UCHWAŁA NR VII/ 40 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata
2006 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. u c h w a l a co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program gospodarczy p.n. „Strategia Rozwoju Lokalnego
Gminy Książ Wlkp. na lata 2006 – 2029” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Realizację wymienionego w § 1 programu powierza się organowi stanowiącemu
i wykonawczemu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/70/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 września
2003 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata
2004 – 2029.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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1. Wstęp.
Tworząc Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wielkopolski
należy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania :
- w jakim kierunku powinniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju
naszej gminy,
- jaki cel powinniśmy starać się osiągnąć w perspektywie bliższej i dalszej,
- w jaki sposób, jakimi siłami, środkami, przy jakich rozwiązaniach
możemy zrealizować nasze zamierzenia.
Finansowanie inwestycji komunalnych możliwym jest poprzez środki własne
gminy lub współ-finansowanie tych zadań ze źródeł zewnętrznych. W drugim z tych
przypadków i tak wymagany jest udział środków własnych gminy.
Potrzeby i oczekiwania naszej lokalnej społeczności są znane – nawet jeżeli widziane
są one li tylko w kategorii pojedynczej miejscowości, bez spojrzenia globalnego.
Stan finansów gminy - jako pochodnej finansów państwa
i finansów obywateli, także jest ogólnie znany.
Zarówno
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp, plany zagospodarowania przestrzennego,
program gospodarki ściekowej gminy, program ochrony środowiska w gminie,
zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi, wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dają obraz stanu obecnego jak i
potrzeb. Pozwalają zauważyć pewne tendencje rozwojowe i dają podstawę do
obiektywnej, opartej na faktach, a nie życzeniach, oceny możliwości dalszego
rozwoju naszej gminy.
Przy wyborze zadań do realizacji należy wziąć pod uwagę, jakie są priorytety
samorządu w działaniach na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i
jaki powinien być wizerunek gminy w perspektywie następnych lat.
Strategia określi cel, programy, projekty i zadania dla gminy Książu Wlkp.
Przy wyborze programów, projektów i zadań koniecznym będzie dokonanie selekcji
przedstawionych propozycji.
Przez cel strategiczny należy rozumieć określenie kierunków rozwoju gminy.
Programy są tematami działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych
celów. Natomiast projekty to już konkretne przedsięwzięcia na które składają się
zadania – czyli czynności do wykonania.
Cel, programy i projekty wymagają uzasadnienia i scharakteryzowania. Dla
wszystkich projektów muszą być wskazane takie elementy jak czas realizacji,
przewidywane rezultaty, jednostka koordynująca wdrażanie projektu. Dla każdego
projektu muszą być rozpisane zadania do realizacji, ze wskazaniem ich czasu, kosztu,
źródła finansowania. Z uwagi na skalę problemu wskazane jest wykonanie tego na
poziomie planu rozwoju lokalnego oraz wieloletniego programu inwestycyjnego jako
pochodnej Strategii Rozwoju Lokalnego.
Takie podejście jasno określi mechanizm podejmowania decyzji inwestycyjnych
na wiele lat, a nie w kategorii
jednego roku budżetowego. Pozwoli
dostosować zestaw zadań inwestycyjnych do możliwości finansowych gminy, a

także na całościową koordynację zadań pod względem ich wzajemnych powiązań i
zależności.
Docelowo strategia ta stanowić powinna i będzie swoisty „pakt dla gminy”
zawierający z jednej strony połączenie możliwości z oczekiwaniami, a z
drugiej strony kompromis pomiędzy różnorodnymi oczekiwaniami grup i
środowisk.
Przyjęte kategorie zadań, stanowią klucz – kryterium do określenia dalszych
działań. Pozwalają także na zobiektywizowanie procedury ustalania hierarchii
ważności zadania.
Występował będzie czynnik subiektywnej oceny ważności zadania, wynikający z
chociażby miejsca zamieszkania czy grupowych interesów. Jednak celowym i
koniecznym jest zobiektywizowania wyboru projektów i zadań.

1.1. Uzupełnienie do wstępu.
19 września 2003 roku Uchwałą nr IX/70/03 Rada Miejska w Książu Wlkp.
przyjęła Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata 2004-2029.
Uchwała poprzedzona była różnego rodzaju konsultacjami jak i ożywioną, ostrą
nieraz dyskusją. Dotychczas dokonane w Strategii zmiany nie wpłynęły na istotę
założonych w niej działań, lecz były spowodowane koniecznością dokonania korekt
w związku ze staraniami o środki zewnętrzne.
Wskazana jest analiza zapisów ujętych w Strategii, szczególnie w kategorii
projektów i zadań już zrealizowanych, jak również nowych wyzwań i możliwości.
Celowym wydaje się również zmniejszenie objętości Strategii tak, ażeby zawierała
najistotniejsze zagadnienia, uszczegółowienie których następuje na poziomie planu
rozwoju lokalnego oraz wieloletniego programu inwestycyjnego.

2. Diagnoza stanu.
2.1. Zniszczenia, zagrożenia, degradacja środowiska.
Działalność gospodarcza i procesy urbanistyczne na terenie miasta i gminy
wywołują przeobrażenia środowiska przyrodniczego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 1995 roku przeprowadził
weryfikację gmin pod względem występowania zagrożeń środowiska , zgodnie z
instrukcją Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
Gmina Książ Wielkopolski została zaliczona do grupy A, na terenie których
praktycznie nie występuje zagrożenie.
Pomimo korzystnej oceny gminy występują problemy zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, gospodarki śmieciowej, gospodarki ściekowej.
Zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla środowiska nie można wykluczyć. Mogą
to być m.in. poważne kolizje drogowe z wyciekami substancji zagrażających
środowisku, awaria oczyszczalni ścieków czy wreszcie powszechność chorób
zwierząt hodowanych.
Na stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych wpływają przede wszystkim
obszarowe i punktowe
źródła zanieczyszczeń. Poprawa jakości wód
powierzchniowych na terenie miasta i gminy nastąpić
może poprzez
uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej. Zwłaszcza
rozbudowę i
modernizację oczyszczalni, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie
gospodarki ściekowej w pozostałych poza miastem jednostkach osadniczych.
Podobnych działań wymaga sfera gospodarki odpadami.
2.2. Demografia.
Analiza danych demograficznych od 1975 roku wskazuje na nieznaczne
zwiększenie liczby mieszkańców – ok. 6% - dla gminy. Następuje stabilizacja stanu
liczbowego mieszkańców wsi, przy wzroście liczby mieszkańców miasta. Następują
zmiany co do liczebności dzieci uczęszczających do prowadzonych przez gminę
placówek oświatowych. Ogólnie jest to tendencja malejąca. Zmiany w sieci szkolnej,
reorganizacje czy decyzje o nowych inwestycjach oświatowych wymagają tym
samym rozwagi i przemyślenia.

2.3.Układ komunikacyjny.
Powiązania komunikacyjne zewnętrzne zapewniają przede wszystkim droga
wojewódzka i drogi powiatowe. Powiązania wewnętrzne oparte są na drogach
powiatowych łączących wsie pomiędzy sobą i miastem, a także wspomagających
połączeniach drogami gminnymi.
Średniowieczne początki układu urbanistycznego, w tym komunikacyjnego
miasta wymuszają funkcjonowanie ulic jednokierunkowych. Wzmożony ruch, w
tym ciężarowy niszczy infrastrukturę drogową i substancje mieszkaniową.

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa.
Poza zasięgiem wodociągów znajduje się około 20% mieszkańców gminy.
Istniejące ujęcia wody posiadają rezerwy, zdolne do zaspokojenia potrzeb gminy w
zakresie dostawy wody. Ich modernizacja jest jednak wskazana ze względu na
zapewnienie odpowiednich parametrów ciśnienia i ilości dostarczanej wody w
sytuacjach radykalnie większego poboru wody – co ma miejsce przy bardzo
wysokich temperaturach w okresie letnim. Skanalizowania wymaga pozostała część
miasta. Podobny problem dotyczy mieszkańców wsi.
2.5. Elektroenergetyka.
Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia
15kV, które zasilają stacje transformatorowe 15/0.4 kV rozmieszczone w mieście i na
terenie wsi.
Według „Oceny stanu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną” opracowana
w 1997 roku przez Wydział Komunikacji i Infrastruktury Technicznej Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu na obszarze gminy wyznaczono do modernizacji
stacje 15/0.4 kV w miejscowościach:
Kołacin (1), Włościejewice (2), Jarosławki (2), Ługi (2), Sroczewo (1), Zakrzewice
(1), Chrzastowo (4), Sebastianowi (1). Zmodernizowano stacje 15/0.4kv w
miejscowości Włościejewice i Ługi. Przekształcenia własnościowe w Energetyce
powodują brak jednoznaczności co do odpowiedzialności i kwestii decyzyjnej tego
sektora gospodarki.

3. Wnioski wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego :
- wysoka kultura upraw stwarza korzystne warunki do rozwoju rolnictwa,
- wartości przyrodniczo-krajobrazowe stwarzają możliwości pełnienia
funkcji rekreacyjnych,
- poprawa jakości wód powierzchniowych nastąpi po uporządkowaniu
gospodarki wodno- ściekowej.
4. Wnioski wynikające ze sfery społeczno-gospodarczej:
- następuje stabilizacja ludności wiejskiej,
- liczba ludności w mieście wskazuje tendencję rosnącą stąd potrzeba
dalszego zabezpieczenia terenów pod zabudowę,
- gmina posiada predyspozycje do rozwoju małych form wypoczynkowych,
nowych form turystycznych, lecz na skalę lokalną.
5. Wnioski wynikające z funkcjonowania systemów technicznych:
- do wyeliminowania ruchu przelotowego przez miasto celowym jest
zabezpieczenie rezerwy terenowej pod drogę odciążającą,
- koniecznym są dalsze inwestycje drogowe na terenie gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem miejscowości nie mających połączenia
z innymi drogą utwardzoną,
- stacje transformatorowe i linie elektroenergetyczne wymagają
modernizacji i rozbudowy,
- koniecznym jest uzbrojenie w sieć wodociągową miejscowości bez
dostępu do wodociągów komunalnych, zmodernizowanie już
funkcjonujących linii jak również modernizacja ujęcia wody w Książu
Wlkp. oraz wykonanie spinek sieci celem zapewnienia stałych parametrów
dostarczanej wody,
- celem uporządkowania gospodarki ściekami niezbędne jest
skanalizowanie pozostałej części miasta a dalej wsi, jak również
uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych. W perspektywie
kilkunastu lat dalsze inwestowanie w oczyszczalnię ścieków wydaje się
nieuniknione. Natomiast skanalizowanie wsi odbywać się będzie w
oparciu o już istniejącą oczyszczalnię w Kiełczynku oraz lokalne m.in.
przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- inwestycje gazyfikacyjne oraz telekomunikacyjne można realizować
przy udziale podmiotów prywatnych. Rozbudowa sieci gazowniczej w
kierunku Kanarzyce, Jarosławki, Chrząstowo a z drugiej strony Kołacin
może uatrakcyjnić inwestycyjnie te tereny. Natomiast sieć
telekomunikacyjna wymaga już inwestowania na całym obszarze gminy.

6. Odniesienie do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
6.1. Studium a strategia.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. wydzielone zostały strefy funkcjonalne A,B,C,D,E.
Odpowiednio:
A - strefa intensywnego osadnictwa,
B - strefa rolnicza,
C - strefa rolniczo-leśna,
D - strefa rekreacyjno-rolnicza,
E - strefa łąkowo-polna.

A- strefa intensywnego osadnictwa
Wydzielona została wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego gminy tj.
drogi wojewódzkiej Śrem- Nowe Miasto przebiegającej przez cały obszar gminy z
zachodu na wschód.
Strefa obejmuje tereny wysoce zainwestowane i predysponowane do
intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
W strefie tej położona jest główna jednostka osadnicza gminy tj. miasto Książ
Wlkp. wraz ze strefą rozwojową oraz jednostki wiejskie rozmieszczone wzdłuż
ciągu komunikacyjnego – Chrząstowo, Zawory, Kanarzyce, Radoszkowo Drugie.
Skoncentrowana jest tutaj większość
pozarolniczego potencjału
gospodarczego gminy i potencjału demograficznego. Jest to strefa oddziaływująca
swoją aktywnością na cały obszar gminy. Strefa predysponowana do dalszego
aktywnego i dynamicznego rozwoju mieszkalnictwa, usług ponad podstawowych,
obsługi podróżnych, zróżnicowanej działalności pozarolniczej, około rolniczej oraz
przemysłu rolno-spożywczego.
Tutaj położone są strategiczne tereny rozwojowe , stanowiące ofertę dla
inwestorów z zewnątrz tj. tereny skoncentrowanej działalności dla dużego i
średniego biznesu oraz tereny mieszkaniowo – usługowe.
W wiodącej jednostce osadniczej, mieście Książ Wlkp. predysponowanym z
racji hierarchii
i pełnionych funkcji do silnych procesów urbanizacyjnych
przewiduje się, że równoległe z rozwojem przestrzennym powinien postępować
rozwój jakościowy przestrzeni miejskiej .
Polegać on powinien na wzroście wyposażenia w usługi, w urządzenia
infrastruktury technicznej, modernizacji zabudowy, modernizacji ulic, wzbogacania
ogólno gminnego centrum wspomagającego.

B – strefa rolnicza
Obejmuje znaczny areał rolniczy w południowo-wschodniej części gminy,
łącznie z wsiami : Chwałkowo Kościelne, Kołacin, Mchy, Brzóstownia,
Radoszkowo. Strefę rolniczą stanowi także enklawa położona w środkowozachodniej części gminy. Obie jednostki rozdziela przestrzennie strefa rekreacyjnorolnicza.
Strefa jest predysponowana do kontynuacji i wzmocnienia intensywnej funkcji
rolniczej. Temu celowi winna służyć ochrona istniejącej struktury produkcyjnoprzestrzennej oraz wdrażanie nowych form gospodarki rolnej i przetwórstwa.
Ochrona istniejących struktur produkcyjno-przestrzennych powinna zmierzać w
kierunku wyłączenia z zabudowy obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a
jednocześnie krajobraz rolniczy i przestrzeń produkcyjna winny być systematycznie
wzbogacane działaniami pośrednimi. Ochrona i odtwarzanie
zadrzewień
przydrożnych, śródpolnych i przywodnych, zabiegi przeciw erozyjne, zalesienia
gruntów zdegradowanych i rolniczo nieprzydatnych – to kierunki pożądanych
działań.
Funkcje osadnicze w poszczególnych jednostkach winny zabezpieczać bieżące i
przyszłe potrzeby lokalnej społeczności. Przewidywany jest rozwój przestrzenny do
skali umożliwiającej obsługę dynamicznie rozwijającej się funkcji rolniczej, a także
podjęcie funkcji odpowiadających nowym wyzwaniom – wielofunkcyjnemu
rozwojowi wsi.

C – strefa rolniczo-leśna.
Położona jest w atrakcyjnej północnej części gminy pomiędzy naturalną północną
granicą gminy tj. rzeką Wartą, a od południa, wydzielającą się w przestrzeni
strefą intensywnego osadnictwa. Strefa stanowi fragment Pradoliny WarszawskoBerlińskiej i charakteryzuje się atrakcyjnym krajobrazem. Obejmuje łęgi
nadwarciańskie, starorzecza, zespoły polno-łąkowe i leśno-łąkowe, tworząc
mozaikowy krajobraz rolniczo-leśny.
Strefa predysponowana do ochrony jej walorów oraz wzbogacenia atrakcyjnego
krajobrazu i bogatego środowiska przyrodniczego.
Wskazana jest kontynuacja dotychczasowej produkcji roślinnej. Sprzyjają temu
naturalne walory produkcyjne tej strefy – urozmaicona przestrzeń produkcyjna,
poprzecinana kompleksami leśnymi. Z uwagi na ochronny charakter lasów, wskazane
jest prowadzenie ekologicznego kierunku gospodarki leśnej – traktowanie dużych
zespołów leśnych jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej w
biosferze oraz niezbędnego zaplecza środowiska przyrodniczego dla rekreacji.
Strefa predysponowana do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Posiada
możliwości przyjęcia różnorodnych form zagospodarowania wypoczynkowego.
Wypoczynkowa penetracja turystyczna w obszarze tej strefy winna być
ukierunkowana.
Kontynuacja rozwoju wiejskich jednostek osadniczych : Łężek, Sroczewo,
Zaborowo, Gogolewo, Świączyń powinna przebiegać wraz z uzupełniającymi
funkcjami rekreacyjnymi i usługowymi oraz aktywizacją gospodarczą, zwłaszcza
około-rolniczą.

D – strefa rekreacyjno-rolnicza.
Położona w południowo-zachodniej części gminy, o dużych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych obejmuje teren położony w najbliższym otoczeniu
jeziora jarosławskiego i wyróżniający się znaczny kompleks lasów włościejewskich.
Atrakcyjna krajobrazowo strefa obejmuje obok dużych zespołów leśnych, tereny
rolne i połacie łąkowe, stanowiące zaplecze produkcyjne wsi Jarosławki, Konarskie,
Międzybórz, Włościejewki, Włościejewice, Ługi.
Rekreacyjne predyspozycje strefy, wyrażające się
bogatym potencjałem
przyrodniczo-krajobrazowym i istniejącym zainwestowaniem wypoczynkowym,
przesądzają o perspektywicznym kierunku zagospodarowania.

E - strefa łąkowo-polna.
Obejmuje południową, skrajną część gminy. Stanowi fragment pradoliny
Obry, z charakterystycznym krajobrazem łęgowym z enklawami łąk i pól.
Strefa jest predysponowana do dalszego pełnienia swej ekologicznej funkcji.

6.2 Studium dzisiaj i jutro.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. jako dokument wymaga po pewnym czasie
aktualizacji. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich kilku lat jak
również zauważalne kierunki rozwoju można przyjąć, iż aktualizacja
studium nie wprowadzi jakiś istotnych zmian co do gospodarki
przestrzennej gminy a tym samym do strategii.

7. Funkcja gminy.
W oparciu o potencjał środowiska przyrodniczego, zasoby społeczne i tereny
rozwojowe można określić rozwojowe funkcje gminy:
- intensywną produkcję rolną,
- zróżnicowaną działalność gospodarczą,
- wypoczynek i turystykę,
- mieszkalnictwo.
Rozwój infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę,
- odprowadzenie ścieków,
- gospodarka odpadami,
- ciągi komunikacyjne,
- nośniki energii.

8. Cel. Programy. Projekty. Zadania.
8.1 Cel.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy Książ Wlkp.
Poprawa warunków życia mieszkańców
gminy Książ Wlkp.

8.2. Programy.
Program I.

Budowa dróg i chodników na terenie
gminy oraz oświetlenie ciągów
komunikacyjnych.

II.

Wodociągowanie i modernizacja istniejących
sieci wodociągowych.

III.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków oraz budowa kanalizacji
sanitarnej i burzowej.

IV.

Kontynuacja gazyfikacji gminy.

V.

Tereny pod infrastrukturę, budownictwo.
Infrastruktura, tereny zieleni.

VI.

Oświata, kultura i sport.

VII.

Społeczeństwo.

Przyjęta systematyzacja;
Cyfry rzymskie - identyfikacja programu.
Duże litery
- identyfikacja projektu dla danego programu.
Cyfry arabskie - identyfikacja zadania dla danego projektu w programie.

8.3.

Projekty.
-

dla Programu I;
IA. Drogi w mieście.
IB. Drogi na wsi.
IC. Budowa chodników w mieście.
ID. Budowa chodników na wsiach.
IE. Wymiana lamp oświetleniowych, zmiana liczby punktów
świetlnych.

-

dla Programu II;
IIA. Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej.

-

dla Programu III;
IIIA. Modernizacja, rozbudowa oczyszczalni w Kiełczynku.
IIIB. Budowa kanalizacji w mieście – uzupełnienie.
IIIC. Budowa kanalizacji na wsiach wraz z systemem
tłocznym lub miejscowym oczyszczaniem.
IIID. Odbudowa i budowa kanalizacji deszczowej w mieście
wraz z systemem oczyszczania wód deszczowych.

-

dla Programu IV;
IVA. Gazyfikacja pozostałej części gminy.
IVB. Termo-modernizacja obiektów komunalnych.

-

dla Programu V;
VA. Tereny pod infrastrukturę.
VB. Tereny pod inwestycję.
VC. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
VD. Urządzenie terenów zieleni i rekreacji.
VE. Rekultywacja wysypiska we Włościejewkach.
VF. Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną.
VG. Poprawa dostępności do usług telekomunikacyjnych.

-

dla Programu VI;
VIA. Rozbudowa placówek oświatowych.
VIB. Budowa sali sportowej.
VIC. Urządzenie boisk sportowych.

-

dla Programu VII;
VIIA. Działania na rzecz opieki społecznej.
VIIB. Działania na rzecz ochrony zdrowia.
VIIC. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
VIID. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
VIIE. Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
VIIF. Wartości i tradycje historyczne.
VIIG. Funkcjonowanie człowieka w środowisku
przyrodniczym.
VIIH. Inne zadania.

8.4.

Zadania.

Zadania do Programu I;
- dla Projektu IA;
IA1. Budowa ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.
- dla Projektu IB;
IB1. Budowa drogi Książ - Świączyń.
IB2. Budowa drogi Feliksowo- Międzybórz.
IB3. Zakończenie budowy drogi do Szkoły Podstawowej
w Mchach.
IB4. Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Chrząstowie.
IB5. Budowa drogi w Radoszkowie Drugim.
IB6. Budowa drogi w Kołacinie (bloki).
IB7. Budowa drogi w Ługach.
-

dla Projektu IC;
IC1. Budowa chodników w Książu Wlkp.
IC2. Modernizacja chodników w Książu Wlkp.

-

dla Projektu ID;
ID1. Budowa chodników na wsiach.
ID2. Modernizacja chodników na wsiach.

-

dla Projektu IE;
IE1. Wymiana istniejących lamp oświetleniowych.
IE2. Dołożenie nowych punktów świetlnych.

Zadania do Programu II;
- dla Projektu IIA;
IIA1. Wymiana rur azbestowych w miejscowości Książ
Wlkp, Chwałkowo Kościelne, Zaborowo,
Brzóstownia-Mchy, Kołacin.
IIA2. Wykonane uzupełnień połączeń pomiędzy istniejącymi
sieciami wodociągowymi w Gminie.
IIA3. Modernizacja ujęć wody.

Zadania do Programu III;
- dla Projektu IIIA;
IIIA1. Modernizacja oczyszczalni w Kiełczynku.
IIIA2. Rozbudowa oczyszczalni w Kiełczynku
- dla Projektu IIIB;
IIIB1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej lub uzupełnienie
brakujących odcinków w Książu Wlkp.
- dla Projektu IIIC;
IIIC1. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków.
IIIC2. Wykonanie kanalizacji tłocznej lub grawitacyjnej
na wsiach.
- dla Projektu IIID;
IIID1. Budowa separatorów i piaskowników.
IIID2. Remont istniejących i możliwych do udrożnienia
odcinków kanalizacji deszczowej.
IIID3. Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej.

Zadania do Programu IV;
- dla Projektu IVA;
IVA1. Gazyfikacja pozostałej części Gminy.
- dla Projektu IVB;
IVB1. Termo-modernizacja obiektów komunalnych.

Zadania do Programu V;
- dla Projektu VA;
VA1. Aktualizacja studium.
VA2. Pozyskanie przez gminę terenu pod drogę odciążającą
ruch w Książu Wlkp.
VA3. Opracowanie planów zagospodarowania.
- dla Projektu VB;
VB1. Opracowanie planów zagospodarowania.
- dla Projektu VC;
VC1. Opracowanie planów zagospodarowania.
- dla Projektu VD;
VD1. Uporządkowanie terenu parku w Książu Wlkp.
Wzbogacenie jego infrastruktury służącej
wypoczynkowi.
VD2. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w rejonie
ul. ul. 23 Stycznia, Krybusa.
- dla Projektu VE;
VE1. Rekultywacja wysypiska we Włościejewkach.
- dla Projektu VF;
VF1. Opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną.
-

dla Projektu VG;
VG1. Poprawa dostępności do usług telekomunikacyjnych.
VG2. Wykorzystanie linii światłowodowej do Internetu.

Zadania do Programu VI;
- dla Projektu VIA;
VIA1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.
- dla Projektu VIB;
VIB1. Budowa sali sportowej.
- dla Projektu VIC;
VIC1. Urządzenie boiska sportowego we wsi Kołacin.
VIC2. Urządzenie boiska sportowego we wsi
Włościejewki.
VIC3. Urządzenie boiska sportowego we wsi Chwałkowo
Kościelne.
VIC4. Urządzenie drugiego boiska sportowego w Książu
Wlkp.

Zadania do Programu VII;
VIIA.
VIIB.
VIIC.
VIID.
VIIE.
VIIF.
VIIG.

Działania na rzecz opieki społecznej.
Działania na rzecz ochrony zdrowia.
Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Wartości i tradycje historyczne.
Funkcjonowanie człowieka w środowisku
przyrodniczym.
VIIH. Inne zadania.

9.

Wskazania realizacyjne dla poszczególnych programów
i projektów.

Dla programu I. Budowa dróg i chodników na terenie gminy oraz oświetlenie
ciągów komunikacyjnych.
- IA1

- Budowa ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.

- IB1
- IB2
- IB3
- IB5
- IB6
- IB7

- Budowa drogi Książ - Świączyń.
- Budowa drogi Feliksowo-Międzybórz.
- Zakończenie budowy drogi do Szkoły Podstawowej
w Mchach.
- Budowa drogi w Radoszkowie Drugim.
- Budowa drogi w Kołacinie (bloki).
- Budowa drogi w Ługach.

- IC1

- Budowa chodników w Książu Wlkp.

- IE1
- IE2

- Wymiana istniejących lamp oświetleniowych.
- Dołożenie nowych punktów świetlnych.

Dla programu II. Wodociągowanie i modernizacja istniejących sieci
wodociągowcych.
- IIA3 - Modernizacja ujęć wody.

Dla programu III. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz
budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej.
- IIIA1 - Modernizacja oczyszczalni w Kiełczynku.
- IIIB1 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej lub uzupełnienie
brakujących odcinków w Książu Wlkp.

Dla programu IV. Kontynuacja gazyfikacji gminy.
- IVA1 - Gazyfikacja pozostałej części Gminy.
- IVB1

- Termo-modernizacja obiektów komunalnych.

Dla programu V. Tereny pod infrastrukturę, budownictwo.
Infrastruktura, tereny zieleni.
- VA1 - Aktualizacja studium.
- VA2 - Pozyskanie przez gminę terenu pod drogę odciążającą ruch
w Książu Wlkp.
- VA3 - Opracowanie planów zagospodarowania.
- VB1 - Opracowanie planów zagospodarowania.
- VC1 - Opracowanie planów zagospodarowania.
- VD1 - Uporządkowanie terenu parku w Książu Wlkp.
Wzbogacenie jego infrastruktury służącej wypoczynkowi.
- VD2 - Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w rejonie
ul. ul. 23 Stycznia, Krybusa.
- VE1 - Rekultywacja wysypiska we Włościejewkach.
- VF1 - Opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną.
- VG1 - Poprawa dostępności do usług telekomunikacyjnych.

Dla programu VI. Oświata, kultura i sport.
- VIB1 - Budowa sali sportowej.
- VIC1 - Urządzenie boiska sportowego we wsi Kołacin.
- VIC2. - Urządzenie boiska sportowego we wsi Włościejewki.
- VIC3. - Urządzenie boiska sportowego we wsi Chwałkowo
Kościelne.
Dla programu VII. Społeczeństwo.
VIIA. Działania na rzecz opieki społecznej.
VIIB. Działania na rzecz ochrony zdrowia.
VIIC. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
VIID. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
VIIE. Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
VIIF. Wartości i tradycje historyczne.
VIIG. Funkcjonowanie człowieka w środowisku
przyrodniczym.
VIIH. Inne zadania.

10.

Zakończenie.

Od rozpoczęcia prac nad strategią upłynęły już ponad 3 lata. Przy jej tworzeniu
programy, projekty i zadania zostały przewidziane do realizacji na przestrzeni 25 lat
– strategia obejmowała lata 2004-2029.
Zadania ujęte w;
programie I - Budowa ul. Krybusa w Książu Wlkp. zrealizowana.
- Budowa ul. Niepodległości w Książu Wlkp. zrealizowano.
- Budowa drogi Feliksowi-Międzybórz do zakończenia.
- Położenie nawierzchni na gruntobetonach zrealizowano.
- Dołożenie nowych punktów świetlnych zrealizowano w części.
- Budowa chodników w mieście i na wsach są to zadania do
kontynuacji.
programie III - Rozbudowa oczyszczalni ścieków zrealizowano.
- Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w mieście
zrealizowano.
programie IV - Gazyfikacja Książa, Mchów, Chwałkowa i Brzóstowni
zrealizowano.
Ponadto zadania ujęte w n/w programach zostały przygotowane logistycznie;
programie II - Wodociągowanie.
programie III - Wykonanie kanalizacji sanitarnej w mieście.
programie IV - Zmiana systemu grzewczego budynkach komunalnych.
programu V - Kwestia obwodnicy Książa.
- Tereny pod budownictwo.
- Park i boisko w Książu.
programu VI - Boiska w Chwałkowie Kościelnym i Włościejewkach.
Zadania takie jak adaptacja Sali w Mchach na salę do ćwiczeń, budowa garażu OSP
we Włościejewicach czy doposażenie jednostek OSP zostały wykonane dodatkowo.
Podobnie jak rozpoczęta realizacja planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz
jako instrumentu pomocniczego w rozwiązaniu kwestii poprawy parametrów prądu
oraz studium wykonalności budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej na
terenie gminy Książ Wlkp. jako źródła informacji co do możliwości technicznych i
kosztów realizacji tego projektu. Pojawiły się także zadania realizowane na terenie
gminy przez powiat samodzielnie jak droga Mchy – Niedzwiady lub wspólnie, gminy
z powiatem jak chodnik w Chwałkowie Kościelnym.

Zadania z programu VII takie jak m.in. wartości i tradycje historyczne, budowa
społeczeństwa
obywatelskiego pomimo zrealizowania całej serii wydawnictw
książkowych jak i nadania imion jednostkom oświatowym trudno określić jako
zakończone.
Strategia jest dokumentem stanowiący źródło dla innych opracowań takich
jak m.in. PRL, WPI, WPF czy wreszcie jest jednym z podstawowych materiałów do
prac nad budżetami gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

