
  

Uchwała Nr 3463/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ 

Wielkopolski na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2030 roku  

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 10f. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydaje pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Książ Wielkopolski na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  



 

Uzasadnienie 
Do uchwały Nr 3463/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ 

Wielkopolski na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2030 roku 

 

Zgodnie z treścią art. 10f. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt 

opracowując projekt strategii rozwoju przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania 

opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa. Zgodnie z art. 10f ust. 3 ww. ustawy Zarząd Województwa wydaje opinię w 

terminie 30 dni od otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. Stosowny wniosek Burmistrza 

Gminy Książ Wielkopolski wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 23 marca 2021 r., powodując konieczność wydania wyżej wskazanej 

opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (dalej jako 

SRWW 2030), dokumentem precyzującym cele strategiczne w wymiarze przestrzennym jest 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ 

(dalej jako PZPWW). Zakres PZPWW określony w art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) 

pozwala wydać opinię w przedmiotowej sprawie.  

 

Ocenę spójności przekazanego projektu strategii z SRWW 2030 dopełnia opinia sposobu 

uwzględniania w nim celów strategicznych w wymiarze społecznym i gospodarczym, o których  

mowa w art. 11 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

oraz obszarów strategicznej interwencji (art. 11 ust 1c pkt 6 i 7 wskazanej regulacji). 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę, że wydana opinia nie jest 

równoznaczna z oceną kwalifikowalności i decyzją dofinansowania projektów, przedsięwzięć 

lub inwestycji wskazanych w przekazanym projekcie strategii. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 3463/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
15 kwietnia 2021 r. 

 

Opinia Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ Wielkopolski na lata 
2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz 

dotycząca sposobu uwzględniania w nim ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonej 

w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 
Wielkopolska 2020+ 

 
 

W nawiązaniu do wniosku Burmistrza Gminy Książ Wielkopolski, w sprawie wydania opinii 

dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonej w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

informuje, że ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ 

Wielkopolski na lata 2021-2030 są następujące:  

 

1. w zakresie kształtowania spójnej sieci osadniczej: 
a. Książ Wielkopolski – ośrodek gminny, 
b. strefa niskiej intensywności procesów osadniczych, 
c. strefa ograniczania intensywności procesów osadniczych, 

2. w zakresie ochrony walorów przyrodniczych: 
a. Obszar Natura 2000 – obszary ptasie – Ostoja Rogalińska PLB 300017, 
b. Obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe – Rogalińska Dolina Warty PLH 

300012, 
c. zapewnienie trwałości i ciągłości systemu przyrodniczego województwa – 

międzynarodowe, krajowe i ponadlokalne obszary węzłowe, 
d. międzynarodowe, krajowe i regionalne korytarze ekologiczny dolin rzecznych, 
e. krajowe korytarze lądowe, 

3. w zakresie kształtowania i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
przyrodniczego: 
a. lasy, 
b. obszary predysponowane do zalesień, 
c. obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji, 
d. obszary o niskich zasobach wód powierzchniowych, 
e. wody płynące i stojące, 
f. ekosystemy zależne od wód (mokradła), 
g. planowane zbiorniki małej retencji wodnej, 
h. strefy wododziałowe, 
i. główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) – Pradolina Warszawa – Berlin (Koło-

Odra) nr 150, 
j. obszary chronione według ustawy prawo wodne: 

 jednolite części wód, przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych, 

 obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa  
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 

k. jednolite części wód, przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych, 

l. doliny rzek – elementy naturalnego ukształtowania terenu pełniące funkcje 
korytarzy ekologicznych, 



 

m. obszary o najwyższej wartości dla produkcji rolniczej (kompleksy rolniczej 
przydatności gruntów ornych 1-5 i 8), 

n. pozostałe obszary produkcji rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów 
ornych 6, 7, 9), 

o. łąki, 
p. złoża kopalin energetycznych – gaz ziemny – „Solec” i „Zaniemyśl”, 
q. złoża kopalin skalnych: 

 kruszywa naturalne – „Jarosławki”, „Kiełczynek”, „Konarzyce”, „Włościejewice 
I”, „Włościejewice KP”, „Włościejewice MW”, „Włościejewice V”, 
Włościejewice X”, 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – „Książ Wielkopolski” i „Mchy”, 
4. w zakresie ochrony potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwoju 

konkurencyjnych form turystyki i rekreacji: 
a. dobra kultury materialnej i niematerialnej – historyczne układy przestrzenne 

(układy urbanistyczne nieujęte w rejestrze zabytków), 
b. obszary wizerunkowe rozwoju turystyki: 

 Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, 

 Wielka Pętla Wielkopolski, 
c. międzynarodowe i krajowe szlaki dziedzictwa – Szlak Cysterski, 

5. w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa: 
a. strefa umiarkowanego rozwoju działalności rolniczej, 
b. strefa ekstensywnego rozwoju działalności rolniczej, 
c. obszary predysponowane do produkcji biomasy, 

6. w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej województwa: 
a. droga wojewódzka nr 436 klasy technicznej głównej (G), 
b. regionalna linia kolejowa nr 369 (docelowa prędkość 100 km/h), 
c. Książ Wielkopolski – miejscowość wymagająca budowy obwodnicy, 
d. droga wodna (rz. Warta), 

7. w zakresie rozwoju efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej:  
a. istniejąca linia elektroenergetyczna WN 400 kV, 
b. linia elektroenergetyczna WN 110 kV (istniejąca i planowana o orientacyjnym 

przebiegu), 
c. istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia, 
d. istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia (kopalniany), 
e. istniejący pas łączności radiowo-telewizyjnej, 
f. sieć szerokopasmowa (sieć światłowodowa i węzły dystrybucyjne), 
g. instalacje w trakcie realizacji – stacje demontażu pojazdów samochodowych,  
h. VI Region Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, 

8. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania 
zagrożeniom:  
a. obszary zagrożenia powodziowego: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 
i wynosi P=0,2%, czyli raz na 500 lat lub na których istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi P=1%, czyli raz na 100 lat, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 
i wynosi P=10%, czyli raz na 10 lat, 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

b. istniejąca napowietrzna infrastruktura techniczna o potencjalnym oddziaływaniu 
pól elektromagnetycznych. 

c. obszary wymagające ograniczenia negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na 
środowisko: 

 gmina miejsko-wiejska o ponadnormatywnej szacunkowej obsadzie zwierząt, 

 intensywny chów lub hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. 



 

Po zapoznaniu się z treścią projektu Strategii Rozwoju Gminy Książ Wielkopolski 2021-
2030, opiniuję projekt pozytywnie w zakresie zadań i programów określonych w art. 39 ust. 3, 
4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), ujętych w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym Uchwałą 
nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2019 r. poz. 4021) z następującymi uwagami: 

1. zapisy przedmiotowej strategii rozwoju dotyczące walorów kulturowych, winny 
uwzględniać przebiegające przez teren gminy: szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski 
i szlak kulturowy o znaczeniu międzynarodowym – Szlak Cysterski, 

2. zapisy przedmiotowej strategii rozwoju, dotyczące infrastruktury komunikacyjnej, 
winny uwzględniać usytuowanie na terenie gminy nieczynnej linii kolejowej nr 369 
relacji Mieszków – Śrem – Czempiń, na której przewiduje się możliwość wznowienia 
ruchu kolejowego, 

3. zapisy przedmiotowej strategii rozwoju, dotyczące infrastruktury technicznej, winny 
uwzględniać usytuowanie na terenie gminy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 
GPZ Środa Wielkopolska – GPZ Śrem, a także gazociągów wysokiego ciśnienia 
(w tym gazociągów kopalnianych). 
 

Ponadto, w zakresie spójności przedmiotowego projektu strategii rozwoju z celami 

strategicznymi w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz obszarami strategicznej 

interwencji wskazanymi w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, 

przyjętej Uchwałą nr XVI/287/20 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 

2020 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę na następujące kwestie:  

1. Realizacja działań wskazanych w przedmiotowym projekcie strategii w Celu 
operacyjnym 1.3. Rozwój rowerowej infrastruktury turystycznej  odnoszących się do 
opracowania i promocji sieci ścieżek i szlaków rowerowych, a także na wykorzystaniu 
istniejących zasobów do „rowerowego” skomunikowania regionu powinna uwzględniać 
działania wskazane w SRWW 2030 w Celu Strategicznym 3. Rozwój infrastruktury 
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski.  

2. Cel operacyjny 3.5. Przeciwdziałanie problemom i wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców Strategii rozwoju Gminy Książ Wielkopolski został w sposób niewłaściwy 
przypisany do Celu Strategicznego 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na 
wiedzy swoich mieszkańców SRWW 2030. Samorząd Województwa będzie wspierał 
tworzenie miejsc aktywizacji i pracy dla osób o ograniczonej zatrudnialności na 
otwartym rynku pracy, szersze wykorzystanie aktywizacji zawodowej w podmiotach 
reintegracyjnych, tworzenie i wdrażanie sieci usług i programów 
aktywizacyjnych/rehabilitacyjnych/resocjalizacyjnych w ramach Celu Operacyjnego 
2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom. 

3. Realizacja działań z zakresu Celu operacyjnego  1.2. Osiągnięcie ładu przestrzennego 
poprzez świadomą i aktywną politykę przestrzenną powinna nawiązywać do Celu 
strategicznyego 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności 
zarządzania regionem SRWW 2030. W Celu operacyjnym 4.2. SRWW 2030, 
wskazano iż wzmacnianie instrumentów programowych jest jednym z podstawowych 
kierunków interwencji tego obszaru, w jego zakres wchodzi wzmacnianie zdolności do 
efektywnego i zintegrowanego planowania strategicznego, operacyjnego 
i przestrzennego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii 
analitycznych. Z tego względu zasadne wydaje się wykazanie spójności Celu 
operacyjnego 1.2. strategii rozwoju gminy z Celem strategicznym 4. SRWW 2030. 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę, że pozytywna opinia nie oznacza 

kwalifikowalności i dofinansowania projektów, przedsięwzięć lub inwestycji wskazanych 

w przedmiotowym projekcie strategii. 

 


