władztwa planistycznego gminy przy sporządzaniu studium i planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
Uznając, iż cały teren wskazany na rysunku „Struktury przestrzennej” jest przeznaczony wyłącznie pod 
wydobycie węgla brunatnego należałoby stwierdzić, że plan jest niespójny w jakim przewiduje wydobycie 
na znacznych powierzchniach ( niemal na połowie gminy Babiak) węgla brunatnego bez wskazania 
nowego przebiegu dróg i linii kolejowej oraz ponadlokalnych sieci infrastruktury technicznej. 
Plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego jest niezgody z KZPK 2030, która nie ustala 
bezwzględnego i jedynie możliwego przeznaczenia terenów złóż pod wydobycie ale wskazuje:  
„Ewentualne uruchomienie nowych złóż eksploatacji zasobów energetycznych, szczególnie węgla 
brunatnego, zostanie poprzedzone szczegółową wielokryterialną analizą opłacalności z pełnym 
uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych.” 
Ochrona złóż kopalin przewidziana w KPZK 2030 związana jest z wprowadzeniem pojęcia surowców 
strategicznych (energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych) Lokalizacja 
niezagospodarowanych złóż tych surowców ma być obligatoryjnie uwzględniana w aktach planistycznych. 
Do złóż strategicznych węgla brunatnego KZPK 2030 zaliczyła wyłącznie złoża „Legnica”, „Gubin”, „Gubin 
1”, Złoczew”.  
Przyjęcie stanowiska, iż przez zamieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
informacji „Kopaliny należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego podlegają 
ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, kompleksowym wykorzystaniu  
i niezwłocznej rekultywacji złóż wyeksploatowanych. Obszary udokumentowanych złóż kopalin  
i perspektywicznego występowania złóż, zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, muszą więc być 
chronione przed trwałym zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich przyszłe wykorzystanie” oraz przez 
wskazanie nieaktualnych granic złoża gmina utraciła władztwo planistyczne na terenie własnej jednostki 
samorządu terytorialnego byłoby daleko idącą ingerencją w konstytucyjną autonomiczność i samorządność 
gminy i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 i 11 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1955 r. 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607), społeczności lokalne mają - w zakresie określonym prawem - swobodę 
działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres 
kompetencji innych organów władzy. 
Na podstawie aktualnych ekspertyz naukowych w zakresie skutków ekonomicznych dalszej eksploatacji  
w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim oraz skutków ekonomicznych 
ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Dęby Szlacheckie - analizy kosztów 
dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wpływu ewentualnej budowy kopalni węgla 
brunatnego na wody powierzchniowe i podziemne należy stwierdzić, iż zarówno dalszą eksploatację 
czynnych odkrywek jak i uruchomienie nowej odkrywki „Dęby Szlacheckie” nie można uznać za racjonalne 
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Decyzje o rozpoczęciu na skalę przemysłową wydobycia węgla 
brunatnego oraz o powstaniu zespołu elektrowni były podejmowane w innym ustroju, były decyzjami 
przede wszystkim politycznymi, nie znajdują uzasadnienia w chwili obecnej.  
 
 
Zasady w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego określone w planie zagospodaro-
wania przestrzennego województwa wielkopolskiego najważniejsze dla gminy Babiak to: 
 
- ochrona ilości wód podziemnych powinna być realizowana poprzez racjonalne kształtowanie poboru 

wody, melioracji, regulacji odpływu itp., z czego największe znaczenie ma kształtowanie poboru wód, 
uwzględniające ochronę zasobów najcenniejszych, słabo odnawialnych zbiorników wodonośnych 
(uporządkowanie tego problemu wymaga wprowadzenia waloryzacji zasobów wód podziemnych  
i wymuszenia za pomocą środków ekonomicznych i administracyjnych ochrony zbiorników szczególnie 
cennych); zasoby wód podziemnych powinny być wykorzystywane dla potrzeb ludności, jako woda do 
picia i jako surowiec dla przemysłu spożywczego oraz innych specjalnych działów produkcji, natomiast 
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dla potrzeb rolnictwa, pozostałego przemysłu, energetyki, rekreacji powinny być wykorzystywane wody 
powierzchniowe; 

- ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych powinna obejmować szereg działań 
eliminujących lub ograniczających źródła zanieczyszczenia tych wód związane z różnymi formami 
działalności gospodarczej oraz bytowania człowieka w środowisku: prawno - administracyjnych, 
technicznych, ekonomicznych, edukacyjnych. Istotnym elementem warunkującym ochronę wód jest 
monitoring ich jakości. Ochronę należy koncentrować szczególnie w strefach ujęć wód podziemnych 
oraz na obszarach ochronnych głównych zbiorników tych wód. Do najważniejszych działań 
minimalizujących degradację jakości wód w skali regionalnej należy zaliczyć: 

- kanalizowanie terenów osadnictwa, 
- racjonalizację zużycia nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie, 
- prowadzenie wodochronnej gospodarki w dorzeczach; 
- pozostawienie nieuregulowanych rzek i odcinków rzek, których funkcje przyrodnicze nie uległy 

przeobrażeniom z uwzględnieniem wymogów racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej, 

- ochrona istniejących oraz kształtowanie nowych enklaw ekologicznych stanowiących bariery 
biogeochemiczne w sąsiedztwie cieków i zbiorników wód śródlądowych, 

- ochronę ekosystemów podmokłych i wilgotnych, 
- poprawa jakości powietrza i zminimalizowanie uciążliwego hałasu głównie poprzez: 

- modernizacje dużych instalacji energetycznych, 
- zabiegi termorenowacyjne i likwidacja lokalnych nieekologicznych kotłowni, 
- upowszechnianie paliw niskoemisyjnych (przejście na gaz ziemny lub olej opałowy lekki), 

wykorzystanie wód geotermalnych, 
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie, egzekwowanie reżimów 

emisji spalin przez pojazdy. 
 
Zasady w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 
 
Podstawową zasadą pozwalającą na zachowanie dóbr kultury dla przyszłych pokoleń jest bezwzględne 
przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa. Ochrona krajobrazu kulturowego może być 
realizowana poprzez właściwe zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
ustaleniach decyzji o warunkach zabudowy.  
 
Ekofizjografia województwa wielkopolskiego dzieli krajobrazy województwa w sposób następujący. 
 
„Pod względem rzeźby terenu wyróżnić można w Wielkopolsce trzy podstawowe rodzaje krajobrazów: 

• dolinny – tereny teras zalewowych, położone wzdłuż rzek, pierwotnie pokryte roślinnością łęgową, 
• równinny nizinny – obszary moreny dennej, o powierzchni często zupełnie płaskiej, pierwotnie 

porośnięte lasami, a obecnie w większości zagospodarowana rolniczo, 
• pagórkowaty – obszary moreny czołowej, na które składają się pagórki i wały, układające się często 

w pasma i mające przebieg zbliżony do równoleżnikowego. 
Z kolei, z uwagi na stopień antropogenicznego przekształcenia krajobrazów naturalnych na obszarze 
województwa można wskazać: 

• krajobrazy seminaturalne – obejmujące obszary o znacznym stopniu zachowania naturalnych cech 
– obecnie częściowo objęte ochroną prawną, 

• krajobrazy przekształcone: 
− wiejskie – obejmuje tereny produkcji rolniczej wraz z historycznie ukształtowaną siecią 

osadniczą, 
− zurbanizowane – obejmuje tereny przekształcone przez procesy urbanizacyjne i przemysłowe. 

 
Na terenie województwa wielkopolskiego wyróżniono pięć podstawowych typów krajobrazu: 
zurbanizowany, leśny, wiejski, dolinno-jeziorny i zdegradowany. 
 
Krajobraz zurbanizowany to przede wszystkim przestrzeń miejska. Założenia urbanistyczne, są najbardziej 
wyróżniającymi się w krajobrazie widocznymi przejawami działalności człowieka. Przestrzeń 
zurbanizowana składa się z: zespołów obiektów budowlanych, form urządzonej zieleni, rozmieszczonych  
w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg. Każda  
z miejscowości cechuje się swoim specyficznym charakterem, kształtującym nie tylko przestrzeń miejską, 
ale również przestrzeń najbliższych okolic. Miasto postrzegane jest zawsze w dwóch aspektach,  
z zewnątrz przez obserwatorów jadących w kierunku miejscowości (panoramy zewnętrzne, przedpola 
ekspozycji, osie widokowe, ciągi widokowe, dominanty) oraz od wewnątrz (wewnętrzne osie widokowe, 
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dominanty, wewnętrzne pola ekspozycji) przez obserwatora przebywającego bezpośrednio w przestrzeni 
miejskiej. 
  
Krajobraz leśny to tereny porośnięte lasem, czasami z enklawami przestrzeni otwartej w postaci m.in.: pól 
uprawnych, łąk i nieużytków. W krajobrazie leśnym sporadycznie mogą pojawić się także niewielkie 
jednostki osadnicze, które położone są w bliskiej odległości od dużych kompleksów leśnych oraz osady 
śródleśne. W typie krajobrazu leśnego wydzielono podtyp leśny zwyczajny i leśny z obszarami wiejskimi. 
 
Krajobraz wiejski jest dominującym typem krajobrazu na terenie Wielkopolski. Charakterystyczną cechą 
tego krajobrazu jest przewaga pól uprawnych, z enklawami zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 
Integralną częścią krajobrazu jest też sieć osadnicza, w większości o wiejskim charakterze zabudowy. 
Dominuje zabudowa zagrodowa z budynkami mieszkalnymi i związanymi z produkcja rolną. Zabudowie 
zagrodowej często towarzyszy zabudowa dworska i pałacowa, produkcyjno - usługowa i usług 
podstawowych. Otwarty krajobraz wiejski urozmaicony jest elementami kulturowymi o wartościach 
historyczno - krajobrazowych, do których należą przede wszystkim drewniane wiatraki, a także kapliczki  
i krzyże przydrożne stawiane na rozstajach polnych dróg. W krajobrazie wiejskim wydzielono następujące 
podtypy:  

− wiejski zwyczajny 
− wiejski z obszarami leśnymi, 
− wiejski pagórkowaty, 
− wiejski pagórkowaty z obszarami leśnymi. 

 
Ekofizjografia województwa wielkopolskiego opisuje „Wpływ eksploatacji kopalin na środowisko”  
„W Wielkopolsce czynnikiem mającym szczególnie istotny wpływ na przekształcenia środowiska 
przyrodniczego jest odkrywkowa eksploatacja kopalin. Oddziaływania dotyczą głównie rzeźby terenu, 
zmian w stosunkach wodnych, degradacji gleb, wpływu na użytki rolne i leśne, zanieczyszczenia 
atmosfery, degradacji walorów krajobrazowych zarówno w fazie eksploatacji złoża, jak i po 
zakończeniu wydobycia kopaliny. Województwo wielkopolskie ma największą w skali kraju 
powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych. W roku 2012 r. wynosiła ona 9 799 ha,  
z czego aż 7 953 ha stanowiły grunty zdegradowane i zdewastowane w wyniku działalności 
górnictwa i kopalnictwa surowców (w tym surowców energetycznych — 6 387 ha). Największe 
przeobrażenia środowiska przyrodniczego związane są z eksploatacją węgla brunatnego  
występują w rejonie Konina i Turku. Wielkość terenów górniczych ustanowionych dla obszarów 
eksploatacji węgla, czyli obszarów, na których należy przewidywać wpływ robót górniczych  
na środowisko, wynosi w tym rejonie około 78 000 ha.” 
 
Dla województwa wielkopolskiego aktualnie nie opracowano audytu krajobrazowego, obowiązek 
sporządzenia którego wprowadzono w art. 38 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Krajobraz gminy Babiak. 
 
Północna i południowa część Ziemi Kolskiej różnią się znacznie między sobą. Gminy Babiak i Przedecz  
w większości znajdują się na Pojezierzu Kujawskim. Jest to teren objęty podczas ostatniego zlodowacenia 
(„bałtyckiego”) zasięgiem lądolodu z wyraźnymi śladami jego działalności. Najbardziej typowymi cechami 
młodoglacjalnego krajobrazu tego obszaru są: występowanie jezior polodowcowych oraz pagórkowaty 
krajobraz. Na terenie gminy Babiak, położonej w obrębie Pojezierza Kujawskiego oraz Wysoczyzny 
Kłodawskiej w niewielkiej skali występują niemal wszystkie typy krajobrazów występujących w 
Wielkopolsce. Na terenach pojezierza dominuje krajobraz jeziorny, w części południowej gminy krajobraz 
wiejski zwyczajny oraz krajobraz leśny. Ale występują tu także tereny pagórkowate – obszary moreny 
czołowej, układające się w pasma, pagórki i wały, krajobraz wiejski pagórkowaty, leśny z obszarami 
wiejskimi. Babiak i Brdów, które posiadały prawa miejskie mają cechy małych miasteczek.  
Najwyższe wzgórze w rejonie Łazisk, Gryglaków, Lichenka osiąga do 159 m n.p.m. Różnice wysokości 
terenów wokół jeziora Lubotyń i jeziora Brzeskiego sięgają 37 m (od ok.98 m n.p.m. do 135 m n.p.m.) 
Różnice poziomów punktów odległych zaledwie o ok.500 m na terenie rezerwatu „Kawęczyńskie Brzęki” 
wynoszą 40 m (od 100 m n.p.m. do 140 m n.p.m.) 
Krajobraz zdegradowany na terenie Wielkopolski związany jest z eksploatacją węgla brunatnego  
w okolicach Konina i Turku. Wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową prowadzi do 
przekształceń środowiska, które w zasadzie nie poddają się pełnej rekultywacji – jeśli za taką uznamy 
przywrócenie obszaru do stanu poprzedniego. W wyniku działalności wydobywczej prowadzonej metodą 
odkrywkową powstają znaczne przeobrażenia krajobrazu. Następują zmiany morfologii terenu, redukcja 
pokrycia szaty roślinnej, a w konsekwencji zubożenie świata zwierzęcego oraz przekształcenie warunków 
wodnych eksploatowanego obszaru i znacznych obszarów odwadnianych. Przemiany te prowadzą do 
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degradacji krajobrazu. „Dla uświadomienia sobie skali zagrożenia i zmian środowiska warto udać się w 
rejon Kleczewa i przejechać drogą w kierunku Wilczyna, która prowadzi na skraju dawnych obszarów 
wydobycia węgla brunatnego. Ponury obraz tysięcy hektarów nie przypominających żadnego ekosystemu 
naturalnego w Europie. Wspomniana droga jest tak pofalowana wskutek osiadania, że przypomina tor 
crossowy.” (Ekspertyza „Oddziaływanie planowanej Eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego 
„Dęby Szlacheckie” w gminie Babiak i Koło”, dr Michał Wilczyński, 25.04.2016 r. Warszawa Nr upr.geol. 02 
0792.) 
Na terenie gminy Babiak nie występuje krajobraz zdegradowany i wolą mieszkańców gminy jest ochrona 
istniejących krajobrazów. 
 
 
2.UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

2.1. Położenie geograficzne, geologia, rzeźba terenu, surowce mineralne. 
 
Topografia 
 
W ujęciu fizyczno - geograficznym teren gminy Babiak jest położony w Prowincji Niż Środkowoeuropejski,  
w większej części w: 
- Podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie; 
- Makroregionie Pojezierze Wielkopolskie; 
- Mezoregionie Pojezierze Kujawskie. 
Część południowa gminy znajduje się w: 
− Podprowincji Niziny Środkowopolskie 
− Makroregionie Nizina Południowowielkopolska 
− Mezoregion Wysoczyzna Kłodawska  
Pojezierze Kujawskie zajmuje większą część gminy, część północną i środkową. Stanowi kontynuację 
Pojezierza Gnieźnieńskiego na wschód od Gopła i południkowego przedłużenia jego rynny na dolinę 
Warty. Od północy sąsiaduje z Równiną Inowrocławską, od wschodu z Kotliną Płocką, od południa 
natomiast wyraźną granicę krajobrazową z Kotliną Kolską i Wysoczyzną Kłodawską wyznacza granica 
zlodowacenia wiślańskiego. Na terenie pojezierza można wyróżnić dwa pasma wzgórz morenowych  
o kierunku równoleżnikowym oraz rozdzielającą je równinę, którą przepływa Noteć w górnym biegu. 
Pasmo południowe, przechodzące przez teren Gminy Babiak, jest wyższe.  
Krajobraz Wysoczyzny Kłodawskiej stanowią bezjeziorne obszary staroglacjalne, charakteryzujące się 
rozległymi równinami moreny dennej, rozciętej połogimi dolinami denudacyjnymi i wzgórzami moren 
czołowych o długich i silnie złagodzonych stokach. Na podstawie podziału W. Stankowskiego, w skład 
Wysoczyzny Kłodawskiej wchodzą: Równina Sompoleńska, Pagórki Łuczywnowsko – Modzerowskie, 
Równina Kęcerzyńska, Równina Kiełczewska. 
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Źródło: „Gmina Babiak, opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” 

 
 
Rzeźba terenu 
 
W zasadniczej części gminy Babiak dominuje wysoczyzna morenowa płaska która występuje w północno 
wschodniej oraz południowo wschodniej części gminy i zajmuje około 67% powierzchni. Rzeźba terenu 
typu płasko-dolinnego zajmuje obszar około 1,5% gminy i kształtuje północny oraz południowy skrawek 
gminy. Na obszarze gminy zaznaczają się liczne wzniesienia oraz rynny polodowcowe. Rzeźba terenu 
typu falisto pagórkowatego zajmuje około 23% powierzchni gminy, a doliny zagłębień rynnowych około 7%. 
Obie te formy występują w środkowej części gminy. W północno zachodniej części gminy można wyróżnić 
obszar pagórków ostańcowych stanowiących około 1,5% powierzchni gminy. Charakterystycznymi 
elementami morfologii terenu są dwa pasma wzgórz morenowych o kierunku równoleżnikowym wraz z 
rozdzielającą je równiną, przez którą przepływa rzeka Noteć. Przebiegające przez obszar gminy 
południowe pasmo wzgórz morenowych jest wyższe od północnego. Najwyższe wzgórze o wysokości 159 
m n.p.m. występuje w Lichenku. Południową część gminy stanowi wysoczyzna morenowa, będąca 
monotonną równiną denudacyjną. Północna granica wysoczyzny wyznacza zasięg zlodowacenia 
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wiślańskiego z charakterystycznym zespołem młodoglacjalnych form terenu i występowaniem jezior 
rynnowych w okolicach Brdowa, Chodcza, Lubienia Kujawskiego i Gostynina. 

 
Źródło: „Gmina Babiak, opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” 

 
 
Budowa geologiczna, złoża, analiza zasadności wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Dęby Szlacheckie”  
 
Gmina prawie całym swym obszarem położona jest w Niecce Łódzkiej, jej wschodnia część położona jest 
na skłonie tej jednostki, granicząc z Antyklinorium Kujawskim. Niecka Łódzka jest wypełniona utworami 
pochodzenia mezozoicznego, które są reprezentowane przez utwory kredowe. Najdalej wysunięty  
na wschód fragment gminy, położony w Antyklinorium Kujawskim posiada podłoże mezozoiczne, 
zbudowane z utworów jurajskich. W rejonie tym przebiega północna część strefy występowania serii 
solonośnej wysadu kłodawskiego. Stefa ta rozciąga się na szerokości około 3 km od miejscowości 
Szatanowo do miejscowości Łuczynowo. 
Na utworach mezozoicznych „zalega” trzeciorzęd, reprezentowany przez iły mioceńskie, mułki, piaski ilaste 
miejscowo z wkładkami węgli brunatnych (na zachodzie gminy) oraz przez iły plioceńskie (na wschodzie 
gminy). Utwory trzeciorzędowe posiadają miąższość około 70 m. Na całej powierzchni gminy utwory 
trzeciorzędowe przykryte są warstwą osadów czwartorzędowych. Budują je gliny zwałowe (dwa poziomy 
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piasków ze żwirem) pochodzenia zlodowacenia bałtyckiego (północna i wschodnia część gminy) oraz 
zlodowacenia środkowopolskiego (południowo – zachodnia część gminy). Miąższość utworów 
czwartorzędowych wynosi około 30 – 50 m. 
Osady plejstoceńskie to żwiry wodnolodowcowe oraz piaski. Na piaskach leżą płaty glin zwałowych, 
pokryte niekiedy lodowcowymi piaskami ze żwirem. Utwory morenowe występują w gminie zwłaszcza w jej 
północno – zachodniej części (Kawęczyn). Wał morenowy, jaki się tam znajduje, posiada wysokość 
względną około 40 m. Od 1969 nie prowadzi się tam eksploatacji kruszywa, gdyż w tym czasie otworzono 
tam rezerwat przyrody „Kawęczyńskie Brzęki”. 
Piaski typu kemowego występują w rejonach Jurka, Zakrzewa, Góraja, na północ od miejscowości 
Polonisz występują pojedyncze pagórki typu ozowego. W okolicy Kiejsz występują piaski wydmowe. 
Utwory holoceńskie zostały w gminie ukształtowane przez piaski rzeczne w dolinach rzek oraz namuły, 
torfy oraz gytie. 
 
Obszar gminy Babiak zlokalizowany jest w strefie poznańsko-kaliskiej wskazanej jako obszar 
perspektywicznych zasobów gazu zamkniętego (tight gas), określonego na podstawie występowania 
permskiego piaskowca czerwonego spągowca ( „Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych 
zwięzłych skałach zbiornikowych Polski”, Warszawa 2014 r.). 
W 2011 roku została wydana pierwsza koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Zgodnie z koncesją nr 53/2011/p działania poszukiwawcze i rozpoznawcze objęły obszar całej 
gminy. Obszar gminy Babiak został ponownie wskazany w złożonym przez Strzelecki Energia Sp. z o.o. 
wniosku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (obszar Koło blok koncesyjny 
nr 210) (dane Urzędu Gminy Babiak).  Zgodnie z „Mapą koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego shale 
gas wg stanu na 29.02.2016 r.”, opublikowaną przez Ministerstwo Środowiska 01.03.2016 r., cały obszar 
gminy Babiak został wskazany jako objęty poszukiwaniami. Zgodnie z przedłożonym w Urzędzie Gminy 
Babiak projektem koncesji nr /2015/p - projekt w ciągu 4 lat od uzyskania zgody zaplanowano obligatoryjne 
wykonanie reprocesingu i reinterpretacji danych sejsmicznych 2D (w łącznej długości 50 km) lub zdjęć 
sejsmicznych 3D (łącznie 25 km2) oraz 1 otworu wiertniczego (maksymalnie do 5 000 metrów głębokości). 
W ramach planowanych prac opcjonalnych zaplanowano wykonanie badań sejsmicznych 2D (łącznie 600 
km) lub badań 3D (łącznie 300 km²) oraz 6 otworów wiertniczych o głębokości maksymalnej do 5 000 
metrów z 24 odcinkami horyzontalnymi o długości do 2 000 metrów każdy z opcją szczelinowania 
hydraulicznego. Obszar gminy Babiak stanowi 11,6% powierzchni całkowitej obszaru wskazanego w 
koncesji dla obszaru Koło.  
 
Ponadto gmina Babiak znajduje się w obszarze Polski centralnej (niecki mogileńsko-łódzkiej, w części wału 
kujawskiego i obszaru przedsudeckiego) wytypowanym jako obszar najbardziej perspektywiczny dla 
lokalizacji potencjalnych systemów geotermicznych (EGS) w suchych skałach osadowych (Sowiżdżał A., 
Hajto M., Stefaniuk M., Targosz P., Kępińska B., Warszawa/Kraków 2013). 

 

 
Fragment mapy rozkładu temperatury na głębokości 2 km ( wg Szewczyka, 2010) 

 
„Najbardziej perspektywiczny obszar dla lokalizacji potencjalnych systemów geotermicznych (EGS) 
znajduje się w Polsce centralnej, na obszarze anomalii termalnej rozciągającej się między Piotrkowem 
Trybunalskim, Szamotułami i Płockiem: „są poważne perspektywy do budowy zamkniętych systemów 
geotermicznych w skałach triasu środkowego i dolnego, permu dolnego oraz karbonu, jakkolwiek 
największe perspektywy związane są z utworami triasu dolnego o dużej miąższości”. Geotermia EGS to 
systemy wykorzystujące gorące suche skały do budowy zamkniętych systemów odbioru z nich ciepła (...) 
W tym obszarze na głębokości 6000 m temperatura skał może wynosić 200°C, a według badań wydatek 
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ciepła wynosi 90 GJ/m². Na południe od jeziora Brdowskiego udokumentowano anomalię mającą znaczący 
potencjał gospodarczy w przyszłości.(...) W perspektywie 15 – 20 lat wykorzystanie ciepła do produkcji 
energii elektrycznej w systemie EGS będzie dość często stosowaną technologią o niskich kosztach 
operacyjnych. A co szczególnie ważne jest to odnawialne źródło energii niegenerujące jakichkolwiek 
zanieczyszczeń.” 
 
Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze udokumentowane złoża 
kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz 
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Przy czym dla obowiązku wprowadzenia 
obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy został określony termin 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez 
właściwy organ administracji geologicznej.  
 
Na terenie gminy Babiak znajdują się następujące udokumentowane złoża. 
 
Złoża kruszywa naturalnego 

Na terenie gminy Babiak zniesiono dwa wyeksploatowane złoża kruszywa naturalnego: Łaziska KN 5077 
oraz Łaziska KN 9531. 
 
Złoże „Grądy Brdowskie” Nr złoża KN 5119, udokumentowano wstępnie wg stanu na 1989-07-01 nr 
decyzji/zawiadomienia KZK/012/J/5748/90 w kategorii C2, o zasobach 1,027 tys. ton ma miąższość od 6,9 
do 14,8 m, średnio wynosi 11 m. Powierzchnia złoża wynosi 5,10 ha. 
 

 

 

 

 

Złoża węgla brunatnego 

Złoże węgla brunatnego Izbica Kujawska Nr WB 435, złoże węgla energetycznego o zasobach 
rozpoznanych wstępnie (w kat. C2), 15 426,89 tys. ton zatwierdzonych zasobów pozabilansowych 
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(Zatwierdzone zasoby geologiczne wg stanu na 2013-12-31 nr decyzji/zawiadomienia DGK-VIII-4741-
8244/26/17848/15/MW) – część złoża na terenie gminy Babiak, pozostała część w obrębie gminy Kłodawa. 
 
 
Pole 3 złoże Izbica Kujawska: 

 

Pole 2 złoża Izbica Kujawska: 

 

 
Złoże węgla brunatnego Mąkoszyn Grochowiska nr WB 748 – niewielka część złóż – dwóch pól w części 
północnej gminy, całe złoże na terenach gmin: Topólka, Wierzbinek, Babiak, Izbica Kujawska. Złoże  
o zasobach rozpoznanych szczegółowo. Zatwierdzone zasoby geologiczne wg stanu na 2008-12-31,  
nr decyzji/zawiadomienia DGiKGkzk-479-23/7883/4550/09/AW. Zasoby geologiczne poza filarami 
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ochronnymi bilansowe: w kat. A+B – 10.244 tys. ton, w kat.C1 -  36 716 tys. ton w kategorii C2 - 3 897 tys. 
ton. Zasoby pozabilansowe: w kat. A+B – 868 tys. ton, w kat.C1 -  12 915 tys. ton w kategorii C2 - 12 872 
tys. ton. Brak zasobów przemysłowych. 
 
Złoże Mąkoszyn Grochowiska: 

 
 
 
 
Złoże węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” nr WB 5605 – większość złoża na terenie gminy Babiak, 
część na terenie gminy Koło. Granice złoża zostały naniesione na rysunkach zmiany studium zgodnie  
z „Dodatkiem nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie 
w kat. C1” zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska DGK-VIII-47418243/25/17838/15/MW z dnia 
13.05.2015 r.,  
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Wg Ekspertyzy „Oddziaływanie planowanej Eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Dęby 
Szlacheckie” w gminie Babiak i Koło” (dr Michał Wilczyński, 25.04.2016 r. Warszawa Nr upr.geol. 02 0792) 
„II. Charakterystyka geologiczna złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” 
 1. Ocena szczegółowości rozpoznania złoża 
Złoże Dęby Szlacheckie zostało rozpoznane 332 wierceniami wykonanymi w latach 1960 – 2013. Z tego 
tylko 138 nawierciło pokład węgla brunatnego. W ramach robót geologicznych dla sporządzenia dodatku nr 
1 w latach 2011 - 2013  wykonano 98 wierceń o głębokości 59 – 102 m. Przeciętny rozstaw siatki wierceń 
w celu rozpoznania złoża „Dęby Szlacheckie” wynosi 400 x 500 m. W strefach rynien erozyjnych rozstaw 
wierceń jest mniejszy i wynosi ok.200 m. Według polskiego prawa ten stopień szczegółowości rozpoznania 
(kat.C1) jest wystarczający do ubiegania się o koncesję na wydobycie kopaliny. Jednakże według 
międzynarodowych standardów rozpoznania złoża w celu eksploatacji jest dalece niewystarczający. Także 
autorzy dokumentacji geologicznej z 2006 roku stwierdzają, że: „…złoże jest nieregularne mocno 
zerodowane, trudne do eksploatacji.” I dalej: „Celowość eksploatacji wymaga szczegółowej analizy 
ekonomicznej”. 
Polski system klasyfikacji zasobów pochodzi z 1950 roku z systemu gospodarki centralnie planowanej, gdy 
czynnik opłacalności wydobycia praktycznie nie był uwzględniany. Wprowadzenie w Polsce 
międzynarodowej klasyfikacji UNFC lub CRIRSCO (Combined Reserves International Reporting Standarts 
Commitee) mającej za podstawę kodeks JORC urealniłoby zasoby naszych złóż, zwłaszcza w kategorii 
„przemysłowe”. W myśl kodeksu JORC powszechnie stosowanego w wielu krajach (USA, Australia, 
Kanada, Wielka Brytania, Niemcy) pod uwagę brane są trzy podstawowe czynniki: 

• Atrakcyjność ekonomiczna uwzględniająca ceny surowca na wolnym rynku, 
• Dokładność oceny warunków technicznych i ekonomicznych wydobycia, 
• Stopień poznania geologicznego. 

Rozpoznanie złoża według polskich kryteriów do poziomu „geologiczne zasoby bilansowe w kategorii C1” 
w czołowych krajach „surowcowych” takich jak Australia, Kanada, USA nie mogłoby stanowić podstawy  
do skonstruowania biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego. W wymienionych krajach rozpoznanie 
geologiczne musi być bardziej szczegółowe niż w naszym kraju, zwłaszcza, jeśli budowa geologiczna jest 
skomplikowana, a parametry kopaliny niejednorodne w pionie i poziomie. Uruchomienie środków 
inwestycyjnych następuje po sporządzeniu biznes planu, w którym muszą być uwzględnione aspekty 
aktualnych i prognozowanych cen zbytu surowca, wykonalności technicznej i technologicznej po kosztach 
zapewniających uzyskanie dochodu, a także pokrycie kosztów rehabilitacji środowiska i rekultywacji po 
zakończeniu wydobycia. Takie rozpoznanie umożliwia wydzielenie opłacalnych ekonomicznie zasobów 
eksploatacyjnych pomniejszonych o przewidywane straty. 
Złoże „Dęby Szlacheckie” cechuje bardzo wysoki wskaźnik zmienności parametrów fizyko-chemicznych 
tak w profilach pionowych pokładów jak i w poziomym rozprzestrzenieniu. 
W przypadku znacznej zmienności parametrów fizyko-chemicznych kopaliny w złożu a zwłaszcza węgla 
brunatnego szczegółowość rozpoznania nabiera wyjątkowo ważnego znaczenia dla opłacalności 
wydobycia. Współczynnik zmienności złoża zarówno w profilu pionowym jak i w rozciągłości pokładu sięga 
60 %. O zmienności pokładu węgla brunatnego najlepiej świadczą parametry jakości węgla (tab.1.): 
 

 
Ze względu na zmienną i rozczłonkowaną budowę geologiczną złoże „Dęby Szlacheckie” należy zaliczyć 
do kategorii II – trudno dostępnych. Z powodu gleb chronionych klasy II – IVa, dużego kompleksu leśnego 
na E, i licznych obszarów bagienno-torfowych, złoże jest konfliktowe dla środowiska – klasa B. 
 2. Budowa złoża: zmienność budowy i parametrów mających istotny wpływ na wielkość zasobów 
Na powierzchni znacznej części obszaru złoża znajdują się osady piaszczyste holocenu i plejstocenu 
osiągające miąższości do 57 m (na ryc.7 obszar zaznaczony kolorem żółtym). W południowo - zachodniej 
części na powierzchni pojawiają się gliny zwałowe plejstocenu o miąższości do 41 m (na ryc.7 obszary 
jasnozielone). Osady plejstoceńskie pochodzenia polodowcowego w profilu pionowym są zróżnicowane 
litologicznie i miąższościowo; rozmyte erozyjnie, tworzące skomplikowany przekładaniec glin miejscami  
z wkładkami żwirów fluwioglacjalnych, piasków, mułków. Minimalne miąższości czwartorzędu wynoszą 32 
m a maksymalne 93 m. Takie rekordowe miąższości nawiercono w otworze 26/16, w centrum rynny 
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erozyjnej Kiejszy (ryc.7.) mającej szerokość 450 m, wypełnionej osadami plejstocenu. W tym wierceniu 
osady plejstocenu rozpoczynają się 14 m warstwą żwirów fluwioglacjalnych spoczywających na marglach 
kredy. Bezpośrednio pod czwartorzędem spoczywają osady miocenu. W praktyce górnictwa 
odkrywkowego węgla brunatnego utarło się wydzielać trzy serie litologiczne: podwęglową, węglową 
i nadwęglową. Seria nadwęglowa są to iły szare i szarozielone, podrzędnie mułki ilaste i piaski 
drobnoziarniste, zaliczane do warstw poznańskich, miocenu środkowego i górnego. Występowanie w tej 
serii zawęglonego detrytusu roślinnego jest jej cechą charakterystyczną. Z powodu znacznej erozji  
w okresie plejstoceńskim, seria ta ma bardzo zróżnicowany zasięg i miąższość. Miąższość utworów 
nadwęglowych wynosi od 0,0 do 23 m. Osady czwartorzędu wraz z serią nadwęglową tworzą nadkład 
złoża. W obrębie zasobów geologicznych bilansowych miąższości nadkładu wynoszą od 55,7 m do 88,4 
m. Średnia miąższość to 71,6 m. W części pozabilansowej złoża wartości są bardzo zbliżone: 55,3-84,0 m, 
średnio 67,3 m. 
Serię węglową tworzą osady pochodzenia roślinnego, miejscami przewarstwione piaskami 
drobnoziarnistymi, lub iłami. Przerosty zawierają wtrącenia częściowo uwęglonego detrytusu roślinnego, 
okruchy ksylitu oraz pyłu węglowego.(...) Pokład węgla o wartości opałowej powyżej wartości granicznej 
6,5 MJ/kg znajduje się w stropie serii węglowej. Jest to węgiel ziemisty barwy brunatnej do 
ciemnobrunatnej, miejscami kruchy, zawierający ksylit. Miąższość pokładu węgla w granicach zasobów 
bilansowych waha się od 3,5 m w północnej części złoża do 14,7 m (jednolity pokład, wiercenie 28/06)  
w południowej części. Najczęściej pokład węgla zawiera przerosty piasków drobnoziarnistych  
o zróżnicowanych miąższościach. Przerosty mogą osiągać maksymalną miąższość 5,8 m. Spąg serii 
węglowej w obszarze bilansowym złoża znajduje się na rzędnej 9,0 – 58,3 m npm.  Stosunek miąższości  
nadkładu do miąższości serii węglowej w obszarze bilansowym złoża wynosi 4,3 – 12,8; średnio 9,1.  
A zatem mieści się w granicznych wartościach definiujących złoże (tab.3). W obszarze pozabilansowym 
złoża te wartości wynoszą 11,1 – 29,4; średnio 15,9. Zgodnie z dokumentacją geologiczną i dodatkiem  
nr 1, największe miąższości węgla brunatnego są w części południowej i południowo – zachodniej 
maksymalnie 12 m. W miarę jednolity pokład węgla brunatnego najpłycej znajduje się w południowo - 
zachodniej części obszaru złożowego (50 – 60 m od powierzchni) a ku wschodowi zapada się na 
głębokość 90 – 100 m poniżej powierzchni terenu. 
Zdaniem autorów dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla „Dęby Szlacheckie” 
jednopokładowe. Analiza dokumentów geologicznych wskazuje, zdaniem autora ekspertyzy, iż pokład 
węgla brunatnego nie jest „jednolity i stały” lecz są miejsca gdzie rozdzielony jest na dwa pokłady dość 
grubymi przewarstwieniami piasków drobnoziarnistych i iłów o miąższości do 9,4 m co pokazuje profil 
wiercenia 20/52. W wierceniu 20/08 nawiercono pokład węgla brunatnego o miąższości 8,9 m  
z przerostami 1 m i 2 m a pod tym jest 12,2 m miąższości piasków, pod którymi zalega drugi pokład węgla 
o grubości 1,4 m (wiercenie 20/08). W otworach, 40/16, 44/16 nawiercono izolowane soczewy i dwa 
pokłady. Seria podwęglowa to głównie osady piaszczyste. Są to piaski kwarcowe drobnoziarniste i pylaste 
barwy jasnoszarej i szarej, z muskowitem, niekiedy z przewarstwieniami mułków. Ich miąższość jest 
zmienna i waha się w granicach od 4,7 do 24 m. Zdarza się zaleganie serii węglowej bezpośrednio 
 na zwietrzelinie margli kredowych (wiercenie 20/40). 
W spągu miocenu występują osady kredy górnej. Są to najczęściej zwięzłe margle wapniste i piaszczyste 
barwy szarej i jasnoszarej, oraz opoki. Powierzchnia stropu kredy górnej generalnie nachylona jest  
w kierunku północno – wschodnim. Świadczy o tym rzędna stropu kredy stwierdzona wierceniami zarówno 
w części północnej złoża jak i w południowej. Maksymalne wyniesienie stropu kredy w zachodniej części 
mieści się w przedziale 48 – 52 m npm, a ku wschodowi obniża się do 10 – 23 m npm. W szczegółowym 
oglądzie można zidentyfikować lokalne dość znaczne deniwelacje o niewielkim promieniu świadczące  
o istnieniu deformacji nieciągłych – uskoków, także w osadach miocenu. 
Na podstawie analizy profili wiertniczych i przekrojów geologicznych i geologiczno-inżynierskich 
stwierdzam, że budowa geologiczna obszaru złoża „Dęby Szlacheckie” jest znacznie bardziej 
skomplikowana niż opisują to autorzy dokumentacji geologicznej z 2006 roku. Na dowód przedstawiam 
wybrane fakty: 

a. w otworach 8/14 i 12/14 (odległość pomiędzy nimi wynosi 432 m) nawiercone zostały margle 
kredowe, na rzędnej  odpowiednio 52,21 m npm i 50,56 m npm. Kredy nie nawiercono w otworze 6/15 
położonym 190 m ku zachodowi od otworu 8/14 mimo, iż zakończono otwór na rzędnej 51,52 m npm. 
Podobnie  na wschód od wiercenia 12/14 w otworze 14/14  nie nawiercono stropu kredy a otwór zakończył 
na rzędnej 40,64 m npm.  Niewątpliwie otwory 8/14 i 12/14 wyznaczają wyniesioną tektoniczną strukturę 
zrębową w podłożu mezozoicznym miocenu. Szerokość tego zrębu nie przekracza 500 m. Ponadto  
w otworze 8/14 strop pokładu węgla brunatnego jest na rzędnej 63,5 m npm, w otworze 12/14 na 59,2 m 
npm, a 331 m ku wschodowi w wierceniu 14/14 na rzędnej 48,14 m npm i w kolejnym otworze 18/14  
na głębokości 47 m npm. Zatem pomiędzy otworami 12/14 i 14/14 istnieje struktura nieciągła – uskok tnący 
podłoże mezozoiczne i miocen co najmniej o 11 m. 

b. W otworze 36/08 strop margli kredowych nawiercono na rzędnej 32 m npm a 450 m na północ  
w wierceniu 36/12 na głębokości 11 m npm, nie nawiercono stropu kredy. Podobne deniwelacje 
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odnotowuje się w położeniu spągu pokładu węgla. Miąższość serii podwęglowej wraz z przerostami  
w wierceniu 36/12 wynosi 14,8 m, podczas gdy w wierceniu 36/08 niespełna 1 m. Z pewnością jest to 
struktura nieciągła (uskok) w podłożu mezozoicznym przecinająca miocen i aktywna w czasie 
sedymentacji miocenu. 

c. W otworze 28/16 strop kredy jest na rzędnej 47,2 m npm, a 255 m na zachód w otworze 26/16 jest 
20 m niżej, na rzędnej 26,3 m npm. Rynny erozyjne, doliny rzek powstają na strefach deformacji 
nieciągłych. Taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku rynny erozyjnej Kiejszy (otwór 26/16).    

 
Zestawione powyżej obserwacje wskazują na istnienie w podłożu mezozoicznym miocenu nieciągłych 
struktur tektonicznych (rowów i zrębów) czynnych w okresie sedymentacji miocenu (zmienne miąższości 
pokładu węglowego) a także w okresie post mioceńskim. W odległości 2-3 km na E od granicy złoża 
bezpośrednio pod osadami kenozoiku znajduje się wąska struktura o kierunku NW-SE z osadami jury 
dolnej w centrum (ryc.1.) będąca przedłużeniem wysadu Kłodawy. W północno – zachodnim krańcu tej 
struktury widoczny jest wysad soli permskich Izbicy Kujawskiej bezpośrednio pod kenozoikiem. 
 
Obszar złoża Dęby Szlacheckie znajduje się na pograniczu dwóch wielkich jednostek tektonicznych: 
antyklinorium śródpolskiego – segment kujawski i synklinorium szczecińsko – miechowskiego, segment 
mogileńsko – łódzki. Na poniższej mapie widoczne są strefy uskokowe o kierunku NW-SE w mezozoiku 
tnące w poprzek obszar złoża. Niewątpliwie komplementarnymi uskokami są strefy NE – SW aktywne po 
okresie kredy, na których mogły się rozwinąć rynny erozyjne. Ogromne znaczenie dla sedymentacji 
miocenu mają ruchy pionowe wzdłuż uskoków udokumentowane w złożach Bełchatowa, i Złoczewa. 
Trudno sobie wyobrazić, iż obszar Dębów Szlacheckich położony 200 km ku NW w strefie jednostek 
tektonicznych przecinających całą Polskę był stabilny w okresie sedymentacji miocenu.” 
 
 

 
 
 
Złoże jest silnie rozczłonkowane plejstoceńskimi rynnami erozyjnymi, (ryc.7.). Część północna złoża jest 
oddzielona rynną o szerokości 1,7 km biegnącą od jeziora Modzerowskiego ku południowemu – 
zachodowi, wypełnioną osadami polodowcowymi plejstocenu o miąższości 93,5 m, bez serii węglowej,  
i niewielkiej miąższości serii podwęglowej (3,5 m). W centrum złoża (miejscowość Kiejsze) przebiega 
ponad 3 km rynna o kierunku NE – SW i szerokości 1 – 2 km, kolejna ku NE także o kierunku NE – SW  
(Nowiny Brdowskie) o długości 2,5 km i szerokości 0,6 km. Ponadto w obszarze złoża znajdują się 2 
wyerodowane „okna”  pozbawione utworów miocenu: w rejonie miejscowości Osowie, na przedłużeniu ku 
południowi rynny Nowin Brdowskich o wymiarach 0,6 X 0,4 km i na wschód od wsi Babiak. Już ten obraz 
rynien erozyjnych i granic zasięgu węgla widocznych na mapie poglądowej (ryc.7.) pokazuje, jak złoże 
„Dęby Szlacheckie” jest nieregularne i jak wysokie będą koszty pozyskania węgla.   
 3. Ocena możliwych do wydobycia zasobów – zasoby operatywne 
Zatwierdzone w 2015 roku przez Ministra Środowiska geologiczne zasoby bilansowe złoża „Dęby  
Szlacheckie” wynoszą 103,171 mln ton. Obszar bilansowy złoża wynosi 1071,1 ha. Na mapie poglądowej 
(ryc.7.) jest to obszar ograniczony brązowymi liniami. Obszar pozabilansowy złoża – nie spełniający 
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granicznych wartości parametrów definiujących złoże i jego granic (tab.3) zawarty jest pomiędzy granicą 
zasięgu węgla brunatnego (linia czarna), a granicą złoża (linia brązowa), a jego powierzchnia wynosi 
1056,2 ha. Do obliczeń zasobów przemysłowych (tab.4.) uwzględnia się jedynie część bilansową złoża 
planowaną do zagospodarowania i znajdującą się w obrębie planowanego obszaru górniczego (ryc.7, linia 
czerwona przerywana). W „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” inwestor podaje, iż zasoby przemysłowe 
wynoszą 77 mln ton. Autor zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, i posiadanymi uprawnieniami  
do projektowania, dokumentowania złóż kopalin stałych oraz nadzoru robót geologicznych w ramach 
niniejszych prac przeanalizował dokumentacje geologiczne tego złoża, i na podstawie własnych obliczeń 
stwierdził, że w obrębie planowanego obszaru górniczego (ryc.7.) zasoby przemysłowe zostały w dodatku 
nr 1 policzone poprawnie. W obliczeniach prawidłowo wyłączono zasoby pozabilansowe, oraz części złoża 
bilansowego na północ od miejscowości Babiak, i na północny – wschód od magistrali kolejowej Śląsk – 
Porty. 
Dla oceny ekonomicznej wartości złoża podstawowe znaczenie ma rzeczywista wielkość strat w złożu  
w trakcie wydobycia. Zasoby operacyjne (tab.4.), czyli możliwe do wydobycia ze złoża określa prosty wzór: 

Zasoby przemysłowe – straty = zasoby operacyjne 
Straty w czasie wydobycia uzależnione są od formy złoża i nadkładu. Stratami są na ogół części 
niewybrane, pozostawione w złożu, na przykład wskutek optymalizacji technologii wydobycia. Przyjmuje 
się, że eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego powoduje straty w zasobach przemysłowych rzędu 5 – 
10 %. Autor niniejszej ekspertyzy znając skomplikowaną budowę złoża, liczne rynny erozyjne, rozmycia 
pokładów, i stan rozpoznania przyjmuje górny poziom strat. Zatem do wydobycia ze złoża „Dęby 
Szlacheckie” byłoby możliwe 69 mln ton.   
 4. Ocena ekonomicznej wartości złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” 
Wartość ekonomiczną złoża w uproszczony sposób można oszacować licząc koszty zdjęcia nadkładu, 
odwodnienia, i wydobycia. Jako podstawę takiego rachunku autor posłużył się danymi zawartymi  
w publikacjach J.R.Kasiński, S.Mazurek, M.Piwocki, oraz w pracy K. Czopek, B. Trzaskuś-Żak. Koszt 
zdjęcia 816 mln m³ nadkładu wyniesie 3,3 mld zł.  Ponadto istotnie ważącym kosztem jest odwadnianie 
złoża w trakcie eksploatacji, koszty wywłaszczeń, przełożenia istniejącej infrastruktury (drogi, linie 
energetyczne, gazociąg przesyłowy. Całkowite koszty wydobycia węgla brunatnego z tego złoża w ilości 
69 mln ton łącznie, wyniosą około 4,5 mld zł. Dla uzyskania przychodu kopalnia winna sprzedawać 
elektrowni węgiel brunatny w cenie ok. 80 zł/tonę. Przychód KWB Konin SA za dostawę węgla z tej 
odkrywki wyniósłby 5,5 mld zł. Oznaczałoby to zysk brutto około 1 mld zł w całym okresie wydobycia 
węgla. I do tego momentu wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Dęby Szlacheckie” jest opłacalne. 
Problemem jest koszt wytwarzania energii elektrycznej przy sprawności spalania węgla brunatnego poniżej 
40 %. A taką sprawność mają wszystkie kotły w elektrowniach ZEPAK SA poza elektrownią Pątnów II 
(sprawność 45 %). Dla przypomnienia średnia kaloryczność tony węgla ze złoża „Dęby Szlacheckie” 
(tab.1.) wynosi 2,26 MWh. Uwzględniając fakt, iż koszt paliwa stanowi w przybliżeniu 50 % kosztu 
wytworzenia energii elektrycznej powstaje pytanie: czy możliwe będzie sprzedawanie energii elektrycznej, 
której koszt wytworzenia wynosić będzie co najmniej 180 zł/MWh (ryc.2.), po doliczeniu kosztów emisji 
CO2 nawet po najniższej cenie 8 euro/tonę po ponad 210 zł/MWh ? 
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Sygnałem dla ograniczania wydobycia węgla brunatnego w Polsce jest systematyczny spadek hurtowych 
cen energii na konkurencyjnym rynku. Od 2012 roku do 2015 roku spadek ten wyniósł  -22 %. Od kilku lat 
spada też produkcja energii z węgla brunatnego (dane URE).  Średnie ceny hurtowe energii w Polsce 
wynosiły w 2015 roku 157 zł/MWh, podczas gdy w RFN 135 zł/MWh, a w Szwecji 89 zł/MWh.  
Ze sprawozdania finansowego ZEPAK SA za 2015 rok można obliczyć, iż podmiot ten sprzedawał energię 
elektryczną średnio po 167 zł/MWh. Od stycznia 2016 roku przez połączenie LITPOL i stałoprądowy kabel 
bałtycki zgodnie z zasadą „merit order” napływa do Polski tania energia elektryczna ze Szwecji. W lutym 
2016 roku notowania cen na polskiej giełdzie energii spadły do poziomu 120 – 125 zł/MWh. 
Kolejnym kluczowym argumentem za stopniowym zmniejszaniem wytwarzania energii elektrycznej z węgla 
jest polityka UE, która od przyjęcia w marcu 2007 roku Energetycznej Mapy Drogowej 2020 jest 
konsekwentna w sprawie dekarbonizacji gospodarki. W 2011 roku opublikowane zostały założenia 
Energetycznej Mapy Drogowej 2050. Rada UE w dniach 23 i 24 października 2014 roku przyjęła poniższe 
ustalenia: 

• 40% unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. wobec poziomu emisji w 1990 r.; 
• 27% unijny cel udziału OZE w energii zużywanej w UE w 2030 r.; 
• 27% unijny orientacyjny cel dotyczący poprawy efektywności energetycznej w 2030 r.  
w porównaniu z prognozami zużycia energii w przyszłości. 

Realizacja redukcji emisji gazów cieplarnianych oznacza dla Polski zmniejszenie jej o 186 mln ton rocznie 
w perspektywie 2030 roku. ZEPAK SA podaje w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, iż musiał zakupić 
uprawnienia do emisji CO2 na ponad 9,3 mln ton za 74 mln euro. Wielkość ta stanowiła 2/3 
wyemitowanych przez spółkę gazów cieplarnianych. Pozostała 1/3 była pulą darmowych uprawnień 
przyznanych spółce w latach ubiegłych. W ramach przyjętego przez UE celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w kolejnych latach z europejskiego rynku uprawnień emisyjnych, postanowieniem Komisji 
Europejskiej zostanie „zdjęte” 900 mln uprawnień, co spowoduje wzrost ceny uprawnień nawet do 25 
euro/tonę. 
 

 
 
Wzrost ceny uprawnień emisyjnych do 15 euro za tonę CO2 spowoduje dodatkowy koszt wytwarzania 
energii elektrycznej z węgla brunatnego nieco ponad 67 zł/MWh (ryc.3.).A wzrost ceny uprawnień 
emisyjnych do 25 euro/tonę to dodatkowy koszt 112 zł.  Te obliczenia z uwzględnieniem aktualnych cen 
hurtowych na rynku konkurencyjnym wskazują, że cena uprawnień do emisji powyżej 10 euro/tonę 
powoduje konieczność obniżenia technicznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z węgla 
brunatnego o co najmniej 20 % dla utrzymania konkurencyjności na rynku. 
Największy wpływ na spadek produkcji energii w ZEPAK SA będzie miała obowiązująca od 01 stycznia 
2016 roku dyrektywa o emisjach przemysłowych (2010/75/UE, tzw. IED). Dyrektywa wymusza znaczne 
zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego 
spalania. Dla uzyskania odroczenia (derogacji) stosowania dyrektywy w okresie 2016 – 2020, rząd polski 
musiał przedstawić w 2013 roku Przejściowy Plan Krajowy (PPK), który został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską 17/02/2014. W załącznikach ujęto listę obiektów energetycznego spalania, wobec których 
odroczono stosowanie dyrektywy do 30 czerwca 2020 roku. Wśród 48 obiektów wymieniono Elektrownię 
Pątnów (o całkowitej mocy w paliwie 3624 MW) i Konin (mocy w paliwie 686 MW) Obie elektrownie muszą 
zostać zmodernizowane by spełnić zaostrzone kryteria emisji lub z dniem 01 lipca 2020 roku zostaną 
wyłączone. W 2015 zakończono modernizację bloków 1 i 2 w elektrowni Pątnów I (444 MWe). Pozostałe 4 
bloki w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej spółki prawdopodobnie nie zostaną 
zmodernizowane. Strata ZEPAK SA w 2015 roku wyniosła 1,88 mld zł.  Zarząd ZEPAK SA w marcu 2016 
roku w komunikacie dla Giełdy Papierów Wartościowych poinformował akcjonariuszy o ograniczeniu 
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wydatków inwestycyjnych do 110 mln zł w 2016 roku, podczas gdy w 2014 było to 696 mln zł, w 2015 – 
418 mln. 
Obiekty energetyczne nie ujęte w PPK zostały objęte derogacjami naturalnymi (ograniczony czas 
eksploatacji do 17 500 godzin w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku). 
Ministerstwo Środowiska pod koniec 2015 roku przekazało listę 36 obiektów, które podlegać będą 
derogacji naturalnej. Wśród nich wymieniona jest elektrownia Adamów, która powinna być wyłączona nie 
później niż 01 stycznia 2024 roku. Zarząd ZEPAK SA zdecydował, że elektrownia Adamów zostanie 
wyłączona 01 stycznia 2019 roku. Ta decyzja jest racjonalna w obliczu ograniczenia czasu produkcji 
energii, gdyż produkcja energii w czasie krótszym niż 4000 godz. w roku przynosiłaby straty. 
W ZEPAK SA mamy zatem sytuację, iż w 2016 roku regulacje dyrektywy IED spełnia jedynie elektrownia 
Pątnów I (bloki 1 i 2 o mocy 444 MWe) i Pątnów II o mocy nominalnej 474 MWe. 
Z powyższych regulacji prawnych i sytuacji finansowej korporacji wynika, iż wysoce prawdopodobne jest, 
że od 2024 roku pozostanie w ZEPAK SA elektrownia Pątnów II, która zużywa węgla brunatnego średnio 
2,9 mln ton/rok, co może w pełni pokryć czynna odkrywka „Tomisławice”, oraz dwa zmodernizowane bloki 
Pątnowa I o sprawności poniżej 40 % zużywające 2,3 mln ton/rok węgla brunatnego. Jednakże wobec 
spadających cen energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku, działania zasady „merit order”, 
opłacalność eksploatacji tych 2 bloków poniżej 4000 h w roku wydaje się wątpliwa (ryc.2.) Wobec tego ich 
eksploatacja przynosić będzie straty spółce. ZEPAK SA stara się także o uruchomienie kolejnej odkrywki 
„Ościsłowo” w pobliżu istniejącej Jóźwin II. W tym przypadku procedura administracyjna ubiegania się  
o decyzję środowiskową jest znacznie bardziej zaawansowana. Planowane wydobycie w odkrywce 
„Ościsłowo” ma wynosić 3,5 mln ton/rok. Oznaczałoby to, iż wydobycie łączne z odkrywki „Tomisławice” 
 i „Ościsłowo” wynosiłoby więcej niż potrzeby 3 bloków czynnych po 2020 roku.   
Uwzględniając rosnące koszty uprawnień emisyjnych, spadające hurtowe ceny energii, opłacalność 
wytwarzania energii z węgla brunatnego w blokach o sprawności poniżej 45 % w perspektywie 10 lat jest 
wysoce wątpliwa. 
W świetle powyższych argumentów a zwłaszcza regulacji dyrektywy IED i zobowiązań podjętych przez 
polskie władze wobec Komisji Europejskiej, a dotyczących elektrowni Konin, Pątnów I i Adamów nie ma 
podstaw do uruchamiania eksploatacji złoża „Dęby Szlacheckie”.” 
 
Dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Dęby Szlacheckie” przedsiębiorca nie sporządził raportu 
oddziaływania na środowisko, nie uzyskał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, nie uzyskał koncesji. Nie przedstawił także wymaganych na podstawie art. 90 ust. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze warunków hydrogeologicznych związanych 
z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin. Dokumentacji hydrogeologicznej 
nie przedłożono Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia. Część hydrogeologiczna dokumentacji 
geologicznej złoża nie jest i nie może być wystarczająca dla właściwego określenia warunków 
hydrogeologicznych w obszarze ewentualnego oddziaływania planowanej kopalni odkrywkowej. 
 
Wg aktualnych danych dostępnych na portalu http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/, zgodnie z 
aktualnymi granicami gminy Babiak, udokumentowane złoże soli kamiennej i potasowo – magnezowej 
„Kłodawa” przylega do północno – wschodniej części gminy (granice złoża widoczne przy Polu 3 złoża 
węgla Izbica Kujawska) 
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w studium 
uwarunkowania przestrzennego gminy uwzględnia się obszary i tereny górnicze. Aktualnie na terenie 
gminy brak obszarów i terenów górniczych, ustalonych wcześniej dla wydobycia kruszywa naturalnego ze 
złoża Łaziska, zostały one zniesione. 

 

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi 
 
Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wskazuje się zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska  i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121 poz. 840 z dn. 6 lipca 2007 r.). W 
województwie wielkopolskim obszary te ustalono na podstawie rejestrów terenów potencjalnie 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, jakie prowadzone są przez starostwa powiatowe oraz urzędy miast 
na prawach powiatu.  
Starostwo Powiatowe w Kole nie posiada rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 
terenów, na których występują te ruchy. Starostwo dysponuje informacjami z lat 60/70, dotyczącymi 
występowania osuwisk i terenów predysponowanych. Teren powiatu kolskiego, ze względu na 
ukształtowanie powierzchni, nie należy do terenów szczególnie zagrożonych występowaniem zjawisk 
osuwania się ziemi. 
Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym gminy Babiak” możliwość osuwania się mas 
ziemnych występuje wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Brzeskiego. 
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2.2. Wody podziemne  

 
Gmina Babiak znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych: JCWPd43 ( PLGW650043) 
oraz JCWPd64 (PLGW650064), które znajdują w obrębie oddziaływania czynnych kopalń węgla 
brunatnego. Do 2021 roku osiągnięcie dobrego stanu ilościowego jest możliwe o ile zostanie zakończona 
eksploatacja złóż węgla brunatnego w obecnie funkcjonujących kopalniach odkrywkowych i nie zostanie 
podjęta eksploatacja kolejnych złóż. 
 
Zgodnie z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2010-2013 z perspektywą 
do roku 2018 zaopatrzenie wodociągów gminnych odbywało się z 4 ujęć komunalnych ze Stacjami 
Uzdatniania Wody zlokalizowanych w: Babiaku, Brdowie, Mchowie i Dębnie Królewskim. Obecnie pracują 
3 stacje wodociągowe ponieważ z dniem 2 listopada 2010 roku została wyłączona z eksploatacji stacja 
Dębno Królewskie. Przyczyną wyłączenia stacji była zła jakość wody (przekroczenie norm żelaza i 
manganu). Obszar dotychczas obsługiwany przez stację Dębno Królewskie obecnie zaopatrują stacje w 
Babiaku i Brdowie. Wszystkie miejscowości w gminie Babiak wyposażone są w wodociąg publiczny. 
Obecnie do sieci wodociągowej podłączonych jest niemal 100% gospodarstw domowych. Na koniec 2011 
roku łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła 245,50 km. 
 
Kredowy poziom wodonośny 
Główny poziom wodonośny na terenie gminy stanowią utwory marglisto - wapienne górnej kredy. Strop 
tych utworów zalega na głębokościach od 30,0 do 80,0 m ppt. Sporadycznie zalega na większych 
głębokościach – w okolicy Babiaka i Brdowa. Wodonośność kredowych utworów węglanowych ściśle 
uzależniona jest od stopnia rozwiniętego systemu spękań i szczelin. Najbardziej spękane są partie 
przystropowe, do głębokości ok. 150 m. Ponadto ilość szczelin znacznie wzrasta w strefach uskokowych. 
Duże znaczenie mają również rodzaje utworów kenozoicznych, jakie zalegają w stropie utworów 
kredowych. Najbardziej wydajny jest ten poziom w miejscach kontaktu margli i wapieni z piaskami.  
W rejonach, gdzie w nadkładzie wapieni zalegają gliny, poziom ten jest mniej zasobny w wodę. Z analizy 
materiałów wiertniczych i parametrów hydrogeologicznych wynika, że na omawianym terenie z utworów 
kredowych pojedynczej studni można uzyskać wydajności rzędu 30-100 m³/h. Pod względem jakościowym 
wody kredowe zaliczają się do średnio-twardych, o odczynie lekko kwaśnym o zawartości żelaza od zera 
do kilku mg/l i zawartości manganu od zera do 0,6 mg/l. Inne wskaźniki odpowiadają obowiązującym 
normom. 
Paleogeńsko - neogeński poziom wodonośny 
Na terenie gminy paleogeńsko-neogeński poziom wodonośny jest nieciągły, tam gdzie występuje związany 
jest z piaskami mioceńskimi. Łączy się on na ogół z poziomem kredowym, tworząc jeden poziom 
mioceńsko-kredowy. Poziom ten ograniczony jest do trzeciorzędowych dolin kopalnych, wyraźnie wciętych 
między utwory mezozoiczne. Jednak ze względu na występowanie w w/w rejonach węgli brunatnych, tam 
gdzie są one eksploatowane, poziom ten jest intensywnie odwadniany.  
W innych częściach z uwagi na niewielkie zasoby, nie ma większego znaczenia gospodarczego. 
Eksploatowany on jest jedynie w północno-wschodniej części omawianego terenu, gdzie brak jest  
piaszczystych wodonośnych warstw w czwartorzędzie, a podłoże mezozoiczne  jest głęboko i nie rokuje  
uzyskania wody pitnej o określonej jakości i ilości. Wydajności z pojedynczych studni wynoszą 30,0 – 
60,00 m3/h. Woda z tych utworów charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza (nawet do 7,0 mg/l 
Fe) i manganu (ok. 0,3 mg/l Mn). Z tego poziomu ujmowane są wody na ujęciach  
w Mchowie, Brdowie i Kiejszach. 
Czwartorzędowy poziom wodonośny. 
Obszar pokryty jest utworami czwartorzędowymi, których miąższość waha się od kilku do stu kilku metrów. 
Są to utwory lodowcowe, wodnolodowcowe lub rzeczne. Cechą charakterystyczną czwartorzędu jest duża 
zmienność miąższości, rozprzestrzenienia i wzajemnego ułożenia poszczególnych typów osadów, 
zachodząca nawet na niewielkich fragmentach terenu. Jest to związane z ukształtowaniem powierzchni 
pod czwartorzędowej oraz wielokrotnie powtarzającymi się procesami denudacji, erozji i sedymentacji 
podczas nasuwania się bądź cofania lądolodów poszczególnych glacjałów. 
Woda w utworach czwartorzędowych występuje: 
- w warstwach przypowierzchniowych (woda gruntowa); 
- w dolinach i dużych kompleksach piaszczysto-żwirowych; 
- w dolinach kopalnych i utworach  piaszczystych międzyglinowych lub podglinowych. 
Strop wodonośnych warstw występuje tu na ogół na głębokości 30,0 – 50,0 m ppt. Wydajności studni  
w przypadku przewarstwień piaszczystych między glinami kształtują się od 10,0 – 30,0 m3/h, natomiast  
w dolinach, w kompleksach piaszczysto-żwirowych o większej miąższości wydajności, są dużo wyższe. 
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Pod względem jakościowym wody czwartorzędowe cechuje podwyższona zawartość związków żelaza  
i manganu, w okolicy wysadu solnego – podwyższone chlorki. Inne wskaźniki są z reguły w pobliżu normy. 
Z tego poziomu ujmowane są wody w: Babiaku, Mchowie, Dębnie Królewskim, Brdowie i Kiejszach. 
 
W obrębie gminy nie znajduje się żaden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższy z nich, 
GZWP nr 151 Zbiornik Konin-Turek-Koło w utworach kredy, którego granice położone są około 5 
kilometrów na południowy zachód od granicy gminy.  
 

2.3.  Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Babiak w przeważającej części należy do zlewni Noteci, na obszarze Pojezierza 
Kujawskiego w obrębie tzw. Kujaw Borowych. Noteć jest prawostronnym dopływem Warty o długości  
388,4 km. Rzeka ma źródła w odległości ok. 14 km od granicy gminy Babiak, na obszarze pomiędzy wsią 
Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz ( powiat włocławski) na zachód od Jeziora Kromszewskiego. 
Stąd Noteć płynie w kierunku południowo - zachodnim do jeziora Przedecz (gmina Przedecz, powiat kolski) 
Dalej wypływa z jeziora Przedecz i płynie w kierunku równoleżnikowym, przepływa na terenie gminy 
Babiak przy południowej części Stypina, i Korzecznika Szatanowo dalej w okolicy jeziora Korzecznik 
(gmina Kłodawa) skręca w kierunku północnym – wpływa do rynny jezior, przepływa przez jezioro 
Modzerowskie z Długim (gmina Izbica Kujawska) dalej przez jezioro Brdowskie. Noteć stanowi część 
północnej granicy gminy Babiak. Dalej Noteć płynie w kierunku jeziora Gopło. Od jeziora Gopło do ujścia 
Lobżonki przepływa przez województwo kujawsko – pomorskie, do ujścia Drawy płynie przez teren 
województwa wielkopolskiego. 
Południowy fragment gminy Babiak odwadniany jest przez dopływ Rgilewki – Strugę Kiełczewską w zlewni 
Warty. Struga Kiełczewska ma długość 17 km. Jej początek znajduje się w Boreczni, w gminie Osiek Mały, 
zaraz za zachodnią granicą gminy Babiak. 

Wykaz cieków na terenie gminy Babiak (nazewnictwo tradycyjne) 

 

Nazwa cieku Długość [km] 

Ogółem Uregulowane Nieuregulowane 

Kanał Lichenek ( dopływ Noteci) 15,0 6,0 9,0 

Kanał Wiecinin (dopływ Kanału Lichenek) 10,6 - 10,6 

Struga Kiełczewska ( dopływ Rgilewki)  7,3 - 7,3 

Kanał Lubotyński (z jeziora Lubotyń do Noteci) 0,9 0,9 - 

Rzeka Noteć  1,35  1,35 

 25,15 6,9 28,25 

 

Poza wymienionymi ciekami na terenie gminy znajduje się sieć niewielkich cieków naturalnych oraz rowów 

melioracyjnych o znaczeniu lokalnym. 
  
Najistotniejszym elementem wód powierzchniowych występującym na obszarze gminy Babiak oraz  
w bezpośrednim sąsiedztwie są jeziora: 

− Brdowskie o powierzchni 207,93 ha i głębokości maksymalnej 5,0 m; 
− Lubotyń o powierzchni 110,83 ha i głębokości maksymalnej 12,7 m 
− Brzeskie ok. 8 ha; 
− Modzerowskie – Długie o powierzchni 231,7 ha. 

 

Jezioro Brdowskie jest położone w granicach Goplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu.  
Jezioro ma wydłużony kształt, południkową orientację z wyraźnym basenem południowym (oddzielonym  
od zasadniczej części zbiornika podwodnym progiem). Jest to jezioro przepływowe, zasilane wodami rzeki 
Noteć. Ponadto w południowej i południowo – zachodniej części jeziora znajdują się dwa okresowe 
dopływy. Powierzchnię zlewni bezpośredniej jeziora zajmują w większości grunty orne (73,93 % 
powierzchni zlewni),miejscami łąki (14,45 %), częściowo zabudowa (9,96 %), nieznacznie lasy (1,66 %). 
Jezioro wykorzystywane jest w większości do celów rybackich i wędkarskich, także turystyczno – 
wypoczynkowych. Reprezentuje ono typ leszczowy.   
 
Jezioro Lubotyń jest położone na obszarze Goplańsko - Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu.  
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Podobnie jak jezioro Brdowskie, jest to jezioro przepływowe w zlewni Noteci. Jego powierzchnia zlewni 
całkowitej wynosi 8,2 km². Jezioro podzielić można na dwie wyraźne części: płytszą część północną  
z największą głębokością 9,3 m oraz głębszą część południową. Akwen posiada dwa dopływy (w części 
północnej i południowej) i jeden odpływ (w północno – zachodniej części jeziora). Powierzchnię zlewni 
bezpośredniej jeziora zajmują w większości grunty orne (95,3 %), jedynie 2,3 % łąki, dalej zabudowania 
oraz oczka wodne. Jezioro jest wykorzystywane do celów rybackich i rekreacyjnych, reprezentuje typ 
leszczowy. We wsi Lubotyń w pasie przybrzeżnym jeziora znajdują się domki letniskowe.   
 
Jezioro Brzeskie jest położone na obszarze Goplańsko - Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu, 
zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i położone jest w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubotyń. 
 
Gmina Babiak w miejscowości Psary przylega do Jeziora Modzerowskiego, położonego na terenie gminy 
Izbica Kujawska, na pograniczu województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.  
 
Nazwy rzek wg Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/  
dopływy Noteci: 

- Dopływ z Błenny 
- Dopływ z Mchowa 
- Dopływ z Babiaka ( Kanał Lichenek) 
- Dopływ z Jeziora Lubotyń 

dopływy Strugi Kiełczewskiej: 
- Dopływ z Żurawieńca 
- Dopływ z Sokołowa  
- Dopływ z Lipich Gór 

Na Dopływie z Babiaka znajduje się 5 urządzeń piętrzących. 
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WODY POWIERZCHNIOWE 
 
 

2.4. Wody geotermalne 

Na terenie gminy Babiak nie wykonano otworów badawczych w celu określenia zasobów wód 
geotermalnych.  
Gmina Babiak znajduje się na Niżu Polskim w rejonie perspektywicznie i realne nadającym się do 
wykorzystania wód termalnych związanych z sedymentacyjnym zbiornikiem dolnojurajskim i 
dolnokredowym (na podstawie „Atlasu Zasobów Geotermalnych na Niżu Polskim, Formacje Mezozoiku”, 
Kraków 2006 r.). Najbliższe wykonane odwierty poza granicami gminy to Ślesin IG, Koło IG-3 i Dobrów IG-
1. Na podstawie wyników badań wód termalnych z poszczególnych otworów najbardziej perspektywiczny 
wydaje się odwiert Koło IG-3 oraz Ślesin IG. Charakterystyka wód odwiertu Koło IG-3 wskazuje poziom 
wodonośny na głębokości 1 772,7 - 1 796 metrów p.p.t. Uzyskana temperatura na wypływie odwiertu to 
60˚C, a wydajność wynosi 80 m3/h. Mineralizacja wód wynosi 6 g/l (na podstawie dokumentacji 
geologicznej odwiertów z lat 1960-1980 oraz za „Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym dla 
województwa wielkopolskiego”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015). Odwiert Ślesin IG 
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charakteryzuje się poziomem wodonośnym na 2 385 metrach p.p.t. Temperatura na wypływie to 64,5˚C, a 
wydajność to 16m3/h. Mineralizacja wody wacha się w przedziale 50-80 g/l (na podstawie dokumentacji 
geologicznej odwiertów z lat 1960-1980, za „Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym dla 
województwa wielkopolskiego”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015). 
Wykorzystanie ciepła tych wód jest możliwe, jako alternatywne źródło energii do ogrzewania obiektów 
budowlanych. Wody geotermalne jednak znajdują się na bardzo dużej głębokości oraz są znacznie 
zmineralizowane.  
Wg dr Michała Wilczyńskiego „na obszarze gminy Babiak istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
znalezienia zmineralizowanych wód termalnych w osadach piaszczystych jury dolnej. Na głębokości 2 km 

wody mineralne mogą mieć temperaturę 70° C.” 
 

2.5.Klimat 

 
Ziemia Kolska leży w strefie ścierania się wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Elementy 
meteorologiczne kształtują w tym rejonie głównie masy powietrza polarnomorskiego i polarno – 
kontynentalnego, a w minimalnym stopniu powietrze arktyczne i zwrotnikowe. Charakteryzuje się wzrostem 
cech kontynentalnych ku wschodowi m.in. większymi różnicami temperatur oraz skróceniem okresu 
wegetacyjnego w porównaniu ze średnią dla Wielkopolski. Jest to obszar o bardzo małym opadzie 
rocznym (ok. 500 mm) Najwięcej opadów występuje w lipcu, a najmniej w lutym. W sierpniu występują 
deszcze nawalne. Średnia temperatura roku wynosi + 7,8°C, średnia temperatura stycznia –2,5°C, a lipca 
+ 18,2°C. Dni pogodnych jest ok. 50 w roku, a pochmurnych 120 – 150. Dni mroźnych ok. 30 – 50, dni  
z przymrozkami 100 – 110. Pokrywa śnieżna zalega 38 – 60 dni. Rzadko występują burze gradowe. Lato 
trwa 90 – 100 dni, a zima 80 – 90 dni. Okres wegetacyjny wynosi 170 – 180 dni. Ziemia Kolska leży  
w strefie terenów średnio stepowiejących i stanowi ogniwo przejściowe wokół silnie stepowiejącego rejonu 
nadnoteckiego. 
Przeważają wiatry z sektora zachodniego, przy czym zimą większa frekwencja dotyczy kierunku 
południowo - zachodniego, latem wiatry północne i południowe są najrzadsze. W powiecie przeważają 
wiatry o prędkościach 0 – 5 m/s, natomiast wiejące o prędkościach większych od 10 m/s (0,6 % w roku).  
Stacja IMGW w Kole odnotowuje dużą (7.3%) ilość cisz. Średnia ważona wiatrów (bez rozbicia na kierunki) 
sięga 4.2 m/s a wiatry wiejące z prędkością 3-7 m/s stanowią prawie 60% ogólnego udziału wiatrów  
w ciągu roku. Na mniej zurbanizowanych terenach takie prędkości wiatrów stwarzają dosyć dogodne 
warunki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Warunki klimatu lokalnego, chociaż zbliżone  
do przedstawionej wyżej specyfiki makroklimatu, są jednak dosyć zróżnicowane. Największy, modyfikujący 
wpływ na klimat lokalny ma obecność znacznych obniżeń terenowych z rozległymi powierzchniami jezior, 
terenów wilgotnych i podmokłych łąk. Ze względu na różnice w ukształtowaniu i użytkowaniu 
poszczególnych terenów w warunkach klimatu lokalnego wyróżnić można: powierzchnie wysoczyznowe, 
charakteryzujące się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą 
wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem oraz nisko położone powierzchnie wyróżniające się mało 
korzystnymi warunkami termiczno – wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, zastoisk powietrza  
i inwersji temperatur oraz ukierunkowanym przewietrzaniem. Duże znaczenie, w warunkach klimatu 
lokalnego, mają doliny cieków, stanowiące kierunki grawitacyjnego spływu wychłodzonego powietrza.  
 
 

2.6. Środowisko naturalne, roślinność, tereny zieleni, świat zwierzęcy 

 
System powiązań przyrodniczo-ekologicznych na terenie gminy tworzą przede wszystkim doliny rzeczne  
z dopływami oraz kompleksy leśne. System rzek, jezior, z licznymi drobnymi ciekami naturalnymi, rowami 
melioracyjnymi i stawami, okresowo podmokłe tereny łąkowo - pastwiskowe oraz nieużytki stanowią ważną 
funkcję ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej.  
 
Najważniejszym korytarzem ekologicznym na terenie gminy Babiak jest część biegnącego przez kilka gmin 
sąsiednich ponadlokalnego korytarza doliny górnej Noteci. Źródło Noteci znajduje się w odległości ok. 14 
km od granicy gminy Babiak, na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz 
(powiat włocławski) na zachód od Jeziora Kromszewskiego. Stąd Noteć płynie w kierunku południowo - 
zachodnim do jeziora Przedecz (gmina Przedecz) Dalej wypływa z jeziora Przedecz i płynie w kierunku 
równoleżnikowym, przepływa na terenie gminy Babiak przy południowej części Stypina, i Korzecznika 
Szatanowo dalej w okolicy jeziora Korzecznik ( gmina Kłodawa) skręca w kierunku północnym – wpływa do 
rynny jezior, przepływa przez jezioro Modzerowskie z Długim ( gmina Izbica Kujawska) dalej przez jezioro 
Brdowskie. Okolice miejsca, gdzie Noteć wpływa do jeziora Modzerowskiego znajdujące się w granicach 
gminy Izbica Kujawska oraz częściowo w obrąbach Psary i Korzecznik Podlesie w gminie Babiak, to duże 
powierzchniowo tereny podmokłe, okresowo zalewane. Tereny te łączą się ze znacznym kompleksem 
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leśnym o powierzchni około 2 tys. ha (20 km²) w obrębach Kiejsze i Nowiny Brdowskie na terenie gminy 
Babiak. Za jeziorem Brdowskim Noteć płynie znów około 5 km na północ, także przez gminy Izbica 
Kujawska i Topóka i skręca przyjmując ponownie kierunek równoleżnikowy. Stanowi część północnej 
granicy gminy Babiak. Noteć przepływa tu w odległości ok. 2 km na północ od jeziora Lubotyń oraz 300 m 
od rezerwatu „Kawęczyńskie Brzęki”.  
 
Ponadlokalny zachodni korytarz ekologiczny 
Wzdłuż zachodniej granicy gminy Babiak biegnie w głębokiej dolinie polodowcowej lokalny korytarz 
ekologiczny od jeziora Lubotyń przez Brzezie do jezior: Mostkowskiego, Mąkolno Szczekowo, w gminie 
Sompolno i dalej do rozległych terenów Rowu Kramskiego na Obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej 
Warty. W korytarzu tym w północno zachodniej części gminy Babiak znajdują się tereny okresowo 
podmokłe, liczne oczka wodne oraz niewielkie jezioro. Korytarz ogranicza stroma skarpa o różnicy 
wysokości wynoszącej do 25 m. Na skarpie tej, nad jeziorem zlokalizowany jest zabytkowy zespół dworsko 
- parkowy w Brzeziach. 
 
Ponadlokalny zachodni korytarz leśny z łącznikiem z kompleksem leśnym Kiejsze   
Na wzgórzach morenowych wzdłuż opisanej wyżej doliny po jej wschodniej stronie występuje korytarz 
leśny o zmiennej szerokości, biegnący od torów kolejowych trasy Berlin – Warszawa na terenie gminy 
Kramsk i Osiek Mały, przez Osiek Mały do lasu położonego w obrębie Lipiny-Szczerkowo w granicach 
gminy Osiek Mały i w obrębie Przystronie w granicach gminy Sompolno. Ciągłość lasów przerwana jest 
polami uprawnymi tylko na niewielkim obszarze na terenie gminy Osiek Mały w obrębie Lipiny – 
Szczerkowo. Na terenie gminy Babiak korytarz ekologiczny kontynuowany jest przez niewielkie lasy przy 
granicy z gminami Sompolno i Osiek Mały, w Łaziskach, Ozorzynie (Ozorzyn – Parcele, Gryglaki), 
Lichenku. W niewielkiej odległości od kompleksu leśnego „Lipiny – Szczerkowo, Przystronie” znajdują się 
na terenie gminy Babiak dwa niewielkie kompleksy leśne – na południe oraz na północ od zabudowy 
Babiaka. Las znajdujący się na południe od wsi Babiak w obrębach Ozorzyn i w niewielkiej części obrębu 
Żurawieniec ma połączenie z kompleksem leśnym Lipiny – Szczerkowo dolinami Kanału Lichenek i jego 
dopływów ( Kanał Lichenek płynie w całości przez gminę Babiak w kierunku Noteci i uchodzi do niej na 
granicy gminy Babiak w Starych Morzycach) Urozmaiconymi przyrodniczo i krajobrazowo dolinami Strugi 
Kiełczewskiej i jej licznymi dopływami płynącymi z Lichenka przez obręby Żurawieniec i Maliniec z licznymi 
zadrzewieniami, okresowo zalewanymi łąkami zachodni leśny korytarz ekologiczny łączy się  
z kompleksem leśnym o powierzchni około 2 tys. ha (20 km²) w obrębach Kiejsze i Nowiny Brdowskie.  
 
Dolina Noteci poprzez jej liczne dopływy wraz z rozległymi terenami podmokłymi łączy się z innymi 
ważnymi lokalnymi korytarzami ekologicznymi, korytarzami rzek: Kanał Lichenek i Kanał Wiecinin oraz 
korytarzem między jeziorem Lubotyń a południową częścią jeziora Brdowskiego.  
Lokalne korytarze ekologiczne w granicach gminy Babiak są różnej szerokości i różnią się stopniami 
naturalności. Dużą naturalnością i różnorodnością biologiczną charakteryzuje się szczególnie Kanał 
Wiecinin, dopływ Kanału Lichenek. Ważnym lokalnie jest także korytarz łączący jezioro Lubotyń  
z południową częścią jeziora Brdowskiego, który biegnie od jeziora Lubotyń podmokłymi terenami w 
północnej i północno – wschodniej części Zakrzewa, dalej podmokłymi terenami w okolicy kanału 
Lichenek, zbliżającymi się do lasu w północnej części obrębu Babiak oraz do południowej części jeziora 
Brdowskiego w miejscu ujścia niewielkiego dopływu.  
 
Krajobraz południowej części gminy tworzą rozległe urodzajne równiny wsi Podkiejsze, Zwierzchociny, 
Kiejsze Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie przecinane Strugą Kiełczewską oraz jej dopływami 
oraz pasmo wzgórz morenowych ciągnące się wzdłuż granicy z gminą Osiek Mały w rejonie Łazisk, 
Gryglaków, Lichenka oraz znaczne powierzchnie lasów. Lasy w południowo - wschodniej części gminy  
to głównie bory sosnowe występujący na obszarze ok. 2 tys. ha. Ponadto na terenie gminy występuje  
6 mniejszych obszarów lasów mieszanych, z których na szczególną uwagę zasługuje kompleks lasu 
liściastego w północno - zachodniej części gminy, który z racji występowania w drzewostanie brekinii 
(jednego z 5 chronionych gatunków drzew w Polsce) tworzy rezerwat leśny – Kawęczyńskie Brzęki. 
 
ROŚLINNOŚĆ 
 
Zgodnie z opracowaniem Matuszkiewicza "Potencjalna roślinność naturalna Polski" (Warszawa 2008) oraz 
na podstawie literatury Kozackiego L., Maciasa A., Medyńskiej-Gulij B., Rosika W. pt. "Komentarz do mapy 
sozologicznej w skali 1:50 000" , w obszarze gminy Babiak można wyróżnić: 
− zbiorowiska grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum z gatunkami charakterystycznymi 

zespołu: jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus), klon polny (Acer campestre), świerząbek gajowy 
(Chaerophyllum temulum), przytulia leśna (Galium sylvaticum), turzyca cienista (Carex umbrosa); 
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− zbiorowiska wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermicznych lasów dębowych Potentillo albae-
Quercetum typicum z gatunkami charakterystycznymi związku: jaskier wielokwiatowy (Ranunculus 
polyanthemos), pięciornik biały (Potentilla alba), wyka kaszubska (Vicia cassubica), miodunka 
wąskolistna (Pulmonaria angustifolia) oraz gatunkami wyróżniającymi janowiec barwierski (Genista 
tinctoria), cieciorka pstra (Coronilla varia), koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre), koniczyna 
pogięta (Trifolium medium), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), przytulia północna (Galium 
boreale), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), oman szorstki (Inula hirta), turzyca pagórkowata (Carex 
Montana); 

− zbiorowiska olsów porzeczkowych Carici elongatae-Alnetum z gatunkiem charakterystycznym zespołu 
porzeczka czarna (Ribes nigrum) oraz gatunkami wyróżniającymi zespół: czeremcha zwyczajna (Padus 
avium), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior); 

− zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum zlokalizowane w dolinach  i rynnach jeziornych 
z gatunkiem charakterystycznymi zespołu czartawa drobna (Circaea alpina) oraz gatunkami 
wyróżniającymi zespół: trojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), porzeczka czarna (Ribes nigrum), 
kruszyna pospolita (Frangula alnus), przytulia błotna (Galium palustre), psianka słodkogórz (Solanum 
dulcamara), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata), 
kosaciec żółty (Iris pseudacorus), turzyca długowłosa (Carex elongata). 

Lasy w obrębie gminy należą do powierzchni o średnio uszkodzonym drzewostanie (defoliacja 26-60%). 
Są to głównie uszkodzenia aparatu asymilacyjnego wywołane czynnikami biotycznymi: gradacja 
szkodników oraz grzyby ("Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000", arkusz N-34-122-C 
Sompolno). Lasy na obszarze gminy można podzielić ze względu na pełnione funkcje i kategorie 
ochronności na lasy wielofunkcyjne (gospodarcze), wodochronne i stanowiące ostoję zwierząt (ryc. 4). 
Najbardziej charakterystycznym z nich jest kompleks lasu liściastego w północno zachodniej części gminy, 
który z racji występowania w drzewostanie jarzębu brekinii tworzy rezerwat leśny – Kawęczyńskie Brzęki 
 

 
 

Źródło: „Gmina Babiak, opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” 
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Obiekty i obszary cenne przyrodniczo 
 
Na terenie Gminy Babiak ochronie prawnej podlegają: 

 
Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 roku (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1, poz. 2)  
w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie Województwa Konińskiego i zasad 
korzystania z tych obszarów. Obszar został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu 
naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku 
reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę zmieniono 
Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym uchwałę w sprawie 
ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania  
z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144) 
Goplańsko - Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem prawie cały obszar 
gminy Babiak, rozciąga się nad Notecią, łącząc się z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia. W części 
północno – wschodniej gminy Goplańsko Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu graniczy z obszarem 
chronionego krajobrazu Jezioro Modzerowskie w Województwie Kujawsko – Pomorskim. 
Goplańsko-Kujawski obszar chronionego krajobrazu zajmuje łącznie powierzchnię 68.012,02 ha i położony 
jest w województwach kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Specyfiką tego obszaru jest urozmaicona 
rzeźba terenu, kształtowana przez liczne wzniesienia i formy rynnowe ukształtowane w okresie 
zlodowacenia środkowopolskiego i zlodowacenia bałtyckiego. O walorach krajobrazowych decydują 
urozmaicona rzeźba terenowa, z licznymi jeziorami i dolinami rzecznymi oraz z niewielkimi lasami (grądy 
ubogie i żyzne, łęgi wiązowo-jesionowe oraz dąbrowy) 
 
Rezerwat przyrody „Kawęczyńskie Brzęki” obejmujący obszar 49,64 ha położony jest w całości na terenie 
gminy Babiak, w jej północno zachodniej części. Utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor 
Polski M.P. z 1959 r. Nr 81, poz. 427), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 
października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 
1998r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401), następnie 
Zarządzeniem Nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 
r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kawęczyńskie Brzęki" (Dz. Urz. Woj. Wiel.  
z 2010 r. Nr 64, poz. 1367) Dla rezerwatu obowiązuje plan ochrony ustanowiony zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu „Kawęczyńskie Brzęki” (Dz. U. Woj. Wiel. Poz. 4774) Celem ochrony w rezerwacie 
jest zachowanie fragmentu lasu liściastego z najdalej wysuniętym na wschód na Nizinie Wielkopolskiej 
stanowiskiem jarzębu brekinii Sorbus torminalis. Na terenie obowiązują zakazy wymienione w art. 15 ust.1 
ustawy o ochronie przyrody.  
Las liściasty ze stanowiskiem jarzębu brzęku – brekinii (Sorbus torminalis L.), porasta falisty teren z 
pagórkami o łagodnych zboczach, uformowanych w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Dominującym 
zbiorowiskiem roślinnym jest grąd środkowoeuropejski, następnie świetlista dąbrowa oraz zbiorowiska 
kontynentalnych borów mieszanych mających charakter zbiorowisk zastępczych.  
W drzewostanach rezerwatu dominują wielogatunkowe drzewostany liściaste, często mające charakter 
drzewostanów piętrowych. W górnej warstwie drzew przeważa brzoza i dąb (V-VI klasa wieku), jako 
domieszka występuje brekinia, sosna, osika i klon zwyczajny. W dolnej warstwie drzewostanu rośnie grab. 
W warstwie runa występują następujące gatunki roślin chronionych i rzadkich: 
− Zdrojówka rutewkowata; 
− Bluszcz pospolity; 
− Przytulia leśna; 
− Marzanka wonna. 

 
Na terenie gminy zarejestrowano pomniki przyrody, takie jak: 
1. WIECININ - buk pospolity (Fagus sylvatika L.)  
2. WIECININ - aleja grabowa (Carpinus betulus L.)  
3. BRDÓW, Rynek - lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)  
4. LEŚNICTWO GAJ, Oddział 170 g - dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie w sąsiedztwie 

rezerwatu Kawęczyńskie Brzęki  
5. LEŚNICTWO GAJ, Oddział 170 i -  grupa 3 dębów szypułkowych (Quercus robur L.) na terenie  

w sąsiedztwie rezerwatu Kawęczyńskie Brzęki  
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6. LEŚNICTWO GAJ, Oddział 172 a - dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie w sąsiedztwie 
rezerwatu Kawęczyńskie Brzęki  

7. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 130 b - grupa 2 dębów szypułkowych (Quercus robur L.) na terenie  
w sąsiedztwie Nowin Brodowskich  

8. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 131 a -  grupa 3 dębów szypułkowych (Quercus robur L.) na terenie  
w sąsiedztwie Nowin Brodowskich  

9. LEŚNICTWO GAJ, Oddział 132 b -  dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie w sąsiedztwie Nowin 
Brodowskich  

10. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 133 f -  dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie bliskim linii 
kolejowej i drogi wojewódzkiej 

11. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 147 h - dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie bliskim linii 
kolejowej i drogi wojewódzkiej 

12. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 147 k - dąb szypułkowy (Quercus robur L.) na terenie bliskim drogi 
wojewódzkiej 

13. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 118 d - grupa 2 dębów szypułkowych (Quercus robur L.) na terenie  
w sąsiedztwie Nowin Brodowskich  

14. LEŚNICTWO KIEJSZE, Oddział 146 h - dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 
 
Roślinność na terenie gminy uzależniona jest od sposobu użytkowania gruntu, stopnia uwilgotnienia 
podłoża i intensywności prowadzonej gospodarki rolnej. Tereny wód otwartych są związane z szuwarami  
i oczeretami (rzepicha ziemnowodna, lilie wodne z grążelem żółtym i grzybieniem białym, osoka 
aloesowata). Na terenach „nawodnionych” – ze stale stagnującą wodą – występują zbiorowiska leśne 
olsowe lub łęgi wierzbowe. Na obszarach zadrzewień i zakrzewień pojawiają się ziołorośla z jeżyną siną  
i kielisznikiem zaroślowym oraz kanianka pospolita. Na obszarach okresowo podtapianych prowadzona 
jest ekstensywna gospodarka łąkowo – pastwiskowa z siedliskami mozgi, trzęślicy, manny mielec, 
wyczyńca oraz rajgrasów. 
Wśród zinwentaryzowanych zbiorowisk roślinnych, do grupy zagrożonej wyginięciem zalicza się: łęg 
wierzbowy, zespół grążeli żółtych, wybrane szuwary i ziołorośla. Pośród siedlisk podlegających ochronie 
występują starorzecza, zalewane muliste brzegi rzek, szuwary wielkoturzycowe, łęg wierzbowo – topolowy, 
murawy napiaskowe. 
 
Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień aktualnie (rok 2016) wynosi 2686 ha, stanowi 20,08% 
powierzchni gminy, z czego 361 ha stanowią lasy prywatne. Lesistość gminy jest niższa od średniej 
lesistości województwa wielkopolskiego, która wynosi 25,7%, oraz od średniej krajowej, która wynosi 
29,2% (stan na 2012 r.)  
 
ZWIERZĘTA 
 
Ochronie prawnej podlega bocian czarny w Leśnictwie Bugaj, obszar ochrony ścisłej obejmuje 34,22 ha - 
decyzja RDOŚ-30-PN.II-6631-360/10/eh. 
Na terenie gminy Babiak dotąd nie prowadzono szerszych badań przyrodniczych. Gmina nie jest 
wymieniona wśród obszarów ważnych dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie 
województwa wielkopolskiego w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. 
Dolaty, (Poznań 2008r.) Zgodnie z ekofizjografią gminy oraz prognozą oddziaływania na środowisko dla 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak (dr 
Grażyna Łyczkowska, mgr Ewa Prajs, Poznań, maj 2009 r.) na terenach użytkowanych rolniczo gminy 
Babiak występują gatunki pospolite, wśród nich pojawiają się także gatunki chronione oraz uznane  
za zagrożone wyginięciem w skali Europy (ortolan, trznadel, skowronek, dzierzby: srokosz i gąsiorek) W 
dolinach rzek wśród zadrzewień śródpolnych i nawodnych, będących pozostałością dawnych lasów 
łęgowych występują ptaki z rzędu siewkowych.  
Wśród ssaków dominują reprezentanci fauny niżowej części Polski (około 30 gatunków, w tym chronione tj. 
jeż europejski, ryjówka, rzęsorek rzeczek, zębiełek białawy, kret, wiewiórka pospolita, bóbr europejski, 
łasica łaska, wydra i nietoperze) Czasami pojawiają się też łosie, ale w gminie nie mają one swych stałych 
ostoi. 
Awifauna reprezentowana jest przez około 150 gatunków, także ptaki wodno – błotne o najwyższym 
wskaźniku zagrożenia wyginięciem (m.in. bąk, bączek, perkozy, etc.) Z otwartymi wodami związane jest 
występowanie rybitwy rzecznej i czarnej, białoczelnej i białoskrzydłej. W zaroślach i szuwarach pojawiają 
się ptaki wróblowe (trzciniak, wąsatka, trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świerszczak, łozówka),  
na pobrzeżach zadrzewień i zakrzewień występują żurawie, remizy, ortolany. Tereny otwarte 
(turzycowiska, wilgotne łąki) są charakterystyczne dla derkacza, kszyka, rycyka, brodźca krwawodziobego, 
kulika wielkiego. 
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Z płazów występujących w gminie wymienić należy traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, grzebiuszkę 
ziemną, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żaby. Typowymi przedstawicielami gadów na tym 
terenie są: zaskroniec i jaszczurka zwyczajna.  
 
 

2.7. Gleby i rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Gmina Babiak ma powierzchnię 133,77 km² - 13.377 ha. 
Na terenie gminy jest łącznie 9426 ha gruntów rolnych, co stanowi 70,46% powierzchni gminy. 
Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych mają powierzchnię 9377 ha, co stanowi 
70% powierzchni gminy.  
Na podstawie danych z Urzędu Gminy w zakresie gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym 
gospodarstwa rolne są w posiadaniu gruntów wg klas: 
Grunty rolne klas II, IIIa i IIIb stanowią niemal 18% gruntów rolnych; 
Grunty rolne o glebach klasy IV, IVa i IVb stanową 37% gruntów rolnych; 
Łącznie grunty klas II, III i IV opodatkowane podatkiem rolnym zajmują 55% powierzchni gruntów rolnych. 
 
Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi 1 145 gospodarstw. Powierzchnia gospodarstw jest 
równa: 

• do 1 ha - 341 gospodarstw; 
• od 1 do 5 ha – 314 gospodarstw; 
• od 5 do 10 ha – 239 gospodarstw; 
• od 10 – 15 ha – 124 gospodarstwa; 
• 15 ha i powyżej – 127 gospodarstw. 

Na terenie gminy przeważają gospodarstwa rolne do 10 ha, stanowiąc 78% ogólnej ich liczby. 
Na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio własność 8,19 ha gruntów.  
 
 

2.8. Stan środowiska 

Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń wód na terenie gminy Babiak trzeba zaliczyć przede wszystkim 
punktowe źródła zanieczyszczeń, a wśród nich: wprowadzanie do wód nieoczyszczonych  
lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia 
rolniczego, będące wynikiem nieprawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach użytkowanych rolniczo. 
Na stan jakości wód podziemnych, podobnie jak na wody powierzchniowe, ma wpływ presja 
antropogeniczna związana z zanieczyszczeniami różnego pochodzenia, w zależności od rejonów gminy. 
Są to zanieczyszczenia związane z procesami zabudowy powierzchni (m.in. zanieczyszczenia wzdłuż 
dróg), użytkowaniem rolniczym (stosowanie nawozów i środków ochrony roślin – głównie azotany, 
fosforany, chlorki; nawadnianie pól ściekami i osadami itp.) Związki metali ciężkich dostają się do wód wraz 
ze ściekami, odpadami wyniku spływu z pól, a także w wyniku przenikania z powietrza w strefie 
intensywnego ruchu komunikacyjnego. 
 
Wody podziemne 
 
Monitoring jakości wód podziemnych, to system oceny stanu i oceny zmian stanu chemicznego wód 
podziemnych, polegający na prowadzeniu w wybranych, reprezentatywnych punktach pomiarowych, 
powtarzalnych pomiarów i badań, a także interpretacji wyników tych badań w aspekcie ochrony środowiska 
wodnego.  
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód 
podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania 
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Monitoring wód 
podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. Monitoring jakości 
wód podziemnych prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednym z zadań realizowanych w ramach 
powierzonych PIG - PIB zadań, jest ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, 
polegająca na szczegółowej analizie corocznych danych pomiarowych w punktach badawczych. Wynikiem 
tej analizy jest klasyfikacja wód podziemnych w punkcie w zakresie: jakości wód (klasy I–V) oraz stanu 
chemicznego JCWPd (dobry / słaby). Wykorzystywane są dane z sieci monitoringu systemu PMŚ oraz 
informacje wytworzone przez państwową służbę hydrogeologiczną (m.in. dostępne schematy warunków 
hydrogeologicznych i modele koncepcyjne). Wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu stanu chemicznego wód 
podziemnych, tj. monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy. Różnica pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami monitoringu wynika z różnicy celów dla nich określonych, a mianowicie:  
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Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas 
jakości wód podziemnych:  
 
- klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których:  

- wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych 
procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń 
charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego),  

- wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka;  
- klasa II - wody dobrej jakości, w których:  

- wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 
procesów zachodzących w wodach podziemnych,  

- wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest 
to wpływ bardzo słaby;  

- klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego 
wpływu działalności człowieka;  

- klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego 
wpływu działalności człowieka;  

- klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący 
wpływ działalności człowieka.  

Od roku 2007 na obszarze województwa wielkopolskiego badania chemizmu wód podziemnych w ramach 
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w 
Warszawie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring wyłącznie na 
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, do których 
nie należą tereny gminy Babiak. 
 
Gmina Babiak znajduje się w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 43 
(PLGW650043) – północna część gminy oraz JCWPd 64 (PLGW650064) - południowa część gminy. 
 
W roku 2014 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 
terenie powiatu kolskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, w 
ramach monitoringu operacyjnego. Dotyczyły one wyłącznie JCWPD nr 43, jednak nie były one 
realizowane w granicach administracyjnych gminy Babiak. Badania w JCWPD nr 43 prowadzono dwa razy 
w roku – wiosną i jesienią w pięciu punktach badawczych, położonych na terenie gmin Kłodawa i Koło. 
Jakość wód mieściła się w dwóch punktach w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości),  
w jednym punkcie w granicach IV klasy (wody niezadowalającej jakości) i w dwóch punktach w granicach 
V klasy (wody złej jakości).  
 

Ocena jakości wód podziemnych w roku 2014 /według PIG/ 

Nr 
otworu 

Lokalizacja 
otworu 

Wody Stratygrafia JCWPd 
Klasa 

jakości 
wód 

Wskaźniki 
decydujące o 
klasie jakości 

wód 

Użytkowanie 
terenu 

1291 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
G J3 43 IV 

amoniak, bar 
wodorowęglany, 

żelazo, 

zabudowa 
wiejska 

1292 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W NgM 43 III 

wodorowęglany, 
żelazo 

zabudowa 
wiejska 

1293 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W Q 43 III 

potas, wapń, 
wodorowęglany, 

żelazo 

zabudowa 
wiejska 

1294 
Leszcze 
gmina 

Kłodawa 
W Q 43 V 

wapń, 
wodorowęglany, 

potas 

zabudowa 
wiejska 

1952 
Koło 

gmina Koło 
G Q 43 V 

azotany, azotyny, 
niska zawartość 

tlenu, wapń 

zabudowa 
wiejska 

 
  Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w powiecie kolskim w roku 2014, Konin 2015. 
 
Objaśnienia:  
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Wody: W - wgłębne; G-gruntowe.  
Stratygrafia: NgM - neogen miocen J3 - jura górna, Q - czwartorzęd. 
Klasa wód: I - wody o bardzo dobrej jakości, II - wody dobrej jakości, III- wody zadowalającej jakości; IV – wody 
niezadowalającej jakości, V - wody złej jakości. 
 
Wyniki badań wód podziemnych prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego w roku 2015 
obejmowały obie JCWPd 43 i 64 (w tym także gminę Babiak). Badania jakości wód podziemnych w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w 
Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W miejscowości Mchowo 
zaobserwowano wody czwartorzędowe zarówno dobrej, jak i niezadowalającej jakości. 
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Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań 

PIG/PIB 
 
 

Nr 

Mon-

bada 

Charakter 

punktu 

(zwierciadło) 

Głęb. 

ww. 

strop 

Stratygrafia 
PUWG 

1992 X 

PUWG 

1992 Y 
Powiat Gmina Miejscowość 

Użytkowanie 

terenu 
JCWPd opróbowanie 

Klasa 

surowa 

2015 

Klasa 

końcowa 

2015 

Przyczyna zmiany 

jakości 

 

1321 
Zwierciadło 

napięte 
18 Q 479038,71 500075,15 kolski Babiak Mchowo 

4. Zabudowa 

wiejska 
43 jesień III II 

Fe i HCO3 

(geogeniczne 

pochodzenie) i O2 

(parametr 

terenowy) w III 

klasie jakości, 

głębokość otworu 

22 m; nad 

ujmowanym 

poziomem 

wodonośnym 

występuje glina 

zwałowa (6-18 m) 

1322 
Zwierciadło 

napięte 
4,5 Q 479040,62 500078,23 kolski Babiak Mchowo 

4. Zabudowa 

wiejska 
43 jesień IV IV  

1914 
Zwierciadło 

napięte 
30,2 K2 477161,44 480883,53 kolski Koło Koło 

2. Zabudowa 

miejska luzna 
64 jesień III II 

Fe i HCO3 

(geogeniczne 

pochodzenie) i O2 

(parametr 

terenowy) w III 

klasie jakości, 

głębokość otworu 

56 m, otwór 

zafiltrowany w 

marglach 
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Wody powierzchniowe 

Badania stanu wód w roku 2014 oraz w roku 2015 wykonywano w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, w oparciu o Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego 
na lata 2013–2015”. 
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód 
powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, 
część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Zgodnie z zapisami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 należało osiągnąć dobry stan wszystkich wód. 
Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach: 
− monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań, 
− monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie w zakresie 

substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w 
latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań, 

− monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością: 
• raz na 6 lat (wyłącznie na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako niezagrożone niespełnieniem celów 
środowiskowych) – pełny zakres badań,  

• raz na 3 lata w ograniczonym zakresie badań, o na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których 
stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako zagrożone 
niespełnieniem celów środowiskowych,  
− na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych,  
− na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,  
− JCW przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych;  

•    corocznie (wyłącznie dla JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę do spożycia) – ograniczony zakres badań,  

− monitoringu badawczego (MB) w punkcie wyznaczonym na potrzeby wymiany informacji między 
państwami członkowskimi UE z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań lub corocznie – 
ograniczony zakres badań. Na terenie powiatu kolskiego wyznaczono jednolite 

 
Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu 
chemicznego. Stan wód określany jest jako: 
− dobry – jeśli stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan), 

maksymalny (potencjał) lub dobry, a jednocześnie stan chemiczny jest dobry; 
− zły – w pozostałych przypadkach. 

Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał ekologiczny − 
określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. 
Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako: 
− bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał), 
− dobry, 
− umiarkowany, 
− słaby, 
− zły. 
Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się: 
− klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V, 
− klasyfikacja elementów fizykochemicznych: 

• dla rzek w zakresie: klasa I, klasa II lub stan/potencjał poniżej dobrego, 
• dla jezior w zakresie: stan/potencjał dobry lub poniżej dobrego, 
• ocena wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) w zakresie: klasy I, II lub 
stanu/potencjału poniżej dobrego (dla rzek i jezior), 

− klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II. 
Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników 
chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stan chemiczny 
klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego. Jeśli JCW objęta jest monitoringiem obszarów chronionych 
należy sprawdzić spełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę 
stanu wód. 
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Teren gminy Babiak jest usytuowany w jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP): 
 
− JCW Noteć od źródeł do Dopływu z Jez. Lubotyń – europejski kod JCWP- PLRW6000171881189 

RZEKI  
 

 
 
 
− JCW Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej – europejski kod JCWP - PLRW6000171833249 RZEKI 
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− JCW Kanał Grójecki do wypływu z Jez. Lubstowskiego – europejski kod JCWP - PLRW600025183383 
RZEKI (niewielka część zachodnia gminy)  
 

 
 
 
 
Jezioro Lubotyń – eu kodJCWP – PLLW10391 JEZIORO 
 
Jezioro Brdowskie -  eu kodJCWP – PLLW10390 JEZIORO 
 
 
Badania stanu czystości wód płynących  
 
Z uwagi na fakt, iż na rzece Noteć, w gminie Babiak nie występuje żaden punkt monitoringu płynących 
wód powierzchniowych, przedstawiono charakterystykę jakości wód tej rzeki w punkcie pomiarowym, 
zlokalizowanym w punkcie Łysek (gmina Wierzbinek) 
Na stanowisku w km rzeki 339.1. w 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
stwierdził dla elementów fizykochemicznych i chemicznych w punkcie pomiarowo-kontrolnym i w jednolitej 
części wód Klasa elementów fizykochemicznych – I  
Klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego 

 
Struga Kiełczewska (dopływ Rgilewki) nie była w ostatnich latach kontrolowana.  
Natomiast Rgilewka na odcinku objętym badaniami, kontrolowana jest w 3 punktach pomiarowych.  
Badania rzeki Rgilewka w Przybyłowie, przy ujściu do Warty w km 3,0 (gmina Koło) w roku 2015 
wykazały: 
Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych w punkcie pomiarowo-
kontrolnym i w jednolitej części wód Klasa elementów biologicznych – III  
Klasa elementów fizykochemicznych – stan poniżej dobrego  
Klasa elementów hydromorfologicznych – II 
 
Klasyfikacja wskaźników jakości wód jezior w województwie wielkopolskim  
Jakość wód w jeziorach gminy Babiak nie była badana roku 2015.  
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Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie gminy Babiak w roku 2014 obejmował JCW 
Jezioro Brdowskie, badania wykonywano w ramach: 

– monitoringu operacyjnego, 
– monitoringu diagnostycznego. 

W JCW Jezioro Brdowskie określono słaby stan ekologiczny, dobry stan chemiczny a więc słaby stan wód 
JCW. O ocenie stanu ekologicznego zdecydowały elementy biologiczne – fitoplankton, fitobentos, 
makrofity, oraz elementy fizykochemiczne ( przezroczystość, tlen nad dnem, azot ogólny). 

 
Jezioro Lubotyń badane było w roku 2013, badania wykonywano w ramach monitoringu diagnostycznego, 
wykazało klasyfikację elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych 
w jednolitej części wód: 
Klasyfikacja elementów:  
- biologicznych – II (stan dobry) 
- fizykochemicznych – stan dobry 
- hydromorfologicznych – I Klasa 
- chemicznych – stan dobry 
 
Wpływ odwodnienia kopalni na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych i powierzchniowych  
w przypadku wydobycia węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie 
 
Wg „Opinii naukowej odnośnie wpływu odwodnienia projektowanej kopalni węgla brunatnego Dęby 
Szlacheckie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych i powierzchniowych” ( Dr Sylwester 
Kraśnicki, Ludów Polski, kwiecień 2016 r.) w przypadku rozpoczęcia wydobycia węgla brunatnego  
ze złoża „Dęby Szlacheckie” w związku z odwodnieniem kopalni nastąpiłyby dalsze niekorzystne zmiany 
środowiska. Projektowana przez KWB Konin S.A. „Odkrywka kopalni „ma mieć powierzchnię 15 km²,  
a zwałowisko zewnętrzne utworzone przy wykonaniu wkopu udostępniającego około 3 km². Zasoby 
przemysłowe złoża oszacowano wstępnie na 77 mln ton, a roczne wydobycie na poziomie około 4 mln 
ton. Całkowity okres eksploatacji złoża oszacowano na 22 lata. W ramach infrastruktury związanej  
z kopalnią planowane jest utworzenie systemu odwadniania podziemnego (studziennego) oraz 
powierzchniowego obejmującego rząpie, pompy, rurociągi, osadnik wód złożowych i rów odwadniający.” 
 
W opinii zawarto Wnioski: 
„Powyższe rozważania skłaniają do wyciągnięcia następujących konkluzji: 
1. Eksploatacja złóż węgla brunatnego Dęby Szlacheckie metodą odkrywkową wiąże się z koniecznością 

odwodnienia złoża, utworów nadkładu oraz częściowo wód podzłożowych, co spowoduje powstanie 
rozległego leja depresji, który w piętrze czwartorzędu może objąć obszar około 300 km², a w piętrze 
kredowym około 700 km². 

2. Liczne kontakty głównie poprzez doliny kopalne i uskoki pomiędzy wodami piętra czwartorzędowego, 
neogeńskiego i kredowego ułatwiają i intensyfikują przechwytywanie wód podziemnych poziomów 
przypowierzchniowych przez drenowane piętro neogeńskie. 

3. Rozwój leja depresji spowoduje zubożenie bądź całkowity zanik wód ujmowanych przez liczne ujęcia 
na tym terenie. 

4. Rozwój leja depresji będzie prowadzić do zmniejszenia się przepływów w ciekach i obniżenia stanu 
wody w zbiornikach wodnych. Może to prowadzić do zaniku części wód płynących i stojących. 

5. W zasięgu oddziaływania leja depresji znajdą się ekosystemy zależne od przypowierzchniowych wód 
podziemnych (mokradła, stawy i jeziora), niektóre z nich są chronione prawem krajowym (obszary 
chronionego krajobrazu). 

6. Wysady solne występujące w sąsiedztwie planowanej kopalni są przyczyną występowania wód  
o podwyższonej zawartości chlorków w wodach podziemnych piętra kredowego. Rozpoczęcie 
odwadniania odkrywki spowoduje napływ wód zasolonych do wyrobiska,” 
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Ryc. 2 Oddziaływanie hydrgeologiczne projektowanej kopalni węgla brunatnego Dęby Szlacheckie na Główne 
Zbiorniki Wód Podziemnych. 

 
 „Obszar złoża Dęby Szlacheckie oraz jego otoczenie znajdują się na obszarze, na którym wyróżniono 
czwartorzędowe, neogeńskie i kredowe piętro wodonośne. Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się 
z poziomów wodonosnych: przypowierzchniowego, śródglinowego i miejscami podglinowego. 
Przypowierzchniowy poziom wodonośny ma miąższość 5-30 metrów, współczynnik filtracji 8-90 m/d  
i zbudowany jest z piasków i żwirów pradoliny warszawsko-berlińskiej i jej odnogami. Związany jest on  
z wodami powierzchniowymi, zwierciadło wód jest przeważnie swobodne i podlega sezonowym 
wahaniom o amplitudzie przekraczającej 2 metry. Poziomy śródglinowe i podglinowy są nieciągłe,  
a zwierciadło wód jest naporowe. Są to piaski i żwiry fluwioglacjalne. Miąższość tego poziomu wynosi 5-
20 metrów, współczynnik filtracji 5-50 m/d. Neogeńskie piętro wodonośne reprezentowane jest przez 
mioceńskie piaski drobnoziarniste i pylaste, podścielające m. in. złoże węgla brunatnego Dęby 
Szlacheckie. Ich miąższość wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, a współczynnik filtracji od 1 do 15 
m/d. Kredowe piętro wodonośne występuje w spękanych wapieniach i marglach do głębokości 150 
metrów. Jego zasobność i parametry filtracyjne zależą od stopnia spękania skał wodonośnych,  
a współczynnik filtracji wynosi 2-90 m/d. Wraz z głębokością szybko rośnie mineralizacja wody i wody 
mineralne występują w tym piętrze na głębokości od kilkudziesięciu do około 200 metrów. 
Obszar złoża położony jest na następujących jednostkach hydrogeologicznych: 
o 3abQII/Tr (na arkuszu Koło Mapy hydrogeologicznej Polski) – odpowiednik 3abQII/Tr (arkusz 

Sompolno), 1baQII/Tr (arkusze Kłodawa i Izbica Kujawska). Czwartorzędowe poziomy śródglinowe: 
górny i dolny łączą się ze sobą miejscami. Piaski i żwiry o miąższości do 40 m (średnio 10-20 m). 
współczynnik filtracji waha się tutaj od kilku do 30 m/d. Poniżej są piaski miocenu. W obrębie tej 
jednostki znajduje się północna część złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie oraz północna 
część projektowanej odkrywki. 

o 2baQII/Cr (arkusz Koło) – odpowiednik 2baQII/Cr (arkusz Kłodawa) i 12baQII/Cr (arkusz Sompolno). 
Czwartorzędowe poziomy: przypowierzchniowy, międzyglinowy dolny i podglinowy łączą się ze sobą. 
Miąższość wynosi 5-20 m, a współczynnik filtracji 4,8-37,6 m/d (średnio 18 m/d). Piętro to jest  
w kontakcie z piętrem kredowym, w którym w ujęciu Dębno Królewskie stwierdzono na głębokości 
110 metrów wody po ponadnormatywnym stężeniu chlorków (605,4 mg/dm3). W obrębie tej jednostki 
znajduje się środkowa część złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie oraz środkowa część 
projektowanej odkrywki. 
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o 6bcCrII (arkusz Koło) – odpowiednik 4bcCrII (arkusz Kłodawa). Wody tego piętra są naporowe,  
a zwierciadło napinają gliny zwałowe. Strop utworów kredy znajduje się na głębokości 20-84 m. 
Współczynnik filtracji wynosi 1,8-90 m/d, a skałami wodonośnymi są spękane wapienie i margle.  
W obrębie tej jednostki znajduje się południowa część złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie 
oraz południowa część projektowanej odkrywki. 

o 9Q/bTrI (arkusz Sompolno) – pod glinami morenowymi i iłami poznańskimi są piaski drobnoziarniste  
i pylaste miocenu o miąższości 20-35 m (średnio 25 m) na głębokości około 40 m. Współczynnik 
filtracji wynosi 5-20 m/d (średnio 10 m/d). Podrzędne znaczenie mają tutaj czwartorzędowe poziomy 
międzyglinowe: górny i dolny, które są ze sobą połączone.W obrębie tej jednostki znajduje się 
północna część złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie. 

o 10bcTrI (arkusz Sompolno) – odpowiednik 3cTrI (arkusz Izbica Kujawska). Poziomem użytkowym są 
piaski drobnoziarniste i pylaste miocenu pod glinami zwałowymi. Ich miąższość wynosi 20-70 m na 
głębokości 30-60 m. Współczynnik filtracji wynosi 5-15 m/d (średnio 6 m/d). W obrębie tej jednostki 
znajduje się północna część złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie. 

Wzdłuż zachodnich granic złoża ciągnie się obniżenie o założeniach tektonicznych w utworach kredy  
i miocenu wypełnione utworami czwartorzędowymi: piaskami i żwirami na przemian z glinami zwałowymi  
i mułkami i iłami zastoiskowymi. Taka struktura umożliwia łączność hydrauliczną pomiędzy piętrami 
wodonośnymi czwartorzędu, neogenu oraz kredy tworząc z niej jeden kompleks wodonośny.  
Od północnego wschodu sąsiaduje ze złożem zrąb utworów kredowych o przebiegu NW-SE przykryty 
jedynie utworami czwartorzędu. Z uskokami tymi związane są wystąpienia słupów, wysadów i poduszek 
solnych, które występują za zachód od tej struktury jak i na wschód od złoża w rejonie Kłodawy.  
Na podstawie powyższej charakterystyki oraz analizy przekrojów geologicznych przez złoże węgla 
brunatnego Dęby Szlacheckie wyłania się obraz jednego kompleksu wodonośnego kredowo- neogeńsko-
czwartorzędowego, w którym poszczególne piętra wodonośne łączą się ze sobą poprzez wcięcia erozyjne 
oraz elewacje podłoża kredowego. Niektóre z wcięć erozyjnych wypełnionych piaskami czwartorzędu 
kontaktują się bezpośrednio utworami wodonośnymi kredy. 
Rozwój leja depresji prowadzi do zaniku wód podziemnych na jego obszarze. Gdy drenowane piętro 
neogeńskie jest połączone z czwartorzędowym, to może to prowadzić do obniżenia się zwierciadła wód 
podziemnych w poziomie przypowierzchniowym. W konsekwencji następuje zubożenie lub zanik wód  
w ujęciach wód podziemnych. Ponadto, prowadzi to również zwykle do zmniejszenia stanów wody w 
ciekach (górnej Noteci i Rgilewki oraz ich dopływów) i zbiornikach wodnych. Należy się spodziewać 
obniżenia stanu wód w następujących jeziorach: Brdowskim, Modzerowskim, Korzeckim, Lubotyń, 
Brzeskim, Mąkolno, Mostkowskie i Szczekawa, a także w ponad stu stawach rybnych, oczkach wodnych, 
oraz mniejszych jeziorach. Analogicznie, zanik płytkich wód podziemnych będzie obserwowany również  
w ekosystemach zależnych od ich płytkiego występowania, czyli na obszarach podmokłych.  
W sąsiedztwie planowanej odkrywki takie obszary występują dolinie dopływu z Babiaka. 
Projektowana kopalnia węgla brunatnego oddziaływać będzie na ujęcia wód podziemnych położonych  
w zasięgu leja depresji. Zubożenie lub zanik zasobów tych ujęć na skutek odwodnienia złoża może 
dotyczyć ujęć w następujących miejscowościach: Osiek Wielki, Dęby Szlacheckie, Wrząca Wielka, Dębno 
Królewskie, Bylice, Kiełczew, Luboniek, Babiak, Brdów i Mchowo. 
Zarówno sama odkrywka jak i lej depresji wywołany jej odwodnieniem będzie negatywnie oddziaływał na 
obszary chronione prawnie. Są to obszary chronionego krajobrazu: Goplańsko - Kujawski oraz Jezioro 
Modzerowskie. Na terenie pierwszego z nich planowana jest lokalizacja odkrywki, a drugi  
z tych obszarów znalazłby się w zasięgu oddziaływania leja depresji tej kopalni. Dewastacja krajobrazu 
przez odkrywkę stoi w jaskrawej sprzeczności z celami, dla których został powołany Goplańsko-Kujawski 
OchK. 
 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 57



 

 

 

58 

 
 
Ryc. 3. Oddziaływanie hydrogeologiczne projektowanej kopalni węgla brunatnego Dęby Szlacheckie na obszary 
chronione prawem krajowym i unijnym. 

 
 
Prognozowany wpływ jakości wód dołowych na wody powierzchniowe 
 
Wody dołowe projektowanej kopalni odkrywkowej mogą w różnorodny sposób oddziaływać na jakość wód 
powierzchniowych. Złoże Dęby Szlacheckie położone jest pomiędzy strefami uskokowymi w utworach 
kredowych i starszych. Występujące w tych strefach wysady, słupy i poduszki solne umożliwiają migrację 
wód zasolonych o podwyższonej zawartości chlorków i sodu do płytszych pięter wodonośnych. Wody  
o podwyższonej zawartości chlorków stwierdzono w ujęciach wód w piętrze kredowym w Dębnie 
Królewskim na głębokości 110 metrów i w Bylicach na głębokości 105 metrów. 
Płytko występujące wody mineralne (chlorkowe) w piętrze górnokredowym to rezultat migracji wód  
z pobliskich wysadów i poduszek solnych za pośrednictwem uskoków w utworach kredy. W zasięgu leja 
depresji pietra kredowego znajdują się dwa wysady solne: Kłodawa i Izbica Kujawska, które przykryte są 
jedynie utworami kenozoiku i czapą gipsową samego wysadu. W zasięgu leja depresji znajdują się złoża 
soli kamiennej Kłodawa i Kłodawa I. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że napływ wód zasolonych 
do wyrobiska jest pewny. W szczególności należy się spodziewać napływu takich wód z kierunku 
zachodniego lub poprzez piaski w spągu złoża. Nie mona jednak również wykluczyć napływu wód słonych 
z rejonu wysadów solnych, których granice znajdują się już w odległości 6 kilometrów od granicy 
projektowanej odkrywki (Ryc. 4). 
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Ryc. 4. Strefa oddziaływań hydrogeologicznych projektowanej kopalni węgla brunatnego na tle występowania 
wysadów solnych oraz wód o podwyższonej zawartości chlorków. 

 
Ilość tych wód oraz wynikające z tego stężenie chlorków i sodu w wodach dołowych odprowadzanych do 
wód powierzchniowych należy określić za pomocą hydrogeologicznego modelowania numerycznego. 
Ładunki soli zrzucane do wód powierzchniowych nie będą wychwytywane w osadniku wód dołowych, ale 
będą odprowadzane z wodami powierzchniowymi. 
Należy się spodziewać podwyższenia stężeń takich parametrów jak mineralizacja ogólna oraz stężenia 
chlorków i sodu. W konsekwencji stan jakościowy wód powierzchniowych może zdregradować się poniżej 
dobrego. Ingresja wód zasolonych do kredowego i neogeńskiego piętra wodonośnego spowoduje, że te 
wody pozostaną w nich po zakończeniu odwodnienia. Ujęcia wód podziemnych ujmujące wody tych pięter 
będą musiały zostać zamknięte z powodu przekroczenia zawartości chlorków w wodach. Sytuacja taka 
może dotyczyć całości obszaru oddziaływania leja depresji w piętrze kredowym, czyli około 700 km2. 
Innym rodzajem oddziaływania na skład chemiczny wód jest utlenianie żelaza i manganu. 
Przy odwodnieniu ujmowanych warstw wodonośnych następuje utlenienie pierwiastków chemicznych.  
Po zaprzestaniu odwodnienia związki te ulegają uruchomieniu i migrują do ujęć wody powodując 
radykalne pogorszenie jakościowe ujmowanych wód. Z tego powodu odwadnianie prowadzone przez 
kopalnię może pogorszyć jakość wód na wiele lat po jego zaprzestaniu. 
Wody o odmiennym składzie chemicznym mają odmienne parametry fizykochemiczne takie jak: pH, 
potencjał redoks, przewodność elektrolityczna i sucha pozostałość. Należy się spodziewać modyfikacji 
tych parametrów przy odprowadzeniu wód dołowych do wód powierzchniowych. 
W węglu brunatnym występuje szereg metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, chrom, miedź i inne), metaloidów 
(arsen) oraz pierwiastków promieniotwórczych (uran, tor). Poniżej charakterystyka najważniejszych 
spośród tych pierwiastków. 
Arsen. Pierwiastek ten w wodach powierzchniowych występuje w postaci jonów kompleksowych zarówno 
na +3 jak i na +5 stopniu utlenienia. Tworzy wtedy zdysocjowane jony słabych kwasów arsenowych (III i 
V). Jony te podlegają procesom sorpcyjnym przez naturalne sorbenty takie jak minerały ilaste, tlenki 
 i wodorotlenki żelaza oraz materia organiczna. W rezultacie stężenie arsenu w wodach 
powierzchniowych powinno spadać, ale jednocześnie jego koncentracja w osadach dennych powinna 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 59



 

 

 

60 

wzrastać. W tych postaciach arsen jest transportowany z wodami powierzchniowymi i z osadami do 
Bałtyku, gdzie osady denne zostaną zdeponowane na dnie. Arsen jest silnie toksycznym pierwiastkiem 
zarówno w postaci rodzimej jak i w związkach chemicznych. Negatywnie oddziałuje na organizmy wodne. 
Może mieć również oddziaływanie kancerogenne na człowieka. Naturalne tło hydrochemiczne dla arsenu 
w wodach rzecznych klimatu umiarkowanego jest do kilku tysięcy razy niższe (0,13-2,1 µg/dm3) od jego 
średniej zawartości w węglu brunatnym (0,513 mg/kg) (Plant et al 2003, Symanowicz et al 2013). 
Chrom, miedź, nikiel, ołów i kadm. Wymienione metale ciężkie można opisać razem ze względu na 
podobieństwo w migracji w środowisku. Są to metale ciężkie, które w środowisku wodnym ulegają 
intensywnie sorpcji przez minerały ilaste, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz materię organiczną.  
W rezultacie w wodach płynących przemieszczają się one głównie wraz z osadami dennymi,  
a w niewielkim stopniu również jako jony kompleksowe w wodzie. W środowisku wodnym i w węglu 
brunatnym ich koncentracje prezentowane są w tabeli 2. 
 

 
Tabela 2. Porównanie stężeń i zawartości wybranych metali ciężkich w wodach powierzchniowych i osadach dennych 
(Callender 2003, Symanowicz 2013). 

 
Strefą podwyższonego stężenia tych metali będzie bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji zrzutu wód 
dołowych z kopalni zanim nie wymieszają się one z wodami powierzchniowymi. Czynnikiem znacząco 
obniżającym stężenie tych metali w wodach płynących będą procesy sorpcyjne, które zwiążą większość 
ich ładunku w osadach dennych. W tej postaci metale ciężkie będą migrowały korytem aż do Bałtyku, 
gdzie zostaną zdeponowane na dnie. Nie spowoduje to jednak unieszkodliwienia tych osadów. 
Powyższe metale ciężkie są wysoce toksyczne, a niektóre spośród nich (ołów i kadm) to toksyny 
kumulatywne, praktycznie niewydalane z organizmów żywych. Wysokie koncentracje metali ciężkich  
w osadach dennych przenikają do organizmów żywiących się tymi osadami, a następnie  
za pośrednictwem łańcucha troficznego ulegają one bioakumulacji w tkankach drapieżników wyższych 
rzędów, m. in. poławianych ryb morskich, gdzie ich koncentracje mogą być nawet milion razy wyższe niż 
w wodach płynących. 
Rtęć. Jest to także metal ciężki, którego przemiany w środowisku są podobne do opisywanych Rtęć. Jest 
to także metal ciężki, którego przemiany w środowisku są podobne do opisywanych wcześniej, poza 
kilkoma istotnymi różnicami. Zawartość rtęci w węglu brunatnym podlega znacznym wahaniom i zmienia 
się w przedziale od 80 do 1030 ppb, a średnio 322 ppb (Lorenz, Grudziński 2007). Przy założonym 
wydobyciu na poziomie 4 mln ton rocznie należy się spodziewać emisji rtęci do środowiska na poziomie 
1,29 ton rocznie z tej kopalni. Zatem podobnie jak w przypadku innych metali ciężkich wysokie 
koncentracje rtęci będą szczególnie szkodliwe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zrzutu wód dołowych 
do wód powierzchniowych. Głównym czynnikiem usuwającym rtęć z wody są procesy sorpcyjne, dzięki 
którym podobnie jak opisywane poprzednio metale ciężkie trafia do osadów dennych i w tej postaci jest 
transportowana do Bałtyku gdzie zostaje zdeponowana. Koncentracja rtęci w osadach przybrzeżnych 
mórz waha się w granicach 2-2100 ppb suchej masy osadu, a dla południowego Bałtyku wartości te 
wynoszą 2-340 ppb. 
Rtęć oprócz występowania w postaci jonów kompleksowych na +2 stopniu utlenienia ulega również 
metylowaniu tworząc monometylortęć oraz dimetylortęć. Związki te łatwiej wnikają do organizmów 
żywych, są bardziej toksyczne i podobnie jak inne związki rtęci, ulegają bioakumulacji szczególnie  
u drapieżników wyższego rzędu (drapieżne ryby morskie). 
 
Według następujących aktów prawnych: Dyrektywy 2013/39/WE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w zakresie 
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywa 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych za substancje 
priorytetowe uznaje się m. in. niektóre metale ciężkie: kadm, ołów, rtęć i nikiel oraz ich związki. Dyrektywy 
te zobowiązują państwa członkowskie UE do monitorowania stężenia tych metali nie tylko w wodzie ale  
i w osadach dennych wód śródlądowych oraz w organizmach żywych zamieszkujących ekosystemy wód 
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śródlądowych. Należy się zatem spodziewać, że opisane powyżej oddziaływania na wody rzek i jezior,  
do których będą zrzucane wody dołowe będą monitorowane. 
Konieczność monitorowania stężeń wymienionych metali ciężkich i arsenu jest o tyle istotna dla kopalń  
w tej części Polski, że to właśnie w tych złożach notowane są szczególnie wysokie koncentracje tych 
pierwiastków w węglu brunatnym. Przykładem może być pobliskie eksploatowane złoże Tomisławice, 
które figuruje w Europejskim Rejestrze Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń (http://prtr.ec.europa.eu ) 
jako obiekt zrzucający do wód powierzchniowych arsen i metale ciężkie (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)  
w ładunkach rzędu od kilku do kilkuset kilogramów rocznie. Co szczególnie istotne, spośród wszystkich 
kopalń węgla brunatnego w tym rejestrze pojawiają się jedynie 3 z regionu Kujaw i Wielkopolski: 
Tomisławice, Drzewce i Jóźwin II B. Sugerowałoby to szczególną zdolność do migracji i tym samym 
wysokiej zawartości tych pierwiastków w wodach powierzchniowych w tej części Polski, a tym samym 
zagrożenia uruchomienia kolejnych ich ładunków w razie podjęcia decyzji o eksploatacji dalszych złóż 
tego regionu, w tym również złoża Dęby Szlacheckie. 
Oprócz substancji wymienionych w dokumentacji złoża w wodach dołowych mogą znaleźć się jeszcze 
inne substancje pochodzące ze złoża węgla brunatnego. Są to pozostałe metale ciężkie takie jak: 
molibden, cynk, wanad, cyna, antymon, tytan, gal, rubid, stront, itr, cyrkon i bar. Występuje tam 
również glin oraz pierwiastki promieniotwórcze, takie jak uran i tor.  
W odróżnieniu od metali ciężkich, glin zachowuje się odmiennie. Jego obecność w wodzie zależy od pH. 
W środowisku kwaśnym lub zasadowym występuje w postaci prostych zdysocjowanych jonów i wtedy 
jest toksyczny dla organizmów wodnych, a w środowisku obojętnym, dla pH około 7 tworzy jony 
kompleksowe i wytrąca się przechodząc do osadów. 
 

 
Tabela 3. Zawartość metali i metaloidów w węglach brunatnych z polskich złóż (Symanowicz et al 2013) 
 
Uran, tor i rad to pierwiastki promieniotwórcze, które jednocześnie są metalami ciężkimi. W związku 
z tym ich szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe nie ogranicza się jedynie do emisji promieniowania 
jonizującego, uszkadzającego DNA i oddziałującego mutagennie. Podobnie jak w przypadku innych 
metali ciężkich, ich związki chemiczne są także silnie toksycznie. W warunkach utleniających jakie panują 
w wodach płynących uran tworzy rozpuszczalne jony, które ulegają sorpcji przez minerały ilaste, związki 
żelaza i materię organiczną i w tej postaci, podobnie jak metale ciężkie, trafia do Bałtyku. Z kolei tor 
podlega intensywnej sorpcji przez minerały ilaste i materię organiczną. Ponieważ oba te metale występują 
w węglu brunatnym, należy szacowane parametry odprowadzanych wód dołowych z projektowanej 
kopalni poszerzyć o te pierwiastki. 
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Tabela 4. Zawartość uranu i toru w węglach brunatnych polskich złóż (Bojakowska et al 2008). 
 
Osobną kwestią jest oddziaływanie wód zbiornika wodnego, który utworzy się po zakończeniu 
eksploatacji w wyrobisku końcowym. Eksploatowane warstwy węgla brunatnego po odwodnieniu będą 
ulegały utlenianiu w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. W skrajnych przypadkach może prowadzić 
to do pożarów złoża. W trakcie utleniania węgla utleniana jest również siarka występująca w tym złożu do 
5 procent zawartości. Jej utlenianie się prowadzi do zakwaszenia wód, a w warunkach niskiego pH wiele 
metali ciężkich i metaloidów tworzy łatwo migrujące, proste formy jonowe i przenika do wód podziemnych 
i powierzchniowych. Oznacza to, że przynajmniej w początkowej fazie zbiornik w tym wyrobisku będzie 
zawierać wody, w których będą występować te pierwiastki, a kontaktując się z utworami 
czwartorzędowymi będzie nimi zanieczyszczał wody tego piętra oraz wody powierzchniowe. Analogicznie, 
szereg pierwiastków oraz materia organiczna w odwodnionych warstwach wodonośnych w zasięgu leja 
depresji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym również będą ulegały utlenianiu. Prowadziło to będzie 
do uruchomienia niektórych metali ciężkich, metaloidów i radionuklidów i wymywania ich po wypełnieniu 
się leja depresji po zakończeniu odwadniania złoża. Podobne zjawiska będą dotyczyć obszaru, na którym 
zostanie założony osadnik na wody dołowe. Odkładające się na jego dnie zawiesiny z zaadsorbowanymi 
metalami ciężkimi, metaloidami i radionuklidami na dnie tego zbiornika czynią z niego potencjalne ognisko 
zanieczyszczeń. Obiekt taki, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki znajdzie się 
jednocześnie w strefie intensywnego odwodnienia oraz możliwej, spowodowanym tym osiadaniem gruntu. 
W takich warunkach warstwa uszczelniająca dno zbiornika może ulec rozerwaniu, a skumulowane  
w osadach zanieczyszczenia wraz z retencjonowanymi wodami będą przenikać do występujących poniżej 
odwodnionych osadów czwartorzędowych, gdzie będą ulegały utlenianiu. Po zakończeniu odwodnienia  
i wypełnieniu się leja depresji nastąpi nasycenie wodą warstw wodonośnych, a utlenione osady ze 
zbiornika na wody dołowe będą dodatkowo zanieczyszczały wody podziemne.” 
 
Powietrze atmosferyczne 
 
Na terenie gminy Babiak nie znajduje się wiele obiektów mogących być źródłami emisji punktowej 
(przemysłowej) W ogólnej ocenie jakości powietrza punktowa emisja technologiczna ze źródeł 
zlokalizowanych na terenie gminy i w jej pobliżu ma marginalny wpływ na stan aerosanitarny jej obszaru. 
Na terenie gminy nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do powietrza (instalacji technologicznych), 
brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla środowiska. Na terenie gminy 
zlokalizowanych jest kilka mniejszych zakładów przemysłowych. Można zaliczyć do nich jedynie zakłady 
mięsne SUPMIĘS oraz Piekarnię GS w Babiaku. Wpływ na jakość powietrza będą więc miały 
zanieczyszczenia napływające wraz z masami powietrza z okolicznych terenów oraz zanieczyszczenia 
pochodzące z lokalnych kotłowni obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych.  
Emisja powierzchniowa jest to emisja pochodząca głównie z sektora bytowego. Na terenie gminy Babiak 
stanowi najpoważniejszy problem, w aspekcie zanieczyszczenia powietrza. Jej źródłami mogą być m.in. 
lokalne kotłownie i paleniska domowe. 
Emisja liniowa (komunikacyjna) źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. 
Jest to emisja, którą generuje transport prywatny i publiczny. Emisja liniowa powstaje z procesów 
spalania paliw w pojazdach, w wyniku ścierania nawierzchni dróg, opon, okładzin, a także w związku  
z unoszeniem się pyłu z dróg. Ze środków komunikacji do powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu, 
pyły, węglowodory aromatyczne, tlenek i dwutlenek węgla oraz metale ciężkie. Wpływają one na 
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ilość 
emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników między innymi od: natężenia i płynności ruchu, 
konstrukcji silnika i jego stanu technicznego, zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, 
parametrów technicznych i stanu drogi. Najbardziej zagrożone na emisję liniową są tereny przyległe do 
ciągów komunikacyjnych, głównie ma to niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Nadmienić należy,  
że szkodliwe substancje związane z komunikacją samochodową stanowią źródło zanieczyszczenia nie 
tylko powietrza ale również gleby, a w konsekwencji również wód w skutek wymywania zanieczyszczeń  
z powierzchni gruntu. Zaleca się, aby w sąsiedztwie dróg prowadzić uprawy nasienne, ponieważ  
w nasionach nie następuje akumulacja metali ciężkich i innych zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
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W roku 2014 jakość powietrza na terenie powiatu kolskiego monitorowano w jednym punkcie  
w miejscowości Sokołowo, metodą pasywną (metoda wskaźnikowa) polegającą na miesięcznej 
ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 1,5 metra  
i oznaczaniu zanieczyszczeń raz w miesiącu. Metodą tą prowadzono badania stężeń dwutlenku siarki  
i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. Z badań przeprowadzonych w roku 2014 wynika,  
że uzyskana wartość średnia dla roku dla dwutlenku siarki wyniosła 3,1 µg/m³, a dwutlenku azotu - 14,0 
µg/m³.  
 
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014 wykonano zgodnie z podziałem 
województwa na strefy, gdzie strefę stanowi: • aglomeracja poznańska, • miasto Kalisz, • strefa 
wielkopolska. Powiat kolski jest elementem składowym strefy wielkopolskiej.  
 
Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:  
− określenie jakości powietrza w strefach;  
− wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych i 

poziomów celów długoterminowych;  
− wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.  
 

Oceny jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny, zarówno pod 
kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji 
podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:  
− do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;  
− do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;  
− do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 
poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.  

 
Ocena pod kątem ochrony zdrowia  
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary 
wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 
2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych pozwoliły na zakwalifikowanie 
strefy, a więc i powiatu kolskiego, do poniższych klas:  
• do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5 oraz 

metali oznaczanych w pyle PM10.  
• do klasy C – dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.  

W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że generalnie odnotowywane są przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin, jednak w roku 2014 stwierdzono przekroczenie stężenia 
średniego dla roku na stanowiskach w Nowym Tomyślu oraz w Wągrowcu. 
 
Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
 

 
 
 
Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 µg/m3) wyznaczonej jako poziom 
celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020. 
 
 
Ocena pod kątem ochrony roślin 
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin wykorzystano pomiary 
wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości SO2, NOx i O3, 
otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomu docelowego pozwoliły na 
zaklasyfikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej do klasy A. 
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Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 
 

 
 
W roku 2016 dla obszaru województwa wielkopolskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza 
atmosferycznego dotyczącą roku 2015.  
W strefie wielkopolskiej stwierdzono w stosunku do roku 2014 zmianę w zakresie pyłu PM2,5. 
1. W wyniku oceny: 
− pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską – dla ozonu, SO2 i NOx – zaliczono do klasy A. 

Stwierdzono natomiast przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej 
jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono 
na rok 2020. 

− pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano: 
- dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu – 

wszystkie strefy w klasie A; 
- dla pyłu PM2,5 – strefę miasto Kalisz oraz strefę wielkopolską w klasie C, strefę aglomeracja 

poznańską w klasie A; 
- dla pyłu PM10 − wszystkie strefy w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego dla 24 godzin, 
- dla benzo(a)pirenu – wszystkie strefy w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu 

docelowego; 
- dla ozonu – wszystkie strefy w klasie A – dla poziomu docelowego; 

 
 
Klimat akustyczny 
 
Klimat akustyczny środowiska kształtują następujące podstawowe typy źródeł hałasu: 
- komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze), 
- przemysłowe, 
- komunalne. 
Badania hałasu wskazują na poszerzanie obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym,  
co w konsekwencji prowadzi do objęcia szkodliwym wpływem hałasu coraz większej liczby ludzi. Dane 
dostępne w literaturze mówią o tym, że około 1/3 mieszkańców Polski narażona jest  
na ponadnormatywny hałas. Wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie ludzi nie został jeszcze w pełni 
rozpoznany. Niemniej z dotychczasowych badań wynika, że hałas jest odpowiedzialny za wiele schorzeń 
natury psychosomatycznej. Stąd potrzeba podejmowania działań na rzecz ochrony przed hałasem. 
Dobrze rozpoznane jest zagadnienie hałasów przemysłowych. Istniejące konflikty na terenie gminy 
Babiak mają zwykle charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne technologie  
i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają skuteczną eliminację istniejących zagrożeń.  
 
Na terenie kraju oceny stanu klimatu akustycznego i poziomu zagrożenia hałasem dokonywane są na 
podstawie wyników akcji pomiarowych realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska zgodnie z założeniami systemu kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas.  
Obowiązujące obecnie procedury lokalizacyjne, system opracowywania przez inwestorów raportów 
oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko oraz system kontroli i egzekucji pozwalają 
znacznie ograniczyć negatywny wpływ na komponenty środowiska związane z emisją hałasu z 
poszczególnych obiektów. 
Rosnący problem stanowi hałas komunikacyjny, który zależy od gęstości sieci drogowej i natężenia 
ruchu. Monitoring hałasu ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb ochrony przed 
hałasem. Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz ochrony 
środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem, a także rozwiązania 
techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące ich oddziaływanie, np. ekrany akustyczne. 
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonują obowiązkowo: 

– starostowie – dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, 
– zarządcy dróg, linii kolejowych, lotnisk, jeśli eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska może 

powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. 
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Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska na obszarach 
nieobjętych procesem opracowania map akustycznych. Przez teren gminy Babiak przebiegają drogi 
wojewódzkie: nr 263 Słupca – Dąbie, nr 269 Szczerkowo – Kowal, nr 270, Brześć Kujawski – Koło oraz 
linia kolejowa 131 Chorzów Batory - Tczew. W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii 
kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźnika długookresowego LDWN (poziom dzienno-
wieczorno-nocny) wynosi – w zależności od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla 
wskaźnika LN (długookresowy poziom hałasu w porze nocy) od 45 dB do 65 dB. W odniesieniu do 
pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu LAeqD w porze dnia 
równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) wynosi 
od 45 dB do 60 dB. Jeżeli hałas przekraczający wartości dopuszczalne powstaje w związku  
z eksploatacją drogi lub linii kolejowej, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących 
stwierdzone przekroczenia. Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości dyscyplinowania 
zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną. Z tego powodu, jak również  
z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów akustycznych, tak ważne jest uwzględnienie potrzeby 
zapewnienia komfortu akustycznego środowiska na etapie sporządzania planów zagospodarowania 
przestrzennego. W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie 
prowadził pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Babiak. 
W przypadku ewentualnego uruchomienia odkrywki węgla brunatnego mogło by nastąpić zakłócenie 
lokalnego klimatu akustycznego w wyniku funkcjonowania maszyn i urządzeń oraz transportu 4 mln ton 
węgla w ciągu roku na odległość 37 km. 
 
Jakość gleby i ziemi 
Celem badań jakości gleby i ziemi jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo 
zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności 
człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb. Monitorowanie chemizmu gleb 
ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich.  
W ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 
glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce wytypowano do badań 17 punktów 
pomiarowych, w tym na terenie powiatu kolskiego – punkt w miejscowości Chodów. Ostatnie badania 
gleb były prowadzone w roku 2010.  
O wartości użytkowej gleby w zakresie funkcji produkcji rolniczej mówią klasa bonitacyjna i kompleks 
przydatności rolniczej. Gleba badana w Chodowie to gleba orna bardzo dobra (klasa bonitacyjna II),  
o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 1 (pszenny bardzo dobry). Analiza próbek gleby 
wykazała odczyn pH 6,41 (gleba lekko kwaśna). Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, 
związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się 
wartości pH od 5,5 do 7,2. Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleb,  
a wartość powyżej 7,0 świadczy o jej alkalizacji, która może wykazywać ujemne skutki dla gleby i roślin. 
W analizowanej glebie nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz zanieczyszczenia siarką. Zawartość 
siarki przyswajalnej według IUNG oceniono jako niską (stopień I). Siarka jest niezbędnym do życia roślin 
składnikiem pokarmowym, jednak zarówno jej nadmiar w glebie (spowodowany głównie opadem 
dwutlenku siarki z atmosfery) jak i zbyt niska zasobność gleby w siarkę mogą być szkodliwe dla wzrostu 
roślin oraz jakości plonu. Radioaktywność gleby pozostawała na poziomie typowym dla gleb rolniczych 
nieskażonych. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) wykazały ich 
naturalną zawartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gleby. Nie stwierdzono także zanieczyszczenia 
gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Gleby niezanieczyszczone,  
o naturalnych zawartościach metali śladowych mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze 
i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 

 
Poziom pól elektromagnetycznych  
 
W roku 2015 w województwie wielkopolskim kontynuowano badania poziomu pól elektromagnetycznych 
w środowisku, prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te realizowane są w sposób określony w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania realizowane były w tych samych 
punktach pomiarowych, w których pomiary wykonywano w roku 2009 i 2012. Podobnie jak w latach 
ubiegłych w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 
V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). Najwyższy zmierzony poziom składowej 
elektrycznej pola wyniósł 1,53 V/m (w Poznaniu). Jest to jeden z dwóch punktów, w którym stwierdzono 
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wartość wyższą od 1 V/m (drugi z punktów również znajduje się w Poznaniu). We wszystkich pozostałych 
punktach wartości zmierzone są niższe od 1 V/m. 
W porównaniu z wynikami badań prowadzonych w latach ubiegłych nie notuje się wzrostu poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku mimo zwiększającej się na przestrzeni ostatnich lat liczby obiektów 
stanowiących źródła pól elektromagnetycznych. 
 
 
3. DZIEDZICTWO KULTUROWE I DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 
3.1. Zarys historii gminy 

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy wiążą się ze środkowym okresem epoki kamienia, a więc 
mezolitem (ok. 8300–4300 p.n.e). Wyraźniejsze pozostałości po osadnictwie łączyć należy z młodszą 
epoką kamienia, to jest neolitem (4300–1700 p.n.e.). Z różnych stanowisk z tego okresu pochodzą 
krzemienne i kamienne narzędzia pracy. Większą aktywność na tych terenach zaznaczyła ludność kultury 
łużyckiej w okresie 1200–500 p.n.e., kiedy to Wielkopolskę pokrywała gęsta sieć osadnicza tej kultury. 
Zarejestrowano natomiast nieliczne ślady związane z ludnością kultury pomorskiej, która pojawiła się tutaj 
na przełomie epoki brązu i żelaza (650–500 p.n.e.). Niewiele danych posiadamy na temat osadnictwa  
z młodszego okresu przedrzymskiego (II–I w. p.n.e.). W późniejszym okresie rzymskim i wędrówek ludów 
(III–VI w. n.e.) na tym obszarze pojawiła się ludność kultury przeworskiej. W VIII wieku nastąpił rozwój 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Zdecydowanie najwięcej śladów osadniczych pochodzi z okresu 
późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Możemy je śledzić głównie poprzez źródła archeologiczne 
pochodzące z penetracji powierzchniowych wykonywanych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. 
W okresie wczesnego średniowiecza zajmowane były pod osadnictwo nie tylko rejony dolin cieków 
wodnych, ale i tereny wysoczyzny. W tym czasie kształtuje się obecny układ miejscowości – stanowiska 
średniowieczne i nowożytne występujące w pobliżu obecnych miejscowości wyznaczają tym samym ich 
metrykę. Osadnictwo późnośredniowieczne dokumentuje materiał ceramiczny z XVI–XVIII wieku wokół 
miejscowości Babiak, Stypin, Korzecznik, Lipie Góry, Zakrzewo, Lubotyń, czy Janowiec, będący śladem 
ich nieprzerwanego osadnictwa trwającego do dzisiaj. 
 
Obecne terytorium gminy w okresie piastowskim znajdowało się na pograniczu kujawsko-wielkopolskim. 
Weszło ono następnie w obręb województw brzeskokujawskiego oraz województwa kaliskiego 
wchodzących w skład prowincji wielkopolskiej [Województwo brzeskokujawskie - jednostka terytorialna 
Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję 
wielkopolską, istniało od XIV wieku do 1793 r., obejmowało powierzchnię 3000 km² posiadało 5 powiatów, 
w tym powiat przedecki. Siedzibą wojewody był Brześć Kujawski, a sejmiki ziemskie odbywały się  
w Radziejowie]  Stan taki utrzymał się aż do okresu II rozbioru państwa polskiego (1793 r.), kiedy to 
obszar ten stał się częścią składową państwa pruskiego w ramach utworzonej prowincji Prusy 
Południowe (Südpreussen).  W 1807 roku terytorium to przyłączono do Księstwa Warszawskiego, zaś w 
1815 roku – do Królestwa Kongresowego, w obrębie guberni kaliskiej. 
 
W drugiej połowie XVI wieku w okolice Koła dotarła Reformacja. W tym czasie starostą Koła był Andrzej, 
a później Stanisław Górka. Obaj byli gorliwymi zwolennikami „odnowy nauki i życia Kościoła”. W czasie 
kontrreformacji wszelki ruch odnowy w okolicach Koła został wyrugowany. Na nowo, ewangelicyzm  
na Ziemi Kolskiej, pojawia się w czasie osadnictwa olęderskiego, kiedy to wśród przybyłych osadników  
ze Śląska, Prus, Saksonii większość stanowili ewangelicy. Powstały wtedy między innymi kolonie: 
Majdany 1779 ( gmina Dąbie), Police 1785 ( gmina Kościelec), Budki 1786 ( gmina Osiek Mały), 
Szarłatowo 1855 (gmina Osiek Mały) W 1784 roku z inicjatywy Bonawentury Raczyńskiego na terenie 
leśnym, jako osada przeznaczona dla kolonistów niemieckich – wieś olęderska powstała wieś Babiak. 
Jedynym ciekawszym zabytkiem związanym z osadnictwem ewangelickim jest późnoklasycystyczny 
kościół poewangelicki (obecnie przekształcony w sklep spożywczy), zbudowany w 1823 r. Na terenie 
gminy znajdują się także cmentarze ewangelickie w Babiaku, Kiejszach, Lipich Górach, Stypinie.  
 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (1918 r.) obszar obecnej gminy należał do powiatu kolskiego 
w województwie łódzkim. W czasach okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 teren włączono w skład III 
Rzeszy, jako część składową Kraju Warty, przynależną do rejencji inowrocławskiej. W 1921 r. w Babiaku 
żyło 237 Żydów, co stanowiło 29,2% ogółu mieszkańców. W pierwszych dniach września 1939 r. rejon 
stacji kolejowej został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Żydowscy mieszkańcy miejscowości 
zostali pod koniec grudnia 1941 r. wywiezieni przez Niemców do Bugaja, skąd później trafili do 
niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali przez Niemców zgładzeni. Podczas II 
wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wybudowaną pod koniec XIX w synagogę.(Po wojnie budynek 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 66



 

 

 

67 

synagogi przebudowano na dom mieszkalny) W latach niemieckiej okupacji nazwa miejscowości Babiak 
została zmieniona na Waldau, a następnie na Babenwald.  
W 1945 roku w ramach nowoutworzonych struktur organizacji administracyjnej Polski teren znalazł się  
w granicach powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa poznańskiego. Stan ten utrzymał się 
również po reformie administracyjnej w 1950 roku. Do 1954 roku Babiak był siedzibą gminy Lubotyń.  
W 1975 roku obszar gminy Babiak włączony został do nowoutworzonego województwa konińskiego, zaś 
od 1999 roku wszedł w skład województwa wielkopolskiego. 
 
Najważniejszymi miejscowościami historycznymi na terenie gminy są Babiak i Brdów.  
 
W latach 1815–1870 Babiak posiadał prawa miejskie. Wieś powstała w roku 1784 jako osada 
przeznaczona dla kolonistów niemieckich – wieś olęderska. Wkrótce potem Bonawentura Raczyński 
sprowadził do niej z Niemiec sukienników, w celu założenia osady fabrycznej. Na początku XIX w.  
w Babiaku osiedli pierwsi Żydzi. Po pożarze w 1810 r. miejscowość została przeniesiona na drugi brzeg 
rzeczki Tyśmiennicy. W 1815 r. Babiak uzyskał prawa miejskie. W początkowymi okresie swego istnienia 
jako miasto, Babiak stanowił duży ośrodek rzemiosła tkackiego. Dane historyczne podają, że ludność 
Babiaka w 1827 r. wynosiła 521 osób. Babiak zajmował drugie miejsce pod względem ludności na terenie 
obecnej gminy, zaraz po Brdowie, który liczył wówczas 794 mieszkańców. Po powstaniu listopadowym  
w październiku roku 1831 dobra Kazimierza Baczyńskiego, obejmujące Babiak, Ozorzyn, Wawrzyny, 
Holendry i Trzebuchów zostały zajęte w sekwestr przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego na mocy 
rozkazu feldmarszałka Paskiewicza - Erywańskiego. Nastąpił upadek rzemiosła, a w 1870 r. Babiak został 
zdegradowany do rangi wsi. Historyczne centrum Babiaka tworzy charakterystyczny zwarty układ 
przestrzenny z placami nanizanymi na główny układ komunikacyjny. Główny plac miasta ma powierzchnię 
ponad hektara.  
 
Brdów jest jednym z najstarszych ośrodków osadniczych na terenie gminy. Pierwsze wzmianki o nim 
datują się na 1136 rok. W 1436 roku wymieniony został jako osada o charakterze miejskim. W okresie 
średniowiecza i okresie nowożytnym Brdów był niewielkim miastem królewskim w starostwie kolskim.  
W 1562 roku z nadania króla Zygmunta Augusta uzyskał przywilej lokacyjny na prawie niemieckim. 
Centrum osady stanowi rynek w kształcie zbliżonym do trójkąta, do którego przylega nowsza, przeważnie 
parterowa zabudowa. Klasztor w Brdowie pochodzi z końca XVII wieku. W 1758 roku został  
on odbudowany po spaleniu mającym miejsce w 1748 roku. Późnobarokowy zespół kościoła klasztornego 
Paulinów, ob. parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Wojciecha w Brdowie należy do najcenniejszych 
zabytków na terenie gminy. Wchodzący w skład tego zespołu kościół w obecnym kształcie wystawiony 
został w 1758 roku, być może według projektu arch. Cochilego. W 1790 roku dostawiono do korpusu 
nawowego od zachodu wieżę. W latach 1913– 1914 dobudowane zostały kaplice według projektu arch. 
Józefa Dziekońskiego. W 1. połowie XIX wieku w Brdowie rozwijało się tu sukiennictwo. Prawa miejskie 
Brdów utracił w 1870 roku. 
 
Wśród wielu cennych obiektów zabytkowych na terenie gminy wyróżnia się późnorenesansowy 
murowany kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca w Lubotyniu z lat 1612–1620. Do grupy 
cennych zabytków należy także drewniany barokowy kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała 
Archanioła w Dębnie Poproboszczowskim z 1766 roku. Wskazać także trzeba murowany eklektyczny 
kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego w Babiaku z lat 1857–1863 oraz 
znajdujący się w Babiaku dawny kościół ewangelicki, również murowany, wybudowany w 1823 roku w 
formach stylowych neoklasycystycznych. 
Z zespołów dworskich zachowały się założenia w Bogusławicach (neoklasycystyczny dwór z 1933 r.  
i towarzyszący mu park z ok. połowy XIX w. oraz folwark z 2. połowy XIX w.), Brzeziu (dwór z parkiem  
i spichlerz z 1. połowy XIX w.), Góraju (dwór z 1927 r. w formach modernizmu klasycyzującego oraz 
zabudowania folwarczne z 1. połowy XX w.), Mchowie (stary dwór z początku XIX w., nowy dwór z 1920 r. 
o cechach stylowych modernizmu klasycyzującego oraz towarzyszący im park z początku XIX w., 
przekształcony w 1. ćwierci XX w., a także folwark z 4. ćwierci XIX w.), Ozorzynie (eklektyczny dwór z 3. 
ćwierci XIX w. wraz z parkiem z połowy XIX w. i folwarkiem z 2. połowy XIX w.), Radoszewicach (dwór  
z XVIII/XIX w. oraz stajnia z 2. połowy XIX w.) i Wiecininie (eklektyczny dwór z ok. 1880 r. wraz  
z towarzyszącym mu parkiem z 2. połowy XIX w. oraz nieliczne zabudowania folwarczne z 2. połowy XIX 
w.). Pozostałe historyczne obszary oraz historyczna zabudowa tworzą dziedzictwo kulturowe obrazujące 
specyfikę regionu. Wskazać tu należy w szczególności zabudowę w dawnych ośrodkach miejskich 
(Babiak i Brdów) – mieszkalną, użyteczności publicznej oraz obiekty techniki i budownictwa 
przemysłowego), a także wiejską zabudowę zagrodową – o charakterystycznych dla tego regionu 
rozwiązaniach architektonicznych, jak również cmentarze – rzymskokatolickie (Babiak, Brdów, Dębno 
Poproboszczowskie, Lubotyń) i ewangelickie (Babiak, Kiejsze, Lipie Góry, Stypin), a w przypadku 
Babiaka – także cmentarz żydowski. Wyliczyć należy też interesujące w skali regionu karczmy w Babiaku 
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(ok. 1850 r. i k. XIX w.), Leśnictwie Bylicach (pocz. XIX w.) i Suchym Lesie (ok. 1880 r.), budynek szkolny 
w Babiaku (1945 r.), budynek szpitala w Babiaku (ok. 1900 r.), remizę strażacką w Brdowie (1912 r.), 
dworce kolejowe w Babiaku (1932 r.) i Lipich Górach (1933 r.), a także młyny w Babiaku (pocz. XX w.  
i 1939 r.) Krajobraz kulturowy wzbogacają także kapliczki i figury przydrożne, powstałe najczęściej w 1. 
połowie XX wieku, a zachowane w Bogusławicach, Dębnie Poproboszczowskim, Góraju, Mostkach 
Kolonii, Ozorzynie i Zwierzchocinach. Ogółem liczba zabytków w gminie Babiak wynosi 176 historycznych 
struktur przestrzennych oraz zabytkowych obiektów budowlanych funkcjonujących samoistnie lub 
tworzących historyczne zespoły budowlane. Zabytki nieruchome najliczniej zlokalizowane są w Babiaku  
i Brdowie. Występują one także w Bogusławicach, Brzeziu, Dębnie Poproboszczowskim, Góraju, 
Józefowie, Kiejszach, Krukowie, Leśnictwie Bylicach, Lipich Górach, Lubotyniu, Malińcu, Mchowie, 
Mostkach Kolonii, Olszaku, Ozorzynie, Radoszewicach, Stypinie, Suchym Lesie, Wiecininie  
i Zwierzchocinach, a więc w 23 miejscowościach gminy. 
Dziedzictwo kulturowe gminy to także archeologiczne nawarstwienia kulturowe. Nie występują  
tu jednakże stanowiska archeologiczne o czytelnej formie krajobrazowej.  
Gmina Babiak upatruje swojej szansy między innymi w rozwoju turystyki. Pragnie w tym zakresie 
wykorzystać zachowane walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. O tym w jakim stopniu uda się 
gminie osiągnąć wytyczony cel decydować będzie również zachowanie dziedzictwa kulturowego,  
w sposób znaczący warunkującego atrakcyjność omawianego terenu. 
 
 

3.2. Zabytki 

Szczegółowy wykaz obiektów zabytkowych wraz z adresami poszczególnych obiektów zarówno obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków jak i postulowanych do objęcia ochroną konserwatorską poprzez 
wprowadzenie odpowiednich ustaleń w planach miejscowych wymienione są w gminnej ewidencji zabytków 
oraz w gminnym programie opieki nad zabytkami.  
 
Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego  
 
BABIAK 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO, pl. Wolności 18: 
a) kościół ewangelicki, ob. budynek handlowy, 1823 r., murowany, nr rejestru zabytków A 

102/687/Ko – 15. 07. 1969 r., 
b) cmentarz przykościelny, k. XVIII w., nr rejestru zabytków A–531/272/Ko – 16. 06. 1998 r., 
c) ogrodzenie cmentarza przykościelnego, XIX w., murowane, nr rejestru zabytków A 

531/272/Ko – 16. 06. 1998 r.; 
BOGUSŁAWICE 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI, nr rejestru zabytków A–463/204/Ko – 4. 09. 1991 r.: 
a) dwór, 1933 r., murowany, 
b) park, ok. poł. XIX w.; 

BRDÓW 
Kategoria – budownictwo sakralne 
 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO PAULINÓW, OB. PARAFIALNEGO 
RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. WOJCIECHA, ul. Kościelna 5, nr rejestru zabytków A–
5/239/Ko – 25. 09. 1930 r.: 
a) kościół klasztorny Paulinów, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha, 1399, 1758, 

1790, 1810, 1877, 1913–1914,murowany, 
b) klasztor Paulinów, k. XVII w., 1758 r., murowany; 
 

Kategoria – cmentarze 
• CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, ul. Cmentarna, pocz. XIX w., nr rejestru 

zabytków A–519/260/Ko – 29. 08. 1995 r.; 
 

DĘBNO POPROBOSZCZOWSKIE 
 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA: 
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a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła, 1766, 1906, drewniany, nr 
rejestru zabytków A–107/692/Ko – 21. 07. 1969 r.; 

 
LIPIE GÓRY 
 
Kategoria – miejsca pamięci 

• MOGIŁA OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ, 1939 r., nr rejestru zabytków A–523/264/Ko – 25. 
10. 1995 r.; 
 

LUBOTYŃ 
 
Kategoria – budownictwo sakralne 
 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGOPW. ŚW. WAWRZYŃCA: 
a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca, 1612–1620, 1897 r., murowany, nr 

rejestru zabytków A–167/1034/Ko – 20. 03. 1970 r.; 
 

MCHOWO 
 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI, nr rejestru zabytków A–287/29/Ko – 30. 04. 1984 r.: 
a) dwór [1], 1920 r., murowany, 
b) dwór [2], pocz. XIX w., pocz. XX w., murowany, 
c) park, pocz. XIX w., 1. ćw. XX w.; 
 

WIECININ 
 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 
 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, ok. 1880 r., murowany, nr rejestru zabytków A–288/– 30. 04. 1984 r., 
b) park, 2. poł. XIX w., nr rejestru zabytków A–288/30/Ko – 30. 04. 1984 r.,folwark: 
c) spichlerz, 1895 r., murowany, nr rejestru zabytków A–289/31/Ko – 30. 04. 1984 r. 
 

Wykaz obiektów zabytkowych z gminnej ewidencji zabytków 
 
BABIAK 
Kategoria – historyczne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne 

• UKŁAD URBANISTYCZNY – k. XVIII w.; 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO, pl. Wolności 20: 
a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego,1857–1863, 1907 r., 

murowany, 
b) dzwonnica, pocz. XX w., drewniana, 
c) ogrodzenie z bramą, pocz. XX w., murowano-metalowe, 
d) plebania, ob. kaplica pogrzebowa, ul. Wiosny Ludów 2, 2. poł. XIX w.,murowana, 

• ·ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO, pl. Wolności 18: 
a) kościół ewangelicki, ob. budynek handlowy, 1823 r., murowany, 
b) cmentarz przykościelny, k. XVIII w., 
c) ogrodzenie cmentarza przykościelnego, XIX w., murowane, 
d) pastorówka, ob. budynek administracyjny Gminnej Spółdzielni„Samopomoc Chłopska”, pl. 

Wolności 19, ok. 1830 r., murowana; 
Kategoria – cmentarze 

• ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO,ul. Poznańska: 
a) cmentarz parafialny rzymskokatolicki, pocz. XX w., 
b) kaplica grobowa Słubickich, 1. ćw. XX w., murowana, 
c) brama, 1928 r., murowano-metalowa, 

• CMENTARZ EWANGELICKI, ul. Zielona, k. XVIII w., 
• CMENTARZ ŻYDOWSKI, XVIII w.; 

 
Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 
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• SZKOŁA, ul. Poznańska 5, 1945 r., murowana, 
• SZPITAL, OB. DOM I SKLEP, ul. Wiosny Ludów 1, ok. 1900 r., murowany, 
• KARCZMA, OB. DOM, pl. Kościuszki 19/20/20 a, 1850 r., murowana, 
• KARCZMA – DOM OFICERSKI, OB. DOM I SKLEP, pl. Wolności 11,k. XIX w., murowana, 
•  ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Dworcowa: 

a) dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 28, 1932 r., murowany, 
b) szalet, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 
c) budynek pomocniczy, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 
d) magazyn z rampą, ul. Dworcowa, 1932 r., murowany, 
e) dom pracowników kolei [1], ul. Dworcowa 26, 1932 r., murowany, 
f) budynek gospodarczy [1], ul. Dworcowa 26, 1932 r., murowany, 
g) dom pracowników kolei [2], ul. Dworcowa 27, 1932 r., murowany, 
h) budynek gospodarczy [2], ul. Dworcowa 27, 1932 r., murowany; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 
pl. Kościuszki: 
• DOM Nr 4, 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 6, 1948 r., murowany, 
• DOM Nr 15, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 21, 1928 r., murowany; 

ul. Poznańska: 
• DOM Nr 1, 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 2, 1932 r., murowany; 

ul. Warszawska: 
• · DOM Nr 2, OB. DOM I SKLEP, ok. 1910 r., murowany, 
• DOM Nr 3, 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 8/10, OB. SKLEP, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 9, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 11, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 13, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 15, XIX/XX w., murowany; 

ul. Wiosny Ludów: 
• DOM Nr 5, 1926 r., murowany, 
• DOM Nr 11, OB. DOM I POSTERUNEK POLICJI, 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 17, ok. 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 21/23, 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 39, 1930 r., murowany; 

ul. Wojska Polskiego: 
• DOM Nr 4, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 6, ok. 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 15, ok. 1930 r., murowany, 
• DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany; 

pl. Wolności: 
• DOM Nr 3, OB. DOM I SKLEP, XIX/XX w., murowany, 
• DOM Nr 6, 1932 r., murowany, 
• DOM Nr 7, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 8, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 9, ok. 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 10, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 12, 1905 r., murowany, 
• DOM Nr 14, ok. 1920 r., murowany, 
• DOM Nr 15, OB. DOM I SKLEP, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 16, OB. DOM I SKLEP, ok. 1920 r., murowany; 

ul. Zielona: 
• DOM Nr 1, OB. SKLEP, 1914 r., murowany; 

Kategoria – budownictwo przemysłowe, gospodarcze i techniki 
• MŁYN, OB. MAGAZYN, ul. Wiosny Ludów 21, 1939 r., murowany, 
• MŁYN, OB. SKLEP, pl. Wolności 15 a, pocz. XX w., murowany; 

 
BOGUSŁAWICE 
Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 
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• KAPLICZKA, pocz. XX w., murowana; 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, 1933 r., murowany, 
b) park, ok. poł. XIX w., 
c) ogrodzenie z bramą, XIX/XX w.,murowane,folwark: 
d) obora [1], 2. poł. XIX w., murowana, 
e) obora [2], 2. poł. XIX w., murowana, 
f) owczarnia, 2. poł. XIX w., murowana, 
g) śrutownik, 2. poł. XIX w., murowany, 
h) ogrodzenie z bramą, k. XIX w., murowane, 

kolonia mieszkalna pracowników folwarcznych: 
i) dom pracowników folwarcznych [1], ob. dom Nr 85, 2. poł. XIX w. murowany, 
j) dom pracowników folwarcznych [2], ob. dom Nr 85 a, 2. poł. XIX w.,murowany, 
k) dom pracowników folwarcznych [3], ob. dom Nr 85 b, pocz. XX w.,murowany; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 
• DOM Nr 24, 1. ćw. XX w., murowany, 
• ZAGRODA NR 25: 

a) dom, 1925 r., murowany, 
b) obora, 1925 r., murowana; 
 

BRDÓW 
Kategoria – historyczne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne 

• UKŁAD URBANISTYCZNY, 2. poł. XVI–1. poł. XX w.; 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO PAULINÓW, OB. PARAFIALNEGO 
RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. WOJCIECHA, ul. Kościelna 5: 
a) kościół klasztorny Paulinów, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha, 1399, 1758, 

1790, 1810, 1877, 1913–1914, murowany, 
b) klasztor Paulinów, k. XVII w., 1758 r., murowany, 
c) ogrodzenie z bramami, 1790 r., murowano-metalowe; 

 
Kategoria – cmentarze 

• CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, ul. Cmentarna, pocz. XIX w.; 
Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

• REMIZA STRAŻACKA, ul. Braterstwa Broni, 1912 r., murowana; 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 
ul. Braterstwa Broni: 

• DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 2/2 a, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 7, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 9, 1914 r., murowany, 
• DOM Nr 10, pocz. XX w., murowano-drewniany, 
• DOM Nr 13, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 17, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 19 a, 1863 r., drewniano-murowany; 

ul. Cmentarna: 
• DOM Nr 1, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 2, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 8, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 12, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 23, pocz. XX w., murowany; 

ul. Kościelna: 
• DOM Nr 2, OB. PRZEDSZKOLE, pocz. XX w., murowany; 

ul. Mickiewicza: 
• DOM Nr 19, pocz. XX w., murowany; 

pl. Wolności: 
• DOM Nr 3, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 5, 2. poł. XIX w., gliniany, 
• DOM Nr 6, pocz. XIX w., murowany, 
• DOM Nr 9, OB. DOM I SKLEP, pocz. XX w., murowany, 
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• DOM Nr 11, pocz. XX w., murowany; 
 

BRZEZIE 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, 1. poł. XIX w., murowany, 
b) park, 1. poł. XIX w., 
c) folwark: 
d) spichlerz, ob. dom, 1. poł. XIX w., murowany; 

 
DĘBNO POPROBOSZCZOWSKIE 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA: 
a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła, 1766,1906, drewniany, 
b) cmentarz przykościelny, 2. poł. XVIII w., 
c) ogrodzenie z bramą, pocz. XX w., murowano-metalowe; 

Kategoria – cmentarze 
• CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, ok. poł. XIX w.; 

Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 
• KAPLICZKA, ok. poł. XX w., murowana; 

 
GÓRAJ 
Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

• KAPLICZKA, ok. 1930 r., murowana; 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, 1927 r., murowany, 
b) folwark: 
c) chlewnia, 1. poł. XX w., murowana, 
d) stajnia, 1. poł. XX w., murowana; 

 
JÓZEFOWO 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• ZAGRODA Nr 5: 
a) dom, 1883 r., murowany, 
b) obora, ok. 1930 r., murowana, 
c) stodoła, ok. 1930 r., murowana; 

 
KIEJSZE 
Kategoria – cmentarze 

• CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w.; 
 

KRUKOWO 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• DOM Nr 6, pocz. XX w., murowany, 
• DOM Nr 8, pocz. XX w., murowany, 
• ZAGRODA Nr 9/10 

a) dom, k. XIX w., gliniano-drewniany, 
b) obora, k. XIX w., gliniano-drewniana, 

• DOM Nr 17, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany; 
 

LEŚNICTWO BYLICE 
Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

• KARCZMA, OB. LEŚNICZÓWKA, pocz. XIX w., murowana; 
 

LIPIE GÓRY 
Kategoria – cmentarze 

• CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w.; 
Kategoria – miejsca pamięci 

• MOGIŁA OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ, 1939 r.; 
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Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 
• DWORZEC KOLEJOWY, 1933 r., murowany; 

Kategoria – zabudowa mieszkalna 
• ZAGRODA Nr 1: 

a) dom, 1893 r., murowany, 
b) lodownia, ok. 1900 r., murowana; 

 
LUBOTYŃ 
Kategoria – budownictwo sakralne 

• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. WAWRZYŃCA: 
a) kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca, 1612–1620,1897 r., murowany, 
b) dzwonnica, 1. poł. XX w., murowana, 
c) ogrodzenie z bramą, XIX/XX w., murowano-metalowe, 
d) plebania, 1. poł. XX w., murowana; 

Kategoria – cmentarze 
• CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI, 1. poł. XIX w.; 

 
MALINIEC 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• DOM Nr 2, ok. 1910 r., drewniany, 
• DOM Nr 15, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany, 
• DOM Nr 16, 1. ćw. XX w., gliniano-drewniany, 
• ZAGRODA Nr 17: 

a) dom, ok. 1900 r., drewniany, 
b) stodoła, ok. 1900 r., gliniano-drewniana; 

 
MCHOWO 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór [1], 1920 r., murowany, 
b) dwór [2], pocz. XIX w., pocz. XX w., murowany, 
c) park, pocz. XIX w., 1. ćw. XX w., 

folwark: 
d) rządcówka, 2. poł. XIX w., murowana, 
e) obora, 4. ćw. XIX w., murowana, 
f) stajnia, 4. ćw. XIX w., murowana, 
g) kurnik, 4. ćw. XIX w., murowany, 
h) stodoła, 4. ćw. XIX w., murowana, 
i) magazyn [1], 4. ćw. XIX w., murowany, 
j) magazyn [2], 4. ćw. XIX w., murowany, 
k) kuźnia, 4. ćw. XIX w., murowana, 
l) wozownia, 4. ćw. XIX w., murowana, 
m) ogrodzenie z bramą, k. XIX w., murowane, 
n) dom pracowników folwarcznych, ob. dom Nr 12, 4. ćw. XIX w.,murowany; 

 
MOSTKI KOLONIA 
Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

• KAPLICZKA, 1948 r., murowana; 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• ZAGRODA Nr 6: 
a) dom, ok. 1900 r., murowany, 
b) obora, ok. 1900 r., gliniana, 
c) stodoła, ok. 1900 r., gliniana; 
 

OLSZAK 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• DOM Nr 2, ok. 1880 r., gliniano-drewniany; 
 

OZORZYN 
Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

• KAPLICZKA [1], 2. poł. XIX w., murowana, 
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• KAPLICZKA [2], pocz. XX., murowana; 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, 3. ćw. XIX w., murowany, 
b) ogrodzenie z bramą, 3. ćw. XIX w., 1938 r., murowane, 
c) park, poł. XIX w., 

folwark: 
d) obora, 2. poł. XIX w., murowana, 
e) stajnia, 2. poł. XIX w., murowana, 
f) serownia, 2. ćw. XX w., murowana, 
g) olejarnia, ob. dom, 2. poł. XIX w., 1945 r., murowana; 
 

RADOSZEWICE 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, XVIII/XIX w., murowany, 

folwark: 
b) stajnia, 2. poł. XIX w., murowana; 

 
STYPIN 
Kategoria – cmentarze 

• CMENTARZ EWANGELICKI, 2. poł. XIX w.; 
 

SUCHY LAS 
Kategoria – budownictwo użyteczności publicznej 

• KARCZMA, OB. DOM Nr 1, ok. 1880 r., drewniana; 
Kategoria – zabudowa mieszkalna 

• DOM Nr 10, pocz. XX w., drewniany; 
 

WIECININ 
Kategoria – zespoły pałacowe i dworskie oraz folwarczne 

• ZESPÓŁ DWORSKI: 
a) dwór, ok. 1880 r., murowany, 
b) park, 2. poł. XIX w., 

             folwark: 
c) spichlerz, 1895 r., murowany, 
d) dom pracowników folwarcznych, 2. poł. XIX w., murowany; 

 
ZWIERZCHOCINY 
Kategoria – kapliczki, krzyże i figury przydrożne 

• KAPLICZKA, ok. poł. XX w., murowana; 
 
Do obszarów planowanych do objęcia ochroną prawną ze względu na reprezentowane przez nie wartości 
kulturowe należą: 

• 1. HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY BABIAKA 
Zakresem przedmiotowym ochrony historycznego układu urbanistycznego Babiaka w ramach wpisu do 
rejestru zabytków tegoż układu należałoby objąć nawarstwienia kulturowo-osadnicze od czasów 
pradziejowych po okres nowożytny, wszystkie elementy historycznej struktury przestrzennej oraz 
zachowaną historyczną zabudowę miejscowości. 

• 2. HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY BRDOWA 
Zakresem przedmiotowym ochrony historycznego układu urbanistycznego Brdowa w ramach wpisu do 
rejestru zabytków tegoż układu należałoby objąć nawarstwienia kulturowo-osadnicze od czasów 
pradziejowych po okres nowożytny, wszystkie elementy historycznej struktury przestrzennej 
oraz zachowaną historyczną zabudowę miejscowości. 

• 3. Pomnik ku czci poległych powstańców styczniowych w walce o wolność Polski w bitwie pod 
Brdowem. 

W obrębie Kiejsze, przy skrzyżowaniu drogi gminnej prowadzącej do Nowin Brdowskich z drogą 
wojewódzką nr 263 znajduje się pomnik ku czci poległych powstańców styczniowych w walce o wolność 
Polski. 29 kwietnia 1863 r. w Nowinach Brdowskich polskie oddziały powstańcze - dowodzone przez 
Francuza Léona Younga de Blankenheima - stoczyły przegraną bitwę z dwukrotnie liczebniejszymi 
oddziałami Moskali - dowodzonymi przez gen. Konstandę. Bitwa w Nowinach Brdowskich, znana jako bitwa 
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pod Brdowem, była jedną z większych bitew powstania styczniowego na terenie Wielkopolski. W walce 
zginęło około 70 powstańców; wszyscy polegli zostali pochowani na cmentarzu w Brdowie. 22 lipca 1958 r., 
staraniem komitetu obchodów 95. rocznicy bitwy pod Brdowem, odsłonięto w Nowinach Brdowskich pomnik 
ku czci poległych powstańców styczniowych w walce o wolność Polski. Wcześniejsze miejsce pamięci 
zlokalizowane było w faktycznym miejscu bitwy, około 500 metrów dalej. 
 
Ogólna liczba zabytków ruchomych na terenie gminy Babiak nie jest wielka. Tworzą one cztery zespoły 
stanowiące wyposażenie kościołów parafialnych rzymskokatolickich pw. Przemienienia Pańskiego  
w Babiaku, św. Wojciecha w Brdowie, św. Michała Archanioła w Dębnie Poproboszczowskim i św. 
Wawrzyńca w Lubotyniu. Do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wpisany został wystrój  
i wyposażenie kościoła klasztornego Paulinów, ob. Parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Wojciecha  
w Brdowie – 26 obiektów (nr rejestru zabytków B–101/47 – 9. 11. 1995 r.) oraz wystrój i wyposażenie 
kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Wawrzyńca w Lubotyniu – 16 obiektów (nr rejestru 
zabytków B–119/65 – 29. 04. 1998 r.)  
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego w Babiaku posiada skromne wyposażenie 
neoklasycystyczne z 2. połowy XIX wieku, na które składają się ołtarz główny i ołtarze boczne z ich 
rzeźbiarskimi i malarskimi elementami, jak również utensylia kościelne.  
Kościół klasztorny Paulinów, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha w Brdowie posiada bogate 
wyposażenie i wystrój, na które składają się barokowe ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z ich rzeźbiarskimi 
i malarskimi elementami oraz rokokowa ambona z 2. połowy XVIII wieku, a także barokowa chrzcielnica z 
XVII wieku oraz starsze gotyckie dzieła sztuki plastycznej (obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i figura 
Chrystusa), jak również utensylia kościelne z XVII i XVIII wieku. 
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Poproboszczowskim posiada 
skromne wyposażenie, na które składa się barokowy ołtarz główny z 2. połowy XVIII wieku z jego 
rzeźbiarskimi i malarskimi elementami oraz sprzęty kościelne z XVIII i XIX wieku. Kościół parafialny 
rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca w Lubotyniu posiada skromne wyposażenie, na które składa się 
barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku oraz klasycystyczne ołtarze boczne z XIX wieku, z ich 
rzeźbiarskimi i malarskimi elementami, a także nieliczny wystrój i sprzęty kościelne z XVI–XVIII wieku, w tym 
epitafium inskrypcyjne Jadwigi z Dunin Modliszewskich Sierakowskiej z 1640 roku. 
 

Archeologia  
 

Na obszarze gminy Babiak zaewidencjonowano 132 stanowiska archeologiczne, które składają się na 
166 faktów osadniczych, w tym: grodzisk – 0, osad – 66, punktów osadniczych – 42, śladów osadniczych 
– 58, cmentarzysk płaskich – 0 oraz cmentarzysk kurhanowych i pojedynczych kurhanów – 0. 
Zasięg stanowisk archeologicznych został wyznaczony na mapach na podstawie badań 
powierzchniowych. Jednak nie musi on odpowiadać dokładnie zasięgowi występowania pozostałości 
osadnictwa pradziejowego pod ziemią. Dlatego należy traktować go zawsze orientacyjnie, może bowiem 
okazać się, że obiekty archeologiczne zalegają także w sąsiedztwie wyznaczonego na podstawie 
obserwacji powierzchniowej, zasięgu stanowiska. Stąd w przypadku koncentracji stanowisk 
archeologicznych operuje się pojęciem strefy występowania stanowisk archeologicznych (strefy te 
wskazano na rysunku Uwarunkowań oraz Kierunków zagospodarowania przestrzennego). Wszystkie 
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oraz strefy ich występowania podlegają ochronie 
konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust.1, pkt.3, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie i opiece nad 
zabytkami. W trakcie prac ziemnych stanowiska te ulegną bezpowrotnemu zniszczeniu i utracona 
zostanie ich wartość naukowa. W związku z powyższym w przypadku kolizji stanowiska z planowaną 
inwestycją należy na stanowiskach archeologicznych przeprowadzić badania archeologiczne, na które 
należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Kierownika Delegatury w Koninie. 
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    źródło: N. Lipowczyk, Ewidencja zabytków archeologicznych gminy Babiak 
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4.DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE TERENÓW 

4.1. Struktura użytkowania i przeznaczenia terenów 

 

Powierzchnia i użytkowanie gruntów w gminie Babiak  
 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia [ha] 

Udział % w ogólnej 
powierzchni 

13 377 
 

100% 

1.  Użytki rolne, w tym: 
9426 70,46% 

grunty orne 7675 57,4% 

sady 383 2,86% 

Łąki trwałe 619 4,63% 

Pastwiska trwałe 443 3,31% 

grunty rolne zabudowane 251 1,88% 

grunty pod stawami 10 0,08% 

grunty pod rowami 

 
45 0,34% 

2.  Lasy i grunty leśne w tym: 
2 686 20,08% 

              lasy 2667 19,94% 

              grunty zadrzew. i zakrzewione 19 0,14% 

3.  Grunty zabudowane  
i zurbanizowane,  w tym: 391 2,92% 

tereny mieszkaniowe 39 0,29% 

tereny przemysłowe 5 0,04% 

inne tereny zabudowane 21 0,16% 

zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

2 0,02% 

tereny rekreacyjne i wyp. 5 0,04% 

tereny komunikacyjne w tym: 319 2,38% 

                     Drogi 242 1,81% 

                     Tereny kolejowe 76 0,57% 

                     Inne  1 0,01% 

użytki kopalne 2 0,01% 

4 

Grunty pod wodami płynącymi i 
stojącymi 349 

2,61% 

5 

Użytki ekologiczne 

2 

0,01% 

6. Nieużytki 
521 3,89% 

7. Tereny różne  
2 0,01% 

 
Sposób użytkowania gruntów w gminie Babiak – według stanu na rok 2016 wg GUGiK Warszawa 
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Grunty rolne zabudowane oraz grunty zabudowane i zurbanizowane bez terenów przemysłowych i bez 
terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych zajmują łącznie 251+ 67= 318 ha co stanowi 2,38% 
powierzchni gminy.  Na mieszkańca gminy przypada 395 m² powierzchni zabudowanej (bez terenów 
przemysłowych i komunikacyjnych) Na rodzinę (3,56 osób) aktualnie przypada 1406 m² tej powierzchni.  
Ważnym zjawiskiem w skali gminy, umożliwiającym rozwój bez większych nakładów na drogi, jest 
znaczny udział gruntów przeznaczonych pod istniejące tereny komunikacji, które bez terenów kolejowych 
stanowią 1,82% powierzchni gminy oraz ponad 62% terenów zabudowanych i zurbanizowanych.  
Tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 5 ha stanowią niewielki udział, taki sam udział w powierzchni 
gminy jak tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 0,04% powierzchni gminy. 
Tereny o dużym potencjale ekologicznym, do których należy zaliczyć grunty pod wodami płynącymi  
i stojącymi, pod trwałymi łąkami, trwałymi pastwiskami, grunty pod stawami oraz rowami, nieużytki, lasy, 
grunty zadrzewione i zakrzaczone, użytki ekologiczne stanowią łącznie 4673 ha to jest 35% powierzchni 
gminy. 
 

 

4.2. Własność gruntów 

W strukturze własności gruntów w gminie Babiak dominują grunty osób fizycznych. Grunty osób 
fizycznych mają powierzchnię 9995 ha, co stanowi niemal 75% powierzchni gminy. W tym grunty osób 
fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych mają powierzchnię 9377 ha, co stanowi 70% 
powierzchni gminy.  
W posiadaniu osób fizycznych – właścicieli gospodarstw rolnych znajduje się: 
7041 ha – gruntów ornych 
361 ha – sadów 
581 ha – łąk trwałych 
406 ha – łąk trwałych 
185 ha – gruntów rolnych zabudowanych 
7 ha – gruntów pod stawami 
9 ha – gruntów pod rowami 
333 ha – lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych 
7 ha – terenów zabudowanych i zurbanizowanych, w tym: 
  2ha – terenów mieszkaniowych 

1ha – innych terenów zabudowanych 
1ha – terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
3ha – dróg 

9 ha – gruntów pod wodami stojącymi 
436 ha – nieużytków  

 
Grunty osób fizycznych nie stanowiące gospodarstw rolnych mają powierzchnię 618 ha, co stanowi 4,6% 
powierzchni gminy. 
Grunty Skarbu Państwa ( bez gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) mają powierzchnię  
2898 ha, co stanowi 21,6% powierzchni gminy, w tym w zarządzie PGL Lasy Państwowe znajduje się 
2383 ha. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym mają powierzchnię łączną 57 ha, co stanowi 
0,4% powierzchni gminy. 
Grunty gmin i związków gminnych ( bez przekazanych w użytkowanie wieczyste) mają powierzchnię 
 218 ha, co stanowi 1,6% powierzchni gminy. Na terenie gminy nie ma gruntów gmin i związków 
gminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste. 
Grunty spółdzielni mają powierzchnię 5 ha, są to grunty orne, łąki oraz tereny sklasyfikowane jako inne 
zabudowane. 
Grunty kościołów i związków wyznaniowych mają powierzchnię 65 ha, w tym 57 ha użytków rolnych. 
Grunty powiatów – drogi powiatowe mają powierzchnię 33 ha. 
Grunty województwa – drogi wojewódzkie mają powierzchnię 41 ha. 
Grunty spółek prawa handlowego mają powierzchnię 6 ha w tym 3ha gruntów ornych, 2 ha gruntów 
przemysłowych, 1 ha innych terenów zabudowanych. 
Pozostałe grunty w grupie 15 – to 41 ha i 47 ha. 
 
Analiza władania gruntami wykazał, iż grunty przemysłowe o łącznej powierzchni 5 ha są własnością 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych osób prawnych – 1ha, własnością gminy –  
2 ha, własnością spółek prawa handlowego 2 ha.  
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4.3. Stan prawny w zakresie planowania przestrzennego 

W 1994 r. ustawodawca zdecydował o przyjęciu nowego modelu gospodarowania przestrzenią.  
O zagospodarowaniu przestrzennym zaczął decydować samorząd. Plany zagospodarowania 
przestrzennego powinny być sporządzane z udziałem społeczeństwa, zapewniając właścicielom gruntów  
i społeczeństwu możliwość udziału w tym procesie. Procedura przewiduje możliwość zaskarżenia uchwał 
rad gminy do sądu. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym przewidziano 
okres przejściowy – 5 lat na sporządzenie dla gmin studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz dla wybranych przez gminy terenów, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Po 5 latach miały stracić ważność wszystkie plany sporządzone w poprzednim, 
niedemokratycznym systemie prawa.  Z powodu nie wywiązywania się gmin z tego obowiązku 
ustawodawca przedłużał okres przejściowy, w którym ważne były „stare” plany do 8 lat. Gmina Babiak 
sporządziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przyjęła je uchwałą 
Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku.  
Ostatni, obowiązujący dla całego obszaru gminy Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalony przez Radę Gminy Babiak uchwałą Nr XLI/189/94 z dnia 21 marca 1994 r. (Dz. Urzędowy 
Województwa Konińskiego Nr 9/94 z dnia 18.04.1994 r. poz. 70) obowiązywał do końca 2003 roku. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru gminy 
Babiak uchwalono następujące plany miejscowe: 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej terenu oznaczonego 

symbolem RP i 2AG obejmującego działkę nr 265/1 w Poloniszu z przeznaczeniem pod oczyszczalnię 
ścieków dla wsi Babiak – uchwalony Uchwałą Nr X/38/1999 Rady Gminy Babiak z dnia 24 marca 1999 
roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 29, poz. 611 z 1999r) 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Babiaku przy ulicy 
Zielonej w granicach działek nr 281/2, 281/3, 281/5, 281/6, 282/2, 282/3, 283/2, 283/3, 283/5, 283/6, 
277 oraz przy ulicy Poznańskiej w granicach działki nr 250 – uchwalony Uchwałą Nr XX/120/2000 
Rady Gminy Babiak z dnia 31 marca 2000 roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 33, poz. 388 z dnia 
23 maja 2000r) - plan obejmuje działki nr 281/2, 281/3, 281/5, 281/6, 282/2, 282/3, 283/2, 283/3, 
283/5, 283/6, 277 - obszar 2,1 ha przy ulicy Zielonej, przeznacza go pod drogę i tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działkę nr 250 - 0,15 ha terenu przy ulicy Poznańskiej przeznacza 
go pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren przy ulicy Poznańskiej nie został 
zabudowany. Teren przy ulicy Zielonej został zabudowany w części – pozostało niezbudowane pod 
MN – około 0,7ha + 0,15ha =0,85ha 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak – uchwalony Uchwałą Nr 
XX/121/2000 Rady Gminy Babiak z dnia 31 marca 2000 roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 33, poz. 
389 z dnia 23 maja 2000r.) obejmujący tereny mieszkaniowe w Brdowie, w granicach działek nr 342, 
343/2, 343/3, 344 i w granicach działki nr 431/1  - plan obejmuje działki przy ulicy Szkolnej i ulicy 
Mickiewicza o pow. 1,3 ha oraz teren działki 431/1 przy narożniku ulic Braterstwa Broni i Stodólnej o 
powierzchni 0,76 ha, przeznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; tereny objęte 
planem zostały w większości zabudowane.  

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak w miejscowości Psary i Korzecznik 
Podlesie – uchwalony Uchwałą Nr XX/123/2000 Rady Gminy w Babiaku z dnia 31 marca 2000 roku 
(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 33, poz. 391 z dnia 23 maja 2000r) – plan dla terenów zabudowy 
letniskowej w Psarach w granicach działek nr 69/2, 92/2 i w granicach działek nr 103/2–103/6 oraz  
w Korzeczniku–Podlesie w granicach działki nr 170/1, w granicach działek nr 83, 87, 91, 92, 95/3, 98, 
102/10, 102/3, 103, w granicach działek nr 130, 131, 132, 131/1, 133/2, 134/3–134/2, 135  
i w granicach działek nr 180/1, 176, 172/2.  
Na terenie obrębu Korzecznik-Podlesie plan obejmuje tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową 
– ok. 75 działek, oraz pod usługi gastronomiczne i parking. Znaczna część działek została wydzielona, 
ale tylko niewielka część została zabudowana zabudową letniskową, znaczna część działek pozostała 
niezabudowana, nie zrealizowano usług gastronomii i parkingu, teren ten jest aktualnie zadrzewiony. 
Na terenie obrębu Psary plan obejmuje niewielkie tereny, nie zrealizowano zabudowy letniskowej na 
częściach działek 103/5, 103/4, 103/3, 103/2, 103/1, nie wydzielono też ustalonej planem drogi 
dojazdowej do tych działek, nie zrealizowano zabudowy na działkach 69/2 i 92/2.  

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – korekta drogi wojewódzkiej nr 270  
w miejscowości Brdów – uchwalony Uchwałą Nr XII/264/2002 Rady Gminy Babiak z dnia 22 maja 
2002 roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 86, poz. 2215 z dnia 18 czerwca 2002r.) 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – korekta drogi powiatowej nr 323 w miejscowości 
Babiak – uchwalony Uchwałą Nr XII/265/2002 Rady Gminy Babiaku z dnia 22 maja 2002 roku (Dz. U. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 86, poz. 2216 z dnia 18 czerwca 2002r.) 
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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów 
przejściowych ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla obszaru gminy Babiak uchwalono następujące plany miejscowe: 

 
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak w miejscowości Lubotyń 

– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych – uchwalony Uchwałą Nr 
XIII/66/2003 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego 
Nr 163, poz. 3052 z dnia 17.10.2003r.) – plan dla działek od nr ewid. 147/1 do 147/53, od nr 144/1 do 
144/41 od nr 139/1 do nr 139/42, oraz 126/2, 128/38, 140, 149/1, 149/3, 149/5, 149/6, 149/7 o łącznej 
powierzchni 10,93 ha przeznaczający tereny nad jeziorem Lubotyń pod zabudowę letniskową drogi, 
parking, przejścia piesze, tereny zieleni publicznej. Około 1/3 terenu nie została wykorzystana pod 
zabudowę letniskową. Plan reguluje odległości zabudowy od granicy jeziora zachowaniem strefy 
ochronnej wolnej od zabudowy wynoszącej 30 m od linii brzegi jeziora oraz ustala konieczność 
zachowania 1,5 m pasa dostępności.  

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego przy ulicy 
Zielonej w Babiaku uchwalony Uchwałą Nr XIII/67/2003 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 
roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 163. poz. 3053 z dnia 17.10.2003r.) obejmuje tereny  
w granicach działek nr 275/3, 291/1, 292, 290/1, 296/12, 296/9, 297/9 –– trzy tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 24 działki budowlane oraz stację trafo o łącznej 
powierzchni 3,78 ha – aktualnie zabudowana tylko niewielka część terenu ok. 0,5 ha – jeden budynek 
mieszkalny i duża hala. Pozostało niezabudowanych ok. 3,28 ha.  

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego  
w Stefanowie (sołectwo Żurawieniec) w granicach działek nr 4/33, 17, 18, 19 – uchwalony Uchwałą Nr 
XIII/68/2003 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 163. 
poz. 3054 z dnia 17.10.2003r.) – plan przeznacza teren o powierzchni łącznej 5,45 ha pod 36 działek 
(dwie części: część I 9 działek + część II 27 działek) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz drogi dojazdowe. Część I o powierzchni ok. 1,6 ha została zabudowana, część II o 
powierzchni ok. 3,85 ha nie została zabudowana. 

10. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu przy ulicy Poznańskiej  
w Babiaku, uchwalony uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XIII/69/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 163. poz. 3055 z dnia 17.10.2003r.) – parking nie został zrealizowany.  

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku 
– uchwalony Uchwałą Nr XIII/70/2003 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 163. poz. 3056 z dnia 17.10.2003r.) – plac został zrealizowany. 

 
Powierzchnia terenów objętych planami, przeznaczającymi tereny pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, aktualnie nie zabudowana to: w Babiaku: 0,85ha + 3,28ha = 4,13ha, w Żurawieńcu:  
3,85 ha. Razem 7,98 ha. Jest to zgodnie z tymi planami około 55 działek budowlanych.  
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Rady Gminy 
Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku zostało zmienione w części dla wybranych obszarów  
Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. 

 
 
5 .. DEMOGRAFIA 

 
Liczba mieszkańców gminy Babiak w latach 2011 – 2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

8161 

+ 115 zam. 
czasowo 

8149 

+ 149 zam. 
czasowo 

       8125 

+ 146 zam. 
czasowo 

8111 

+ 132 zam. 
czasowo 

8053 

+ 126 zam. 
czasowo 

Dane: Urząd Gminy Babiak  
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L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia  
(ha) 

Ludność 
2011 

Ludność 
2012 

Ludność 
2013 

Ludność 
2014 

Ludność 
2015 

1 Babiak  
 

433,3268 1883 1890 1896 1896 1885 

2 Bogusławice 791,1369 
 

423 412 415 413 411 

3 Bogusławice Nowiny  168,8200 
 

79 75 67 65 64 

4 Brdów ( +Ostrowy Brodowskie, Grądy Brodowskie, Kolonia od Bugaja. Kolonia od Babiaka) 828,9472 
 

856 860 855 846 842 

5 Brzezie ( + Brzezie Smólkowo, Brzezie Gałeckie) 626,0684 
 

300 297 298 291 285 

6 Dębno Królewskie  ( +Kiejsze) 2.319,1916 
 

326 331 336 341 343 

7 Dębno Poproboszczowskie (+Krukowo)  356,8192 
 

207 205 201 212 215 

8 Góraj  330,8071 
 

238 237 243 233 225 

9 Janowice  222,8950 
 

158 157 149 149 145 

10 Korzecznik - Podlesie  182,9767 
 

82 82 83 82 79 

11 Korzecznik -Szatanowo  220,4400 
 

127 125 124 119 116 

12 Lichenek  208,9100 
 

88 85 88 89 87 

13 Lipie Góry  233,9039 
 

64 63 62 62 60 

14 Lubotyń ( +Bagno, Kawęczyn) 711,4988 
 

339 342 340 347 340 

15 Maliniec ( + Suchy Las) 327,5455 
 

147 148 141 135 131 

16 Mchowo  422,6898 
 

211 209 210 206 199 

17 Mostki Kolonia ( + Łaziska) 
 

213,6212 134 137 140 140 138 

18 Nowiny Brdowskie ( + Bugaj) 237,0900 
 

107 107 110 110 115 

19 Osówie  188,2620 
 

99 100 103 105 105 

20 Ozorzyn (+ Gryglaki, Wawrzyny) 
 

762,9035 323 331 327 326 328 
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21 Podkiejsze ( + Poddębno)  505,6852 
 

113 109 114 113 112 

22 Polonisz ( + Józefowo) 579,7729 
 

447 440 440 442 445 

23 Psary  278,3787 
 

190 196 200 205 203 

24 Radoszewice  333,4134 
 

198 198 189 188 187 

25 Stare Morzyce  314,2428 
 

129 128 132 132 129 

26 Stypin ( + Lucynowo) 261,9200 
 

87 80 78 74 72 

27 Wiecinin  366,5003 
 

164 165 158 157 159 

28 Zakrzewo  414,6768 
 

217 213 213 213 211 

29 Zwierzchociny  
 

208,9751 154 152 143 142 141 

30 Żurawieniec ( + Olsza, Stefanowo) 325,5812 
 

271 275 270 278 281 

 
 

  

13.377,00 

 

 

8161 

 

8149 

 

8125 

 

8111 

 

8053 
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Migracje ludności na pobyt stały  
 

 
 

źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 

Wg „Prognozy demograficznej na lata 2014-2015 dla województwa wielkopolskiego, stan i struktura 
ludności” - informacji opracowanej wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie 
wielkopolskim prognozuje się wzrost liczby ludności do 2022 r., po tym okresie szacuje się systematyczny 
spadek liczby mieszkańców. Od 2022 r. do końca prognozowanego okresu utrzymywać się będzie ujemny 
przyrost naturalny, wystąpią także zmiany w strukturze ludności. Zapoczątkowany w 2001 r. spadek liczby 
ludności miejskiej będzie się pogłębiał do 2050 r. Ludności miast w województwie wielkopolskim w 2050 r. 
będzie o 19,7% mniejsza niż w 2013 r., natomiast na wsi wzrośnie o 12,8%. Współczynnik urbanizacji 
zmniejszy się z 55,3% w 2013 r. do 46,8% w 2050 r.  
Opracowanie nie uwzględniało wpływu polityki prorodzinnej na dzietność w dłuższej perspektywie czasowej. 
Nie uwzględniało także nie możliwych do przewidzenia, aktualnie nasilających się w całej Europie 
masowych migracji ludności, zarówno zmniejszających liczbę ludności, jak i zwiększających. W obliczeniach 
prognozowanej liczny ludności gminy w okresie 30 lat należy wziąć pod uwagę także „starzenie się 
społeczeństwa” i występujące coraz częściej zjawisko osiedlania się ludzi starszych na terenach wiejskich. 
 
Gmina ma wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, na terenach wokół jezior i wśród lasów wydzielane 
są działki pod zabudowę letniskową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działki te są własnością 
osób mieszkających aktualnie na stałe poza gminą, także na terenach sąsiednich województw, stąd należy 
przewidywać, iż tendencja ta będzie utrzymywała się na dotychczasowym poziomie lub może się nasilić.  
 
Wobec powyższych względów w niniejszym opracowaniu założono, iż w ciągu następnych 30 lat ( 2016 – 
2046) liczba mieszkańców gminy wrośnie o liczbę prognozowaną przez GUS do roku 2050 – czyli o 12,8%. 
Aktualnie gmina ma zameldowanych na stałe 8053 mieszkańców. W roku 2046 będzie miała 9084 
mieszkańców. Liczba ludności wrośnie o 1031 mieszkańców. 
 
 
 
6. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY 

6.1.   Nieruchomości  
 
Wg danych Urzędu Gminy wynikających z „Zestawienia nieruchomości opodatkowanych, stan 2016 r.
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L.
p. 

 
Nazwa 
sołectwa 

 
Powierzch

nia 
terenu 

sołectwa 
(ha) 

 
Ludność 

 
stan na 

31.12.2015 

 
Gęstość 
zaludnienia 
 
Osób/ha 

 
Budynki 
mieszkalne  
 
( m²) 

 
Budynki 
pod dział. 
gosp  
(m²) 

 
Pozostałe 
budynki  
 
(m²) 

 
Budynki 
przezn. dla 
świadczeń 
zdrowot. 
(m²)  

 
Razem 
 
(m²) 

 
Liczba 
jednostek 
 
 

 
Ilość 
mieszkańc
ów na 
jednostkę 
opodat. 

 
Ilość 
powierzchn
i łącznej  
na 
osobę 
(m²) 

 
Ilość pow. 
w 
budynkach 
mieszkalny
ch na 
osobę 
(m²) 

 
Ilość pow 
pod działal. 
gosp. na 
osobę 
 (m²) 

1 Babiak  433,3268 1885 4,35 53.574,80 4.214,32 6.465,35 9,5 64.263,97 545 3,46 34,09 28,42 2,24 
2 Bogusławice 791,1369 

 
411 0,52 9.628,44 655,00 2.081,06 0 12.364,50 99 4,15 30,08 23,43 1,59 

3 Bogusławice 
Nowiny  

168,8200 
 

64 0,38 1.459,00 0 26,00 0 1.485,00 14 4,57 23,20 22,80 0 

4 Brdów ( 
+Ostrowy 
Brodowskie, 
Grądy 
Brodowskie, 
Kolonia od 
Bugaja. 
Kolonia od 
Babiaka) 

828,9472 
 

842 1.02 25.207,11 2.667,34 3.177,46 394,38 31.446,29 275 3,06 37,35 30,41 3,17 

5 Brzezie ( + 
Brzezie 
Smólkowo, 
Brzezie 
Gałeckie) 

626,0684 
 

285 0,46 6.858,60 0 309,50 0 7.168,10 73 3,9 25,15 24,07 0 

6 Dębno 
Królewskie  
(+Kiejsze) 

2.319,1916 
 

343 0,15 8.813,00 385,00 508,50 0 9.706,50 78 4,40 28,30 25,69 1,12 

7 Dębno 
Poproboszcz
owskie 
(+Krukowo)  

356,8192 
 

215 0,60 4813,10 72,00 54 0 4.939,00 46 4,67 22,97 22,39 0,33 

8 Góraj  330,8071 
 

225 0,68 5.453,80 68,00 69,00 0 5.590,80 52 4,32 24,84 24,23 0,30 

9 Janowice  222,8950 
 

145 0,65 2.901,00 10,00 99 0 3.010,00 34 4,26 20,76 20,00 0,21 

10 Korzecznik - 
Podlesie  

182,9767 
 

79 0,43 2558,88 60 385,27 0 3.004,15 44 1,79 38,03 32,39 0,76 

11 Korzecznik -
Szatanowo  

220,4400 
 

116 0,53 2.745,00 0 129,50 0 2.874,50 29 4,00 24,78 23,66 0 

12 Lichenek  208,9100 
 

87 0,42 2.266,00 0 12,00 0 2.278,00 21 4,14 26,18 26,05 0 

13 Lipie Góry  233,9039 
 

60 0,26 1.591,44 0 56,46 0 1.647,90 11 5,45 27,47 26,52 0 
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14 Lubotyń ( 
+Bagno, 
Kawęczyn) 

711,4988 
 

340 0,48 10.963,15 80,00 1.932,18 0 12.975,33 140 2,43 38,16 32,24 0,24 

15 Maliniec ( + 
Suchy Las) 

327,5455 
 

131 0,40 2.301,50 4,00 69,00 0 2.374,50 29 4,52 18,13 17,57 0,03 

16 Mchowo  422,6898 
 

199 0,47 4.725,39 18,59 613,30 0 5.357,19 60 3,32 26,92 23,75 0,09 

17 Mostki 
Kolonia ( + 
Łaziska) 

213,6212 138 0,65 3.867,90 0 103,80 0 3.971,70 33 4,18 28,78 28,03 0 

18 Nowiny 
Brdowskie ( + 
Bugaj) 

237,0900 
 

115 0,49 2.672,12 100,00 130,59 0 2.902,71 32 3,59 25,24 23,24 0,86 

19 Osówie  188,2620 
 

105 0,56 2.715,69 0 45,00 0 2.760,69 23 4,56 26,29 25,86 0 

20 Ozorzyn (+ 
Gryglaki, 
Wawrzyny) 

762,9035 328 0,43 9.259,73 2.334,40 795,94 0 12.389,67 83 3,95 37,77 28,23 7,12 

21 Podkiejsze ( 
+ Poddębno)  

505,6852 
 

112 0,22 3.641,66 28,00 275,00 0 3.944,66 28 4,00 35,22 35,21 0,25 

22 Polonisz ( + 
Józefowo) 

579,7729 
 

445 0,77 11.872,91 45,00 1.329,00 0 13.246,91 121 3,68 29,77 26,68 0,10 

23 Psary  278,3787 
 

203 0,73 5.783,78 0 384,00 0 6.167,78 55 3,69 30,38 28,49 0 

24 Radoszewice  333,4134 
 

187 0,56 4.881,64 0 281,34 0 5.162,98 42 4,45 27,60 26,11 0 

25 Stare 
Morzyce  

314,2428 
 

129 0,41 3.532,50 0 454,50 0 3.987,00 31 4,16 30,91 27,38 0 

26 Stypin ( + 
Lucynowo) 

261,9200 
 

72 0,27 1.979,75 0 57 0 2.036,75 23 3,13 28,29 27,49 0 

27 Wiecinin  366,5003 
 

159 0,43 3.501,59 0 489,70 0 3.991,29 46 3,46 25,10 22.02 0 

28 Zakrzewo  414,6768 
 

211 0,51 5.498,70 40,00 55,00 0 5.593,70 41 5,14 26,51 26,06 0,19 

29 Zwierzchocin
y  

208,9751 141 0,67 3.933,85 15,00 436,00 0 4.384,85 40 3,52 31,10 27,90 0,11 

30 Żurawieniec ( 
+ Olsza, 
Stefanowo) 
 

325,5812 
 

281 0,86 6.840,91 0 429,55 0 7.270,46 71 3,96 25,87 24,34 0 

Ogółem 
 

13.377,00 8053 0,60 215.842,94 10.796,16 21.254,00 403,88 248.296,98 2219 3,63 30,83 26,80 1,34 
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  źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

 

6.2. Działalność gospodarcza i turystyka 

 
Gmina Babiak jest gminą wiejską, o charakterze rolniczym bez rozwiniętego przemysłu, z gospodarką 
silnie zdominowaną przez rolnictwo indywidualne. Na terenie gminy Babiak w rejestrze REGON  
w 2014 roku figurowało 435 podmiotów gospodarki narodowej, w sektorze rolniczym 9, w sektorze 
przemysłowym 33, w sektorze budowlanym 97. Według Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej w 2016 roku figuruje 236 aktualnie aktywnych przedsiębiorców. Duża liczba 
przedsiębiorców świadczy o wysokiej aktywności mieszkańców gminy, ale także charakteryzuje  
to podmioty, które dysponują niskim kapitałem firmy i nie tworzą dużej ilości miejsc pracy, a 
przeważnie oparte są na samozatrudnieniu.  
 
W związku z tym, dla rozwoju działalności gospodarczej wskazane byłoby zwiększenie powierzchni 
ofertowych przeznaczonych pod produkcję, bazy i składy oraz usługi, w szczególności związane  
z turystyką i wypoczynkiem. Liczne jeziora, zabytki, lasy na terenie gminy Babiak stanowią duży 
potencjał rozwojowy dla turystki. Oprócz wielu własnych obiektów historycznych i przyrodniczych 
potencjał dla rozwoju turystyki gminy Babiak wzmacniają walory gmin sąsiednich. Babiak sąsiaduje  
z gminą Kłodawa, na terenie której znajduje się jeden z najbardziej reprezentatywnych obiektów 
geoturystycznych w Polsce – Kopalnia Soli Kłodawa z atrakcyjną podziemną trasą turystyczną oraz 
stanowiskiem dokumentacyjnym „Profil Soli Różowej”, stanowiące fragment formacji geologicznej na 
poziomie 600 m pod ziemią. Cenne obiekty archeologiczne – grobowce megalityczne, znajdują się 
także w bezpośrednim sąsiedztwie Brdowa - na terenie sąsiedniej gminy Izbica Kujawska - w Gaju 
Stolarskim. Na terenie tej gminy znajduje się Park Kulturowy Wietrzychowice, znany z cmentarzysk 
grobowców megalitycznych z okresu neolitu. 

 
6.3. Rynek pracy 

Bezrobocie w gminie i powiecie na tle kraju i Wielkopolski wg danych Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kole 
 

  
Stopa bezrobocia 

 
Polska 
Województwo wielkopolskie 
Powiat kolski 

  

  
  
10,0 % (marzec 2016 r.) 
6,3 % (marzec 2016 r.) 
13,1 % (marzec 2016 r.) 
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Liczba bezrobotnych 
 
Ogółem 
Kobiety 
Zasiłkobiorcy 
Niepełnosprawni 
  

  
4 135 
2 476 
361 
273 

  
Gminy 
 
Babiak 
Chodów 
Dąbie 
Grzegorzew 
Kłodawa 
Koło (miasto) 
Koło (gmina) 
Kościelec 
Olszówka 
Osiek Mały 
Przedecz 
  

 Bezrobotni / Mieszkańcy 
 
369 / 8 170  
220 / 3 281 
316 / 6 589 
251 / 5 690 
588 / 13 046 
1076 / 22 776 
296 / 7 858 
348/ 6 980 
205 / 4 722 
251 / 6 120 
215 / 4 387 

 

6.4. Usługi oświaty, opieki społecznej, kultury, zdrowia 

Na system oświaty w gminie Babiak składają się szkoły szczebla podstawowego i gimnazjalnego. 

1. Samorządowe Przedszkole w Babiaku  
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku  
3. Gimnazjum w Babiaku  
4. Zespół Szkół w Brdowie:  
 Przedszkole Samorządowe w Brdowie  
 Szkoła Podstawowa w Brdowie  
 Gimnazjum w Brdowie  
5. Zespół Szkół w Bogusławicach:  
 Samorządowe Przedszkole w Bogusławicach  
 Szkoła Podstawowa w Bogusławicach  
 Gimnazjum w Bogusławicach  
 
Na terenie gminy Babiak swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Babiaku, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Dziennego Pobytu w Babiaku.  
Świetlice wiejskie zlokalizowane w Babiaku, Brzeziu, Góraju, Janowicach, Starych Morzycach, 
Lubotyniu, 
Zakrzewie, Bogusławicach. Remizy OSP znajdują się w Brdowie i Dębnie, garaż OSP w Babiaku. 
 
Funkcje z zakresu ochrony zdrowia pełnią w gminie przychodnie zdrowia w Babiaku i w Brdowie. 
Funkcje kulturalne w gminie pełnią gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, 
natomiast funkcje sportowo – rekreacyjne pełnią Gminna Hala Sportowa w Babiaku oraz Gminny 
Stadion Sportowy w Babiaku. 
 

6.5. . Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 

Do zagrożeń, które mogą zależeć od sposobu użytkowania i zagospodarowania przestrzeni należą: 
- skażenie chemiczne; 
- zagrożenie radiologiczne; 
- zagrożenie pożarowe; 
- zagrożenie powodziowe; 
- różne zagrożenia komunikacyjne. 
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Przemysł wykorzystujący w procesach technologicznych związki chemiczne jest potencjalnym 
zagrożeniem dla ludzi i środowiska, zarówno na obszarach zakładów przemysłowych stosujących lub 
magazynujących substancje niebezpieczne jak i na obszarach z nimi sąsiadującymi. Stacjonarne 
źródła zagrożeń chemicznych na terenie gminy mogą być związane są z magazynowaniem lub 
przetwarzaniem w przedsiębiorstwach takich substancji jak amoniak, chlor, kwasy i ługi oraz produkty 
ropopochodne. 
Zagrożenie skażeniami promieniotwórczymi może nastąpić w wyniku: uszkodzenia źródeł 
promieniowania wykorzystywanych w procesach technologicznych, uwolnienia materiałów i opadów 
promieniotwórczych podczas składowania i transportu, uwolnienia substancji promieniotwórczych 
podczas awarii reaktorów jądrowych. Na terenie gminy zagrożenia radiologiczne mogą być 
spowodowane jedynie przez materiały radioaktywne stosowane czujkach izotopowych montowanych 
w instalacjach sygnalizacyjno – alarmowych. Są to źródła o stosunkowo niewielkiej mocy, w związku z 
czym zasięg tych zagrożeń ma charakter lokalny. Nie należy spodziewać się przewozu materiałów 
radioaktywnych, nawet jeśli może się zdarzyć, to incydentalnie i dotyczyć bardzo małych ilości – 
praktycznie nie stwarzających zagrożenia. 
Należy liczyć się z zewnętrznym niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją elektrowni jądrowych  
w Europie (6 czynnych elektrowni znajduje się w odległości około 350 km od granicy Polski). 
 
Na terenie Gminy Babiak nie ma zlokalizowanych zakładów, które można zakwalifikować do obiektów, 
spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.  
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) Mieszkańcy gminy Babiak nie są narażeni są na wystąpienie 
wielu zagrożeń. 
 
Zagrożenie pożarowe może wystąpić głównie w zwartej zabudowie. Potencjalne zagrożenie pożarowe 
stwarzają duże obiekty handlowe, budynki zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. 
Należy liczyć się również z zagrożeniami stwarzanymi przez dalekosiężne rurociągi naftowe DN 800 i 
DN 500. Zagrożenie pożarowe mogą powodować zakłady, które posiadają obiekty zagrożone 
wybuchem lub wtórną emisją toksycznych środków przemysłowych spowodowanych uszkodzeniami 
rurociągów gazu, zbiorników na stacjach baz paliw, stacjach LPG i punktach dystrybucji gazów 
propan-butan. Zagrożenie pożarowe stwarzają również znajdujące się w granicach gminy kompleksy 
leśne.   
 
Podczas sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego terenów należy uwzględniać 
obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące przede wszystkim 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych: Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki  
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich usytuowanie ( t .j. Dz. U. 2014 r. poz. 1853)  
Dla gminy Babiak nie opracowano dotąd żadnego dokumentu określającego zagrożenie powodzią. 
Tereny gminy są zagrożone wyłącznie lokalnymi podtopieniami.  
 
W transporcie samochodowym największe zagrożenie występuje na drogach wojewódzkich.  
W efekcie dużego i stale rosnącego natężenia przewozów materiałów niebezpiecznych i toksycznych, 
oraz niejednokrotnie fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia. 
Potencjalnym niebezpieczeństwem mogą być cysterny samochodowe przewożące niebezpieczne 
substancje chemiczne.  
Zagrożenia występują także w związku z przewozami materiałów niebezpiecznych i toksycznych linią 
kolejową.  
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7  SYSTEM KOMUNIKACJI I INFRASTRUNKTURY TECHNICZNEJ 

 

7.1. Transport, drogi, linie kolejowe  

Przez teren gminy Babiak nie przebiegają drogi tranzytowe o znaczeniu międzynarodowym i krajowym 
ale wyłącznie drogi o znaczeniu regionalnym. 
 
Przez teren gminy Babiak przebiegają następują drogi wojewódzkie: 
− droga wojewódzka nr 263 Słupca – Ślesin – Sompolno – Kłodawa – Dąbie, na terenie gminy Babiak 

przez Mostki Kolonię, Babiak, Nowiny Brodowskie, 
− droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo ( Izbica Kujawska -  Chodecz – Choceń/ Kowal, na terenie 

gminy Babiak przez Lubotyń, Bogusławice i Mchowo,  
− droga wojewódzka nr 270 /Brześć Kujawski  - Izbica Kujawska/ - Koło, na terenie gminy Babiak 

przebiega przez Podkiejsze, Kiejsze, Brdów. 
 
Drogi wojewódzkie mają łączną długość 29,1 km. Wszystkie mają nawierzchnię utwardzoną. 
 
Przez teren gminy Babiak przebiegają następujące drogi powiatowe: 
 
 

 
 
 
1 

Mąkoszyn - 
Przybyłów 

3199P 

(Mąkoszyn) granica Powiatu Kolskiego - Janowice - Bogusławice Nowiny - droga 
wojewódzka 269 - Bogusławice - Góraj - Budy Zakrzewskie - Józefowo - Babiak (ul. 
Dworcowa, Plac Wolności) - dr woj. 263 - Olszak - Krukowo - Dębno Poproboszczowskie 
- Ksawerowo - Kamień - Wrząca Wielka - droga wojewódzka nr 270 - Lucjanowo - Mały 
Boguszyniec - Mikołajówek - Boguszyniec - droga krajową nr 2 - Grzegorzew (ul. Toruńska, 
Uniejowska, Leśna) - Przybyłów - (droga wojewódzka nr 473) 

 
 
2 

Hilerowo - Olszak 3426P 
droga powiatowa nr 3205P - Hilerowo - Trzebuchów - Lichenek - Olszak - droga powiatowa 
nr 3199P 

 
 
3 

Dębno 
Proboszczowskie - 

Kiejsze 
3427P 

droga powiatowa nr 3199P - Dębno Proboszczowskie - Dębno Królewskie - Kiejsze - 
droga wojewódzka nr 270 

 
 
4 Budzisław Stary - 

Luboniek 
3419P 

droga powiatowa nr 3206P Budzisław Stary - Osiek Mały - Rosocha - Dąbrowa - Kamień - 
droga powiatowa nr 3199P - droga wojewódzka nr 270 - Sokołowo - Perłowo - Lipie Góry - 
Luboniek - droga wojewódzka nr 263 

 
 
 
5 

Brdów - Przedecz 3406P 
droga wojewódzka nr 270 - Brdów (ul. Braterstwa Broni) - granica województwa 
kujawsko - pomorskiego - granica województwa wielkopolskiego - Korzecznik 
Szatanowo - Dzióbin - Jakubowo - (droga powiatowa nr 3407P) 

 
 
Drogi powiatowe mają łączną długość 34,0 km, wszystkie mają nawierzchnię utwardzoną.  
Drogi gminne mają łączną długość 171,928 km, w tym 98,934 km stanowią drogi utwardzone. 
 
Przez gminę Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew, ze stacjami 
kolejowymi Lipie Góry i Babiak. Trakcja ta służy przede wszystkim do transportu towarowego. Tereny 
kolejowe linii 131 są zaliczone do terenów zamkniętych.  
 
W granicach gminy znajduje się także nieczynna wąskotorowa linia kolejowa relacji Koło–Izbica 
Kujawska. 
 
 
 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 90



 

 

 

91 

    7.2. Zaopatrzenie w wodę, oczyszczalnie ścieków 
 
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Babiak realizuje: Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych. Właścicielem 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest Gmina Babiak. 
 
Na terenie gminy znajdują się cztery Stacje Uzdatniania Wody w następujących miejscowościach: 
- SUW Babiak  
- SUW w Brdowie  
- SUW Dębno Królewskie (z powodu złego stanu wody wyłączona z dniem 2 listopada 2010 r.)  
- SUW w Mchowie  
Wszystkie miejscowości w gminie Babiak wyposażone są w wodociąg publiczny. 
 
Gospodarka ściekowa 
 
Gmina Babiak dysponuje Gminną Oczyszczalnią Ścieków typu ZB BOS o przepustowości 600 
m3/dobę zlokalizowaną w miejscowości Polonisz, rozbudowaną i zmodernizowaną w latach 2009 - 
2010. Oczyszczalnia ta jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną. Wyposażona jest: w 
automatyczną stację zlewczą, przepompownię ścieków dowożonych, stację mechanicznego 
oczyszczania ścieków, przepompownię ścieków oczyszczonych, ciąg technologiczny biologicznego 
oczyszczania ścieków, zbiornik retencji ścieków oczyszczonych, gospodarkę osadowa - zagęszczacz, 
prasę do odwadniania osadów, stację dmuchaw, agregat prądotwórczy. 
Oczyszczanie mechaniczne obejmuje usuwanie zanieczyszczeń stałych tzw. skratek oraz zawiesin 
mineralnych. W części biologicznej oczyszczanie ścieków (usuwanie substancji biogennych) odbywa 
się z wykorzystaniem osadu czynnego. Osad nadmierny odprowadzany jest do komory stabilizacji, 
napowietrzany i odwadniany na prasie odwadniającej. Powstały osad jest składowany na potrzeby 
rekultywacji. Natomiast piasek i skratki odbierane i wywożone są przez uprawnioną firmę. 
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Kanału Morzyce - Lichenek stanowiący dopływ rzeki Noteć. 
Oczyszczalnia w Poloniszu została przewidziana dla obsługi całej gminy. Obecnie do systemu 
doprowadzane są ścieki w ilości ok. 250,00 m3/dobę, w tym ok. 20,00 m3 ścieków dowożonych. 
Łączna długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 29,80 km. 
Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączone jest ok. 40% mieszkańców gminy. 
 

7.3. Gospodarka odpadami  
 

Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne (o powierzchni 0,78 ha) 
zlokalizowane było na gruntach wsi Żurawieniec. Ze względu na niespełnianie wymogów stawianych 
dla tego typu obiektów składowisko zamknięto z dniem 31 marca 2005 r. na mocy decyzji Starosty 
Kolskiego OŚ.7649-51/1/03. Na składowisku zostały zakończone prace rekultywacyjne. Teren został 
zrekultywowany w kierunku leśnym.  
Gmina należała do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”, który tworzył 11 gmin 
należących do powiatu kolskiego: Miasto Koło, Gmina Koło, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina 
Kłodawa, Miasto i Gmina Przedecz, Gmina Babiak, Gmina Chodów, Gmina Grzegorzew, Gmina 
Kościelec, Gmina Olszówka, Gmina Osiek Mały. 
Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” w 2004 roku podpisał ze Związkiem 
Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” porozumienie, określające zasady współpracy na rzecz 
usprawnienia systemu gospodarki odpadami. W roku 2005 rozpoczęto opracowanie projektu pt.: 
"Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu Konińskiego". 
W projekcie przewidziano min.: 
• organizację we wszystkich Gminach Porozumienia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, 
• budowę we wszystkich Gminach Porozumienia Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, 
• budowę stacji przeładunkowych, 
• modernizację Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie (MZGOK). 
Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Kolski 
Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego "Kolski Region 
Komunalny” w stan likwidacji. 
 
Gospodarkę odpadami na terenie gminy normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Babiak przyjęty Uchwałą Rady Gminy Babiak nr XXIII/172/12 zmieniona Uchwałą Nr 
XII/92/15. 
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7.4. Zaopatrzenie w ciepło 

Gimnazjum w Babiaku zaopatrzone jest w kolektory słoneczne dostarczające energię do ogrzewania 
wody użytkowej. Moc kolektorów wynosi 30 kW, a roczna wydajność wynosi około 9 855 kWh. 
Przestarzałe kotłownie węglowe w gospodarstwach domowych działających na terenie gminy, wymagają 
modernizacji. Przewiduje się rozwój ciepłownictwa w oparciu o lokalne źródła energii odnawialnej. 
W celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej wskazana jest systematyczna wymiana 
wysokoemisyjnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwa stałe o wysokiej sprawności 
energetycznej, w tym opalane biomasą, ogrzewanie pompami ciepła, oraz wykorzystanie energii 
słonecznej. Gmina przygotowuje „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Celem planu gospodarki 
niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki energetycznej na 
obszarze gminy Babiak działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania 
źródeł odnawialnych, a tym samym przeobrażenia istniejącej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną. 
Istotnym elementem tego opracowania jest ekologiczna ocena zaplanowanych działań, wraz  
z określeniem ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię 
Europejską w pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020. 
 

7.5. Elektroenergetyka 

Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
 
Przez południową część gminy Babiak przebiega fragment jednotorowej linii elektroenergetycznej  
o napięciu 220 kV relacji Pątnów – Podolszyce.  
Zgodnie z wytycznymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Warszawie wzdłuż tej linii należy 
uwzględniać pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach). Dla pasa 
technologicznego zgodnie z wnioskiem zarządcy sieci obowiązują ograniczenia użytkowania  
i zagospodarowania terenów. Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują 
następujące ustalenia. W pasie technologicznym linii: 
1. Ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały 
pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach 
dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych. 

2. Lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i 
stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymogi 
określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii 
elektroenergetycznych. 

3. Zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 6m 
od linii 220kV, od rzutu poziomego skrajnego przewody fazowego ( w świetle koron drzew) 

4. Dopuszcza się wykonanie naprawa oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii. 
5. Dopuszcza się budowę elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej 

linii elektroenergetycznej 220 kV. Obecnie istniejąca linia elektroenergetyczna zostanie w takim 
przypadku poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii. Dopuszcza się także odbudowę, 
rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii oraz linii, która w przyszłości zostanie 
ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza 
możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów  
i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejscach. 

6. Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany, jako teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) 
właściciela linii. 

7. Elektrownie (farmy) wiatrowe względem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć NN tj. 220kV 
i 400kV należy lokalizować tak, aby odległość każdej turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 
NN, określana jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej ( krańców łopat 
turbiny) od osi linii, nie była mniejsza niż trzykrotna długość średnicy koła (3xd) zataczanego przez 
łopaty turbiny wiatrowej.  
 

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
Na terenie gminy znajdują się sieci dystrybucyjne 110kV, 15kV, 0,4kV, stacja transformatorowa WN/SN 
GPZ Babiak, stacje transformatorowe SN/nn, dostarczające energię elektryczną do wszystkich 
odbiorców na terenie gminy. Sieci dystrybucyjne są w zarządzie ENERGA-OPERATOR SA Oddział  
w Kaliszu.  
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SCHEMAT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DYSTRYBUCYJNEJ NA TERENIE GMINY BABIAK 
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Przewiduje się możliwość przebudowy lub budowy nowej linii 110 kV, a także możliwość rozbiórki linii 
istniejącej i budowy nowych linii 110 kV po nowych trasach.  

Ustala się pas technologiczny w odległości 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii dla 
napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV. 
Ustala się pas technologiczny w odległości 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu 
napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV. 
Ustala się pas technologiczny w odległości 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu 
napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV.  
Dla terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się pasy technologiczne,  
w których obowiązują ograniczenia w lokalizacji obiektów budowlanych, ograniczenia w zakresie 
prowadzenia prac budowlanych, używania sprzętu oraz nasadzeń zieleni. Przez pas technologiczny 
linii elektroenergetycznej należy rozumieć obszar, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne 
oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Ograniczenia  
w korzystania z pasów technologicznych wynikają z obowiązujących norm oraz przepisów i wymagają 
indywidulanego wyznaczenia dla każdego przypadku. Zagospodarowanie terenu i zabudowę  
w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych zaleca się uzgadniać z właścicielem sieci.  
Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu 
istnienia linii energetycznych napowietrznych. 
 
 

7.6. . Energetyka wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii 

Aktualnie na terenie gminy, znajdują się elektrownie wiatrowe: 
 

− Dwie elektrownie oddane do użytku w 2012 r., typu ENERCONE każda o mocy jednostkowej  
do 0,8 MW o łącznej mocy 1,6 MW o wysokości wieży 73,25 m i średnicy wirnika 52,9 m, na 
działkach o nr ewid. 237 i 134 w obrębie Zakrzewo – wysokość całkowita tych elektrowni wynosi 
do ok. 100  m.  
 

− Dwie elektrownie, oddane do użytku w 2011 r., każda o mocy jednostkowej do 0,6 MW, o 
łącznej mocy 1.2 MW, jedna typu BONUS o wysokości wieży do 58,1 m i średnicy wirnika 44 m 
– o wysokości całkowitej do ok. 81 m, druga typu MICON o wysokości wieży do 46,5 m i 
średnicy wirnika 44 m – o wysokości całkowitej do ok. 69 m na działce o nr ewid. 140 w obrębie 
Zakrzewo 
 

− Jedna elektrownia oddana do użytku w 2011 r. o mocy 1,0 MW typu DEWIND o wysokości  
do 92,5 m i średnicy wirnika 64 m na działkach o nr ewid. 469, 479/2, 472 w obrębie Brdów 
 - o wysokości całkowitej do ok. 125 m 
 

− Cztery elektrownie, oddane do użytku w 2005 r., każda o mocy 175 kW (o łącznej mocy 0,7 
MW)  na działce o nr ewid. 198 w obrębie Kiejsze – trzy typu NORDTANK o mocy po 150 kW,  
o wysokości wieży do 30 m i średnicy wirnika 25 m każda - wysokość całkowita do ok. 43m oraz 
jedna typu BONUS o mocy 250 kW, wysokości do 30 m i średnicy wirnika 29,2 m – wysokość 
całkowita do ok. 45 m 

 
 
Łączna moc możliwa do wytworzenia na terenie gminy Babiak pochodząca ze zrealizowanych 
elektrowni wiatrowych wynosi aktualnie 4,5 MW. 

 
W roku 2008 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dwóch elektrowni 
wiatrowych, każda o mocy 330 kW (łączna moc 0,66MW) typu ENERCON -32 o wysokości masztu do 
50m i średnicy wirnika do 40m, na działkach 11/1 i 11/2 w obrębie Morzyce Stare. – wysokość całkowita 
tych elektrowni  wynosi do 70 m.  Do dnia dzisiejszego inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę, stąd 
elektrowni tych nie wprowadzono do studium.  
 
W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Babiak znajdują się  
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Trzy elektrownie w obrębie Szczerkowo w gminie Osiek Mały: 
− jedna elektrownia wiatrowa typu ENERCONE E-40 o mocy 500kW, o wysokości wieży do 70 m  

i średnicy wirnika do ok. 41m – o wysokości całkowitej do ok.90,5 m 
− dwie elektrownie wiatrowe typu ENERCONE E-40 o mocy 2x 500kW, o wysokości wieży do 

42m i średnicy wirnika do 60m – o wysokości całkowitej do ok. 72 m 
Trzy elektrownie w obrębie Trzebuchów w gminie Osiek Mały: 

− jedna elektrownia wiatrowa typu ENERCON E-40 o mocy 500kW, o wysokości wieży do 70,0 m, 
średnicy wirnika do 41m – o wysokości całkowitej do ok. 90,5m 

− dwie elektrownie wiatrowe typu VESTAS o mocy 2 x 505 kW, o wysokości wieży do 40,0m  
o średnicy wirnika do 60,0m – o wysokości całkowitej do ok. 70,0m 

 
Jedna elektrownia w obrębie Mąkoszyn w gminie Sompolno, o wysokości całkowitej 112,0m.  
 

7.7. . Telekomunikacja 

Mieszkańcy gminy Babiak mają dostęp do sieci telekomunikacji stacjonarnej opartej o światłowody 
oraz do wszystkich sieci telefonii komórkowych. Na terenie gminy znajdują się obecnie dwie stacje 
bazowe telefonii komórkowej. Stan techniczny urządzeń telekomunikacyjnych jest dobry, wszystkie 
urządzenia zostały wbudowane pod 1993 r. Operatorzy sieci po ogłoszeniu o przystąpieniu  
do sporządzenia studium nie zgłaszają nowych potrzeb rozwoju sieci, ani budowy baz telefonii 
komórkowych na terenie gminy. 
 

7.8. Gazyfikacja 

 
Na terenie gminy znajdują się sieci gazowe wysokiego ciśnienia oraz stacja gazowa, której 
operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu: 

− gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Adamów – Włocławek (rok budowy 1975)  
o ciśnieniu roboczym gazu powyżej 2,5 MPa, - dla którego strefa kontrolowana wynosi 130,0 m  
(75,0 m na każdą stronę od osi gazociągu)  

− gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Gustorzyn – Odolanów (rok budowy 2014)  
o ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa, dla którego strefa kontrolowana wynosi 12,0 m ( 6,0 m 
na każdą stronę od osi gazociągu)  

− stacja gazowa Nowiny Brdowskie. 
 

Zarządcą sieci gazowych wysokiego ciśnienia wskazał następujące warunki w zakresie możliwości 
zabudowy i zagospodarowania terenów w zbliżeniu do gazociągów. Po obu stronach gazociągów 
wyznacza się obszar strefy kontrolowanej to jest pas, którego linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu, w którym operator sieci przesyłowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności 
mogącej spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego trwałość  
i prawidłowe użytkowanie.  
 
Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wybudowanego przed 12.12.2001 r. uzależnione jest od jego 
średnicy, ciśnienia nominalnego oraz rodzaju obiektu lokalizowanego w jego sąsiedztwie wg zapisów 
załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Wskazana odległość 130,0 m  
( t. j. 75,0 m na stronę od osi gazociągu DN500) wynikająca z tego rozporządzenia stanowi odległość 
maksymalną, a zarazem podstawową dla ustalenia strefy kontrolowanej. Wielkość ta może być 
wyznaczana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 
odrębnych poniżej 130m (dla DN500) lecz wyłącznie w oparciu o wiążące stanowisko gestor sieci 
gazociągowej. Stanowisko to powinno zostać wyrażone najpóźniej w toku procedury opiniowania  
i uzgadniania planu miejscowego, sporządzanego dla obszaru przez który przebiega gazociąg i jest 
wyznaczana dla niego strefa kontrolowana. W związku z powyższym, w przypadku jakichkolwiek planów 
lokalizowania obiektów budowlanych względem istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnienia  
w odległościach mniejszych niż szerokość strefy kontrolowanej wskazanej w w/w Rozporządzeniu, 
zachodzi konieczność szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w w/w 
odległość u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu oraz 
konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela Oddziału nad pracami budowlanymi w strefie. 
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Zgodnie z zapisami §10 ust.6 pkt 3 §21 ust. 3 pkt 3 oraz §21 ust. 4 w/w Rozporządzenia szerokość 
strefy kontrolowanej gazociągu wybudowanego pod 12.12.2001 r. uzależniona jest od jego średnicy  
i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) Dla gazociągu DN700 strefa kontrolowana wynosi 12,0 m  
(6,0 m na stronę od jego osi) Minimalna odległość lokalizacji obiektów budowlanych zależy od klasy 
lokalizacji. Na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji wynosi ona nie mniej niż połowę 
szerokości strefy kontrolowanej, a na terenie zaliczanym do trzeciej klasy lokalizacji nie mniej niż 
trzykrotność połowy szerokości strefy kontrolowanej. Bliższe informacje dotyczące podziału gazociągów 
wybudowanych  
o 12.12.2001 r, na klasy lokalizacji można uzyskać u Operatora na etapie uzgadniania i opiniowania 
szczegółowych planów lokalizacji obiektów budowlanych względem w/w gazociągów w/c.  
 
Na terenie gminy Babiak w miejscowościach Babiak, Brdów, Ozorzyn, Polonisz i Bugaj znajdują się 
gazociągi średniego ciśnienia będące własnością Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  
w Poznaniu Zakład w Kaliszu. Dla lokalizacji obiektów względem gazociągów średniego ciśnienia należy 
stosować Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.  
Zgodnie w wytycznymi PSG sp. z o.o.: w strefach kontrolowanych gazociągów średniego ciśnienia 
ustanowiony jest zakaz wznoszenia budynków, urządzania stałych składów materiałów i magazynów 
oraz zakaz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.  
W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0m od gazociągów  
o średnicy do DN 300 i 3,0m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300. W strefach kontrolowanych 
występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu dla właścicieli działek i wymagane jest 
zachowanie szerokości stref kontrolowanych dla gazociągów, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
i aktami wykonawczymi oraz ustalone w ramach umów o służebności przesyłu ograniczenia praw 
właścicieli gruntów dla zapewnienia dostępności do infrastruktury dla służb eksploatacyjnych. 
 
Na terenie gminy, za ustaleniami zmienianego studium pozostawia się budowę sieci gazowych  
w kierunku gminy Sompolno oraz gminy Kłodawa. 
 
 

7.9. Rurociągi naftowe  
 

Przez teren gminy przebiegają dalekosiężne rurociągi naftowe DN800 i DN500 wraz z kablem 
światłowodowym Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.  
Dla rurociągów naftowych należy zachować strefy bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853) zgodnie z którym:  
§ 136.  1. Dla rurociągów przesyłowych dalekosiężnych ustala się strefy bezpieczeństwa, których środek 
stanowi oś rurociągu. 2. Minimalna szerokość strefy bezpieczeństwa dla jednego rurociągu 
przesyłowego dalekosiężnego, w zależności od jego średnicy nominalnej, powinna wynosić co najmniej:  
1) 12 m – dla rurociągu o średnicy do 400 mm;  
2) 16 m – dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 600 mm;  
3) 20 m – dla rurociągu o średnicy powyżej 600 mm.  
3. Dla układu równolegle biegnących rurociągów przesyłowych dalekosiężnych strefę bezpieczeństwa 
wyznaczają poszczególne rurociągi. 1. Strefa bezpieczeństwa, o której mowa w § 136, może być 
użytkowana zgodnie z pierwotnym jej przeznaczeniem. 2. Wewnątrz strefy bezpieczeństwa 
niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych składów i magazynów oraz zalesianie,  
z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa usytuowanie innej infrastruktury sieci 
uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego. 4. Na terenach otwartych dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa sadzenie 
pojedynczych drzew w odległości co najmniej 5 m od rurociągu przesyłowego dalekosiężnego. 
 
Dla rurociągu DN 500 minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 16m  
Dla rurociągu DN 800 minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 20m 
 
Wszelkie planowane inwestycje liniowe podziemne i naziemne przechodzące przez strefę 
bezpieczeństwa lub w jej pobliżu należy projektować zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia. 
Należy zwrócić uwagę, iż przepisy z okresu budowy rurociągów naftowych określały odległość minimum  
100 m do zabudowy zwartej, osiedlowej i obiektów użyteczności publicznej. Przy projektowaniu 
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zabudowy  
w sąsiedztwie gazociągów należy wziąć pod uwagę ocenę zagrożenia dla terenu przeznaczonego pod 
zabudowę od skutków ewentualnego rozszczelnienia rurociągów naftowych oraz zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. 
 

7.10. Cmentarze 
 

Na terenie gminy czynne cmentarze rzymsko-katolickie znajdują się: 
− w Babiaku przy ulicy Poznańskiej,   
− w Brdowie,  
− w Lubotyniu,  
− w Dębnie Poproboszczowskim. 

Aktualnie występuje potrzeba powiększenia terenu cmentarza w Brdowie oraz budowa parkingu przy 
cmentarzu w Lubotyniu. Lokalizacja cmentarzy podlega przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze ( Dz. U. z 1959 nr 52 poz. 315) 
 
Nieczynne cmentarze znajdują się: 

− w Babiaku - cmentarz ewangelicki (przykościelny) 
− w Babiaku – cmentarz ewangelicki przy ulicy Zielonej  
− w Babiaku – cmentarz żydowski za ulicą Zieloną 
− w Dębnie Poproboszczowskim – rzymskokatolicki cmentarz przykościelny  
− w Lipich Górach  - cmentarz ewangelicki  
− w Stypinie - cmentarz ewangelicki 
− w Kiejszach – cmentarz ewangelicki  

 
7.11. Obszary ograniczonego użytkowania i strefy ochronne terenów zamkniętych 

Obszary ograniczonego użytkowania wprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska. Są one tworzone wówczas, gdy pomimo zastosowania rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie są zachowane standardy jakości środowiska poza 
terenami zakładów, obiektów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, 
tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, 
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  
Na terenie gminy Babiak nie zostały wyznaczone żadne obszary ograniczonego użytkowania ani strefy 
ochronne terenów zamkniętych. 

 
 

8. UKŁAD FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY, STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO 

 
Struktura osiedleńcza 

 
Struktura przestrzenna osadnictwa gminy ukształtowana jest pod wpływem urozmaiconych warunków 
przyrodniczych oraz związanych z tym warunkami: układem komunikacyjnym, układem 
własnościowym, pod wpływem licznych zmian historycznych. Na terenie gminy występuje osadnictwo 
w pasmach zabudowy przy drogach oraz osadnictwo rozproszone.  
Do najczęściej spotykanych historycznych typów osad w gminie należą wsie jednodrożne, w układach 
rzędowych, oraz wsie łańcuchowe powstałe przy ciekach wodnych. Tego typu układy przestrzenne 
osadnictwa wiejskiego są zaliczane do najstarszych. Wsie jednodrożne, o układzie pól łanów leśnych, 
powstały w wyniku prowadzonego planowo osadnictwa. Każdy z osadników otrzymywał długi pas 
zalesionej ziemi, który sukcesywnie karczował i uprawiał. Wsie tego rodzaju nazywano leśno-
łanowymi. Powstawały one na terenach Polski już w średniowieczu. Ze współczesnego układu 
własnościowego można wyciągnąć wniosek, iż mogły na terenie gminy występować także wsie  
w układzie niwowym. W układzie własnościowym widoczne są także zmiany z okresu lokacji 
osadników olęderskich oraz powstawania miasta Babiak. 
 
Na obszarze gminy można wyróżnić części funkcjonalno przestrzenne o wykształconych odrębnych 
funkcjach oraz  predysponowanych dla odrębnych funkcji.  
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1. Strefa M  - strefa konentracji zabudowy  
 

Teren rejonu wsi: Babiak oraz Brdów wraz z bezpośrednim otoczeniem przeznaczonym  
w opracowaniach planistycznych do rozbudowy.  

 
2.  Strefa R - K  - strefa rolno - krajobrazowa 
 

Tereny rolnicze o dominującej funkcji rolniczej z zabudową pasmową i aktualnie istniejącą zabudową 
rozproszoną oraz tereny korytarzy ekologicznych, jezior, dolin rzecznych, łąk, pastwisk i lasów. 

 
 

Ocena układu gminy 
 

− Gmina posiada dogodne powiązania komunikacyjne poprzez drogi wojewódzkie, drogi powiatowe 
oraz liczne drogi gminne, także możliwość wykorzystania linii kolejowej.  

− Korzystne dla gminy jest położenie w bliskim sąsiedztwie ośrodka powiatowego, dla którego 
może być dostawcą żywności, zapleczem terenowym dla rozwoju funkcji rekreacyjnych.  

− Istnieją możliwości rozwoju i przekształceń w obrębie stref zabudowy w kierunku nowych funkcji 
związanych z działalnością odpowiadającą współczesnym przemianom. 

 
  

        Wnioski 
 

Dalszy rozwój gminy Babiak nie wymaga znacznego powiększania terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w opracowywanej zmianie studium. Niewielkie zwiększenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę wynika z przyjęcia odległej 30 – letniej pespektywy czasowej. Aktualnie przyjęty  
(w zmienianym studium) generalny model układu przestrzennego nie wymaga znaczących zmian.  
Z aktualnego układu przestrzennego gminy wynikają duże możliwości rozwojowe, ilościowe oraz 
jakościowe. Najważniejsze dla gminy jest stworzenie i zagospodarowanie terenów dla wszelkiego 
rodzaju aktywności gospodarczej. Posiadające walory historyczne i krajobrazowe miejscowości 
Babiak i Brdów mają szanse na rozwój w formie małych wielofunkcyjnych miasteczek: Babiak, jako 
ośrodek centralny gminy oraz Brdów, jako centrum rekreacji i wypoczynku oraz związanych z tym 
usług. Poprzez uzbrojenie terenów przy jeziorach, przeznaczonych dla realizacji nowej zabudowy, 
gmina może być atrakcyjnym miejscem dla osiedlania się nowych mieszkańców oraz rozwijania usług 
turystyki, budowy domów letniskowych. Negatywną cechą układu przestrzennego gminy jest 
nadmierne rozprzestrzenienie się zabudowy poza granice jednostek osadniczych – liczna zabudowa 
rozproszona. Na terenach cennych przyrodniczo, na obszarach ważnych dla zachowania powiązań 
przyrodniczych, powinno następować wycofywanie się człowieka na rzecz przyrody. Na terenach 
upraw rolnych, na terenach użytków zielonych nie powinna być lokalizowana nowa rozproszona 
zabudowa. Lokalizację nowych budynków na terenach rolniczych należy umożliwić wyłącznie dla 
istniejących siedlisk rolniczych.  Należy zachować układ przestrzenny osiedli, nowe inwestycje 
powinny być wpisane harmonijnie w zastany układ.  

 

9. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY  

 

Wydatki majątkowe gminy w roku 2011 przeznaczone na infrastrukturę techniczną i społeczną. 
W roku 2011 realizowano między innymi zadania: wymianę sieci wodociągowej, rozbudowę sieci 
wodociągowej, modernizację hydroforni w Dębnie Królewskim, budowę kanalizacji -  Etap VII, 
rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Polonisz, modernizację pompowni ścieków w m. 
Brdów, projekt zagospodarowania Placu Wolności w m. Brdów, przebudowę domu wiejskiego  
w Zakrzewie, zakup sprzętu: koparki, wysięgnika, pługa, projekty przebudowy dróg gminnych: 
Lubotyń-Kawęczyn G-492542, Lipie Góry G-492610, G-492560, zakupy gruntów, budowę palców 
zabaw przy szkołach w Babiaku, Bogusławicach, Brdowie, budowę parkingu przy szkole w Brdowie, 
budowę łącznika między Gimnazjum a Gminną Halą Sportową w Babiaku, zakup pieca centralnego 
ogrzewania dla Środowiskowego Domu Pomocy, budowę oświetlenia ulicznego w m. Stefanowo, 
rozbudowę GOK i BP, budowę Gminnej Hali Sportowej w Babiaku, projekt Centrum sportów wodnych 
w Brdowie, realizację programu E-start mieszkańców gminy.  
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Zadania te wykonano za sumę 3.528.551,77 zł 
 

Wydatki majątkowe gminy w roku 2012 przeznaczone na infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W roku 2012 realizowano między innymi zadania: rozbudowę sieci wodociągowej Babiak – Ozorzyn, 
rozbudowę sieci wodociągowych o przyłącza, budowę studni głębinowej w Babiaku, budowę 
kanalizacji w Babiaku – etap VIII, zakup pompy, przebudowy licznych dróg gminnych, przygotowanie 
dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw  
w Babiaku, zakup wiat przystankowych, zakupy gruntów, realizacji programu „E-start” mieszkańców 
gminy, zakup dokumentacji kotłowni, pomp ciepła, zaplecza sportowego dla szkół, realizacja 
gminnego punkty gromadzenia odpadów komunalnych, budowa oświetlenia w Stefanowie, Poloniszu, 
realizacja kotłowni gazowej w Babiaku, odnowę centrum wsi Bogusławice, przebudowę domu 
wiejskiego w Zakrzewie, rozbudowę i wyposażenie GOK i BP w Babiaku, budowę Gminnej Hali 
Sportowej w Babiaku, odnowę centrum wsi Brdów poprzez budowę centrum sportów wodnych i 
zagospodarowanie placu, zakupy sprzętu wodnego i zestawu do nawadniania. Zadania te wykonano 
za sumę 2.266.010,84 zł 

Wydatki majątkowe gminy w roku 2013 przeznaczone na infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W roku 2013 realizowano między innymi zadania: budowę sieci wodociągowej w m. Wiecinin, 
rozbudowę sieci wodociągowych o przyłącza, przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębnie 
Królewskim, remont stacji uzdatniania w Brdowie, wymianę sieci wodociągowej w Zwierzchocinach, 
Babiaku, Mchowie, budowę kanalizacji w m. Babiak – Etap VIII, zakupy sprzętu i samochodu 
pogotowia wodno-kanalizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej, przebudowy dróg 
gminnych w Babiaku, Podkiejsze - Zwierzchociny, Olszak - Maliniec, Brzezie – Smółkowo, Babiak – 
Ozorzyn, w Lubotyniu, w Zwierzchocinach, zakup wiat przystankowych w m. Bogusławice, Dębno 
Królewskie, Lubotyń, zakupy gruntów, zakupy w zakresie sieci teleinformatycznej, remont dachu na 
Przedszkolu w Babiaku, kontynuowano prace budowlane przy budowie gminnego punktu 
gromadzenia odpadów komunalnych, budowie oświetlenia ulicznego, rozbudowie i wyposażeniu GOK 
i BP, budowie Gminnej Hali sportowej, przy odnowie centrum Brdowa, przebudowie zespołu boisk w 
Ozorzynie. Dotowano zadanie powiatu „Przebudowę dróg powiatowych nr 3199P i 3427P Babiak 
Kiejsze” Zadania te wykonano za sumę 2.401.563,64 zł 

Wydatki majątkowe gminy w roku 2014 przeznaczone na infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W roku 2014 realizowano między innymi zadania: budowę sieci wodociągowej w m. Zwierzchociny, 
budowę kanalizacji sanitarnej w Babiaku – Etap IX, remonty stacji uzdatniania wody w Brdowie, 
Dębnie Królewskim, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o przyłącza, rozbudowę sieci 
wodociągowej o przyłącza, rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Poloniszu, zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w Zakrzewie, budowę chodników z kanalizacją deszczową w Babiaku, ścieżki 
spacerowo-rowerowej w Brdowie, przebudowę dróg gminnych w m. Zwierzchociny, Bogusławice - 
Nowiny, Stypin – Lucynowo, Brzezie - Brzezie Leśne, w Dębnie Poproboszczowskim, Lelechowo - 
Korzecznik, w m. Lubotyń, w m. Polonisz, zakupy gruntów, zakupy inwestycyjne teleinformatyczne, 
wykonanie dokumentacji projektowej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bogusławicach, 
wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Brdowie, budowę Przedszkole w Babiaku, rozbudowę 
Przedszkola w Brdowie, budowę gminnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, budowę 
oświetlenia ulicznego, adaptację pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Janowicach, budowę placu 
zabawa i boiska do siatkówki w Zakrzewie, budowę placu zabaw w Bogusławicach, Brdowie, Góraju, 
Lubotyniu, Janowicach, remont świetlicy wiejskiej w Starych Morzycach, rozbudowę infrastruktury 
kulturalno-rekreacyjnej w Zakrzewie, instalacji ogrzewania w świetlicy w Bogusławicach, 
kontynuowano budowę Gminnej Hali sportowej, przebudowę zespołu boisk w Ozorzynie. Dotowano 
zadanie powiatu „Przebudowę dróg powiatowych nr 3199P, 3427P, 3427P” oraz przebudowę 
chodnika przy drodze powiatowej nr 3406P w Brdowie. Zadania te wykonano za sumę 4.310.986,91 zł 

Wydatki majątkowe gminy w roku 2015 przeznaczone na infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W roku 2015 realizowano między innymi zadania: budowę wodociągu w m. Zwierzchociny, budowę 
kanalizacji sanitarnej w Babiaku – etap IX, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ozorzyn – etap I, 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej o przyłącza, rozbudowę sieci wodociągowej o przyłącza, rozbudowę 
stacji uzdatniania wody w Babiaku – etap II, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brdowie, budowano 
chodniki w Mchowie, budowano drogi gminne w Brdowie, Bogusławicach, w m. Brzezie-Smółkowo, 
Dębno Poproboszczowskie, Krukowo, Babiak, Bogusławice Nowiny, Gryglaki – Lichenek, Janowice, 
Korzecznik – Szatanowo, Podkiejsze – Zwierzchociny, Wiecinin, Żurawieniec, wykonano przebudowy 
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licznych dróg gminnych, budowę ścieżki spacerowo-rowerowej w Brdowie, wykonano dokumentacje 
projektowee dróg w Brodwie, i w m. Ostrowy Brdowskie, dokonano zakupów gruntów, dotacjami 
celowymi wspierano wydatki ochotniczych straży pożarnych oraz posterunku policji w Babiaku, 
wykonano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół w Bogusławicach oraz 
w Gimnazjum w Babiaku, rozbudowę Przedszkola w Brdowie, budowę przedszkola w Babiaku, 
budowę „Centrum dziennego pobytu” w Babiaku, budowę oświetlenia ulicznego w wielu wsiach, 
budowę szaletu publicznego w Babiaku, remont świetlicy wiejskiej w Starych Morzycach, wykonano 
altanę przy świetlicy wiejskiej w Janowicach, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w Bogusławicach, kontynuowano budowę Gminnej Hali sportowej, przebudowę zespołu boisk  
w Ozorzynie. Dotowano zadania powiatu w zakresie odnowy drogi powiatowej nr 3199P, oraz 
przebudowy drogi powiatowej nr 3406P. Zadania te wykonano za sumę 3.157.353,96 zł 

Średnio w ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na infrastrukturę techniczną i społeczną wyniosły 
3.132.893,42 zł 

Dochody budżetu na rok 2016 ustalono w wysokości 25.450.000,00 zł,  

Dochód na mieszkańca gminy wynosi ok. 3.160 zł. Dochód gminy systematycznie rośnie (w roku 2008 
wyniósł 2.335,67 na mieszkańca gminy) 

Wydatki budżetu na rok 2016 ustalono w wysokości 27.300.000,00 zł.  

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.484.600,00 zł. 
 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.815.400,00 zł - 14% wydatków gminy 
 
Wydatki stanowiące znaczny udział w wydatkach gminy to wydatki na: 
- oświatę i wychowanie wynoszą 10.086.712 zł  - 36 % wydatków gminy 
- pomoc społeczną 4.966.600,00 zł – 18 % wydatków gminy 
- transport i łączność – 3.729.785,22 zł – 14 % wydatków gminy 
- administrację publiczną – 2.611.946,88 zł – 10 % wydatków gminy  
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.972.301,36 zł, - 7 % wydatków gminy 
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 878.157,51 zł – 3 % wydatków 
gminy 
- kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego 731.960,19 zł, - 3 % wydatków gminy 
- kulturę fizyczną 542.917,88 zł.  – 2 % wydatków gminy 
- rolnictwo i łowiectwo – 523.179,01 zł – 2% wydatków gminy 
- ochronę zdrowia 134.000,00 zł – 0,5% wydatków gminy 
 
Znaczny udział wydatków majątkowych w wydatkach gminy, w tym wydatków na uzbrajanie terenów  
w sieci wodociągowe, sieć kanalizacyjną, na ochronę środowiska oraz budowę infrastruktury 
społecznej tworzy korzystne warunki dla mieszkańców. Niekorzystnym zjawiskiem jest duża stopa 
bezrobocia. Na terenie gminy brak większych zakładów pracy, stąd należy wyciągać wnioski także  
w planowaniu przestrzennym. W zmianie studium dla części obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy 
Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadzono tereny aktywizacji gospodarczej, 
ale nie zostały one dotąd zabudowane. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod przemysł, 
składy aktywność gospodarczą w obowiązującym ( zmienianym aktualnie) studium wynosi ok. 24 ha. 
Niewykorzystanie terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą może wynikać z ich 
lokalizacji, wysokich klas gruntów – jak to ma miejsce dla działki rolnej będącej własnością Skarbu 
Państwa w Ozorzynie lub lokalizacji w części na gruntach leśnych oraz rozdrobnienia własności, jak to 
ma miejsce na terenie przy drodze wojewódzkiej 263 w obrębie Żurawieniec przy wjeździe do Babiaka 
lub z położenia na terenie przewidzianym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego pod wydobycie węgla metodą odkrywkową w obrębie Kiejsze przy drodze 
wojewódzkiej nr 270. Może to wynikać także z braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W ramach aktywnej polityki w zakresie przygotowania terenów dla lokalizacji nowych 
zakładów pracy oprócz wyznaczenia tych terenów w studium, zaleca się także sporządzić miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego oraz uzbroić tereny. Pozytywne skutki może też przynieść 
zwiększenie oferty terenów przeznaczonych pod produkcję, bazy i składy oraz usługi. Przy wysokim 
bezrobociu oraz bardzo niskim uprzemysłowieniu gminy należy przedsięwziąć wszelkie kroki, aby ten 
stan poprawić. W obowiązującym stanie prawnym brak wskaźników jakie należy osiągać dla terenów 
produkcyjnych, baz, składów oraz usług w stosunku do liczby mieszkańców lub powierzchni gminy, 
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dlatego w dokumencie strategicznym, jakim jest studium należy zaprojektować zwiększenie 
powierzchni terenów przeznaczonych pod przemysł, składy aktywność. 
Jednoznaczne określenie przyszłości gminy, rozstrzygniecie, iż południowa część gminy nie będzie 
przeznaczona pod wydobycie węgla brunatnego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności terenów 
przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. 
 
Istniejące tereny usługowe zostały wydzielone w aktualnym studium i opisane jako obiekty 
użyteczności publicznej. Projekt zmiany powinien adaptować tereny istniejących usług, w niezbędnym 
aktualnie zakresie powiększając ich powierzchnie. 
 
W związku ze zmianami strukturalnymi w rolnictwie, część zabudowy zagrodowej ulega 
przekształceniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na zabudowę letniskową – 
wykorzystywaną dla rekreacji indywidulanej. Przy obliczaniu terenów niezbędnych pod zabudowę 
mieszkaniową zbilansowano razem tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, a także 
uzupełniające te rodzaje zabudowy niewyodrębnione w studium usługi podstawowe oraz położoną na 
terenach wiejskich zabudowę letniskową.  
 
W niniejszym opracowaniu założono, iż w ciągu następnych 30 lat ( 2016 – 2046) liczba mieszkańców 
gminy wrośnie maksymalnie o liczbę prognozowaną przez GUS do roku 2050 – czyli o 12,8%. 
Aktualnie w gminie jest zameldowanych na stałe 8053 mieszkańców. W roku 2046 gmina Babiak 
będzie miała 9084 mieszkańców. Liczba ludności wrośnie o 1031 mieszkańców.  
Wzrost zapotrzebowania na powierzchnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynika także  
z przewidywanych zmian w strukturze gospodarstw domowych. 
Wg „Prognozy gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim na lata 2010 – 2035”, wzrośnie 
liczba gospodarstw domowych „Na wsi średnie roczne tempo wzrostu liczby gospodarstw domowych 
w latach 2010–2035 wyniesie 0,9%. (...) W końcowym roku prognozy gospodarstw domowych na wsi 
będzie o 24,9% więcej niż w 2010 r., w tym liczba gospodarstw 1‐osobowych zwiększy się blisko 
2‐krotnie.”  
 
Obliczenie zapotrzebowania na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i siedliska 
rolnicze. 
 
Aktualnie na terenie gminy jest ok. 2261 gospodarstw domowych (liczba równa ilości mieszkań – to 
jest 3,56 os/na gospodarstwo domowe) Biorąc pod uwagę prognozowaną do roku 2046 liczbę 
mieszkańców 9084 oraz wzrost liczby gospodarstw domowych ( w wysokości prognozowanej tylko do 
roku 2035) liczba gospodarstw domowych wyniesie do roku 2035 około 3187 (2,85 os/gospodarstwo 
domowe) Standardem europejskim jest co najmniej 450 mieszkań na 1000 mieszkańców. Przyjęto, że 
w ciągu następnych 30 lat, do roku 2046 osiągniemy dzisiejsze standardy europejskie, zatem dla 9084 
mieszkańców niezbędnych będzie 4091 mieszkań (2,22 osób/mieszkanie) Zgodnie z art. 10 ust. 7 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określając zapotrzebowanie na nową 
zabudowę w perspektywie 30 lat, ze względu na niepewność procesów rozwojowych możliwe jest 
zwiększenie zapotrzebowania na nową zabudowę nie więcej niż o 30%. Przyjęto, iż liczba mieszkań 
do roku 2046 może osiągnąć standardy europejskie i wynieść ok. 4143 mieszkań ( 3187 x 1,3 = 4143) 
 
Aktualna powierzchnia użytkowa mieszkań opodatkowana wynosi 215.842,94 m², to jest średnio 
26,80 m²/osobę i 95 m²/mieszkanie ( dla 3,56 osób) W krajach europejskich powierzchnia mieszkania 
na osobę przekracza już nawet 50 m². Zapotrzebowanie na powierzchnie użytkowe przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową biorąc w ciągu 30 lat do 2046 r. osiągnięcie aktualnych standardów 
europejskich wyniesie 9084 osób x 50 m² = 454.200 m². W takiej sytuacji powierzchnia użytkowa 
jednego mieszkania wyniesie ok. 110 m² [454.200m²/4143 mieszkań =110 m²/mieszkanie]  
Aktualnie przy 8053 mieszkańców tereny rolne zabudowane oraz tereny mieszkaniowe mają łączną 
powierzchnię 290 ha, co daje 360m²/mieszkańca oraz 1224m²/gospodarstwo domowe. Zakładając 
wzrost średniej powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę na terenach wsi do ok. 1500m², 
dla dodatkowych 1882 gospodarstw domowych ( 4143-2261) niezbędna jest dodatkowa powierzchnia 
282 ha. Bez zwiększania powierzchni zajmowanych aktualnie terenów zabudowy zagrodowej oraz 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przez aktualnych mieszkańców łączna powierzchnia 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową wyniosłaby 290 ha+ 282 ha = 572 ha. Przy 
założeniu zwiększania terenów przeznaczonych pod zabudowę także przez aktualnych mieszkańców 
dla 4143 gospodarstw domowych potrzebnych będzie do roku 2046 maksymalnie łącznie 621 ha 
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terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów zabudowy zagrodowej – to jest 331 ha nowych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę M. 
 
Aktualnie obowiązujące studium przewiduje lokalizację zabudowy wyłącznie w istniejących zwartych 
strukturach przestrzennych, jako uzupełnienie ciągów zabudowy wsi. Nie ustosunkowuje się, nie 
pokazuje istniejącej zabudowy rozproszonej. W aktualnym studium powierzchnia zwartych struktur 
przestrzennych przeznaczonych pod tereny oznaczone symbolem M – opisanych jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej (aktualnie o dominującym przeznaczeniu pod zabudowę zagrodową  
i mieszkaniową) oraz R/M opisanych jako tereny preferowane do koncentracji zabudowy 
mieszkaniowej wynosi ok. 474,5 ha. Są to tereny o zwartej strukturze przestrzennej.  
Po wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych część terenów  
w zwartych strukturach przestrzennych straciła możliwość uzupełniania zabudowy. W sporządzanej 
zmianie studium należy ograniczyć możliwość wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej  
na terenach wokół elektrowni wiatrowych a także ograniczyć szczelne obudowywanie wielu dróg z 
uwagi na postulowane zachowanie powiązań ekologicznych.   
 
Aktualnie obowiązujące studium przewiduje powierzchnię mieszaną, przeznaczoną pod nowe tereny 
koncentracji zabudowy mieszkaniowej oraz letniskowej R/M/UTL zlokalizowane w Brdowie - wynosi 
ona 38,2 ha. W niniejszych obliczeniach założono, że ta powierzchnia miała być wykorzystana  
w połowie pod zabudowę mieszkaniową w połowie pod letniskową. Aktualna zabudowa zarodowa 
rozproszona ( nie uwzględniona w aktualnym studium) zajmuje około 76 ha gruntów rolnych 
zabudowanych. 
Przy łącznym zapotrzebowaniu w pespektywie 30 lat wynoszącym do 621 ha należy stwierdzić,  
iż na terenie gminy występuje niewielka potrzeba zwiększenia w studium (w stosunku do aktualnie 
obowiązującego studium) ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.  
W przypadku możliwości adaptowania wszystkich terenów, dla których zmieniane studium umożliwia 
zabudowę mieszkaniową i zagrodowa do roku 2046 istniałoby zapotrzebowanie tylko na dodatkowe 
ok. 32 ha nowych (nie uwzględnionych w aktualny studium) terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Z uwagi jednak na konieczność wprowadzenia zmian 
ograniczających możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, nowych siedlisk rolniczych  
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefach wokół elektrowni wiatrowych oraz w związku  
z zaproponowanym układem przestrzennym uwzględniającym postulowane zachowanie powiązań 
ekologicznych, wprowadzono zmiany w zakresie terenów przeznaczonych pod zabudowę.  
Powierzchnia terenów przeznaczona w aktualnym studium pod koncentrację zabudowy letniskowej  
i rekreacji wynosi 185,8 ha. Aktualnie zabudowa letniskowa zajmuje ok. 15,5 ha. Należy zauważyć,  
iż na terenie gminy, w szczególności wokół jezior znajdują się także wydzielone działki 
niezabudowane, wydzielone w miejscach gdzie aktualne studium nie przewiduje zabudowy letniskowej 
i rekreacyjnej. Należy rozwiązać problem zagospodarowania terenów wokół jezior poprzez 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących zabudowy 
terenów a także stopniowe wyznaczających tereny przeznaczone pod zabudowę z uwzględnieniem 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa wodnego oraz aktualnych uchwał Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego dotyczących Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Aktualnie 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej  
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753), z dniem 1 sierpnia 2009 r. przejął kompetencje  
w zakresie obszarów chronionego krajobrazu nie podjął uchwały w sprawie Goplańsko – Kujawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie 
sąsiadującego z G-KOCHK obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 24 sierpnia 2015 r. Nr X/245/15 ustalająca następujące zakazy: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy  
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; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
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4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody  
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej  
lub rybackiej; 
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 
 
W studium należy uwzględnić zapotrzebowanie na tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową 
poprzez wyznaczenie tych terenów w miejscach, gdzie istnieje takie zapotrzebowanie oraz gdzie 
istnieje możliwość doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, a także uwzględniając maksymalne docelowe 
powierzchnie możliwe do przekształcenia bez powodowania znaczących zmian w środowisku. 
Wskazanie terenów przeznaczonych dla rekreacji indywidulanej oraz ich wyznaczenie w miejscach 
preferowanych przez letników, przy jednoczesnym ich uruchamianiu w miarę możliwości finansowych 
związanych z uzbrojeniem terenu, w szczególności w kanalizację sanitarną, może spowodować 
wzrost przychodów gminy. Pod zabudowę rekreacji indywidulanej/letniskową należy wyznaczyć 
powierzchnię zbliżoną do powierzchni w aktualnie obowiązującym studium.  
 
Powierzchnia terenów na których w aktualnym studium dopuszczalna jest lokalizacja obiektów 
elektrowni wiatrowych wynosi 368,4 ha. Na terenach tych nie powstały elektrownie wiatrowe. Z uwagi 
na lokalizację tych terenów w sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy likwiduje się te tereny. Na 
terenie gminy Babiak nie ma większych obszarów rolnych wolnych od zabudowy, pozwalających na 
niekonfliktową, bezpieczną dla zdrowia ludzi, dla fauny i flory i spokoju społecznego lokalizację 
elektrowni wiatrowych. Dlatego dla terenu gminy Babiak postanowiono o zakazie lokalizacji nowych 
elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW.  

Na terenie gminy można zlokalizować obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW – instalacji 
fotowoltaicznych wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz urządzeń geotermalnych. W zależności od uzyskania 
akceptacji społecznej na terenach P,U można zlokalizować także biogazownię. 
 
Powierzchnia terenów objętych planami miejscowymi, przeznaczającymi tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, aktualnie nie zabudowana to: w Babiaku: 0,85 ha + 3,28 ha = 4,13 ha, 
w Żurawieńcu: 3,85 ha. Razem 7,98 ha. Jest to zgodnie z tymi planami około 55 działek budowlanych.  
Dla racjonalnego gospodarowanie przestrzenią i środkami publicznymi nowe tereny mieszkaniowe 
należy uruchamiać tylko w miarę powstających potrzeb poprzez sporządzanie planów miejscowych 
lub poprzez uzupełnianie zwartej zabudowy wydając decyzje o warunkach zabudowy. 
 
 

III KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

1. MISJA I GŁÓWNE CELE ROZWOJU GMINY 

 
Głównym założeniem obecnego Studium jest kontynuacja i rozwinięcie dotychczasowych celów 
określonych w „Strategii Rozwoju Gminy Babiak do 2022” uchwalonej uchwałą nr XXIII/161/12 Rady 
Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2012 r. 
W 2002 roku gmina Babiak przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
Gminy Babiak na lata 2002 – 2015, która określiła metody przygotowania i realizację działań 
administracyjno - gospodarczych, służących wszechstronnemu rozwojowi gminy. Władze 
samorządowe nakreśliły misję rozwoju gminy Babiak w brzmieniu: Gmina Babiak - obszar  
o charakterze turystyczno – rekreacyjnym oparty o naturalne walory przyrodnicze z dobrą 
infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi handlu, wysokiemu poziomowi usług i przetwórstwa rolno – 
spożywczego.  Gmina z dobrą ofertą kulturalną i oświatową wspierającą nowe technologie w zakresie 
ochrony środowiska i technik informatycznych.  
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Misja ta, sformułowana bardzo szeroko, nadal zachowuje aktualność. Wymaga jednak modyfikacji, 
przede wszystkim z powodu dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości.  
Misja określona w Strategii Rozwoju Gminy Babiak do 2022: 
Teraźniejszością i przyszłością gminy Babiak jest jej zrównoważony rozwój w harmonii  
ze środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym i społecznym, umożliwiający przekształcenie 
gminy  
w wyróżniające się w powiecie kolskim atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku z 
dobrze wykształconymi i silnymi funkcjami gospodarczymi, turystycznymi, rekreacyjnymi  
i wypoczynkowymi o znaczeniu regionalnym.  
Dążenie do równomiernego, kompleksowego rozwoju gminy Babiak poprzez zachowanie 
równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą opartą na solidnej bazie usługowo – 
gospodarczej i rolniczej a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Gmina propagująca nowe technologie w zakresie ochrony środowiska i technik wytwarzania 
energii. 
Atrakcyjna turystycznie, rolnicza gmina Babiak, jest przyjazna mieszkańcom i inwestorom, 
sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw tworzonych zarówno przez inwestorów zewnętrznych, jak  
i wewnętrznych oraz posiada zróżnicowany sektor usług. Rolnicy są skupieni w organizacjach, 
grupach producenckich i spółdzielczych. 
 
Wśród wielu celów strategia na miejscu pierwszym wskazuje cel strategiczny 1: Dostosowanie 
przestrzeni do wyzwań XXI wieku. W tym zakresie planuje się następujące kierunki działań: 
1.1.1 Działania na rzecz podniesienia jakości przestrzeni urbanistycznej gminy z uwzględnieniem 

ochrony gruntów cennych rolniczo i przyrodniczo. Założeniem kierunku jest porządkowanie 
ekstensywnie wykorzystanej przestrzeni gminy, zagrożonej chaosem urbanistycznym i tym 
samym unikanie rozproszenia zabudowy. Ponadto kierunek zakłada ograniczenie 
niekontrolowanych procesów urbanistycznych i nadzorowanie urbanizacji gminy zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Babiak.  

1.1.2 Sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie  
z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych. Głównym przesłaniem tego kierunku 
jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarach 
predestynowanych pod zabudowę mieszkaniową z określeniem funkcji tej zabudowy. 

1.2.1 Różnicowanie źródeł dochodów osób mających pracę w obszarze gminy związanych  
z sektorem rolnym. Założeniem kierunku jest rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej 
przez osoby mające pracę związaną z sektorem rolniczym, w tym: budowa, przebudowa lub 
rozbiórka obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie 
odpadów pochodzących z rozbiórki, zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona 
nowa działalność gospodarcza i wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie niezbędnym do jej przebranżowienia. 

1.2.2 Działanie na rzecz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Ideą tego kierunku jest czynny 
udział gminy Babiak w pracach Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Wschodnia” w zakresie 
tworzenia i popularyzacji form wsparcia rolników, grup producenckich.  

1.3.1 Podniesienie konkurencyjności gminy Babiak poprzez wykorzystanie specyficznych zasobów 
naturalnych. Ideą tego kierunku jest rozwój turystyczny gminy poprzez wykorzystanie 
specyficznych zasobów gminy, jakie stanowią:  
• Jezioro Lubotyń w oparciu o miejscowość Lubotyń 
• Jezioro Brzeskie w oparciu o miejscowość Brzezie 
• Jezioro Brdowskie  w oparciu o miejscowości Wiecienin, Radoszewice i Brdów 
• Jezioro Modzerowskie w oparciu o miejscowość Psary, 
• Obszary leśne i Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki”  
Kierunek zakłada inwestycje infrastrukturalne gminy w obszarze ogólnie dostępnych obszarów 
rekreacyjnych takie jak ścieżki rowerowe, piesze, drogi dojazdowe oraz inwestycje kapitału 
prywatnego w infrastrukturę usług turystycznych takie jak hotele i motele.  

1.3.2 Promocja projektów i zamierzeń inwestycyjnych opartych o partnerstwo publiczno - prywatne 
zwiększających ofertę turystyczną gminy Babiak. Głównym przesłaniem tego kierunku jest 
zaakcentowanie potrzeby realizacji inwestycji turystycznych i okołoturystycznych opartych  
o umowy partnerstwa publiczno – prywatnego. Promocja projektów ppp tworzonych przez 
gminę może być doskonałą ofertą zachęcającą inwestorów prywatnych do inwestowania  
w infrastrukturę turystyczną wspólnie z samorządem oraz mogą się one stać elementem 
montażu finansowego z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
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2. FUNKCJE ROZWOJOWE  

 

Biorąc pod uwagę przyrodnicze, kulturowe i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gminy 
oraz w oparciu o aktualny stan zagospodarowania przestrzennego, jego dotychczasowy rozwój, 
zachodzące przemiany i trendy rozwojowe określa się na okres perspektywiczny funkcje gminy. 
Funkcje te stanowić powinny podstawę dalszego rozwoju i budowę dobrobytu. Za podstawowe funkcje 
na okres perspektywiczny uznaje się kolejno: 

- rolnictwo 

- rekreacja i wypoczynek 

- zróżnicowana działalność gospodarcza 

- mieszkalnictwo 

Realizacja wyznaczonych celów rozwoju gminy postępować będzie w sferze społecznej, 
ekonomicznej, ekologicznej oraz w sferze technicznej, a kanwą, na której zachodzić będą przemiany  
i rozgrywać się będzie wielofunkcyjny rozwój jest przestrzeni, obszar fizyczny gminy. Stąd rodzi się 
potrzeba przygotowania planistycznego przestrzeni gminy dla przyjęcia nowych zadań rozwoju. 

 
Gospodarka rolna 

Rolnictwo, podstawowa funkcja gminy nie będzie w perspektywie rozwojowej tracić na znaczeniu. 
Gospodarka rolna pozostanie wiodącą funkcją na obszarze dobrych kompleksów glebowych. 
Przewiduje się zwiększenie powierzchni sadów. Na terenach słabszych gleb w oparciu o obszary 
pastwisk, rozwijać się będzie hodowla bydła.  

 
Rekreacja i wypoczynek 

Rekreacja i wypoczynek to ważna uzupełniająca funkcja gminy. Przewiduje się kontynuację 
zagospodarowywania terenów przeznaczonych dla rekreacji weekendowej i świątecznej a także 
agroturystycznej o charakterze uzupełniającym i nawiązującym do istniejącego zagospodarowania. 
Przewiduje się wzrost zainteresowania sportami wodnymi i turystyką leśną. Rozwijana i propagowana 
może być koncepcja szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Istnieją możliwości rozwoju rekreacji 
wykwalifikowanej, w tym ośrodków jazdy konnej, ośrodków sportów terenowych.  

 
Zróżnicowana działalność gospodarcza 

Zróżnicowana działalność gospodarcza to aktywizujący gminę jeden z nowszych czynników 
rozwojowych.  
Przewiduje się rozwój zróżnicowanej działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, 
wytwórczym, usługowo - naprawczym, handlowo – bazowym. Planuje się rozwój przetwórstwa 
owocowo- warzywnego. Wskazany jest rozwój zarówno dużych przedsiębiorstw, dla których istnieją 
szanse rozwoju na terenach zbliżonych do dróg wojewódzkich oraz małych i średnich jednostek 
gospodarczych, które mogą być lokalizowane w zbliżeniu do terenów zabudowy mieszkaniowej, które 
zadbają o nieuciążliwy profil gospodarczy, najnowsze i bezpieczne technologie, przyjazne względem 
otaczającego środowiska.  
 
Mieszkalnictwo 
Funkcja mieszkaniowa w perspektywie jest przewidywana do aktywnego rozwoju, który odpowiadałby 
potrzebom zmieniającej się rzeczywistości. Gmina zlokalizowana jest w sąsiedztwie miasta Koła. 
Atrakcyjnie położona krajobrazowo, jest naturalnym zapleczem dla osiedlania się osób pracujących w 
licznych zakładach przemysłowych miasta Koła. Przewiduje się rozwój mieszkalnictwa 
jednorodzinnego, o niskim stopniu intensywności, o wysokich standardach wyposażenia technicznego. 
  
 
3. ZADANIA PONADLOKALNE I LOKALNE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH 

Do zadań inwestycyjnych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych należą: 

− modernizacja przebiegającej przez teren gminy linii kolejowej kategorii państwowej, klasy 

magistralnej - linii kolejowej nr 131 ( E65) relacji Chorzów – Tczew, 
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− likwidacja kolizyjnych jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z liniami kolejowymi, 

− budowa gazociągów do gminy Sompolno i gminy Kłodawa. 

  

Do zadań służących realizacji ponadlokalnych i lokalnych celów publicznych, postulowanych przez 
niniejszą „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Babiak” należy zaliczyć następujące przedsięwzięcia: 

 
a) z zakresu komunikacji: 

 
− rozbudowa i przebudowa systemu dróg powiatowych dostosowująca parametry dróg  

do parametrów dróg zbiorczych i lokalnych, w tym między innymi: zapewnienie możliwości 
bezpiecznej komunikacji pieszej, rowerowej, przebudowa skrzyżowań, zjazdów publicznych  
i przejść dla pieszych, uzupełnianie pasm zieleni wysokiej i niskiej; przebudowa i zmiana 
przebiegów dróg powiatowych wynikająca z konieczności zapewnienia bezkolizyjnych 
skrzyżowań, 

− rozbudowa i przebudowa systemu dróg gminnych dostosowująca parametry dróg  
do parametrów dróg lokalnych i dojazdowych, w tym między innymi: zapewnienie możliwości 
bezpiecznej komunikacji pieszej, rowerowej, przebudowa skrzyżowań, zjazdów publicznych  
i przejść dla pieszych, uzupełnianie pasm zieleni wysokiej i niskiej; przebudowa i zmiana 
przebiegów dróg gminnych wynikająca z konieczności zapewnienia bezkolizyjnych 
skrzyżowań,  

− budowa nowych dróg publicznych – w szczególności w zakresie stworzenia obwodnicy 
Babiaka i obwodnicy Brdowa;  

− budowa dróg rowerowych z oznakowaniem szlaków turystycznych i miejscami odpoczynku dla 
turystów; 

− budowa wielofunkcyjnej trasy rekreacyjno – edukacyjnej na terenach po nieczynnej kolei 
wąskotorowej; 

b) z zakresu ochrony wód, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej: 

− kontynuacja rozbudowy systemu gospodarki ściekowej gminy; 

− prowadzenie monitoringu poziomu wód w jeziorach oraz działania poprawiające ilość oraz 
jakość tych wód; 

− ochrona przyrody poprzez prowadzenie badań przyrody, ustalanie lokalnych form ochrony 
przyrody, uznawanie obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody, a także obejmowanie na swoim 
terenie roślin i zwierząt ochroną gatunkową, działania te mogą być realizowane przez gminę, 
administracja leśną lub przez organizacje społeczne wspierane przez gminę; 

− budowa zorganizowanych miejsc odpoczynku i turystyki wodnej nad jeziorami; 

c) z zakresu ochrony dóbr kultury: 

− rewitalizacja obszarów i obiektów zabytkowych oraz objętych ochroną konserwatorską oraz 
ich sąsiedztwa, zwiększenie atrakcyjności terenów poprzez rewitalizację terenów 
zdegradowanych, np. stworzenie w Babiaku bulwaru nad Tyśmiennicą, szlaków pieszych  
i rowerowych łączących zabytki gminy, np. szlaku dworów, szlaku licznych oryginalnych  
w formie zabytkowych kapliczek, szlaku pozostałości kultury olenderskiej, prowadzenie badań 
historycznych, służących pogłębianiu wiedzy na ich temat, upowszechnianie wiedzy  
o zabytkach gminy ich w różnych formach ( wydawnictwa, internet) 
 

   d) inne zadania własne gminy, które wskazuje niniejsza zmiana studium: 
 

− utrzymywanie i zapewnienie miejsc dla rozbudowy gminnych obiektów użyteczności 
publicznej, instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych  
i urządzeń sportowych. 
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4. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA, OGÓLNE KIERUNKI ZMIAN  

W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

 
Tereny w poszczególnych strefach mają następujące kategorie: 

 

 4.1.  Tereny rolne, leśne i wody 
 

Do terenów rolnych, leśnych oraz wód należą: 

- tereny tworzące ciąg obszarów przyrodniczych o decydującym znaczeniu dla utrzymania 
równowagi ekologicznej – przede wszystkim doliny cieków z trwałymi użytkami zielonymi 
oznaczone symbolami W - wody,  UZ – trwałe użytki zielone, w tym użytki zielone z bagnami, 
tereny lasów  ZL i tereny przeznaczone do zalesień – ZLP,  tereny upraw rolnych oznaczone 
symbolem – R, leśniczówki oznaczone symbolem UL. 

  

Tereny rolne, leśne i wody to generalnie tereny wyłączone z zabudowy, tworzące główny „zielony 
szkielet funkcjonalno – przestrzenny gminy”, obejmują m.in. tereny otwarte i obszary cenne 
przyrodniczo, na których zakazuje się lokalizacji zabudowy także nowej zabudowy zagrodowej  
i siedliskowej, poza obiektami takimi jak budowle służące spiętrzaniu wód, zbiorniki retencyjne, stawy 
hodowlane, nowe obiekty (w tym budynki) i urządzenia związane z istniejącą zabudową zagrodową 
lokalizowane bezpośrednio przy istniejącym siedlisku, szlaki turystyczne, parkingi, urządzenia 
turystyczne, miejsca odpoczynku dla turystów, leśniczówki oraz obiekty i urządzenia związane  
z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej w tym parkingi leśne  
i urządzenia turystyczne. 
 
Na terenach rolnych, leśnych oraz wód przyjęto nadrzędną zasadę, że ewentualne nowe, obecnie 
trudne do przewidzenia, inwestycje celu publicznego, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej, 
w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym związanych z zagospodarowaniem 
udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu oraz w zakresie dróg mogą być zlokalizowane pod 
warunkiem podjęcia działań minimalizujących ewentualne kolizje z istniejącymi funkcjami terenów. 
 
Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych i terenów użytków zielonych dla budowli i budynków 
związanych z rekreacją i wypoczynkiem, w szczególności takich jak: pola golfowe, ośrodki jazdy 
konnej itp. Dopuszcza się przekształcanie terenów użytków zielonych i terenów upraw rolnych  
w ogólnodostępne tereny zieleni parkowej. Dopuszczenia te nie dotyczą stref ochronnych ustalonych 
dla urządzeń energetyki odnawialnej.  
Tereny upraw rolnych oznaczone symbolem R można też zalesiać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, także poza obszarami przeznaczonymi pod zalesienia ZLP, wskazanymi na 
załączniku graficznym do studium. Zaleca się zalesienia terenów rolnych R o słabych glebach, poza 
dolinami cieków, w szczególności na terenach przebiegu korytarzy ekologicznych ważnych dla 
migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej roślin i zwierząt także na terenach 
zdegradowanych. Tereny wskazane w studium, jako przeznaczone pod dominującą funkcję zalesień 
ZLP oraz zalesiane tereny rolnicze R należy każdorazowo przed wprowadzeniem zalesienia 
weryfikować. Należy dążyć do tego, aby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza 
nić 5 ha. Na dużych powierzchniach gruntów przeznaczonych do zalesienia należy stosować 
postępowanie etapowe, zmierzające do wytworzenia odporności na szkody powodowane przez wiatr  
i okiść oraz zapewnienie realizacji ustalonych wymagań przeciwpożarowych. Przydatne byłoby 
podzielenie zalesianego obszaru na działki szerokości 60-100 m i przyjęcie zasady zalesiania działki 
bezpośrednio sąsiadującej po upływie co najmniej pięciu lat. Istniejące oczka wodne, lokalne 
zabagnienia, skupiska drzew i krzewów, pojedyncze drzewa owocowe, naloty samosiewu – głównie 
gatunków lekkonasiennych należy wkomponować w projektowane nasadzenia w celu wzmocnienia 
różnorodności biologicznej całego obszaru. Jeśli powierzchnia gruntów, w obrębie których planowane 
są zalesienia przekracza 2 ha, należy rozpoznać siedliska pod względem żyzności. W tym celu 
konieczne jest wykonanie badań gleboznawczych, pozwalających na określenie rodzaju i składu 
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mechanicznego gleby oraz przebadaniu jej parametrów chemicznych. Informacje te pozwolą na 
przypisanie poszczególnym działkom zalesieniowym potencjalnych typów siedlisk leśnych oraz 
odpowiadających im składów gatunkowych upraw leśnych.  
Decyzje o zalesieniu powinny uwzględniać zachowanie granicy polno-leśnej. Celem kształtowania 
granicy polno-leśnej jest:  
- racjonalne wykorzystanie ziemi (zalesienie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej), - 

uporządkowanie przestrzeni rolniczej i leśnej,  
- zagospodarowanie gruntów zgodnie z warunkami glebowo-przyrodniczymi,  
- zwiększenie lesistości kraju, 
- poprawa warunków środowiska przyrodniczego.  
Za podstawę do ustalenia przebiegu granicy polno - leśnej przyjmuje się właściwości glebowo-
przyrodnicze terenu z uwzględnieniem wartości bonitacyjnej i przydatności rolniczej gleb. Grunty 
nadające się do zalesienia należy selekcjonować na podstawie określonych kryteriów, wybierając  
w pierwszym rzędzie grunty nieprzydatne do produkcji rolniczej i nieużytkowane rolniczo klas V, VI, 
VIz oraz nieużytki rolnicze nadające się do zalesienia, a także grunty położone w enklawach  
i półenklawach leśnych, przylegające bezpośrednio do kompleksów leśnych lub znajdujące się  
w szachownicy z użytkami leśnymi, narażone na znaczne szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. 
Zakazuje się zalesień terenów: łąk, muraw i żerowisk ptaków w szczególności terenów podmokłych.  
 

 

4.2.  Tereny o specjalnych zasadach zabudowy i zagospodarowania 

Tereny te obejmują: 
- tereny na których występuje specjalny sposób zagospodarowania, w szczególności: cmentarze 

– ZC,  
- tereny zieleni parkowej ZP, w tym tereny zabytkowych parków w zespołów dworskich  

i parkowych, 
- tereny rolne, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń fotowoltaicznych, 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100k W, 
oznaczone symbolem REf, 

- tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (żwirowni), oznaczone symbolem 
PEż, które po zakończeniu eksploatacji złóż powinny zostać rekultywowane w kierunku 
leśnym, rolnym  lub wodnym,  

- tereny stref wokół istniejących elektrowni wiatrowych równych dziesięciokrotności całkowitej 
wysokości elektrowni wiatrowych. 

Na terenach o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania przyjęto nadrzędną zasadę,  
że ewentualne nowe, obecnie trudne do przewidzenia, inwestycje celu publicznego, w szczególności 
w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym związanych z zagospodarowaniem 
udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu oraz dróg mogą być zlokalizowane pod warunkiem 
podjęcia działań minimalizujących ewentualne kolizje z istniejącymi i docelowymi funkcjami terenów. 

Na terenach o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania mogą być lokalizowane 
inwestycje towarzyszące nie kolidujące z podstawową funkcją terenu. 

Tereny ZP objęte ochroną konserwatorską należy zagospodarowywać z uwzględnieniem zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.  

Tereny REf, to obszary rolnicze na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń fotowoltaicznych,  
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w granicach 
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  
i użytkowaniu terenu. W strefach tych dopuszcza się lokalizację elektrowni fotowoltaicznych. 
Teren PEż (żwirowni) ustala się na złożu Grądy Brodowskie. Eksploatacja kruszywa naturalnego nie 
może mieć wpływu na stosunki wodne.  
Na terenach wokół istniejących elektrowni oznaczonych linią przerywaną na rysunku Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wskazuje się strefę równą dziesięciokrotności całkowitej 
wysokości elektrowni wiatrowej, na obszarze której obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nie planuje się lokalizacji nowych elektrowni 
wiatrowych. 

           4.3.  Tereny przeznaczone pod zabudowę  
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Tereny przeznaczone pod zabudowę obejmują tereny już zainwestowane oraz tereny stanowiące 
rezerwy inwestycyjne. Wskazane w studium podstawowe przeznaczenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę powinno być uzupełniane o funkcje towarzyszące, przy czym uzupełnienie o funkcje 
towarzyszące nie musi być bilansowane odrębnie na każdej działce, ale łącznie dla całego terenu  
o określonej funkcji, co oznacza np., że zabudowę mieszkaniową jednorodzinną można uzupełniać 
działkami przeznaczonymi wyłącznie pod usługi.  

Na terenie historycznych zespołów urbanistycznych ustala się zakaz lokalizacji funkcji i form 
zabudowy kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz nieadekwatnych do zakładanej 
jakości przestrzeni. Sposób zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla kształtowania 
przestrzeni, w tym obszarów zwartej zabudowy poszczególnych wsi zaleca się określać poprzez 
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy zachować układy 
przestrzenne poszczególnych wsi, nowe inwestycje powinny być wpisane harmonijnie w zastane 
układy ruralistyczne. Należy zachować linię zabudowy oraz układ zabudowań w siedlisku (zazwyczaj 
budynek mieszkalny w pierwszej linii a budynki gospodarcze z tyłu ustawione w czworobok wokół 
podwórka) Budynki frontowe należy sytuować kalenicowo lub szczytowo do drogi, w zależności od 
uwarunkowań historycznych na danym terenie. 

W ramach terenów wskazanych pod zabudowę, sposób zagospodarowania działek, na których 
znaczący udział ma zieleń wysoka, powinno rozstrzygać się na etapie sporządzania planu 
miejscowego. Wskazane jest maksymalne utrzymanie istniejącej zieleni.  

Na terenach, na których wymagane jest zachowanie stref bez zabudowy związanych  
z ponadnormatywnym oddziaływaniem powodowanym przez drogi i obiekty infrastruktury technicznej 
lub na terenach, na których wymagane jest zachowanie terenu zapewniającego powszechny dostęp 
do wód określony w Prawie wodnym lub uchwałach dotyczących obszarów chronionego krajobrazu 
lub innych form ochrony, przeznaczenie terenu można określić w planie miejscowym, także w sposób 
odmienny od wyznaczonego w studium podstawowego przeznaczenia terenu w szczególności pod 
tereny rolnicze, pasy zieleni, drogi rowerowe, ścieżki piesze itp. 

W przypadku lokalizacji nowych przedsięwzięć zaliczanych do przedsięwzięć mogących oddziaływać  
na środowisko każdorazowo należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne 
służące ograniczeniu ewentualnego niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji 
do powietrza, wody, gleby, emisją hałasu. 
 
Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę przyjęto nadrzędną zasadę, że ewentualne 
nowe, obecnie trudne do przewidzenia, inwestycje celu publicznego, w szczególności w szczególności  
w zakresie gospodarki wodnej, w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym 
związanych z zagospodarowaniem udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu oraz dróg mogą być 
zlokalizowane w granicach terenów pod warunkiem podjęcia działań minimalizujących ewentualne 
kolizje z istniejącymi i docelowymi funkcjami terenów. 

- Tereny przeznaczone pod dominujące funkcje: zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy rekreacyjnej/letniskowej oznaczone symbolem M mogą być 
uzupełniane obiektami usługowymi oraz zakładami rzemieślniczymi. Tereny te powinny być 
uzupełniane także w zależności o potrzeb terenami usług oświaty, kultury, terenami sportu i 
rekreacji osiedlowej oraz niezbędną siecią ulic, placów, ciągów pieszych, rowerowych i sieci 
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się realizację zabudowy odbiegającej od rodzaju 
przeważającego na danym terenie, w zakresie umożliwiającym wytworzenie lub dokończenie 
założenia urbanistycznego, co oznacza także możliwość wprowadzenia enklaw zabudowy 
wielorodzinnej wśród zabudowy jednorodzinnej oraz wytworzenia centrów usługowych wsi. 

- Tereny przeznaczone pod dominującą funkcję usługową oznaczone symbolem U mogą być 
uzupełniane towarzyszącą funkcją mieszkaniową, dopuszcza się także zachowanie istniejącej 
funkcji mieszkaniowej. Usługi powinny być projektowane wraz z towarzyszącą zielenią, której 
wymagana ilość w zależności od miejsca i funkcji każdorazowo powinna być określana w 
planach miejscowych. Funkcja usługowa powinna być uzupełniana o zieleńce, place, niezbędną 
sieć komunikacji drogowej i rowerowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Funkcja 
usługowa może być uzupełniana bazami, składami i funkcją produkcyjną. Do terenów 
usługowych zalicza się także tereny usług sportu i rekreacji, usługi obsługi komunikacji, parkingi, 
miejsca obsługi podróżnych. Na terenach U można lokalizować także komunalną infrastrukturę 
techniczną, w szczególności w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę. 
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- Tereny przeznaczone pod dominującą funkcję produkcyjną, bazy i składy oraz usługi oznaczone 
symbolem P,U powinny być przeznaczone pod zakłady wytwórcze, bazy i składy oraz usługi. 
Dopuszcza się na terenach wybranych, wskazanych w planach miejscowych, pozostawienie 
istniejących terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny 
te mogą pozostać, jeśli nie są narażone na ponadnormatywne oddziaływanie funkcji 
dominującej. Na terenach nie zagrożonych negatywnym oddziaływaniem sąsiednich funkcji 
dopuszcza się uzupełnianie terenów o funkcję mieszkaniową i zagrodową. Na terenach P,U 
dopuszcza się sytuowanie elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, można lokalizować także 
komunalną infrastrukturę techniczną, w szczególności w zakresie zaopatrzenia ludności  
w wodę. 

- Tereny przeznaczone pod dominującą funkcję zabudowy rekreacyjnej/letniskowej oznaczone 
symbolem ML mogą być uzupełniane zabudową mieszkaniową, obiektami usług podstawowych, 
oraz usługami sportu i rekreacji, kultury. Tereny te obejmują także w zależności od potrzeb 
niezbędną sieć ulic, placów, ciągów pieszych, rowerowych i sieci infrastruktury technicznej.  

- Tereny przeznaczone pod dominującą funkcję zabudowy usług sportów wodnych i rekreacji 
oznaczone symbolem USW przeznaczone są głównie na cele publiczne. Tereny te obejmują 
także w zależności od potrzeb niezbędną sieć ulic, placów, ciągów pieszych, rowerowych i sieci 
infrastruktury technicznej.  

- Leśniczówki – tereny przeznaczone pod zabudowę związaną z gospodarką leśną oznaczone 
symbolem UL. 

 

4.4. Bilans terenów  

Zgodnie z zapotrzebowaniem gminy na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę obliczonym  
w punkcie 8. projektuje się nowe tereny przeznaczone pod poszczególne rodzaje zabudowy. Nowe 
tereny przeznaczone pod zabudowę projektuje się głównie przy istniejących drogach, jako 
uzupełnienie istniejących zwartych struktur przestrzennych. Z uwagi na większe zapotrzebowanie  
i możliwości skanalizowania terenów planuje się także nowe osiedla mieszkaniowe w Babiaku oraz w 
nowe osiedle mieszkaniowe w Brdowie, poza istniejącymi zwartymi strukturami przestrzennymi, 
wymagające budowy dróg oraz uzbrojenia terenów. Ze względu na przeznaczenie pod zabudowę 
produkcyjną i usługową, wymagającą oddalenia od terenów mieszkaniowych niewielkie tereny P,U 
planuje się przy istniejących drogach oraz istniejącej sieci wodociągowej, także poza zawartymi 
strukturami przestrzennymi. Także nowe tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową projektuje 
się przy jeziorach oraz na terenach atrakcyjnych dla wypoczynku. 

Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień aktualnie (rok 2016) wynosi 2686 ha, stanowi 20,08% 
powierzchni gminy. Lesistość gminy jest aktualnie niższa od średniej lesistości województwa 
wielkopolskiego, która wynosi 25,7%, oraz od średniej krajowej, która wynosi 29,2%. Projektuje się  
423,7 ha zalesień, co zwiększy lesistość gminy do 23 %. Ustalenia studium pozwalają także na 
zalesienie innych terenów rolnych, jeśli spełniają wymogi przepisów odrębnych. Możliwe i wskazane 
jest dalsze zalesienie gleb słabszych klas, dla dalszego zwiększania wskaźnika co najmniej do 30%.  

Projektuje się 26,66 ha dróg to do ok.17,77 km dróg ( licząc 15m szerokość drogi gminnej) Koszt ich 
budowy wraz z uzbrojeniem ok. 17,77 km x 2 mln zł = 35,54 mln zł. Szacunkowy koszt rozbudowy 
oczyszczalni ścieków obejmującej zwiększenie przepustowości obiektu wymaganej dla dodatkowych 
tysiąca mieszkańców oraz nowych terenów zabudowy wynosi  ok. 3 mln zł. Łączne koszty budowy 
infrastruktury wyniosą ok. 38,54 mln zł, w ciągu 30 lat rocznie 1,28 mln zł.  

Średnio w ciągu ostatnich pięciu lat roczne wydatki na infrastrukturę techniczną i społeczną wyniosły 
3,13 mln zł. Obliczone koszty wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, służących 
realizacji zadań własnych gminy, stanowią 41 % aktualnych rocznych wydatków na infrastrukturę 
techniczną i społeczną, mieszczą się zatem w możliwościach finansowych gminy Babiak.
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248,93 

 
247,43 

 
1,50 

 
- 

 
0,14 – 0,2 

 
181.449 

 
M – planowane nowe osiedla 

zabudowy poza zwartymi 
strukturami przestrzennymi 

( Babiak, Brdów) 
 

 
53,77 

 
0,9x 53,77=48,39 

 
46,89 

 
1,50 

 
5,377 

 
0,14 – 0,2 

 
34.386 

 
ML – zabudowa letniskowa 

 
187,40 

 
0,9x 

187,40=168,66 

 
167,66 

 
1,00 

 
18,74 

 
0,02 – 0,1 

 
58.681 

 
U – jako uzupełnienie istniejących 
zwartych struktur przestrzennych 

  

11,8 11,8 11,8 - -  
0,05 – 0,3 

 
19.500 

 
P,U – jako uzupełnienie 

istniejących zwartych struktur 
przestrzennych oraz poza 

zwartymi strukturami 
przestrzennymi  

 

133,22 131,42 131,42 - 1,80  
0,05 – 0,3 

 
164.000 

USW 8,75 8,00 8,00 - 0,75 0,01 – 0,1 500 

REf 87,14 87,14 87,14 - - 0.00 – 0,1 100 

ZC 
(powiększenie terenu cmentarza  

w Brdowie) 

0,36 0,36 0,36 - - - - 

ZLP 423,70 423,70 423,70 - - - - 
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5. OBSZARY DLA  KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA PLANY 

SPORZĄDZIĆ  

Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego to obszary wymienione w art.10 
ust. 2 pkt 8, ust. 3b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: obszary dla których 
obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,  
a także obszary przestrzeni publicznej, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,  
a także obszary rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Nie ustala się w studium terenów, które wymagają scaleń i podziałów nieruchomości, stąd nie ustala się 
obowiązku wykonania planu miejscowego dla obszarów scaleń. Na terenie gminy nie przewiduje się 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży wynoszącej powyżej 2000m², oraz 
sporządzania planów dla ich rozmieszczenia. Na terenie gminy nie przewiduje się lokalizacji nowych 
elektrowni wiatrowych, nie przewiduje się sporządzania planów miejscowych dla ich rozmieszczenia. 

Obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wynikać 
między innymi z: 

- z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku, gdy niezbędne 
będzie przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne pod zabudowę lub np. gruntów 
leśnych na cele nieleśne w przypadku lokalizacji gazociągów do gmin Sompolno i Kłodawa; 

- z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze; Sporządzenie planu miejscowego 
terenu górniczego bądź jego fragmentu może być wymagane, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności 
górniczej określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska. W niniejszym studium nie 
planuje się wydobycia na terenie gminy Babiak węgla brunatnego, które to wydobycie mogłoby 
spowodować istotne skutki dla środowiska, nie planuje się sporządzania planów miejscowych dla 
wydobycia węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie. Z uwagi na występowanie na terenie gmin 
Topólka, Wierzbinek, Izbica Kujawska złoża węgla brunatnego Mąkoszyn Grochowiska i możliwość 
rozpoczęcia jego wydobycia oddziaływanie odwodnienia terenu związanego z przyszłym wydobyciem 
węgla brunatnego z tych złóż może obejmować całą północną część gminy Babiak, do linii od północnego 
brzegu jeziora Lubotyń do północnej części jeziora Brdowskiego. Dla terenu górniczego, także w obrębie 
gminy Babiak wyznaczonego dla wydobycia węgla ze złoża Mąkoszyn Grochowiska powinien zostać 
sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
W zależności od przewidywanego wpływu na środowisko przez wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża 
Grądy Brodowskie może także wystąpić konieczność sporządzenia planu.  
 

Harmonogram sporządzania planów będzie uwzględniał kolejność i tempo opracowania w zależności od 
zapotrzebowania na uruchamianie nowych terenów oraz możliwości wykonania uzbrojenia terenów.  
O kolejności sporządzanych planów miejscowych zdecyduje Rada Gminy.  

 

6. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONA 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 
 Ogólne zasady gospodarowania 

 

W kształtowaniu struktury przyrodniczo - funkcjonalnej przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju 
uwzględniającą rozwój społeczny i gospodarczy gwarantujący ochronę środowiska przyrodniczego, 
zarówno wszystkich jego elementów jak i obszarów szczególnie cennych przyrodniczo poprzez: 

 
- zapewnienie ładu przestrzennego i dostosowanie struktury osiedleńczej, zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej do wymogów przyrody, krajobrazu, 
- ochronę małych zbiorników wodnych i cieków przed zanieczyszczeniem, szczególnie 

wyeliminowanie wymywania do wód powierzchniowych nawozów i środków ochrony roślin poprzez 
wprowadzanie barier biogeochemicznych z odpowiednio zagospodarowanymi i dostosowanymi do 
siedliska pasami zadrzewień wzdłuż dolin rzecznych, 
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- wyeliminowanie zrzutów ścieków bytowo – gospodarczych i uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej, 

- ochronę różnorodności biologicznej (powierzchni biologicznie czynnej): ekosystemów leśnych, 
wodnych, łąkowych, obszarów zabagnionych,  

- nie dopuszczenie do lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, które w istotny sposób 
mogłyby wpłynąć na degradację środowiska przyrodniczego, wprowadzenie działalności 
produkcyjnej przyjaznej środowisku opartej o nowoczesne technologie proekologiczne, 

- maksymalną możliwą ochronę gruntów podlegających ochronie (o wysokich klasach i gruntów 
organicznych). 

 
Kształtowanie systemu ekologicznego gminy, ochrona i kształtowanie środowiska 

 

Ochrona przyrody jest częścią polityki przestrzennej i ekologicznej gminy. W kontekście idei ekorozwoju 
gospodarczego oraz założeń polityki zagospodarowania przestrzennego szczególnie ważne jest 
zachowanie podstawowych walorów środowiska. W celu zabezpieczenia równowagi ekologicznej oraz 
zachowania najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów ustala się następujące kierunki działań: 

a) ochronę, zachowanie obszarów przyrodniczo najcenniejszych o decydującym znaczeniu dla 
utrzymania równowagi ekologicznej – przede wszystkim doliny rzek i cieków wodnych, uznanie za 
nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych 
cieków oraz rowów melioracyjnych, ochronę i zachowanie oczek wodnych, torfowisk i starorzeczy 
jako naturalnych zbiorników retencjonowania wody, w tym celu prowadzenie badań przyrody, 
ustalanie lokalnych form ochrony przyrody, uznawanie obiektów przyrodniczych za użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody, 
a także obejmowanie na swoim terenie roślin i zwierząt ochroną gatunkową,  

b)    zwiększenie lesistości gminy, 
c)    dbałość o istniejące zarzewienia śródpolne, wprowadzanie nowych pasów zadrzewień 

śródpolnych,  
d) ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, 
e) ochronę wód podziemnych przed nadmierną eksploatacją i skażeniem w szczególności:  

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych powinna być realizowana zgodnie z programem 
ochrony środowiska gminy, w szczególności poprzez  
- kanalizację terenów wyznaczonych do osadnictwa i istniejących terenów osadniczych  

w zasięgu możliwości przyłączenia sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, 
- objęcie wszystkich możliwych obszarów zbiorczą knalizacją sanitarną z odprowadzeniem 

ścieków do oczyszczalni, 
- dopuszczenie na obszarach przewidzianych do objęcia kanalizacją sanitarną odprowadzania 

ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych tylko jako rozwiązania tymczasowego, 
dopuszczenie docelowego indywidualnego oczyszczania ścieków w przydowmowych 
oczyszczalniach lub odprowadzenie ich do szamb, tylko na obszarach, które  
z uzasadnionych względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją 
sanitarną, przy czym lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków musi być 
ograniczone do miejsc, na których odprowadzenie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało 
jakości wód podziemych lub powierzchniowych, musi także uwględniać rozporządzenie 
Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania  
z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2129), w szczególności 
zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia: „Ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków 
z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej 
własność wprowadzającego, z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, 
dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla których zapewniona jest możliwość kontroli 
parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich odprowadzania. 2. W celu realizacji 
ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, każdy indywidualny system oczyszczania ścieków 
musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych 
dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po 
oczyszczeniu.” 

- kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z ciągów 
komunikacyjnych, placów i prakingów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć i zbiornków wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

- właściwe zabezpieczenie techniczne różnego rodzaju istniejących obiektów, stanowiących 
potencjalne ogniska zanieczyszczeń, 
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- likwidację wszystkich nieczynnych studni i otworów stanowiących potencjalne drogi ułatwionej 
migracji zanieczyszczeń,  

- dostosowanie lokalizacji terenów przeznaczonych dla zabudowy i nowych obiektów 
budowlanych do struktur hydrologeologicznych, 

- ustalenie ograniczeń w lokalizowaniu inwestycji mogących w sposób znaczący wpływać na 
wody podziemne, 

- rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skytkom suszy poprzez zwiększanie małej 
retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody, 

f) ochronę ujęć wody dla których nie ustanowiono stref ochrony pośredniej,  
g) ochronę parków dworskich, ochronę terenów uznawanych za cenne przyrodniczo,   
h) racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi środowiska, 
i) ograniczenie emisji zanieczyszczeń z istniejących zakładów i zmniejszenie ich uciążliwości 

poprzez: wyeliminowanie lub wymianę energochłonnych technologii, likwidację lub zmianę 
technologii o nadmiernej emisji lub dużej uciążliwości dla środowiska, restrukturyzację gospodarki 
cieplnej zakładów przez zmianę nośników energii, wykorzystanie ciepła odpadowego, 
instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń, 

j) ograniczanie emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych restrukturyzację gospodarki 
cieplnej w sektorze komunalno – bytowym, 

k) podniesienie standardu sanitarnego obiektów rekreacyjnych i mieszkalnych, w szczególności 
skanalizowanie części wsi o zwartym układzie w zasięgu oczyszczalni scieków, wprowadzanie 
indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw rolnych rozproszonych, 
kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych, nie wprowadzanie nowej zabudowy 
rozproszonej, 

l) poprawę warunków akustycznych poprzez między innymi: 
- zwiększenie ilości zieleni niskiej i wysokiej, pełniącej rolę naturalnych ekranów akustycznych, 
- poprawienie nawierzchni ulic, których zła jakość jest często przyczyną zwiększenia hałasu  

w środowisku, 
- modernizację zakładów rzemieślniczych i usługowych zlokalizowanych szczególnie  

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 
m) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami. 

 
Ochrona systemu przyrodniczego z obszarami jezior, lasów, łąk, pastwisk, przestrzeniami pół uprawnych, 
z systemem zadrzewień śródpolnych ma na celu zachowanie prawidłowych warunków klimatycznych  
i zdrowotnych, podniesienie wartości wizualnej krajobrazu oraz zachowanie równowagi ekologicznej.  

   
 

7. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Założenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków należy realizować stosując następujące zasady: 

7.1 Dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków  i podlegających ochronie konserwatorskiej na 
podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków należy: 

- dążyć do utrzymania historycznych podziałów działek; 
- dążyć do zachowania historycznych linii zabudowy; 
- zachować otoczenie historycznych zespołów zabudowy i budowli, zachować zieleń towarzyszącą 

obiektom zabytkowym; 
- dążyć do zaakcentowania elementów krystalizujących przestrzeń, walorów dawnego 

zagospodarowania, elementów symbolicznych, dominant; 
- rozważyć modernizację lub wymianę małowartościowej zdekapitalizowanej lub dysharmonizującej 

zabudowy; 
- dostosować wizualnie nową zabudowę do zabudowy historycznej respektując historyczny 

kontekst przestrzenny i harmonijnie wpisując się w zastany układ, zachowując charakter i skalę 
zabudowy oraz jej charakterystyczną intensywność;  

- dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach tych podczas inwestycji 
związanych z robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Delegatura w Koninie zgodnie z ustawą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 
7.2 W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej zespołów dworsko - parkowych obowiązuje: 

 
a) historyczna parcelacja (zgodnie z zasadą niepodzielności zespołów), 
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b) zachowanie zabytkowej zieleni. 
c) zachowanie zabytkowej zabudowy, 
d) podporządkowanie nowych obiektów układowi zabytkowemu w zakresie: lokalizacji, skali i formy. 

 
7.3 Wszelkie zmiany planowane w obiektach i na obszarach objętych ochroną konserwatorską, takie jak:  
 

a) w odniesieniu do zabudowy - rozbiórki, remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy, 
b) w odniesieniu do zieleni – wycinki, nasadzenia, prace porządkowe i pielęgnacyjne, 
c) podziały geodezyjne, 
d) prace ziemne, 
e) zmiany sposobu użytkowania, 
f) zmiany zagospodarowania, 
 

wymagają zezwolenia Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie. 
 
7.4 Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, wyznaczono w studium strefy ochrony 
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Na obszarach tych podczas 
inwestycji związanych z robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych  
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Delegatura w Koninie zgodnie z ustawą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 
7.5  Zadania inwestycyjne związane z szerokopłaszczyznowymi pracami ziemnymi (większe inwestycje 
drogowe, budowa hal i budynków o znacznych powierzchniach)  
 
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się w obrębie szerokopłaszczyznowych zadań 
inwestycyjnych obowiazek przeprowadzania: 
- rozpoznawczych badań powierzchniowo-sondażowych, 
- ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedazjących inwestycję ne wytypowanych stanowiskach 

archeologicznych, 
- badań archeologicznych na nowych obiektach archeologicznych, 
- stałego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowania terenu.  
 
Ochrony jako dobra kultury współczesnej wymagają także wszystkie miejsca pamięci, tablice pamiątkowe, 
kapliczki.  
 
8.   KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

8.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące komunikacji i dróg. 
 

Przyjęto, iż podstawowym środkiem przemieszczania w gminie będą kołowe środki transportu. Oznacza 
to takie konstruowanie układu komunikacyjnego, aby sprostał on założonym wymogom motoryzacji  
i zapewnił właściwy standard obsługi komunikacyjnej gminy. Głównym środkiem transportu zbiorowego 
pozostanie docelowo autobus. W niniejszym studium adaptuje się istniejące trasy i przystanki linii 
autobusowych. W miarę występowania potrzeb przewozowych związanych z rozwojem przestrzennym 
gminy sieć autobusowa będzie ulegać modernizacji i rozbudowie.  

Drogi wymagają modernizacji – rozbudowy i przebudowy dostosowującej je do aktualnych natężeń ruchu 
i potrzeb rozwojowych gminy. W zakresie podstawowej sieci dróg wojewódzkich i powiatowych stanowi to 
zadanie inwestycyjne o znaczeniu ponadlokalnym. W związku z możliwością lokalizacji dróg na podstawie 
przepisów odrębnych, które umożliwiają wyznaczenie przebiegu dróg odmiennie niż w planach 
miejscowych a także bez zgodności z zapisami studium, które nakazują przed wyznaczeniem lokalizacji 
drogi rozpatrzenie kilku wariantów ich lokalizacji, przebieg dróg i miejsca skrzyżowań ustalone w studium 
mogą ulec zmianie. Szczegółowe określenie klas poszczególnych odcinków dróg, ich szerokości w liniach 
rozgraniczających, rezerwowanie odpowiedniej wielkości terenów pod skrzyżowania, ustalenie możliwości 
lokalizacji zjazdów oraz ustalenie sposobu zagospodarowania terenów przyległych, może także nastąpić 
w procedurach sporządzania planów miejscowych. Przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego każdorazowo należy ustalać klasę drogi zgodnie z aktualnym planem 
województwa oraz wytycznymi zarządców dróg. Należy też wyznaczyć skrzyżowania oraz zjazdy  
w miejscach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz wytycznymi zarządców dróg. Szerokość dróg  
w liniach rozgraniczenia, odległości między skrzyżowaniami, szczegółowe ich parametry powinny być 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 115



 

 

 

116 

r. poz.124) Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu przy budowie, przebudowie i rozbudowie dróg należy 
w miarę możliwości terenowych wykonywać chodniki i ścieżki rowerowe.  

W ustaleniach planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić przyszłą potrzebę likwidacji 
większości jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z linią kolejową. W tym względzie należy 
stosować się do przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( t. j. Dz. U. z 2015r. 
poz.1297 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744) 

W zakresie dróg gminnych ich budowa, przebudowa i rozbudowa dróg jest inwestycją celu publicznego  
o znaczeniu lokalnym. Istniejące drogi gminne wymagają rozbudowy i przebudowy, wykonania 
nawierzchni dostosowującej ich parametry do zwiększonego obciążenia ruchem w tym między innymi: 
zapewnienie możliwości bezpiecznej komunikacji rowerowej, pieszej, przebudowy skrzyżowań, zjazdów 
publicznych i przejść dla pieszych, uzupełnienia pasmami zieleni wysokiej i niskiej. Przygotowanie 
nowych terenów pod zabudowę, w tym także ofertowych terenów produkcyjnych i usługowych wymaga 
budowy nowych dróg, dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych. Drogi wewnętrzne spełniające wymogi 
ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  uchwałą Rady Gminy mogą zostać uznane za drogi publiczne.  

Istotnym elementem kompleksowo rozumianego układu komunikacyjnego jest planowanie sieci dróg 
rowerowych. Zakłada się, że rozwój sieci dróg rowerowych, jako proces ciągły i skorelowany z innymi 
programami komunikacyjnymi będzie priorytetowym celem wszelkich działań w projektowaniu i realizacji 
dróg. Proces ten winien uwzględniać każdą społeczną, merytorycznie oraz ekonomicznie uzasadnioną 
inicjatywę oraz winien być otwarty na uwzględnienie uzasadnionych powiązań zewnętrznych  
w szczególności powiązań łączących elementy atrakcyjne dla ruchu turystycznego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422) „Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być 
wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym 
dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających 
odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi 
dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych.” Jednocześnie zgodnie 
z art.174 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( t. j. Dz. U. 2016r. poz. 672) 
eksploatacja dróg, linii kolejowych, nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. 
Emisje polegające na:1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza, 2) wprowadzaniu ścieków do wód 
lub ziemi, 3) wytwarzaniu odpadów, 4) powodowaniu hałasu, powstające w związku z eksploatacją drogi, 
linii kolejowej, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny. Jeżeli w związku  
z eksploatacją drogi, linii kolejowej, utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może 
spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem. Natomiast zgodnie  
z art.139 ww. ustawy przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych m.in. z eksploatacją dróg, 
linii kolejowych zapewniają zarządzający tymi obiektami.  

Problemy wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich standardów środowiska dla 
poszczególnych terenów należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie w zależności od rodzaju 
terenów. Opracowując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczające nowe tereny 
zabudowy w sąsiedztwie dróg należy uwzględnić wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W sąsiedztwie dróg, w 
pasie ich ponadnormatywnego oddziaływania nie jest zalecane wyznaczanie nowych terenów zabudowy 
podlegających ochronie akustycznej. Istniejące tereny zabudowy podlegające ochronie akustycznej 
należy zabezpieczać w sposób zapewniający zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska. 
Możliwość lokalizacji nowych terenów zabudowy podlegających ochronie akustycznej w zasięgu 
ponadnormatywnego oddziaływania dróg istnieje pod warunkiem stosowania zabezpieczeń akustycznych.  
 

Drogi wojewódzkie  
 
Zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w studium należy utrzymać 
istniejące granice pasa drogowego oraz przyjmować parametry techniczne właściwe dla dróg klasy głównej 
– G, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zwiększa 
to wymogi dotyczące poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdów i innych parametrów. 
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Dostępność terenu do dróg wojewódzkich należy zapewnić wewnętrznymi układami komunikacyjnymi 
połączonymi z tymi drogami poprzez drogi niższej kategorii, a w przypadku ich braku dopuszcza się zjazdy 
bezpośrednio z dróg wojewódzkich, za pomocą istniejących zjazdów z tych dróg. Dopuszcza się 
przebudowę istniejących włączeń do dróg wojewódzkich (skrzyżowań i zjazdów) na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi. Przy lokalizacji nowych, bezpośrednich włączeń (skrzyżowań i zjazdów publicznych) 
do drogi wojewódzkiej, należy uwzględnić rozwiązania techniczne, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, takie jak np. rozbudowa drogi wojewódzkiej o dodatkowe pasu 
ruchu dla relacji skrętnych ( lewoskręt, czy pasy włączenia i wyłączenia pojazdów), zmiana lokalizacji 
zjazdów przy równoczesnej likwidacji zjazdów istniejących, rezerwacja terenu w granicach obszaru planu  
w celu budowy dróg wewnętrznych równoległych do pasa drogowego o funkcji zbiorczo – rozprowadzającej 
ruch i inne. 
Obiekty budowlane na terenach przylegających do drogi wojewódzkiej należy lokalizować, zachowując 
odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, zgodnie z art. 42 i 43 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych uwzględniając rezerwę terenu pod przyszłą budowę dróg, o której mowa w 
art. 35 ust.2 i ust. 4 ww. ustawy. 
Lokalizacja obiektów budowlanych od strony dróg wojewódzkich, w tym urządzeń reklamowych (tablice 
reklamowe, szyldu itp.), nie może powodować uciążliwości dla użytkownika drogi, takich jak np.: utrudnienie 
czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie. 
Obiekty budowlane, przeznaczone na pobyt ludzi, należy lokalizować poza zasięgiem uciążliwości dróg (jak: 
hałas, drgania i wibracja, zanieczyszczenie powietrza), określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Środowiska ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 672) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) Możliwość lokalizacji nowych terenów zabudowy 
podlegających ochronie akustycznej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania dróg istnieje pod 
warunkiem stosowania zabezpieczeń akustycznych. 
 
Zarządca dróg wojewódzkich we wniosku do studium stwierdza, iż nie wyraża zgody na lokalizację 
parkingów w pasach drogowych dróg wojewódzkich. 
 
Umieszczanie w pasach drogowych obiektów infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem 
drogowym powinno następować  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. Zarządca dróg wojewódzkich we wniosku do studium wskazuje, iż lokalizację infrastruktury 
technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem dróg ( jak np.: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 
energetyczna, gazowa itp.)  należy przewidzieć poza pasem drogowym. W szczególnych przypadkach 
dopuszcza ich lokalizację w pasie drogowym, poza jezdnią, a w obrębie jezdni wyłącznie celem przejść 
poprzecznych.  
 

Drogi powiatowe 
 
Planuje się uzyskanie przez drogi powiatowe parametrów dróg klasy głównej – G, klasy zbiorczej - Z  
i klasy lokalnej – L, w wyjątkowych przypadkach, w szczególności na terenach objętych ochroną 
konserwatorską, można istniejące drogi pozostawić, jako klasy dojazdowej – D i węższe. 
Szczegółowe określenie klas poszczególnych odcinków dróg powiatowych, ich szerokości w liniach 
rozgraniczających, rezerwowanie odpowiedniej wielkości terenów pod skrzyżowania, ustalenie możliwości 
lokalizacji zjazdów oraz ustalenie sposobu zagospodarowania terenów przyległych, nastąpi  
w procedurach sporządzania planów miejscowych. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających, 
odległości między skrzyżowaniami, szczegółowe ich parametry powinny być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. O ile powalają na to parametry pasa 
drogowego i warunki terenowe, drogi powinny być wyposażone w ciagi piesze i ścieżki rowerowe. 
Umieszczanie w pasach drogowych obiektów infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem 
drogowym powinno następować  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 mraca 1985 r. o drogach 
publicznych. 
W związku z koniecznością przyszłego zapewnienia bezkolizyjnych skrzyżowań dróg z linią kolejową 
może nastąpić zmiana tras części dróg dróg powiatowych. Szczegółowy przebieg tych dróg należy ustalić 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenngo, na  podstawie aktualnych wytycznych w tym 
zakresie.  
 
Planując zainwestowanie terenów przy drogach powiatowych tereny objęte ochroną akustyczną należy 
sytuować poza zasięgiem ponadnormatywnego hałasu powodowanego przez drogę. Linie zabudowy  
dla obiektów budowlanych należy ustalać w odległościach nie mniejszych niż odległości wymagane  
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w ustawie o drogach publicznych. Ustalenie terenów zabudowy w zasięgu ponadnormatywnego 
oddziaływania drogi wymaga zastosowania środków technicznych zmniejszających to oddziaływanie  
do poziomu określonego w obowiązujących przepisach. 
 
Drogi gminne. 
 
Planuje się uzyskanie przez drogi gminne parametrów dróg lokalnych – L i dojazdowych - D,  
w wyjątkowych przypadkach w szczególności na terenach objętych ochroną konserwatorską, istniejące 
drogi mogą zachować parametry inne niż w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. 
Szerokość dróg w liniach rozgraniczających, odległości między skrzyżowaniami, szczegółowe  
ich parametry powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Drogi gminne, o ile powalają na to parametry pasa drogowego powinny być wyposażone  
w ciągi piesze i ścieżki rowerowe.  
W związku z koniecznością przyszłego zapewnienia bezkolizyjnych skrzyżowań dróg gminnych z linią 
kolejową może nastąpić zmiana tras części dróg dróg gminnych. Szczegółowy przebieg tych dróg należy 
ustalić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenngo, na  podstawie aktualnych wytycznych 
w tym zakresie.  
Umieszczanie w pasach drogowych obiektów infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem 
drogowym powinno następować  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 
 
Na rysunku zmiany studium pozostawiono w części ustalone w aktualnym studium oznaczone linią 
przerywaną planowane drogi. W przypadku gdy na etapie sporządzania planów miejscowych nastąpi 
decyzja o braku potrzeby ich realizacji tereny przeznaczone pod te drogi można pozostawić w aktualnym 
użytkowaniu lub na inne funkcje. 
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KOMUNIKACJA DROGOWA 
 

 
8.2. Ogólne zasady polityki parkingowej 

 

- Miejsca postojowe dla samochodów mogą być lokalizowane i urządzane tylko w sposób nie uciążliwy 
dla mieszkańców oraz użytkowników budynków istniejących i planowanych w ich otoczeniu; 

- Przyjmuje się, że parkowanie stałe samochodów ciężarowych i autobusów odbywać się będzie  
na terenach baz transportowych, usług, przemysłu i innych, wyznaczonych do tego celu miejscach  
w planach miejscowych; 

- Przyjmuje się, że przeładunek, rozładunek i parkowanie czasowe samochodów ciężarowych i 
autobusów odbywać się będzie na działkach obiektów generujących ruch takich pojazdów.  
W stosunku do obiektów nowych ustalenie to jest obligatoryjne;  

- Przyjmuje się, że parkowanie stałe samochodów osobowych poza obszarami ochrony 
konserwatorskiej przy nowych obiektach odbywać się będzie na miejscach postojowych 
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wyznaczonych na działkach tychże obiektów, w ilościach zgodnych z zleceniami zawartymi poniżej  
w normatywie parkingowym. W stosunku do obiektów istniejących dopuszcza się parkowanie stałe 
na stanowiskach ogólnodostępnych i zaleca przebudowy, w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb 
postojowych na działkach użytkowników pojazdów. Także dla obszarów ochrony konserwatorskiej 
dopuszcza się parkowanie stałe na stanowiskach ogólnodostępnych; 

- W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi usługami oprócz miejsc 
postojowych dla funkcji mieszkaniowej, miejsca postojowe dla klientów należy lokalizować także na 
własnej działce w ilości 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej usług.   

- Nie dopuszcza się lokalizacji parkingów w pasach drogowych dróg wojewódzkich. 
- W uzasadnionych przypadkach, dla specyficznych funkcji w tym dla funkcji przemysłowych, baz  

i składów dopuszcza się w planach miejscowych wyznaczenie innej ilości miejsc postojowych, niż 
zalecana w normatywie parkingowym; 

 

Przy nowych i rozbudowywanych obiektach, zaleca się zorganizowanie, związanych z obsługą tych 
obiektów, miejsc do parkowania samochodów osobowych, w formie parkingów lub garaży w ilości  
co najmniej: 

 

Lp Rodzaj obiektu jednostka 
odniesienia 

Liczba miejsc postojowych 

   (szt.) 
1 biura, urzędy, usługi (nie wymienione 

niżej)  
1000 m2 

pow. użytkowej. 
25 

2 zakłady produkcyjne i rzemieślnicze 10 zatrudnionych 2 
3 obiekty handlowe 100 m2 

pow. sprzedaży 
3 

4 obiekty gastronomiczne, kina, sale 
sportowe, hotele 

100 miejsc 20 

5 bud. mieszk. wielorodzinne 1 mieszkanie 1,5 
6 bud. mieszk. jednorodzinne 1 dom 2 

 

 

8.3. Tereny kolejowe 

Projektuje się zachowanie istniejących linii kolejowej kategorii państwowej, klasy magistralnej nr 131 (E-
65) relacji Chorzów – Tczew. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę obiektów kolejowych,  
w szczególności należy uwzględnić plany modernizacji linii kolejowej kategorii państwowej, klasy 
magistralnej nr 131 (E-65) relacji Chorzów – Tczew. 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa wąskotorowa relacji Koło – Izbica Kujawska. Linia jest w 
trakcie likwidacji, nie planuje się jej uruchomienia. Planuje się przekształcenie terenów po nieczynnej kolei 
wąskotorowej na potrzeby rozbudowy systemu drogowego – uzupełnienie sieci gminnych dróg 
publicznych oraz na wielofunkcyjną trasę rekreacyjno – edukacyjną. 
 
Przy projektowaniu obiektów na terenach kolejowych oraz w zbliżeniu do terenów kolejowych należy 
zachować obowiązujące w tym względzie przepisy prawa. Zabudowa i zagospodarowanie terenu  
w zbliżeniu do obszaru kolejowego podlega ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(t. j. Dz. U. z 2015r poz.1297 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew  
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,  
a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t. j. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1227), rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września  
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987 z późn.zm) W szczególności budowle i budynki nie 
przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu 
osób i rzeczy należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego,  
z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. 
Na podstawie badań hałasu kolejowego wykonanych przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2008 w Barłogach, 
gdzie zlokalizowane jest skrzyżowanie linii kolejowej kategorii państwowej, klasy magistralnej nr 3 (E-20) 
relacji Poznań – Warszawa, z trasą nr 131 (E-65) relacji Chorzów – Tczew można stwierdzić, że w 
odległości ok. 50 m od linii kolejowej nr 131 (E-65) relacji Chorzów – Tczew nie powinien wystąpić poziom 
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hałasu przekraczający aktualne wymagania dla terenu zabudowy mieszkaniowej, nawet przy obciążeniu 
ruchem równym obciążeniu linii kolejowej nr 3 relacji Poznań – Warszawa.  

Na terenach w sąsiedztwie linii kolejowej, gdzie może w przyszłości wystąpić ponadnormatywny hałas nie 
należy planować nowych terenów podlegających ochronie akustycznej. Aktualnie niewielki ruch na trasie 
nie powoduje ponadnormatywnego hałasu na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie torów.  
W szczególności budynki mieszkalne znajdują się bezpośrednio przy budynku stacji Babiak, zgodnie  
z wnioskiem PKP adaptuje się takie ich przeznaczenie.  

W przypadku zwiększenia obciążenia ruchem i zwiększenia poziomu hałasu istniejące tereny 
zabudowane, podlegające ochronie akustycznej należy zabezpieczyć przez środki ochrony  
w szczególności takie jak: ekrany dźwiękochłonne, odpowiednie ukształtowanie terenu, zieleń izolacyjną.  

Przy planowanych modernizacjach linii kolejowej dopuszcza się likwidację części przejazdów kolejowych 
z jednoczesnym wykonaniem dróg objazdowych o nawierzchni bitumicznej, lub wiaduktów i tuneli  
z ustaleniem ich trasy w uzgodnieniu z samorządem gminy i samorządem powiatu. 

Szczegółowy przebieg dróg znajdujących się w kolizji z trasami kolejowymi należy ustalić w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzenngo, na  podstawie aktualnych wytycznych w tym zakresie.  

 
8.4. Infrastruktura techniczna 

 
 8.4.1 Zaopatrzenie w wodę 

 

W zakresie zaopatrzenia w wodę istniejące ujęcia pokrywają aktualne potrzeby gminy. Przewiduje się 
modernizację istniejących ujęć i stacji uzdatniania, także możliwość likwidacji ujęć, których modernizacja 
może okazać się nieopłacalna i podłączenie istniejących sieci wodociągowych. W miarę powiększania się 
obszarów zabudowanych i zwiększania zapotrzebowania na wodę na terenach, gdzie wystąpią 
zwiększone potrzeby można wykonać nowe ujęcia wody w miejscach dla tego korzystnych i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, bez konieczności zmiany niniejszego studium. 

 

 8.4.2  Odprowadzenie ścieków 
 

Obecnie funkcjonująca gospodarka ściekowa gminy wymaga poprawy jej funkcjonowania, rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej, poprawy stanu zbiorników bezodpływowych, budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Prace należy prowadzić zgodnie z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy. Realizacja 
inwestycji związanych z gospodarką ściekową musi być zgodna z obowiązujacymi przepisami prawa. 
Kanalizację sanitarną należy w pierwszej kolejności wykonać na terenach zwartej zabudowy. Do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych i bytowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone do punktu zlewowego 
przy oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoźnika. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
dachów i powierzchni niezanieczyszczonych powinny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony 
lub do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni oraz na każdym terenie funkcjonalnym z nawierzchni dróg, 
parkingów oraz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, o większych powierzchniach należy 
odprowadzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne  po zastosowaniu 
urządzeń podczyszczających. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego istnieje 
możliwość dopuszczenia docelowego indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych 
oczyszczalniach ścieków lub odprowadzenie ich do szamb, tylko na obszarach, które z uzasadnionych 
względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków musi być ograniczone do miejsc, na których odprowadzenie ścieków 
do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemych i powierzchniowych.   
 

8.4.3 Urządzenia melioracji wodnych. 
 

Teren gminy jest w większości zmeliorowany. Planując zagospodarowanie terenów w planach 
miejscowych należy każdorazowo ustalić lokalizację urządzeń melioracji wodnych. Dla przebudowy lub 
likwidacji urządzeń melioracyjnych, należy stosować przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo 
wodne. W przypadku przeznaczania gruntów zmeliorowanych pod zabudowę należy przeprojektować  
i przebudować urządzenia drenarskie. Wszelkie inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych  
i zdrenowanych powinny być realizowane w sposób nie zakłócający funkcjonowania urządzeń systemu 
melioracyjnego, realizacja inwestycji na tych terenach wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Inspektorat w Kole lub  
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z aktualnym administratorem urządzeń melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urządzeń, inwestor 
winien niezwłocznie zlecić ich naprawę wyspecjalizowanej firmie. 
Na terenach graniczących z rowami melioracyjnymi oraz śródlądowymi wodami płynącymi zabrania się 
grodzenia nieruchomości na odcinku przyległym do rowów oraz do powierzchniowych wód publicznych,  
a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Każdorazowo odległość od 
górnej krawędzi linii brzegu do ogrodzenia należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest 
obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód.  
Tereny rolnicze, przez które biegną rowy melioracyjne oraz tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rowów 
należy użytkować jako trwałe użytki zielone, łąki lub drogi, terenów tych nie należy grodzić, należy 
umożliwić dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich eksploatacji. Terenów w odległości 
mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi rowów melioracyjnych nie należy obsadzać drzewami i krzewami. 
Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować urządzenia melioracji wodnych 
znajdujące się na ich terenie.  
 
  
  8.4.4 System ciepłowniczy 
 
Na terenie gminy aktualnie nie przewiduje się inwestycji w zakresie zbiorowych systemów ciepłowniczych. 
W przypadku pojawienia się potrzeb takiego systemu można go realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  
Działania w zakresie gospodarki cieplnej powinny być dostosowane do racjonalnego dysponowania 
istniejącymi kotłowniami. Budowa nowych kotłowni i modernizacja istniejących powinna być zgodna  
z programem ochrony środowiska gminy. Preferowane sposoby zaopatrzenia w ciepło powinny być 
zgodne z wytycznymi zawartymi w kierunkach działań Polityki ekologicznej Państwa w zakresie ochrony 
powietrza. Do celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa charakteryzujące się 
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe (np. biomasa, biogaz, 
drewno) oraz wykorzystywać alternatywne źródła energii (elektrownie wodne, wiatrowe, kolektory 
słoneczne, energia geotermalna).  

 
 

8.4.5 System gazowniczy 
 

 

Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia opisane w punkcie 
7.8 Uwarunkowań. Dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia należy stosować się do ustaleń 
zawartych w Uwarunkowaniach punkt 7.8.  
Na terenie gminy, za ustaleniami zmienianego studium pozostawia się budowę sieci gazowych w kierunku 
gminy Sompolno oraz gminy Kłodawa. 
Na terenie gminy dopuszcza się lokalizację nowych sieci gazowych wysokiego ciśnienia. Na terenie 
gminy dopuszcza się także możliwość budowy sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia.  
W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz ziemny przyłączenie odbiorców do sieci gazowej 
obywać się będzie na zasadach obowiązujących w prawie energetycznym, będzie zależało  
od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających budowę sieci gazowych. 
Sieci gazowe należy prowadzić przede wszystkim w pasach infrastruktury technicznej, dopuszcza się  
ich prowadzenie w liniach rozgraniczających dróg gminnych oraz powiatowych za zgodą zarządców dróg, 
oraz przez inne tereny za zgodą właścicieli gruntów. Stacje gazowe oraz sieci gazowe powinny być 
lokalizowane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami odrębnymi. Dla realizacji zabudowy 
przy sieciach gazowych należy zachowywać strefy kontrolowane gazociągów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 

8.4.6 Rurociągi naftowe 
 

Przez teren gminy przebiegają dalekosiężne rurociągi naftowe DN800 i DN500 wraz z kablem 
światłowodowym Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Dla rurociągów 
naftowych należy stosować się do ustaleń zawartych w Uwarunkowaniach pkt.7.9. 
 

8.4.7 System elektroenergetyczny 
 

Elektroenergetyczna sieć przesyłowa i dystrybucyjna. 
 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 122



 

 

 

123 

Dla istniejących linii elektroenergetycznych przesyłowych najwyższych napięć - 220kV, oraz dla linii 
dystrybucyjnych należy stosować się do ustaleń zawartych w Uwarunkowaniach pkt 7.5.  
Uruchamianie nowych terenów zabudowy, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla nowych terenów przeznaczanych pod zabudowę powinno uwzględnić możliwość 
dostępu terenu do sieci elektroenergetycznej i możliwość zasilania nowych odbiorców, w planach tych 
należy rezerwować tereny pod stacje transformatorowe 15/0,4kV z uwzględnieniem powiązań  
z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi. Dla terenów dla których studium przewiduje możliwość 
sytuowania energetyki z odnawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych możliwość ich 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należy rozpatrywać indywidulanie przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

8.4.8  Obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW a także ich stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 
Niemal cały teren gminy znajduje się w obrębie Goplańsko - Kujawskiego obszaru chronionego 
krajobrazu. Lasy, rzeki, jeziora, z licznymi drobnymi ciekami naturalnymi, rowami melioracyjnymi  
i stawami, okresowo podmokłe tereny łąkowo - pastwiskowe oraz nieużytki tworzą korytarze powiązań 
ekologicznych, stanowiących ważną funkcję ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej. 
Dokonana analiza warunków ekofizjograficznych oraz stanu środowiska naturalnego na terenie gminy  
w powiązaniu z uwzględnieniem wytycznych w dokumentach na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym pozwala na sformułowanie konieczności ochrony istniejących zasobów 
środowiska. Na terenie gminy występuje liczna zabudowa rozproszona. Na atrakcyjnym krajobrazowo 
terenie gminy lokalizują się też liczne budynki rekreacji indywidualnej – budynki letniskowe.  

Na terenie gminy znajdują się elektrownie wiatrowe opisane w Uwarunkowaniach, w punkcie 7.6 Łączna 
moc możliwa do wytworzenia na terenie gminy Babiak pochodząca ze zrealizowanych elektrowni 
wiatrowych wynosi aktualnie 4,5 MW.  
 
Istniejące na terenie gminy Babiak elektrownie wiatrowe zlokalizowane są od zabudowy mieszkaniowej 
(budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa) w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej 
(mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne,  
w szczególności wirnik wraz z łopatami). Na terenach w promieniu dziesięciokrotności wysokości 
całkowitych elektrowni wiatrowych nie planuje się w studium nowej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych po upływie 
36 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy nie będzie możliwości ustalania warunków zabudowy dla 
lokalizacji budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa w promieniu dziesięciokrotności wysokości całkowitych elektrowni wiatrowej. Zachowują 
moc wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy. Dla terenu Brdowa obowiązują plany miejscowe, 
które zachowują moc i możliwa jest na ich podstawie budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Na obszarach wyznaczonych wokół istniejących elektrowni wiatrowych w promieniu ich dziesięciokrotnej 
wysokości po upływie 36 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy możliwa będzie wyłącznie przebudowa, 
nadbudowa, rozbudowa, remont, montaż lub odbudowa budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.  
W przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniających 
wymogów określonych w art. 4 ( zlokalizowanych bliżej budynków mieszkalnych lub budynków w skład 
których wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz bliżej parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych) dopuszcza się jedynie 
przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego 
użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych 
elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko. 
Także elektrownie wiatrowe znajdujące się na terenach gmin sąsiednich nie spełniają wymogów tej 
ustawy, także mogą być jedynie remontowane, dopuszczone jest wykonywanie innych czynności 
niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do 
zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko. 
 
Wszystkie te względy powodują, iż na terenie gminy Babiak nie ma większych obszarów rolnych wolnych 
od zabudowy, pozwalających na niekonfliktową, bezpieczną dla zdrowia ludzi, dla fauny i flory i spokoju 
społecznego lokalizację elektrowni wiatrowych. Dlatego dla terenu gminy Babiak postanowiono o zakazie 
lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW. Na obszarze gminy zakazuje się 
lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW.  
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Postuluje się także, aby gminy sąsiedniej nie umieszczały elektrowni wiatrowych w sposób powodujący 
ograniczenia w możliwości lokalizacji nowej zabudowy na terenie gminy Babiak. 

Na terenie gminy przewiduje się tereny w obrębie Zakrzewo na których dopuszcza się rozmieszczenie 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW – 
instalacji fotowoltaicznych wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie 
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.  

Obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, w granicach ich stref ochronnych 
związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oznaczono 
symbolem REf na rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego. Minimalną strefę ochronna,  
w której nie należy lokalizować paneli fotowoltaicznych ustala się w odległości 3m od granic zewnętrznych 
terenów REf. Tereny REf, w przypadku odstąpienia właścicieli gruntów od zamiaru realizacji elektrowni 
fotowoltaicznych należy pozostawić w użytkowaniu rolniczym – bez prawa zabudowy. 

Dopuszcza się sytuowanie elektrowni fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW także na terenach P,U 
oraz U. Granice zewnętrzne stref ochronnych elektrowni fotowoltaicznych ustala się w graniach terenów 
oznaczonych symbolem P,U oraz U. Minimalną strefę ochronna, w której nie należy lokalizować paneli 
fotowoltaicznych ustala się w odległości 3m od zewnętrznych granic terenów P,U oraz U. 

Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wykorzystanie energii ze źródeł 
geotermalnych o mocy powyżej 100kW. Strefy ochronne dla urządzeń wykorzystujących energię  
ze źródeł geotermalnych ustala się w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę. Minimalną 
strefę ochronna, w której nie należy lokalizować urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł 
geotermalnych ustala się w odległości 3m od granic terenów zabudowy. 

Na terenach zabudowy P,U możliwa jest lokalizacja biogazowni, pod warunkiem spełnienia warunków 
środowiskowych oraz spełnienia wymogu znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 
 

8.5. Gospodarka odpadami 
 

Gospodarkę odpadami na terenie gminy normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy BABIAK przyjęty Uchwałą Rady Gminy Babiak nr XXIII/172/12 zmieniona Uchwałą Nr XII/92/15. 
Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób opisany w punkcie 7.3 Uwarunkowań. 
Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka selektywna odpadów. W miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów. Na terenie gminy wskazane jest stworzenie sprawnego systemu odbioru wszystkich rodzajów 
odpadów. System ten powinien gwarantować: 

- bezpieczny transport, 
- odzyskanie możliwie największej części odpadów, celem wprowadzenia ich do gospodarczego 

obiegu, 
- oraz unieszkodliwianie pozostałych. 

Szczególnie istotne znaczenie będzie miało wdrażanie programów wykorzystania i unieszkodliwiania 
produktów spalania węgla i odsiarczania spalin, osadów pościekowych, odpadów medycznych, substancji 
trujących oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym wydzielonych z odpadów komunalnych. 
Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą  
o odpadach, która określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 
8.6. Telekomunikacja  

 
Wraz z uruchamianiem nowych terenów zabudowy przewiduje się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych. 
Przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak  
i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej  
i objęcie gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci 
wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  
i teleinformatyczne w mieście i regionie. Zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, 
rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie 
ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu 
nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów. 
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9. KSZTAŁTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KSZTAŁTOWANIE FIZJONOMII 

GMINY 

 
Głównymi działaniami na rzecz fizjonomii gminy to ochrona krajobrazu, tzn. ważnych panoram, 
charakterystycznych widoków rozciągających się z ciągów i punktów widokowych, dominant 
przestrzennych oraz wnętrz urbanistycznych głównych ciągów kulturowych. Dla gminy dominantami 
formalnymi układu są Babiak i Brdów. Nowe elementy zagospodarowania muszą wkomponować się  
w zastaną historyczną tkankę zabudowaną i wspomagać struktury niekompletne, okaleczone, czy 
nieuporządkowane. Ich wprowadzenie jest uzależnione od wpływu proponowanego elementu na 
fizjonomię zabudowy, stwierdzonego w oparciu o analizy ich wpływu na sylwetę, dokonywane w trakcie 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie analiz 
wykonywanych przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i powtórnie konfrontowane z tym 
ustaleniami podczas wydawania pozwoleń na budowę. Dla uzyskania poprawy fizjonomii gminy 
niezbędne jest ścisłe wyznaczanie parametrów zabudowy przy wydawaniu decyzji o warunkach 
zabudowy oraz sporządzanie planów miejscowych oraz przestrzeganie ustaleń decyzji i planów przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę.  

Z licznie występujących na terenie gminy pagórków rozciągają się rozległe panoramy. W miejscach 
widokowych należy pozostawić ogólnodostępne tereny otwarte, zapewniające możliwość oglądania 
panoram. 

Zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami przyjęto dla gminy układ funkcjonalno – przestrzenny. Określone 
zostały tereny dla poszczególnych funkcji, a więc dla rolnictwa, zróżnicowanej działalności gospodarczej: 
tereny usługowe i produkcyjno-usługowe, tereny mieszkalnictwa, zabudowy zagrodowej, rekreacji  
i wypoczynku. Część terenów rozwojowych pokrywa się z obszarami przewidywanymi pod wiodące 
funkcje w obowiązującym dotąd studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
Z uwagi na ograniczenia możliwości realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach wokół 
elektrowni wiatrowych część terenów straciła status terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i siedliskową. W stosunku do obowiązującego dotąd studium zwiększono tereny 
przeznaczone pod zabudowę, zgodnie z wykonanymi obliczeniami.  

 
9.1. Przestrzenie publiczne 

 

Obszary przestrzeni publicznej istotne dla gminy to wnętrza dróg publicznych, place, parki, skwery, tereny 
sportu, tereny ośrodków sportów wodnych, plaże, leśne ciągi rekreacyjne. 

Działania w zakresie kształtowania systemu przestrzeni publicznych powinny dotyczyć:  

1. podniesienia walorów przestrzennych,  
2. wzbogacenia programu funkcjonalnego, z koncentracją usług na terenach wyznaczonych  

w planach miejscowych na obszarach przeznaczonych dla zabudowy, 
3. zadbania o sferę estetyczną pierzei tworzących ulice, place oraz ciągi piesze poprzez 

przeprowadzenie rewaloryzacji lub renowacji historycznych budynków i lokalizację nowych 
obiektów (plomb) spójnych i nawiązujących do zabudowy istniejącej,  

4. zadbania o wysoki standard posadzek, małą architekturę, zieleń, oświetlenie, pogodzenie systemu 
parkowania pojazdów z zapewnieniem komfortu dla pieszych, 

5. zadbania o istniejącą zieleń, jej prawidłową pielęgnację, nowe nasadzenia harmonizujące  
z istniejącym charakterem siedliska. 

Makrownętrza najważniejszych dróg, ulic i placów. 

 
Aktualnie Babiak i Brdów nie mają praw miejskich, jednak ich układ przestrzenny jest charakterystyczny 
dla małych miast. Rozwój przestrzenny tych miejscowości powinien być kontynuowany ze szczególną 
dbałością o ich przestrzenie publiczne.  „Przestrzeń publiczna, w szczególności małych miast, jest 
obszarem odgrywającym szczególną rolę w jego rozwoju i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 
Przestrzenie te akcentują układ przestrzenny, ale też decydują o czytelności i kompozycji, a nawet 
poziomie kultury lokalnej. Przemiany społeczno-gospodarcze miast polskich znalazły swoje odbicie nie 
tylko w ich strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Miasta zaczynają rywalizować między sobą 
gospodarczo i ekonomicznie, pojawiają się nowe formy i organizacja przestrzeni miejskiej. Ma to 
szczególne znaczenie dla mieszkańców, ponieważ człowiek podstawowe informacje o otaczającym go 
świecie uzyskuje percepcyjnie, głównie drogą odbieranych bodźców wzrokowych. Miasto komunikuje się 
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niewerbalnym językiem architektury, przekazując informacje o stanie obecnym, historii, kulturze  
i poziomie życia społeczności lokalnej, a także o zachodzących przemianach funkcjonalno-
przestrzennych i rozwoju gospodarczym. Język architektury zawiera informację wizualną o charakterze 
formalnym i znaczeniowym, determinuje też fizjonomię miasta. Istotną rolę odgrywają miejskie 
przestrzenie publiczne, które dzięki swoim specyficznym, niepowtarzalnym cechom formalnym decydują o 
tożsamości i atrakcyjności miasta.(....) Przestrzenie publiczne wraz z otoczeniem w małych 
miejscowościach pozwalają nie tylko na orientację przestrzenną, ale także ocenę i kwalifikację 
przestrzeni. Człowiek kategoryzuje przestrzeń zgodnie z własnymi oczekiwaniami praktycznymi, 
emocjonalnymi i intelektualnymi. Przestrzeń publiczna wraz z ich zabudową w strefie centralnej jest 
nośnikiem różnorodnych informacji: historycznych, kulturowych, odbieranych percepcyjnie przez 
wszystkich ludzi i mającym znaczny zasięg oddziaływania. Przestrzenie takie, położone w centralnych 
strefach miejscowości to układy historyczno-kulturowe”. (Przestrzeń publiczna małych miast Wielkopolski 
oraz ich rola w rozwoju miasta Zagadnienia wybrane Rafał Graczyk Politechnika Poznańska, Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu) 
Ulice i place należy kształtować wskazując w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w 
zależności od charakteru miejsca obowiązujące linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, 
wysokości zabudowy, elementy krystalizujące przestrzeń, oraz poprzez uporządkowanie systemu reklam.  
Ważnym elementem kształtującym wnętrza ulic są ogrodzenia posesji. Należy zakazać stosowania 
nieestetycznych, substandardowych ogrodzeń z gotowych prefabrykatów betonowych.  

Rozwój perspektywiczny gminy polegający na rozwoju jakościowym będzie miał miejsce przede 
wszystkim na terenach już zainwestowanych, poprzez modernizację, rozbudowę, a także wprowadzanie 
niekolizyjnego uzupełniającego zainwestowania nawiązującego do otoczenia oraz powiązań 
komunikacyjnych. 

Istotnym dla prawidłowego rozwoju gminy jest objęcie działaniem modernizacyjnym i rewaloryzacją 
substancji historycznej, a także rewaloryzacji obszarów zainwestowanych już współcześnie, lecz o niskich 
walorach lub zdegradowanych. W kształtowaniu nowej zabudowy należy stosować „prawo dobrej 
kontynuacji”, nie wprowadzać dominant i subdominant w promieniu minimum 250 m od istniejących 
zabytków. Obiekty budowlane w otoczeniu obiektów zabytkowych nie powinny przekraczać ich 
wysokości. Można w kształtowaniu nowych jednostek osiedleńczych wprowadzić dominanty przestrzenne 
o wysokości powyżej dopuszczonej w strefie, ale dominantami wysokościowymi mogą być wyłącznie 
obiekty kultu religijnego, remizy lub inne ważne dla lokalnej społeczności obiekty.  
    

9.2. Rolnictwo 
 

Rolnictwo, podstawowa funkcja gminy będzie w perspektywie rozwojowej tracić na znaczeniu. 
Przewidywany rozwój funkcji gospodarczych postępować będzie kosztem terenów rolnych. Gospodarka 
rolna pozostanie wiodącą funkcją na obszarze dobrych kompleksów glebowych. Na tych terenach ulegnie 
przekształceniom zgodnie z zasadami dobrego gospodarowania. Na terenach słabszych gleb oraz na 
terenach trwałych użytków zielonych w oparciu o obszary pastwisk, rozwijać się będzie hodowla bydła.  
Teren łąk, pastwisk i pól uprawnych na terenie strefy K przewidywany jest do pełnienia funkcji 
środowiskotwórczych i ochronnych, dlatego szczególną dbałością należy otoczyć zanikającą tu funkcję 
rolniczą i biologicznie czynne wykorzystanie terenów.  
  

 9.3. Mieszkalnictwo 
 

Studium adaptuje istniejące tereny mieszkaniowe. Kontunuuje dotychczasową politykę przestrzeną 
wskazując nowe tereny na cele mieszkaniowe głównie w miejscowościach Babiak i Bdrów oraz w 
uzupełnianych pasmach zwartej zabudowy wsi. Studium dopuszcza także loklizację funkcji 
mieszkaniowej, jako uzupełniającej na terenach o domunującym przeznaczeniu pod zabudowę 
letniskową.  
W odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej ustala się minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki 
urbanistyczne. Formy budynków należy harmonijnie wkomponować w krajobraz oraz otoczenie, także 
poprzez wysoki wskaźnik nasycenia terenów zielenią. Zaleca się dla budynków mieszkalnych stosowanie 
dachów stromych. Należy ujednolicić w skali poszczególnych jednostek osiedleńczych wysokość 
zabudowy, typy oraz kierunki nachylenia dachów, rodzaje i kolorystykę pokrycia dachowego. Zabudowa 
powinna nawiązywać do charakteru obiektów o cechach regionalnych. Równolegle z realizacją zabudowy 
mieszkaniowej w planach miejscowych należy przygotować kompleksowy program obsługi ludności  
szczególności w usługi podstawowe. Przewidywany wzrost liczby mieszkańców nie spowoduje 
zapotrzebowania na nowe szkoły. Aktualna liczba i rozmieszczenie szkół są wystarczające dla obsługi 
zwiększającej się liczby mieszkańców. Zabudowie powinny zawsze towarzyszyć ogólnodostępne tereny 
zieleni, które powinny stanowić spójny system. System ten należy budować na bazie terenów wzdłuż 
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cieków, rowów melioracyjnych w oparciu o istniejące zadrzewienia, aleje i pastwiska. System zieleni 
powinien zapewnić dostęp do otwartych terenów rolnych, łąk, pastwisk i lasów. W punktach widokowych 
należy zapewnić ogólnodostępne miejsca widokowe. Na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej 
nie wyklucza się możliwości wprowadzania terenów dla rozwoju usług, rzemiosła i działalności 
gospodarczej, której oddziaływanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska 
określonych w przepisach odrębnych dla określonego przeznaczenia terenu, oraz poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
      9.4. Usługi 

 
W Studium przyjęto następujące kierunki rozwoju usług: 
- rozwój usług podstawowych, celem zapewnienia równego dostępu do usług podstawowych 

wszystkim mieszkańcom, lokalizowanych jako uzupełnienie i dopełnienie poszczególnych terenów  
o dominujacym przeznaczeniu pod zabudowę oznaczoną symbolem M, 

- rozwój usług ponadlokalnych w miejscach wskazanych na rysunku studium oznaczonych symbolem 
U, oraz dodatkowo także na terenach oznaczonych symbolem M i P,U. 

Rozwój przestrzenny usług stymulować należy poprzez priorytet w opracowywaniu planów miejscowych 
dla terenów usługowych (obok terenów produkcyjnych, baz i składów). 

Szczegółowe wskazanie terenów przeznaczonych pod usługi w poszczególnych jednostkach 
osiedleńczych powinno nastąpić na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Usługi należy lokalizować w sposób nie powodujący konfliktów przestrzennych  
i społecznych, w odpowiednich odległościach od zabudowy mieszkaniowej. Umieszczanie usług 
towarzyszących terenom zabudowy mieszkaniowej może być realizowane poprzez wskazanie na 
wybranych, pojedynczych działkach, w postaci pojedynczych, rozproszonych obiektów typu: sklep, 
świetlica, przedszkole, boisko sportowe, lub w postaci zgrupowanej na terenach niewielkich centrów wsi, 
a także poprzez dopuszczenie funkcji mieszanych na niewielkich wybranych terenach jednostki. W celu 
stworzenia odpowiednich warunków do zamieszkiwania zabrania się mieszania funkcji mieszkaniowej  
i usługowej na większych obszarach.  

Nie przewiduje się na terenie gminy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlu detalicznego  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
 

9.5. Przemysł, bazy i składy.   
 

Tereny przeznaczone pod produkcję, przemysł, bazy i składy wyznaczone zostały na rysunku Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, na terenach oznaczonych symbolem P,U. Są to zarówno istniejące 
tereny o takim aktualnym przeznaczeniu, jak i projektowane nowe tereny ofertowe. Niewielkie obiekty 
rzemieślnicze nie powodujące przekroczenia parametrów wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej 
mogą stanowić także uzupełnienie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.  

Przy lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko powinny być zachowane 
obowiązujące przepisy odrębne, w tym przepisy zapewniające podejmowanie decyzji administracyjnych  
z udziałem społeczeństwa. Dopuszcza się na terenach wybranych, wskazanych w planach miejscowych, 
pozostawienie istniejących terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Tereny te mogą pozostać, jeśli nie są narażone na ponadnormatywne oddziaływanie funkcji dominującej. 
Na terenach P,U można też lokalizować stacje bazowe telefonii komórkowych. 

 

9.6. Turystyka i rekreacja 
 

Rekreację codzienną typu bliski wypoczynek, sport, należy zapewnić i realizować w ramach istniejących  
i projektowanych terenów mieszkaniowych, usługowych oraz zabudowy mieszanej istniejących wsi.  
W oparciu o gospodarstwa rolne można rozwijać agroturystykę. Gospodarstwa rolne mogą być także 
przekształcane na tereny rekreacji indywidualnej. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych i terenów 
użytków zielonych dla budowli i budynków związanych z rekreacją i wypoczynkiem, w szczególności 
takich jak: pola golfowe, ośrodki jazdy konnej itp. Dopuszcza się przekształcanie terenów użytków 
zielonych i terenów upraw rolnych w ogólnodostępne tereny zieleni parkowej. Dopuszczenia te nie dotyczą 
stref ochronnych ustalonych dla urządzeń energetyki odnawialnej. Planuje się dalszy rozwój zabudowy 
letniskowej na terenach oznaczonych w studium symbolem ML, rozbudowę i budowę nowych usług 
sportów wodnych i rekreacji oznaczonych symbolem USW. Ustala się możliwość rozwoju usług 
turystycznych na terenach oznaczonych symbolem M, U, P,U. Przewiduje się rozwój turystki pieszej  
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i rowerowej na terenach leśnych ZL oraz ZLP, na których dopuszcza się lokalizację obiektów 
towarzyszących turystyce – ścieżek dydaktycznych, zorganizowanych miejsc odpoczynku. Planuje się 
wielofunkcyjną trasę rekreacyjno - edukacyjną na terenach po nieczynnej kolei wąskotorowej. 

  

9.7. Zasady lokalizowania budowli i urządzeń wysokich 
 
Nie przewiduje się na terenie gminy lokalizacji budynków wysokich, dopuszcza się lokalizację innych 
obiektów budowlanych wysokich, w szczególności wież telefonii komórkowej. Lokalizacja obiektów 
wysokich w sąsiedztwie zabytkowych układów urbanistycznych Babiaka i Brdowa oraz w sąsiedztwie 
obiektów zabytkowych na terenie gminy musi być poprzedzona badaniem ich wpływu na panoramę.  
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy ściśle podawać minimalną  
i maksymalną wysokość budynków i obiektów budowlanych. W przypadku lokalizowania obiektów o 
wysokości równej i większej jak 50,0 m npt, należy w planach zagospodarowania przestrzennego zapisać 
konieczność ich zaopiniowania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przez Szefostwo Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 r.  
w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych – Dz. U. z 2003 r Nr 130, 
poz.1193 z późn.zm.) W przypadku lokalizowania obiektów o wysokości większej niż 100 m należy je 
zgłosić także do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  
 

9.8. Zasady rehabilitacji obszarów zdegradowanych 
 

Działania w obrębie terenów wymagających rehabilitacji, terenów o walorach historycznych  
i w bezpośrednim ich otoczeniu, należy prowadzić dążąc do poprawy warunków życia oraz podnoszenia 
atrakcyjności i jakości przestrzeni poprzez: 

- rewaloryzację zdewastowanych obiektów budowlanych lub podnoszenie ich wartości 
estetycznych; 

- wprowadzenie na niezabudowanych terenach nowej zabudowy oraz wymianę obiektów 
budowlanych, których stan techniczny nie pozwala na ekonomiczne przeprowadzenie remontów, 
na zabudowę nawiązującą skalą i charakterem do istniejącej historycznej. Struktura nowo 
realizowanych obiektów budowlanych powinna być zharmonizowana z istniejącą tkanką 
historyczną;  

- zachowanie przestrzeni publicznych i podnoszenie ich jakości poprzez atrakcyjne 
zakomponowanie wnętrz urbanistycznych. 

Należy dążyć do poprawienia lub przywrócenia jakości założeń parkowych poprzez: 
- odtworzenie lub wzbogacenie składu drzewostanu i zespołów roślinnych parków; 
- odnowienie istniejących elementów parków: odbudowa lub poprawienie jakości alejek, sadzawek, 

fontann, oczek wodnych i obiektów małej architektury; 
- wyeksponowanie historycznych obiektów budowlanych stanowiących element założenia parków 

lub wpływających na założenie parkowe. 
Na zdegradowanych terenach zieleni otwartej należy dążyć do: 

- porządkowania, usuwania zagospodarowania nie związanego z zielenią, nielegalnych składowisk  
i obiektów tymczasowych, nielegalnych ogrodzeń; 

- odnowy istniejących cieków i oczek wodnych; 
- odtworzenie roślinności zniszczonej. 
 

Na zdegradowanych terenach współczesnej zabudowy należy dążyć do: 
 
- porządkowania istniejącej zabudowy, 
- prowadzenia remontów, przebudów, rozbudów obiektów z poszanowaniem zabudowy o cechach 

regionalnych, 
- dostosowywania nowej zabudowy do gabarytów i charakteru zabudowy w sąsiedztwie, 

porządkowanie wnętrz urbanistycznych, 
- nadawanie obiektom eksponowanym wysokich walorów architektonicznych, 
- uzupełniania zabudowy wyłącznie na obszarach wskazanych do zabudowy, bezwzględnego 

przestrzegania rozpraszania zabudowy, 
- poprawy stanu infrastruktury technicznej, gospodarki ściekowej, sukcesywnej wymiany systemów 

cieplnych na proekologiczne, poprawy stanu dróg, chodników, ścieżek rowerowych. 
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9.9. Gospodarka surowcami naturalnymi 

 
 
W studium uwarunkowań przyjętym Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 
roku opracowaną w granicach całej gminy, następnie zmienionym dla części obszaru gminy Uchwałą 
Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku pisano: „Gmina Babiak jest typową 
gminą rolniczą, na jej terenie nie ma większych zakładów przemysłowych. Po odpowiednim 
zagospodarowaniu atrakcyjnych przyrodniczo terenów, może się stać również gminą turystyczną. 
Charakter gminy może zmienić się w przypadku podjęcia eksploatacji węgla brunatnego, którego złoża 
zalegają na jej terenie (złoże „Dęby Szlacheckie – Izbica Kujawska” i złoże „Mąkoszyn – Grochowiska”). 
Jednak w związku z występowaniem obszaru chronionego krajobrazu (Goplańsko-Kujawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu), w celu eliminacji drastycznych zmian w krajobrazie, decyzja o ewentualnej 
eksploatacji może być podjęta po dokładnym rozpoznaniu zasobów złóż, określeniu metody i skali 
wydobycia, zakresu uciążliwych oddziaływań eksploatacji na otoczenie i sposób ich ograniczenia oraz 
sposobów zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.” Przeprowadzona analiza opłacalności 
wydobycia węgla brunatnego z uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych wykazała znaczne 
szkody powodowane przez ewentualne wydobycie węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie. 
Przez tereny złoża przeprowadzono ważny w skali kraju gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia, 
prowadzącego gaz z gazoportu w Świnoujściu. Zatem także w polityce krajowej i regionalnej nie 
uwzględniano dotąd wykorzystania złóż węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie”. Z uwagi na szczególne 
uwarunkowania geologiczne i przewidywany negatywny wpływ wydobycia węgla oraz gazu z łupków na 
wody powierzchniowe i podziemne na terenie gminy oraz ze względów ekonomicznych – znacznych strat 
finansowych wynikających z ograniczenia produkcji rolniczej, nie przewiduje się wydobycia węgla 
brunatnego, nie przewiduje się wydobycia gazu łupkowego.  
Na terenie gminy Babiak, w zmianie studium, nie planuje się odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. 
Dopuszcza się możliwość inwestycji polegających na budowie sieci przesyłowych, budowę podziemnej 
infrastruktury przesyłowej -gazociągów. 
Ustala się możliwość wydobycia kruszyw naturalnych z udokumentowanego złoża. 
 
 
10. PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA STYKU Z GMINAMI 

OTACZAJĄCYMI 

W koncepcji rozwoju przestrzennego gminy uwzględniono zagadnienia przestrzenne dotyczące obszarów 
położonych na styku z gminami ościennymi.  

Szczególne znaczenie dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi ma koordynacja w zakresie 
dbałości o stan środowiska przyrodniczego, zachowanie ciągłości powiązań ekologicznych, dbałość  
o stan wód rzek i jezior. Ważna jest współpraca w zakresie infrastruktury, w tym w szczególności 
prowadzenie sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie gmin sąsiednich Topólka, Wierzbinek, Izbica Kujawska występuje złoże węgla brunatnego 
Mąkoszyn Grochowiska nr WB 748 – niewielka część złóż – dwóch pól znajduje się także w północnej 
części gminy Babiak. Oddziaływanie odwodnienia terenu związanego z przyszłym wydobyciem węgla 
brunatnego z tych złóż może obejmować całą północną część gminy Babiak, do linii od północnego 
brzegu jeziora Lubotyń do północnej części jeziora Brdowskiego, co może spowodować znaczące zmiany 
w środowisku na terenie gminy Babiak, w szczególności obniżenie poziomu wód. W przypadku 
planowania wydobycia węgla brunatnego ze złóż Mąkoszyn Grochowiska niezbędne będzie podjęcie 
działań minimalizujących wpływ w szczególności na wody powierzchniowe. W przypadku znaczącego 
oddziaływania na środowisko powodowanego przez wydobycie dla terenu gminy Babiak niezbędne 
będzie sporządzenie planu miejscowego obejmującego teren górniczy obejmujący teren gminy Babiak.  
 

Dla podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Babiak możliwe jest tworzenie i propagowanie szlaków 
turystycznych obejmujących atrakcyjnie turystycznie tereny w gminach sąsiednich.  

W studium gminy Babiak postuluje się, aby gminy sąsiednie nie umieszczały elektrowni wiatrowych  
w sposób powodujący ograniczenia w możliwości lokalizacji nowej zabudowy na terenie gminy Babiak. 
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11. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - POLITYKA PRZESTRZENNA  

I PLANISTYCZNA 

11.1. Polityka przestrzenna 

11.1.1 Cele i zasady polityki przestrzennej 

 
Nowa polityka przestrzenna zmierza do zrównoważonego rozwoju gminy uwzględniającego prawa 
ekologii. Traktuje gminę, jako obszar funkcjonalny, wpisany w otaczające go makrostruktury funkcjonalne, 
przyrodnicze i techniczne. Uwzględnia przesłanki wynikające z położenia w kraju, województwie, 
powiecie, oraz powiązania z terenami sąsiednich gmin. Przyjmuje jako podstawę układ systemów 
przyrodniczych, które stanowią „zielony kręgosłup” dla rozwoju struktur osiedleńczych. Celami tak 
rozumianej polityki przestrzennej są: 
a) orientacja ekologiczna rozwoju gminy, w jego warstwie przyrodniczej, przestrzennej, gospodarczej  

i technicznej, 
b) zapewnienie prawidłowo zlokalizowanych miejsc dla rozwoju gospodarczego gminy, dla tworzenia 

nowych miejsc pracy, 
c) właściwa organizacja przestrzeni mieszkaniowej w skali gminy,  
d) prawidłowe gospodarowanie ziemią, energią, powietrzem, wodą, ściekami komunalnymi, odpadami 

gospodarczymi i substancją budowlaną. 

 

11.1.2 Polityka przestrzenna w sferach rozwoju 
 

Dla poszczególnych sfer rozwoju gminy określa się następujące zadania: 
 

a) w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 

obszarów wskazanych w studium z uwzględnieniem programu ochrony i wzbogacania środowiska 
bazującego na specjalistycznych opracowaniach ekologów i przyrodników, a w tym inwentaryzacji 
przyrodniczej, programu ochrony i kształtowania zieleni, z wykluczeniem możliwości sporządzania 
planów na pojedyncze działki nie uwzględniających niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania środowiska powiązań przyrodniczych,  

- wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień w formie pasów zieleni przydrożnej, nawodnej  
i śródpolnej, kształtowanie tzw. „korytarzy i ciągów ekologicznych”, łączących istniejące enklawy 
zieleni, 

-  rozbudowa sieci infrastruktury technicznej w miarę postępującej urbanizacji nowych terenów, 
wyznaczanie kolejności opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego 
uruchamiających nowe tereny osiedleńcze na miarę możliwości finansowania budowy uzbrojenia, 

- kontynuowanie i rozwijanie zbiórki segregowanych odpadów - przeznaczanie w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego miejsc dla zbiórki segregowanych odpadów,  

- doprowadzenie do udrożnienia, oczyszczenia, rozbudowy i rehabilitacji systemów wód otwartych,  
- prowadzenie prac restytucyjnych i pielęgnacyjnych w parkach dworskich, 

b) w zakresie zaspokojenia bytowych potrzeb ludności: 

- podjęcie działań w obszarach rewitalizacji, 

- przygotowanie terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i letniskowej poprzez: 
opracowywanie planów miejscowych, wykup i urządzenie dróg dojazdowych, uzbrojenie terenów 
w infrastrukturę techniczną, budowę infrastruktury społecznej względnie promowanie terenów  
dla pozyskania inwestorów, urządzenie zieleni towarzyszącej, 

- działania na rzecz dalszej poprawy wyposażenia terenów mieszkaniowych w usługi,  
- podjęcie działań na rzecz modernizacji konserwacji i rozwoju sieci dróg i ulic, usprawnienia 

systemu obsługi komunikacyjnej mieszkańców, 
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenom wskazanym do zainwestowania poprzez 

wyprzedzająca realizację obsługi komunikacyjnej powiązanej z istniejącą siecią ulic, 

c) w zakresie wzrostu aktywizacji gospodarczej: 
-  udostępnienie i promowanie terenów na cele rozwoju zróżnicowanej działalności gospodarczej 

poprzez opracowywanie miejscowych planów, dla obszarów P,U oraz obszarów usługowych,  
d) w zakresie rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej: 

- udostępnianie terenów dla rozwoju różnorodnych form sportu i rekreacji,  

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 130



 

 

 

131 

-  planowanie i urządzanie parków i terenów zielonych w ramach realizacji zespołów zabudowy 
mieszkaniowej i letniskowej, 

- realizacja systemu dróg rowerowych, który połączy tereny mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne 
na obszarze gminy oraz gmin sąsiednich. 

 

11.2. Strefy polityki przestrzennej i główne kierunki rozwoju 

 
Dla określenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy i zasad rozwoju wprowadzono umowny podział 
przestrzeni na strefy polityki przestrzennej, wydzielając 2 kategorie obszarów, wskazano niezbędne 
działania związane z utrzymaniem i wzrostem kondycji tych obszarów oraz wskazano nowe kierunki 
rozwoju przestrzennego. 
 

Podstawowymi kryteriami wydzielania stref polityki przestrzennej były: 
 

- obecny stan zainwestowania i charakter zagospodarowania, 
- jakość środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie, oraz jakość 

gleb,  
- stan środowiska kulturowego i charakter krajobrazu, 
- stopień urbanizacji, 
- możliwości rozwojowe. 

 
W obszarze gminy wydzielone zostały następujące strefy polityki przestrzennej:  
 
Strefa M – strefa koncentracji zabudowy w rejonie Babiaka i Brdowa  
Strefa R - K  - strefa rolniczo - krajobrazowa 
 

 
                    11.2.1 Strefa koncentracji zabudowy w rejonie Babiaka i Brdowa – Strefa M 
 
Strefa M to teren na którym planuje się adaptację funkcji istniejących oraz możliwość rozbudowy wsi, 
posiadających cechy małych miast. Najlepszym rozwiązaniem dla zagospodarowania tych terenów byłoby 
sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe powinny uwzględnić szczególne walory zabudowy 
zabytkowych centrów, przewidzieć rozbudowę ze szczególną dbałością o walory architektoniczne 
zabudowy, kształt przestrzeni publicznych oraz zapewni czytelność fizjonomii miejscowości. 
Najważniejszymi elementami kształtującymi fizjonomię Babiaka i Brdowa, wpływającymi na ich odbiór  
i ocenę ich  wyglądu są: wjazdy do miejscowości, obudowa wnętrz urbanistycznych tworzących odbiór 
miejscowości  przez osoby przejeżdżające i wjeżdżające, czytelność miejscowości  z zewnątrz i od 
wewnątrz, jakość architektury, stan techniczny budynków, stan techniczny dróg, stan zieleni. 
Plany miejscowe powinny szczególowo ustalić gabaryty budynków, rodzaje dachów, usytuowanie kalenic 
dachów, linie zabudowy. W strefie M na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
zagrodową i usługową dopuszcza się dla różnych enklaw zabudowy i pierzei ulic odrębne i różne 
gabaryty budynków, przy czym zalecana wysokość budynków dla terenów nowej zabudowy nie powinna 
przekroczyć 11 m. Zaleca się minimalną wielkość działki wynoszącą 800 m², maksymalną powierzchnię 
zabudowaną działki nie przekraczającą 60%, minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 
20% powierzchni działek. Dachy budynków przy poszczególnych ulicach, w enklawach zabudowy 
powinny zostać ujednolicone. Dopuszcza się odstępstwa od tych gabarytów dla dostosowania się do 
istniejącej zabudowy i charakteru otoczenia.  
W strefie tej adpatuje się istniejace oraz planuje się nowe tereny dla realizacji funkcji przemysłowej, bazy, 
składy i usługi oznaczone symbolem P,U. W planach miejscowych należy przewidzieć rozwiązania 
eliminujące możliwość negatywnych oddziaływań funkcji przemysłowych i usługowych na tereny 
zabudowy wymagające odpowiednich standardów jakości środowiska, w szczególności wyznaczanie 
terenów zieleni izolacyjnej, ustalanie obowiązku realizacji ekranów akustycznych lub innych rozwiązań 
technicznych eliminujących możliwość wykraczania oddziaływań poza granice działek przeznaczonych na 
cele przemysłowe, usługowe, bazy i składy. Zaleca się  na działkach przeznaczanych pod przemysł, 
usługi, bazy i składy maksymalne wykorzystanie istniejących zadrzewień jako terenów biologicznie 
czynnych, towarzyszących zabudowie. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych  
o trwałej nawierzchni o większych powierzchniach należy odprowadzać zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 18 lipca 2001r prawo wodne. Szczegółowe rozwiązania należy przewidzieć w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Zaleca się aby obiekty budowlane nie przekraczały trzech 
kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się akcenty architektoniczne wyższe. Na terenach P,U ustala się 
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dowolność w kształtowaniu dachów zabudowy. Zaleca się aby nowo wydzielene działki przeznaczone 
pod zabudowę nie były mniejsze niż 0,15 ha, aby wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni 
terenów nie przekraczał 60%. Dopuszcza się odstępstwa od tych gabarytów dla dostosowania się  
do istniejącej zabudowy i charakteru otoczenia.  
 
 

11.2.2 Strefa rolno - krajobrazowa R - K 
 
Obszar wskazany do podporządkowania wszelkich działań inwestycyjnych walorom przyrodniczym  
i krajobrazowym. Należy przestrzegać ustaleń ogólnych zawartych w punkcie 6, dotyczących ochrony 
srodowiska i przyrody.  
Strefa obejmuje ukształtowaną przestrzeń przewidzianą do zachowania. Zakłada się możliwość poprawy 
standardu zamieszkania poprzez wymianę substancji i uzupełnienia w obszarze istniejącego 
zainwestowania osiedleńczego. Zabudowa dostosowana gabarytami do istniejącej.  
Przewiduje się zachowanie istniejących powiązań funkcji produkcji rolnej ze środowiskiem przyrodniczym. 
Istniejące powiązania funkcjonalne powinny podlegać pozytywnym przekształceniom w kierunku 
zachowania równowagi ekologicznej w strefie. Ustala się obowiązek utrzymania i uzupełniania 
zadrzewień śródpolnych oraz przydrożnych oraz na wnioski właścicieli gruntów dopuszcza się zalesienia 
gleb słabszych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, także poza miejscami 
wyznaczonymi na rysunku studium. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów, nie ustanawia się 
obowiązku przeprowadzenia scaleń. Przy scaleniach zakazuje się likwidacji zieleni, zadrzewień 
śródpolnych i przydrożnych.  
Na terenach strefy R - K planuje się uzupełnianie zabudowy wsi na terenach o zwartej strukturze 
przestrzennej oraz pozostawienie zabudowy rozproszonej, bez prawa lokalizowania nowej zabudowy 
zagrodowej i nowych siedlisk, wyłącznie z możliwością rozbudowy istniejacych gospodarstw rolnych poza 
granice obszarów przeznaczonych do zabudowy wskazanych na rysunku Kierunków. Obiekty budowlane 
powinny pozostać w gabarytach zbliżonych do dotychczasowych. Przy ralizacji nowych obiektów, 
wymianie substancji, remontach, nadbudowach i przebudowach zalecana wyskość budynków - dwie 
kondygnacje nadziemne, dachy strome o nachyleniach połaci dachowych od ok. 15 do ok. 45 stopni. 
Dopuszcza się odstępstwa od tych gabarytów dla akcentowania miejsc ważnych oraz dla dostosowania 
się do istniejącej zabudowy i charakteru otoczenia.  
 
Planuje się uzupełnianie ciągów zabudowy poszczególnych wsi w miejscach wskazanych na rysunku 
Kierunków. Dla poszczegolnych terenów obowiązują ustalenia punktu 4 dotyczące terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Zaleca się minimalną wielkość nowych działek uzupełnijących pasma 
zabudowy wsi wynoszacą ok. 1500 m². Gabaryty nowych obiektów budowlanych powinny stanowić 
kontynuację zabudowy historycznej o cechach regionalnych. Zabudowa powinna gabarytami zostać także 
dostosowana do otoczenia poprzez indywidualne ustalenia dla każdego terenu przy sporządzaniu planów 
miejscowych i przy wydawaniu decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaleca się aby 
działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidulanej nie były zabudowywane powyżej 
30% ich powierzchni. Dopuszcza się odstępstwa od tych gabarytów dla dostosowania się do istniejącej 
zabudowy i charakteru otoczenia. Dopuszcza się odstępstwa od tych gabarytów dla realizacji funkcji 
produkcyjnej, baz i składów. 
Na terenie poszczególnych wsi pozostawia się istniejące tereny aktywizacji gospodarczej – tereny 
oznaczone jako P,U oraz tereny usługowe U. Zabudowę usługową, zabudowę związaną z wytwórczością, 
bazami i składami można w planach miejscowych ustalać także poza tymi terenami, na terenach 
oznaczonych na rysunku Kierunków symbolem M. Oddziaływanie usług, działalności produkcyjnej, baz, 
składów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach 
odrębnych poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny. Dla zabudowy usługowej, 
przemysłowej, baz i składów należy także ujednolicić gabaryty obiektów, przy czym dachy mogą być 
zarówno strome jak i płaskie.  

Na terenie strefy R- K planuje się także loklizację zabudowy letniskowej i agroturystycznej a także tereny 
usług sportów wodnych. W miejscach wskaznych na rysunku Kierunków adaptuje się także istniejący 
teren ofertowe gminy przeznaczony pod aktywność gospodarczą P,U oraz ustala się nowy teren 
przeznaczony pod produkcję i usługi uwględniajacy wniosek o możliwość wprowadzenia na tym terenie 
przetwórstwa rolniczego.  
     

 
12. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Zmieniające się uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, w tym środowisko przyrodnicze, 
kulturowe, społeczno – gospodarcze, oraz stan prawny spowodowały konieczność zmiany studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie aktualizacji 
uwarunkowań, uwzględniając możliwości finansowania budowy przez gminę niezbędnej infrastruktury 
sporządzono projekt zmiany studium. Projekt ten wskazuje szanse rozwoju przestrzennego na nowych 
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, równocześnie konsekwentnie chroni wartości przyrody, 
krajobrazu cennych przyrodniczo obszarów. Studium wskazuje tereny wymagające przekształceń  
i rehabilitacji. Dalszy rozwój gminy Babiak nie wymaga znacznego powiększania terenów przeznaczonych 
pod zabudowę w opracowywanej zmianie studium ( w stosunku do obowiązującego studium) Aktualnie 
przyjęty (w zmienianym studium) generalny model układu przestrzennego nie wymaga znaczących zmian.  
Z aktualnego układu przestrzennego gminy wynikają duże możliwości rozwojowe, ilościowe oraz 
jakościowe. Najważniejsze dla gminy jest stworzenie i zagospodarowanie terenów dla wszelkiego rodzaju 
aktywności gospodarczej. Posiadające walory historyczne i krajobrazowe miejscowości Babiak i Brdów 
mają szanse na rozwój w formie małych wielofunkcyjnych miasteczek: Babiak, jako ośrodek centralny 
gminy oraz Brdów, jako centrum rekreacji i wypoczynku oraz związanych z tym usług. Poprzez uzbrojenie 
terenów przy jeziorach, przeznaczonych dla realizacji nowej zabudowy, gmina może być atrakcyjnym 
miejscem dla osiedlania się nowych mieszkańców oraz rozwijania usług turystyki, budowy domów 
letniskowych. Negatywną cechą układu przestrzennego gminy jest nadmierne rozprzestrzenienie się 
zabudowy poza granice jednostek osadniczych – liczna zabudowa rozproszona. Na terenach cennych 
przyrodniczo, na obszarach ważnych dla zachowania powiązań przyrodniczych, powinno następować 
wycofywanie się człowieka na rzecz przyrody. Na terenach upraw rolnych, na terenach użytków zielonych 
nie powinna być lokalizowana nowa rozproszona zabudowa. Lokalizację nowych budynków na terenach 
rolniczych należy umożliwić wyłącznie dla istniejących siedlisk rolniczych.  Należy zachować układ 
przestrzenny osiedli, nowe inwestycje powinny być wpisane harmonijnie w zastany układ.  
Generalną zasadą jest grupowanie zabudowy w zwarte i przestrzennie czytelne jednostki zabudowy 
przedzielone terenami rolnymi, lasami. Obszary objęte ochroną przyrody i krajobrazu powinny tworzyć 
ciągły układ, co zapewnia najlepszy komfort zamieszkiwania na terenach przeznaczonych dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej.  
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  Załącznik nr 4 do uchwały  

Nr XXIII/207/17 
Rady Gminy Babiak 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 
 

 

                                        Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 

 

                Lista nie uwzględnionych uwag 

 
 

1. Rada Gminy Babiak nie uwzględnia uwagi Państwa M. i W. K., zam. w Zakrzewie 

 

Państwo M. i W. K., nie wnosili wniosków do zmiany studium gminy Babiak. Pani M. K. jest 

właścicielką działek o nr ewid. 113/3 i 113/4 w obrębie Zakrzewo. Część zabudowana działki 

113/4 w paśmie zabudowy przy drodze gminnej przeznaczona jest w studium pod dominujące 

funkcje: zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

rekreacyjnej/letniskowej oznaczone symbolem M oraz pozostała część terenu pod tereny upraw 

rolnych, jest oznaczona symbolem R.  

Wnoszący uwagę wnoszą o usunięcie z projektu studium zapisów umożliwiających lokalizację 
instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. Państwo K. napisali: 

 „My niżej podpisani (...) właściciele nieruchomości położonej  w Zakrzewie na działce o numerze 

113/3 i 113/4 wnoszę o usunięcie z Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. 

Zakrzewo położone jest na terenie o wysokich walorach krajobrazowych, który z tego względu 

został objęty ustawową ochroną. Obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie stosownej ochrony 

takim terenom i niedopuszczanie do lokowania na ich obszarze inwestycji o charakterze 

przemysłowym, stojących w całkowitej sprzeczności z rolniczym charakterem wsi oraz jej 

bezpośredniej okolicy.  

Krajobraz oraz nieskażone środowisko to jedyne walory tego rejonu gminy Babiak i zadaniem 

władz gminy jest ochrona tych walorów. Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkiem 

ochrony chronionego krajobrazu przez lokalne władze. Zwracamy również uwagę, że 

dopuszczenie do realizacji inwestycji znacząco negatywnie oddziaływującej na teren chroniony 

prawnie jako teren krajobrazu chronionego stanowi naruszenie obowiązującego w Polsce prawa 

(Dz.U.2016.0.2134 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Dodatkowo planowane zmiany do studium wprowadzane są dla potrzeb i na skutek działań 
jednego inwestora i uwzględniają jego interes, natomiast nie są wynikiem kompleksowego 

planowania rozwoju inwestycji w gminie i nie uwzględniają charakteru ukształtowania przyrody i 

sposobu prowadzenia działalności gospodarczej - w przeważającej części rolniczej - w gminie.   

W związku z powyższym, zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planów lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej w rejonie Zakrzewa, która doprowadzi do dewastacji malowniczego krajobrazu 

wsi, będzie mieć bardzo silny negatywny wpływ na rolniczy krajobraz wsi i okolicy, a tym samym 

uniemożliwi rozwój agroturystyki i doprowadzi do znaczącego spadku wartości położonych we wsi 

nieruchomości. 

Z definicji krajobrazu chronionego wynika, że władze gminy powinny zapewnić takim rejonom 

wszelką możliwa ochronę. Jako obszar zakwalifikowany jako rejon chronionego krajobrazu, teren 

Zakrzewa powinien być więc z definicji chroniony przed tego typu inwestycjami.  

Niefrasobliwość władz gminy, których decyzje umożliwiły lokalizację na terenie Zakrzewa turbin 

wiatrowych (których szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi został naukowo udowodniony), 

doprowadziła do sytuacji, gdzie w świetle obowiązujących przepisów, właściciele nieruchomości 

położonych w strefie poniżej dziesięciokrotności wysokości konstrukcji turbiny już wkrótce staną 
wobec bardzo poważnych ograniczeń w zakresie dysponowania własnymi działkami. Większość 
mieszańców nie jest nawet świadoma tego, że decyzje podjęte wcześniej przez Wójta  Gminy 
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Babiak doprowadziły do naruszenia ich konstytucyjnego prawa i radykalnego spadku wartości 

należących do nich nieruchomości. 

Zwracam się więc do władz Gminy Babiak z apelem o niewprowadzanie do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów stanowiących dalsze 

naruszenie interesów zdecydowanej większości mieszkańców Zakrzewa, umożliwiających 

inwestorowi, którego plany w zakresie budowy turbin wiatrowych zostały udaremnione, realizację 
inwestycji stojącej w sprzeczności z rolniczym i agroturystycznym charakterem tego terenu i 

podkreślamy, iż oczekuje, by władze Gminy Babiak zapewniły  rejonowi Zakrzewa  przewidzianą 
prawem ochronę.” 

Na działkach stanowiących własność Pani M. K. nie planuje się lokalizacji urządzeń 
fotowoltaicznych. Możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych planuje się w południowej 

części Zakrzewa. 

Zdaniem Rady Gminy Babiak instalacje fotowoltaiczne nie powodują skażenia środowiska. Ze 

względu na brak ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i brak negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzi są korzystnym dla środowiska sposobem pozyskiwania energii 

elektrycznej. Wyznaczenie strefy w obrębie której dopuszczona jest lokalizacja urządzeń 
fotowoltaicznych nie oznacza, że wszystkie działki zostaną przeznaczone pod urządzenia 

fotowoltaiczne. Może to nastąpić tylko na działkach właścicieli, którzy będą planowali takie 

przedsięwzięcia. Ograniczone miejscowo, ustawione na ziemi niskie i ogrodzone panele nie 

powodują pogorszenia walorów krajobrazowych wsi. Nie jest prawdziwe twierdzenie, iż 
lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Teren gminy 

znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

utworzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 r. (Dz. 

Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1, poz. 86) w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu 

chronionego na terenie Województwa Konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Obszar 

został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia 

społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym 

korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę zmieniono 

Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym uchwałę w 

sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad 

korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144) Obszar 

został utrzymany w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14 poz. 246) Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, który stanowi, że formy ochrony przyrody utworzone przed wejściem 

w życie tej ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy, zostało 

podtrzymane istnienie ww. obszaru chronionego krajobrazu. Jednakże cytowana uchwała 

Wojewody Konińskiego zachowała moc jedynie w zakresie istnienia form ochrony przyrody. Tym 

samym nie obowiązują wprowadzone nią zakazy. 

Odpowiadając na zarzuty, iż studium wykonywane jest na wniosek inwestora, należy 

zauważyć, że dla takiego przeznaczenia nie zostały złożone wnioski. Planowanie fotowoltaiki jest 

propozycją ekologicznego sposobu pozyskiwania energii na terenie gminy, jako alternatywy dla 

wydobycia węgla brunatnego i pozyskiwania energii ze spalania tego węgla. Wykorzystanie 

energii słonecznej dla pozyskiwania energii elektrycznej jest aktualnie jedną z najczystszych i 

najmniej inwazyjnych metod dla środowiska. Jest popierane przez organizacje ekologiczne.  

Należy także zauważyć, iż studium, jako dokument strategiczny nie daje prawa do sytuowania 

urządzeń fotowoltaicznych. Wobec braku dla terenu gminy Babiak planu zagospodarowania 

przestrzennego inwestycje te mogą być sytuowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

w przypadku większych obszarów (na terenie obszaru chronionego krajobrazu obszaru równego 

lub większego od 0,5ha) po pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Tak więc usunięcie możliwości lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych ze studium 

nie daje żadnej gwarancji, iż nie powstanie taka inwestycja. W przypadku uzyskania pozytywnych 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego wójt gminy jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej. W przypadku braku 

podstaw dla odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy jest także zobowiązany do wydania 

tej decyzji, która stanowi podstawę dla uzyskania pozwolenia na budowę. Także na terenach, dla 

których studium nie przewiduje takiego przeznaczenia mogą powstać instalacje fotowoltaiczne.  
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2. Rada Gminy Babiak nie uwzględnia uwagi Państwa M.i T.R., zam. w Warszawie.  

 

Państwo M.i T. R., wnosili wniosek do zmiany studium gminy Babiak. Wnieśli o usunięcie ze 

studium możliwości wydobycia węgla brunatnego, z przywołaniem referendum gminnego. 

Wniosek został uwzględniony. Państwo R. nie wnosili innych wniosków. 

Państwo R. są właścicielami działki o nr ewid. 173/3 w obrębie Zakrzewo. Cała działka 

przeznaczona jest w studium pod dominujące funkcje: zabudowy zagrodowej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacyjnej/letniskowej oznaczone symbolem M. 

Wnoszący uwagę wnoszą o usunięcie z projektu studium zapisów umożliwiających lokalizację 
instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. Państwo R. napisali: 

 „My niżej podpisani (...) właściciele nieruchomości położonej  w Zakrzewie na działce o numerze 

173/3 wnosimy o usunięcie z Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. 

Zakrzewo położone jest na terenie o wysokich walorach krajobrazowych, który z tego względu 

został objęty ustawową ochroną. Obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie stosownej ochrony 

takim terenom i niedopuszczanie do lokowania na ich obszarze inwestycji o charakterze 

przemysłowym, stojących w całkowitej sprzeczności z rolniczym charakterem wsi oraz jej 

bezpośredniej okolicy.  

Krajobraz oraz nieskażone środowisko to jedyne walory tego rejonu gminy Babiak i zadaniem 

władz gminy jest ochrona tych walorów. Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkiem 

ochrony chronionego krajobrazu przez lokalne władze. Zwracamy również uwagę, że 

dopuszczenie do realizacji inwestycji znacząco negatywnie oddziaływującej na teren chroniony 

prawnie jako teren krajobrazu chronionego stanowi naruszenie obowiązującego w Polsce prawa 

(Dz.U.2016.0.2134 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Dodatkowo planowane zmiany do studium wprowadzane są dla potrzeb i na skutek działań 
jednego inwestora i uwzględniają jego interes, natomiast nie są wynikiem kompleksowego 

planowania rozwoju inwestycji w gminie i nie uwzględniają charakteru ukształtowania przyrody i 

sposobu prowadzenia działalności gospodarczej - w przeważającej części rolniczej - w gminie.   

W związku z powyższym, zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planów lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej w rejonie Zakrzewa, która doprowadzi do dewastacji malowniczego krajobrazu 

wsi, będzie mieć bardzo silny negatywny wpływ na rolniczy krajobraz wsi i okolicy, a tym samym 

uniemożliwi rozwój agroturystyki i doprowadzi do znaczącego spadku wartości położonych we wsi 

nieruchomości. 

Z definicji krajobrazu chronionego wynika, że władze gminy powinny zapewnić takim rejonom 

wszelką możliwa ochronę. Jako obszar zakwalifikowany jako rejon chronionego krajobrazu, teren 

Zakrzewa powinien być więc z definicji chroniony przed tego typu inwestycjami.  

Niefrasobliwość władz gminy, których decyzje umożliwiły lokalizację na terenie Zakrzewa turbin 

wiatrowych (których szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi został naukowo udowodniony), 

doprowadziła do sytuacji, gdzie w świetle obowiązujących przepisów, właściciele nieruchomości 

położonych w strefie poniżej dziesięciokrotności wysokości konstrukcji turbiny już wkrótce staną 
wobec bardzo poważnych ograniczeń w zakresie dysponowania własnymi działkami. Większość 
mieszańców nie jest nawet świadoma tego, że decyzje podjęte wcześniej przez Wójta  Gminy 

Babiak doprowadziły do naruszenia ich konstytucyjnego prawa i radykalnego spadku wartości 

należących do nich nieruchomości. 

Zwracam się więc do władz Gminy Babiak z apelem o niewprowadzanie do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów stanowiących dalsze 

naruszenie interesów zdecydowanej większości mieszkańców Zakrzewa, umożliwiających 

inwestorowi, którego plany w zakresie budowy turbin wiatrowych zostały udaremnione, realizację 
inwestycji stojącej w sprzeczności z rolniczym i agroturystycznym charakterem tego terenu i 

podkreślamy, iż oczekuje, by władze Gminy Babiak zapewniły  rejonowi Zakrzewa  przewidzianą 
prawem ochronę.” 
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Na działkach stanowiących własność Państwa M.i T. R. nie planuje się lokalizacji urządzeń 
fotowoltaicznych. Możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych planuje się w południowej 

części Zakrzewa. 

Zdaniem Rady Gminy Babiak instalacje fotowoltaiczne nie powodują skażenia środowiska. Ze 

względu na brak ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i brak negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzi są korzystnym dla środowiska sposobem pozyskiwania energii 

elektrycznej. Wyznaczenie strefy w obrębie której dopuszczona jest lokalizacja urządzeń 
fotowoltaicznych nie oznacza, że wszystkie działki zostaną przeznaczone pod urządzenia 

fotowoltaiczne. Może to nastąpić tylko na działkach właścicieli, którzy będą planowali takie 

przedsięwzięcia. Ograniczone miejscowo, ustawione na ziemi niskie i ogrodzone panele nie 

powodują pogorszenia walorów krajobrazowych wsi. Nie jest prawdziwe twierdzenie, iż 
lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Teren gminy 

znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

utworzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 r. (Dz. 

Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1, poz. 86) w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu 

chronionego na terenie Województwa Konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Obszar 

został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia 

społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym 

korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę zmieniono 

Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym uchwałę w 

sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad 

korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144) Obszar 

został utrzymany w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14 poz. 246) Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, który stanowi, że formy ochrony przyrody utworzone przed wejściem 

w życie tej ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy, zostało 

podtrzymane istnienie ww. obszaru chronionego krajobrazu. Jednakże cytowana uchwała 

Wojewody Konińskiego zachowała moc jedynie w zakresie istnienia form ochrony przyrody. Tym 

samym nie obowiązują wprowadzone nią zakazy. 

Odpowiadając na zarzuty, iż studium wykonywane jest na wniosek inwestora, należy 

zauważyć, że dla takiego przeznaczenia nie zostały złożone wnioski. Planowanie fotowoltaiki jest 

propozycją ekologicznego sposobu pozyskiwania energii na terenie gminy, jako alternatywy dla 

wydobycia węgla brunatnego i pozyskiwania energii ze spalania tego węgla. Wykorzystanie 

energii słonecznej dla pozyskiwania energii elektrycznej jest aktualnie jedną z najczystszych i 

najmniej inwazyjnych metod dla środowiska. Jest popierane przez organizacje ekologiczne.  

Należy także zauważyć, iż studium, jako dokument strategiczny nie daje prawa do sytuowania 

urządzeń fotowoltaicznych. Wobec braku dla terenu gminy Babiak planu zagospodarowania 

przestrzennego inwestycje te mogą być sytuowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

w przypadku większych obszarów (na terenie obszaru chronionego krajobrazu obszaru równego 

lub większego od 0,5ha) po pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Tak więc usunięcie możliwości lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych ze studium 

nie daje żadnej gwarancji, iż nie powstanie taka inwestycja. W przypadku uzyskania pozytywnych 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego wójt gminy jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej. W przypadku braku 

podstaw dla odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy jest także zobowiązany do wydania 

tej decyzji, która stanowi podstawę dla uzyskania pozwolenia na budowę. Także na terenach, dla 

których studium nie przewiduje takiego przeznaczenia mogą powstać instalacje fotowoltaiczne. 

 

3. Rada Gminy Babiak rozstrzyga co następuje: uwagę  Pana D.T., zam. w Zakrzewie 

uwzględnia się w następujący sposób: na terenie stanowiącym własność Pana D. T. usuwa się 
możliwość lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW, na terenach 

nie stanowiących własności wnoszącego uwagę, uwagi nie uwzględnia się. 
 

Pan D.T. właściciel dwudziestu ośmiu działek położonych w obrębie Zakrzewo nie składał 

wniosków do zmiany studium. Część jednej z działek – działki o nr ewid. 177 obr. Zakrzewo 

stanowiącej własność Pana D.T. jest w projekcie studium przeznaczona pod obszary, na których 
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dopuszcza się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, w granicach ich stref ochronnych 

związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

oznaczono symbolem REf. Część frontowa tej działki  

w paśmie zabudowy przy drodze gminnej przeznaczona jest w studium pod dominujące funkcje: 

zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

rekreacyjnej/letniskowej oznaczone symbolem M.  

Pan D.T. napisał pismo o tej samej treści: „Ja, niżej podpisany, (...) właściciel nieruchomości 

położonej w Zakrzewie na działce o numerze 177, wnosimy o usunięcie z Projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących 

możliwości lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. 

Zakrzewo położone jest na terenie o wysokich walorach krajobrazowych, który z tego względu 

został objęty ustawową ochroną. Obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie stosownej ochrony 

takim terenom i niedopuszczanie do lokowania na ich obszarze inwestycji o charakterze 

przemysłowym, stojących w całkowitej sprzeczności z rolniczym charakterem wsi oraz jej 

bezpośredniej okolicy.  

Krajobraz oraz nieskażone środowisko to jedyne walory tego rejonu gminy Babiak i zadaniem 

władz gminy jest ochrona tych walorów. Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkiem 

ochrony chronionego krajobrazu przez lokalne władze. Zwracamy również uwagę, że 

dopuszczenie do realizacji inwestycji znacząco negatywnie oddziaływującej na teren chroniony 

prawnie jako teren krajobrazu chronionego stanowi naruszenie obowiązującego w Polsce prawa 

(Dz.U.2016.0.2134 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Dodatkowo planowane zmiany do studium wprowadzane są dla potrzeb i na skutek działań 
jednego inwestora i uwzględniają jego interes, natomiast nie są wynikiem kompleksowego 

planowania rozwoju inwestycji w gminie i nie uwzględniają charakteru ukształtowania przyrody i 

sposobu prowadzenia działalności gospodarczej - w przeważającej części rolniczej - w gminie.   

W związku z powyższym, zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planów lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej w rejonie Zakrzewa, która doprowadzi do dewastacji malowniczego krajobrazu 

wsi, będzie mieć bardzo silny negatywny wpływ na rolniczy krajobraz wsi i okolicy, a tym samym 

uniemożliwi rozwój agroturystyki i doprowadzi do znaczącego spadku wartości położonych we wsi 

nieruchomości. 

Z definicji krajobrazu chronionego wynika, że władze gminy powinny zapewnić takim rejonom 

wszelką możliwa ochronę. Jako obszar zakwalifikowany jako rejon chronionego krajobrazu, teren 

Zakrzewa powinien być więc z definicji chroniony przed tego typu inwestycjami.  

Niefrasobliwość władz gminy, których decyzje umożliwiły lokalizację na terenie Zakrzewa turbin 

wiatrowych (których szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi został naukowo udowodniony), 

doprowadziła do sytuacji, gdzie w świetle obowiązujących przepisów, właściciele nieruchomości 

położonych w strefie poniżej dziesięciokrotności wysokości konstrukcji turbiny już wkrótce staną 
wobec bardzo poważnych ograniczeń w zakresie dysponowania własnymi działkami. Większość 
mieszańców nie jest nawet świadoma tego, że decyzje podjęte wcześniej przez Wójta  Gminy 

Babiak doprowadziły do naruszenia ich konstytucyjnego prawa i radykalnego spadku wartości 

należących do nich nieruchomości. 

Zwracam się więc do władz Gminy Babiak z apelem o niewprowadzanie do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów stanowiących dalsze 

naruszenie interesów zdecydowanej większości mieszkańców Zakrzewa, umożliwiających 

inwestorowi, którego plany w zakresie budowy turbin wiatrowych zostały udaremnione, realizację 
inwestycji stojącej w sprzeczności z rolniczym i agroturystycznym charakterem tego terenu i 

podkreślamy, iż oczekuje, by władze Gminy Babiak zapewniły rejonowi Zakrzewa przewidzianą 
prawem ochronę.” 

Wójt Gminy Babiak postanowił uwzględnić uwagę, nie przeznaczać działki stanowiącej 

własność wnoszącego uwagę pod urządzenia fotowoltaiczne, pozostawiając możliwość takiego 

przeznaczenia na działach właścicieli, którzy nie wnoszą uwag do takiego zagospodarowania 

terenu.  
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Zdaniem Rady Gminy Babiak instalacje fotowoltaiczne nie powodują skażenia środowiska. Ze 

względu na brak ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i brak negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzi są korzystnym dla środowiska sposobem pozyskiwania energii 

elektrycznej. Wyznaczenie strefy w obrębie której dopuszczona jest lokalizacja urządzeń 
fotowoltaicznych nie oznacza, że wszystkie działki zostaną przeznaczone pod urządzenia 

fotowoltaiczne. Może to nastąpić tylko na działkach właścicieli, którzy będą planowali takie 

przedsięwzięcia. Ograniczone miejscowo, ustawione na ziemi niskie i ogrodzone panele nie 

powodują pogorszenia walorów krajobrazowych wsi. Nie jest prawdziwe twierdzenie, iż 
lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Teren gminy 

znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

utworzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 r. (Dz. 

Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1, poz. 86) w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu 

chronionego na terenie Województwa Konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Obszar 

został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia 

społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym 

korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę zmieniono 

Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym uchwałę w 

sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad 

korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144) Obszar 

został utrzymany w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14 poz. 246) Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, który stanowi, że formy ochrony przyrody utworzone przed wejściem 

w życie tej ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy, zostało 

podtrzymane istnienie ww. obszaru chronionego krajobrazu. Jednakże cytowana uchwała 

Wojewody Konińskiego zachowała moc jedynie w zakresie istnienia form ochrony przyrody. Tym 

samym nie obowiązują wprowadzone nią zakazy. 

Odpowiadając na zarzuty, iż studium wykonywane jest na wniosek inwestora, należy 

zauważyć, że dla takiego przeznaczenia nie zostały złożone wnioski. Planowanie fotowoltaiki jest 

propozycją ekologicznego sposobu pozyskiwania energii na terenie gminy, jako alternatywy dla 

wydobycia węgla brunatnego i pozyskiwania energii ze spalania tego węgla. Wykorzystanie 

energii słonecznej dla pozyskiwania energii elektrycznej jest aktualnie jedną z najczystszych i 

najmniej inwazyjnych metod dla środowiska. Jest popierane przez organizacje ekologiczne.  

Należy także zauważyć, iż studium, jako dokument strategiczny nie daje prawa do sytuowania 

urządzeń fotowoltaicznych. Wobec braku dla terenu gminy Babiak planu zagospodarowania 

przestrzennego inwestycje te mogą być sytuowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

w przypadku większych obszarów (na terenie obszaru chronionego krajobrazu obszaru równego 

lub większego od 0,5ha) po pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Tak więc usunięcie możliwości lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych ze studium 

nie daje żadnej gwarancji, iż nie powstanie taka inwestycja. W przypadku uzyskania pozytywnych 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego wójt gminy jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej. W przypadku braku 

podstaw dla odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy jest także zobowiązany do wydania 

tej decyzji, która stanowi podstawę dla uzyskania pozwolenia na budowę. Także na terenach, dla 

których studium nie przewiduje takiego przeznaczenia mogą powstać instalacje fotowoltaiczne. 

 

4. Rada Gminy Babiak nie uwzględnia uwagi Pani E. K. i Pana J.P., zam. Dębno Królewskie. 

 

Pani E. K. i Pan J. P. nie składali wniosków do zmiany studium, są właścicielami działki o nr 

ewid. 16/1 w obrębie Dębno Królewskie. W obowiązującym dotąd studium cała działka 16/1 była 

oznaczona jako teren upraw, bez uwzględnienia istniejącego siedliska rolniczego. W zmianie 

studium w obrębie istniejącego siedliska rolniczego działka jest przeznaczona pod M - pod 

dominujące funkcje: zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

rekreacyjnej/letniskowej oraz pozostała część pod R – tereny upraw rolnych i UZ – tereny 

użytków zielonych. 

Wnoszący uwagi piszą, że studium posiada część „poświęconą planowaniu odkrywki Dęby 

Szlacheckie, które mają określoną mapę wydobycia przewidującą pozostawienie wsi Dębno 

Id: 0464F8E2-5224-4992-8D89-948952F95FF5. Podpisany Strona 6



 7 

Królewskie prawie w całości w wąskim pasie pomiędzy planowanym dołem wydobywczym a hałdą 
ziemi z wyrobiska, w tym przesmyku planowana jest również linia kolejowa wywozu urobku. 

Zakładamy, że w przyszłości, gdyby nastąpiła konieczność otwarcia kopalni my jako jedni z 

mieszkańców wsi Dębno Królewskie, będziemy narażeniu na chaos, zapylenie, utrudnienia 

zaopatrzeniowe i komunikacyjne, permanentny brak wody gruntowej oraz całkowity brak wody 

pitnej ( posiadamy dwie studnie o lustrze wody 15m oraz 22m z których czerpiemy wodę do 

potrzeb socjalno-bytowych – nie posiadamy przyłącza do wodociągu gminnego. Wnioskujemy o 

korekty lub uzgodnienie dodatkowe z kopalnią Konin o uściślenie założeń związanych z naszą 
posesją, nie widzimy możliwości zamieszkiwania w warunkach, które są przewidziane w 

proponowanych założeniach urbanistycznych i środowiskowych” 

Teren nie jest położony w granicach udokumentowanego złoża, nie jest przeznaczony w 

zmianie studium pod działalność górniczą. Zmiana studium nie przewiduje wydobycia węgla 

brunatnego na terenie gminy. Brak zatem zasadności uwzględnienia uwag.  

 

5. Rada Gminy Babiak rozstrzyga co następuje: uwagę Pani  E.O., zam. w Zakrzewie 

uwzględnia się w następujący sposób: na terenie stanowiącym własność Pani  E.O. usuwa się 
możliwość lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW, na terenach 

nie stanowiących własności wnoszącej uwagę, uwagi nie uwzględnia się . 
 

Pani E.O. nie wnosiła wniosków do zmiany studium gminy Babiak. Pani E. O. jest 

właścicielką działek o nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3 w obrębie Zakrzewo. Część zabudowana 

działki 181/2 w paśmie zabudowy przy drodze gminnej przeznaczona jest w studium pod 

dominujące funkcje: zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

rekreacyjnej/letniskowej oznaczone symbolem M,  pozostała część terenu przeznaczona jest pod 

obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznych - urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, w 

granicach ich stref ochronnych związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oznaczono symbolem REf. Pani E. O. podpisała uwagę o 

treści identycznej jak uwaga Pana D. T.. 

„Ja, niżej podpisana  (...) właścicielka nieruchomości położonej  w Zakrzewie na działce o 

numerze 181/2, 181/1, 181/3 wnoszę o usunięcie z Projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości 

lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa. 

Zakrzewo położone jest na terenie o wysokich walorach krajobrazowych, który z tego względu 

został objęty ustawową ochroną. Obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie stosownej ochrony 

takim terenom i niedopuszczanie do lokowania na ich obszarze inwestycji o charakterze 

przemysłowym, stojących w całkowitej sprzeczności z rolniczym charakterem wsi oraz jej 

bezpośredniej okolicy.  

Krajobraz oraz nieskażone środowisko to jedyne walory tego rejonu gminy Babiak i zadaniem 

władz gminy jest ochrona tych walorów. Wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów dotyczących możliwości lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakrzewa stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkiem 

ochrony chronionego krajobrazu przez lokalne władze. Zwracamy również uwagę, że 

dopuszczenie do realizacji inwestycji znacząco negatywnie oddziaływującej na teren chroniony 

prawnie jako teren krajobrazu chronionego stanowi naruszenie obowiązującego w Polsce prawa 

(Dz.U.2016.0.2134 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Dodatkowo planowane zmiany do studium wprowadzane są dla potrzeb i na skutek działań 
jednego inwestora i uwzględniają jego interes, natomiast nie są wynikiem kompleksowego 

planowania rozwoju inwestycji w gminie i nie uwzględniają charakteru ukształtowania przyrody i 

sposobu prowadzenia działalności gospodarczej - w przeważającej części rolniczej - w gminie.   

W związku z powyższym, zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planów lokalizacji farmy 

fotowoltaicznej w rejonie Zakrzewa, która doprowadzi do dewastacji malowniczego krajobrazu 

wsi, będzie mieć bardzo silny negatywny wpływ na rolniczy krajobraz wsi i okolicy, a tym samym 

uniemożliwi rozwój agroturystyki i doprowadzi do znaczącego spadku wartości położonych we wsi 

nieruchomości. 
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Z definicji krajobrazu chronionego wynika, że władze gminy powinny zapewnić takim rejonom 

wszelką możliwa ochronę. Jako obszar zakwalifikowany jako rejon chronionego krajobrazu, teren 

Zakrzewa powinien być więc z definicji chroniony przed tego typu inwestycjami.  

Niefrasobliwość władz gminy, których decyzje umożliwiły lokalizację na terenie Zakrzewa turbin 

wiatrowych (których szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi został naukowo udowodniony), 

doprowadziła do sytuacji, gdzie w świetle obowiązujących przepisów, właściciele nieruchomości 

położonych w strefie poniżej dziesięciokrotności wysokości konstrukcji turbiny już wkrótce staną 
wobec bardzo poważnych ograniczeń w zakresie dysponowania własnymi działkami. Większość 
mieszańców nie jest nawet świadoma tego, że decyzje podjęte wcześniej przez Wójta  Gminy 

Babiak doprowadziły do naruszenia ich konstytucyjnego prawa i radykalnego spadku wartości 

należących do nich nieruchomości. 

Zwracam się więc do władz Gminy Babiak z apelem o niewprowadzanie do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zapisów stanowiących dalsze 

naruszenie interesów zdecydowanej większości mieszkańców Zakrzewa, umożliwiających 

inwestorowi, którego plany w zakresie budowy turbin wiatrowych zostały udaremnione, realizację 
inwestycji stojącej w sprzeczności z rolniczym i agroturystycznym charakterem tego terenu i 

podkreślamy, iż oczekuje, by władze Gminy Babiak zapewniły  rejonowi Zakrzewa  przewidzianą 
prawem ochronę.” 

Wójt Gminy Babiak postanowił uwzględnić uwagę, nie przeznaczać działek stanowiących 

własność wnoszącej uwagę pod urządzenia fotowoltaiczne, pozostawiając możliwość takiego 

przeznaczenia na działach właścicieli, którzy nie wnoszą uwag do takiego zagospodarowania 

terenu.  

Zdaniem Rady Gminy Babiak instalacje fotowoltaiczne nie powodują skażenia środowiska. Ze 

względu na brak ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i brak negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzi są korzystnym dla środowiska sposobem pozyskiwania energii 

elektrycznej. Wyznaczenie strefy w obrębie której dopuszczona jest lokalizacja urządzeń 
fotowoltaicznych nie oznacza, że wszystkie działki zostaną przeznaczone pod urządzenia 

fotowoltaiczne. Może to nastąpić tylko na działkach właścicieli, którzy będą planowali takie 

przedsięwzięcia. Ograniczone miejscowo, ustawione na ziemi niskie i ogrodzone panele nie 

powodują pogorszenia walorów krajobrazowych wsi. Nie jest prawdziwe twierdzenie, iż 
lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Teren gminy 

znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

utworzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 r. (Dz. 

Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1, poz. 86) w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu 

chronionego na terenie Województwa Konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Obszar 

został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia 

społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym 

korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę zmieniono 

Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym uchwałę w 

sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad 

korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144) Obszar 

został utrzymany w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14 poz. 246) Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, który stanowi, że formy ochrony przyrody utworzone przed wejściem 

w życie tej ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy, zostało 

podtrzymane istnienie ww. obszaru chronionego krajobrazu. Jednakże cytowana uchwała 

Wojewody Konińskiego zachowała moc jedynie w zakresie istnienia form ochrony przyrody. Tym 

samym nie obowiązują wprowadzone nią zakazy. 

Odpowiadając na zarzuty, iż studium wykonywane jest na wniosek inwestora, należy 

zauważyć, że dla takiego przeznaczenia nie zostały złożone wnioski. Planowanie fotowoltaiki jest 

propozycją ekologicznego sposobu pozyskiwania energii na terenie gminy, jako alternatywy dla 

wydobycia węgla brunatnego i pozyskiwania energii ze spalania tego węgla. Wykorzystanie 

energii słonecznej dla pozyskiwania energii elektrycznej jest aktualnie jedną z najczystszych i 

najmniej inwazyjnych metod dla środowiska. Jest popierane przez organizacje ekologiczne.  

Należy także zauważyć, iż studium, jako dokument strategiczny nie daje prawa do sytuowania 

urządzeń fotowoltaicznych. Wobec braku dla terenu gminy Babiak planu zagospodarowania 
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przestrzennego inwestycje te mogą być sytuowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

w przypadku większych obszarów (na terenie obszaru chronionego krajobrazu obszaru równego 

lub większego od 0,5ha) po pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Tak więc usunięcie możliwości lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych ze studium 

nie daje żadnej gwarancji, iż nie powstanie taka inwestycja. W przypadku uzyskania pozytywnych 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego wójt gminy jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej. W przypadku braku 

podstaw dla odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy jest także zobowiązany do wydania 

tej decyzji, która stanowi podstawę dla uzyskania pozwolenia na budowę. Także na terenach, dla 

których studium nie przewiduje takiego przeznaczenia mogą powstać instalacje fotowoltaiczne. 

 

6. Rada Gminy Babiak nie uwzględnia uwagi  KWB Konin S.A. 62-540 Kleczew, ul. 600-lecia 9 

 

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. wniosła uwagi: 

„W sporządzonym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniono 

jedynie występowanie złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie, natomiast nie odniesiono się do 

wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. z dnia 25.01.2016r.(DT-TOS-211-

00614/2016) o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Babiak w zakresie zwałowiska zewnętrznego oraz pasa infrastruktury technicznej 

eksploatacji złoża Dęby Szlacheckie, który do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony.(...) 

Z przedstawionych materiałów nie wynika również, aby zgodnie z postanowieniami Art. 11 pkt 

6) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 518) 

organ opracowujący studium wystąpił o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w 

zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

wystąpił o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do: 

a) starosty powiatowego, 

b) gmin sąsiednich, 

c) właściwego konserwatora zabytków, 

d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego 

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f) właściwego organu administracji geologicznej.” 

W związku z powyższym PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. wnosi o uwzględnienie w 

procesie prac nad studium zakresu zmian do projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak określonego w naszym wniosku z dnia 

25.01.2016r. (DT-TOS-211-00614/2016). Bez jego uwzględnienia nie będzie bowiem technicznej 

możliwości wyeksploatowania złoża Dęby Szlacheckie, a co za tym idzie nie będą dochowane 

standardy gwarantujące jego możliwość eksploatacji w przyszłości.” 

Konieczność ustalenia w studium wydobycia węgla brunatnego wraz z zabezpieczeniem 

terenu dla zwałowiska zewnętrznego KWB Konin S.A. wywodzi z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze, który nakazuje wprowadzenie do studium udokumentowanych złóż 
kopalin oraz z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. KWB 

Konin S.A. twierdzi, iż konieczność wprowadzenie do studium informacji o złożach kopalin 

stanowi gwarancję umożliwienia ich wydobycia. KWB Konin S.A. stwierdza, wydobycie złóż 
kopalin objętych własnością górniczą stanowi inwestycję celu publicznego, a studium powinno 

zawierać wskazanie obszarów, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania województwa i 

ustaleniami programów o których mowa w art. 48 ust.1. 

Zdaniem Rady Gminy Babiak fakt udokumentowania złóż kopalin nie zobowiązuje gminy do 

uwzględnienia wniosku KWB Konin S.A. w sprawie umożliwienia ich wydobycia. 

Udokumentowane złoże węgla brunatnego Dęby Szlacheckie zgodnie z „Dodatkiem nr 1 do 

kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie w kat. C1” 

zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska DGK-VIII-47418243/25/17838/15/MW z dnia 

13.05.2015 r. zostało naniesione na rysunku zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak oraz opisane w tekście studium. W obrębie 
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południowej części złoża, wydobycia którego dotyczył wniosek KWB Konin S.A. nie 

zaplanowano rozwoju jednostek osadniczych. Złoże jest w ten sposób chronione, dla 

ewentualnego przyszłego wydobycia, jeśli w przyszłości powstanie racjonalne uzasadnienie dla 

jego wydobycia lub lepsze, mniej szkodzące środowisku metody wydobycia. Wydobycie węgla 

brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie nie jest zaliczone do programów o których mowa w art. 48 

ust.1 – centralnych programów służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

krajowym, nie jest też zaliczone do inwestycji celu publicznego zaliczonych do inwestycji o 

znaczeniu wojewódzkim. Zadania rządowe na terenie województwa zostały określone w tekście 

planu zagospodarowania województwa Wielkopolskiego. „Zgodnie z art. 39 ust. 4 Upzp w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się programy zawierające zadania 

rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz te inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 

województwa. Do zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

zaliczony został pakiet inwestycyjny wynikający z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie 

Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme – NSIP). Program ten obejmuje różne 

zadania dotyczące realizacji, i bezpieczeństwa użytkowania elementów infrastruktury wojskowej. 

W województwie wielkopolskim obejmuje on: 

− infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Poznań – Krzesiny (miasto 

Poznań, gmina Kórnik), 

− infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację lotniska Powidz (gmina Powidz), 

− infrastrukturę dla sił wzmocnienia NATO – modernizację Składnicy Materiałów Pędnych i 

Smarów w miejscowości Porażyn (gmina Opalenica), 

− modernizację infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli w Babkach (gmina Mosina) 

Sporządzając projekt zmiany studium dokonano szerokiej analizy ustaleń Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, uchwalonego przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLII/628/2001 z 26 listopada 2001 r., ogłoszoną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 35, poz. 1052 z 2002 r. zmienionego 

uchwałą nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 155 poz. 2953 z dnia 

05.08.2010 r.) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w punkcie 

29.3. „Racjonalne wykorzystanie złóż kopalin” stwierdza: 

„Surowcami mineralnymi występującymi na terenie województwa wielkopolskiego, które mają 
duże znaczenie dla gospodarki Wielkopolski i kraju są przede wszystkim surowce energetyczne i 

chemiczne (ryc. 46)” Wśród złóż surowców energetycznych, które posiadają znaczenie 

ponadlokalne wymienia: 

„− złoża węgla brunatnego występujące głównie we wschodniej części województwa, które są i 
będą intensywnie eksploatowane w rejonie Konina i Turku. Obecnie eksploatowanych jest już 8 

złóż, a w dalszej kolejności przewiduje się eksploatację złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), 

„Ościsłowo” (gminy Ślesin i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów), 

„Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz „Dęby Szlacheckie” (gminy: Babiak i Koło)” 

Na planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego planu województwa zatytułowanej 

„Struktura przestrzenna” niemal połowę gminy Babiak wskazano jako tereny złóż węgla 

przewidzianych do eksploatacji - cały teren złoża, także teren dla którego brak było 

ekonomicznego uzasadnienie wydobycia wg stanu udokumentowania w czasie opracowania ww. 

planu województwa. Jednocześnie przez złoża wskazane do eksploatacji przebiegają: krajowa 

linia kolejowa nr 131, dwie drogi wojewódzkie, gazociągi wysokiego ciśnienia.  Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego nie przewiduje zmiany tras tak 

ważnych dróg i sieci infrastruktury technicznej. Plan zagospodarowania województwa 

wielkopolskiego wskazując jako przeznaczone do eksploatacji całe złoże udokumentowane w 

poprzednich latach, nie uwzględniający aktualnych granic udokumentowanego złoża zgodnie z 

„Dodatkiem nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby 

Szlacheckie w kat. C1” zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska DGK-VIII-

47418243/25/17838/15/MW z dnia 13.05.2015 r. jest nieaktualny.  

Najwyżej w hierarchii aktów planistycznych państwa znajduje się Koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania kraju, która określa ramy kształtowania polityki przestrzennej państwa. 
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Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju - zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - sporządza minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, biorąc za podstawę cele zawarte w takich rządowych dokumentach strategicznych 

jak Strategia Rozwoju Kraju oraz w dziewięciu strategiach zintegrowanych. Zgodnie z ustawą 
koncepcja ma także uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o 

przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego jest także niezgodny z Koncepcją 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030, która nie ustala bezwzględnego i jedynie 

możliwego przeznaczenia terenów złóż pod wydobycie ale wskazuje: „Ewentualne uruchomienie 

nowych złóż eksploatacji zasobów energetycznych, szczególnie węgla brunatnego, zostanie 

poprzedzone szczegółową wielokryterialną analizą opłacalności z pełnym uwzględnieniem 

aspektów społecznych i ekologicznych.” Ochrona złóż kopalin przewidziana w KPZK 2030 

związana jest z wprowadzeniem pojęcia surowców strategicznych (energetycznych, 

metalicznych, chemicznych i skalnych) Lokalizacja niezagospodarowanych złóż tych surowców 

ma być obligatoryjnie uwzględniana w aktach planistycznych. Do złóż strategicznych węgla 

brunatnego KZPK 2030 zaliczyła wyłącznie złoża „Legnica”, „Gubin”, „Gubin 1”, Złoczew”.  

Należy uznać, iż zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

stwierdzenie: „w dalszej kolejności przewiduje się eksploatację złóż” należy uznać za daleko 

idące przybliżenie mające na celu konieczność ochrony złóż, a nie ograniczanie możliwości np. 

remontów dróg, trwającej modernizacji linii kolejowej, budowy gazociągów, nie stanowi 

ograniczania władztwa planistycznego gminy przy sporządzaniu studium i planów 

zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania województwa nie stwierdza kiedy 

należy rozpocząć eksploatację złóż. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w Kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego w punkcie 30 zatytułowanym „Poprawa stanu środowiska i 

racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi” w podpunkcie 30.3 stwierdza: „Kopaliny 

należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego podlegają ochronie 

polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, kompleksowym wykorzystaniu i 

niezwłocznej rekultywacji złóż wyeksploatowanych. Obszary udokumentowanych złóż kopalin i 

perspektywicznego występowania złóż, zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, muszą 
więc być chronione przed trwałym zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich przyszłe 

wykorzystanie.” 

„Złoża węgla brunatnego występujące głównie we wschodniej części województwa, które są i 

będą intensywnie eksploatowane w rejonie Konina i Turku. Obecnie eksploatowanych jest już 8 

złóż, a w dalszej kolejności przewiduje się eksploatację złóż: „Tomisławice” (gmina Wierzbinek), 

„Ościsłowo” (gminy Ślesin i Wilczyn) „Piaski” (gminy: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów), 

„Mąkoszyn” (gmina Wierzbinek) oraz „Dęby Szlacheckie” (gminy: Babiak i Koło) Część 
udokumentowanych złóż węgla brunatnego położonych w centralnej i północno-zachodniej części 

województwa nie będzie eksploatowana ze względu na ochronę wartości przyrodniczych oraz 

uwarunkowania społeczno – gospodarcze (złoże „Rów Poznański”: Czarnków – Szamotuły – 

Poznań – Czempiń – Krzywiń – Gostyń i złoże „Trzcianka”) 

Przyjęcie stanowiska, iż przez zamieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa informacji, iż: „Kopaliny należące do nieodnawialnych zasobów środowiska 

przyrodniczego podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, 

kompleksowym wykorzystaniu i niezwłocznej rekultywacji złóż wyeksploatowanych. Obszary 

udokumentowanych złóż kopalin i perspektywicznego występowania złóż, zwłaszcza surowców o 

znaczeniu strategicznym, muszą więc być chronione przed trwałym zainwestowaniem, 

uniemożliwiającym ich przyszłe wykorzystanie” oraz przez wskazanie nieaktualnych granic złoża 

gmina utraciła władztwo planistyczne na terenie własnej jednostki samorządu terytorialnego 

byłoby daleko idącą ingerencją w konstytucyjną autonomiczność i samorządność gminy i nie 

znajduje oparcia w przepisach prawa. Zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 i 11 

Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 

1955 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607), społeczności lokalne mają - w zakresie określonym 

prawem - swobodę działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie 

wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy. 
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Na podstawie aktualnych ekspertyz naukowych w zakresie skutków ekonomicznych dalszej 

eksploatacji w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim oraz skutków 

ekonomicznych ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Dęby 

Szlacheckie - analizy kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wpływu 

ewentualnej budowy kopalni węgla brunatnego na wody powierzchniowe i podziemne 

stwierdzono, iż i aktualnie uruchomienie nowej odkrywki „Dęby Szlacheckie” nie można uznać za 

racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, zatem jest niezgodne z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

Zgodnie z wiążącym referendum gminnym mieszkańcy gminy Babiak byli przeciwni 

możliwości budowy kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Babiak w oparciu o złoże Dęby 

Szlacheckie. Stanowisko mieszkańców uwzględniono sporządzając zmianę studium. Nie 

uwzględniono wniosku KWB Konin S.A. w sprawie możliwości wydobycia węgla brunatnego na 

terenie gminy Babiak. Na terenach wnioskowanych przez KWB Konin S.A niezbędnych w 

przypadku budowy kopalni węgla brunatnego nie zaplanowano terenu pod powierzchniową 
eksploatację, nie zaplanowano zmiany przebiegów dróg, w tym drogi wojewódzkiej, zmiany 

przebiegu gazociągów wysokiego ciśnienia, w tym nowego gazociągu Gustorzyn – Odolanów 

likwidacji wielu wsi, likwidacji istniejących elektrowni wiatrowych, likwidacji zabudowy 

rozproszonej, nie przewidziano zmiany przebiegu i likwidacji cieków wodnych, nie zaplanowano 

likwidacji powiązań ekologicznych i obniżenia poziomu wód gruntowych i wód podziemnych, nie 

zaplanowano nierolniczego przeznaczenia podlegających ochronie gleb wysokich klas 

bonitacyjnych, wymagających zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie 

nierolnicze, nie przewidziano sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wydobycia węgla brunatnego. Tym samym bezprzedmiotowe było projektowanie terenu pod 

zwałowisko zewnętrzne oraz pas infrastruktury technicznej.  

Tu należy zauważyć, iż nie jest prawdziwe twierdzenie, iż wniosek KWB Konin S.A. do dnia 

składania uwag nie został rozpatrzony. Procedura planistyczna określona w art. 11 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 

ze zm.) nie przewiduje w toku procedowania podejmowania odrębnych decyzji, postanowień 
dokumentujących sposób uwzględnienia wniosków i zawiadamiania o nich wnioskodawców. 

Wnioski są rozpatrywane przy sporządzaniu projektu studium. Sporządzony projekt następnie jest 

poddany opiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i przesyłany do 

uzgodnień i opiniowania zewnętrznego – przez organy i instytucje wskazane w w/w artykule.  

Nie jest prawdziwe twierdzenie, iż w toku procedowania nie dokonano wymaganych prawem 

uzgodnień oraz nie zasięgnięto opinii. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko uzyskał uzgodnienia: Wojewody Wielkopolskiego, Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinie: Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Starosty Kolskiego, Wójta Gminy Osiek Mały, Wójta 

Gminy Koło, Wójta Gminy Grzegorzew, Burmistrza Kłodawy, Burmistrza Miasta i Gminy 

Przedecz, Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Burmistrza Sompolna, Wójt Gminy Topólka, Wójt 

Gminy Wierzbinek, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Koninie, Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Poznaniu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nadodrzańskiego Oddziału 

Straży Granicznej, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Ministra Środowiska, Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, Geologa Powiatowego, Dyrektora RZGW w Poznaniu, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kole, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Przy czym 

opinie nie są wiążące dla organu sporządzającego zmianę studium, który nie jest tym samym nimi 

związany „Najluźniejszą formą współdziałania organów administracji publicznej jest 

współdziałanie polegające na zasięganiu opinii. Współdziałanie takie polega na tym, że jeden z 

organów jest zobowiązany, przed podjęciem decyzji, do zasięgnięcia opinii w sprawie od innego 

organu. Organ zobowiązany do zasięgnięcia opinii, nie jest prawnie związany stanowiskiem 

organu opiniującego. Współdziałanie, którego istotą jest wyrażenie opinii, zbliżone jest do 

konsultacji czy też doradztwa.” (por. Uchwała NSA z dnia 15 lutego 1990 r. OPK 14/98, ONSA 

1999, nr 3, poz.80) W przypadku gdy forma współdziałania, o której mowa w art. 11 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przybiera postać „opinii”, to organ sporządzający 
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studium jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy treści stanowiska podmiotu opiniującego 

jako składnika materiału dowodowego, nie ma natomiast obowiązku jej uwzględnienia (por. T. 

Bąkowski, Komentarz do art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, publ. 

lex) 
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