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1. Cel opracowania
Niniejsze podstawowe opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane na potrzeby
sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze
w Kaliszu. Opracowanie zostało wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
wydanym stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), ale z uwagi na specyficzny charakter
planu pominięto niektóre elementy, które nie dają się ująć w skali obszaru, dla którego
opracowany jest plan oraz elementy, które ze względu na charakter obszaru nie występują.

2. Ogólna charakterystyka środowiska
2.1. Położenie geograficzne
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, położonym w południowo-wschodniej części
województwie wielkopolskiego. Miasto położone jest w obrębie makroregionu Niziny
Południowowielkopolskiej w południowo-wschodniej części mezoregionu Wysoczyzny
Kaliskiej – płaskiej równiny morenowej. Przez Kalisz szeroką doliną przepływa rzeka Prosna.

Rysunek 1: Położenie Kalisza na tle jednostek fizycznogeograficznych.

Teren opracowania położony jest w śródmieściu Kalisza w ramach osiedla Śródmieście II
i zajmuje powierzchnię 5,66 ha. Teren ten zamieszkuje 1.120 mieszkańców (stan na luty 2019
r). Granice obszaru opracowania wyznaczają: od północy – granice nieruchomości
położonych przy ul. W. Jabłkowskiego i ul. M. Kopernika, od wschodu – ul. M. Kopernika, od
południa – ul. Harcerska i ul. Poznańska, od zachodu – Al. Wojska Polskiego.
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Obszar opracowania przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 2: Granice opracowania.

2.2. Charakterystyka rzeźby terenu
Przez centrum Kalisza niemal równoleżnikowo przepływa rzeka Prosna, która utworzyła
w tym miejscu szeroką dolinę z kilkoma poziomami teras rzecznych. Na najniższej terasie
zalewowej położone jest miasto lokacyjne oraz historyczne przedmieścia – warszawskie
oraz wrocławskie.

Rysunek 3: Mapa rzeźby terenu (NMT - numeryczny model terenu)
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Obszar opracowania położony jest przy zboczu teras: zalewowej oraz nadzalewowej, gdzie
teren powoli zaczyna się podnosić. W związku z powyższym różnice wysokości są dość
duże (różnice między najwyżej i najniżej położonym punktem to 9m). Dodatkowo na
zróżnicowanie terenu wpływ ma sąsiednia infrastruktura:
• al. Wojska Polskiego – szczególnie w obrębie ul. Jabłkowskiego, gdzie zlokalizowane
są schody w celu pokonania różnic wysokości,
• ul. Harcerska, ul. Poznańska – szczególnie w okolicy ul. Wroniej, gdzie ukształtowało
się wzniesienie – tzw. Glapigórka.
Część budynków zlokalizowanych na obszarze zostało wybudowanych przed niwelacją
terenu związaną z budową infrastruktury – m.in. zabudowania przy ul. Gołębiej, Ogrodowej.
Szczególnie widoczne różnice terenu występują w obrębie tzw. „Glapigórki” przy
skrzyżowaniu ulic Wroniej i Podgórze oraz w ciągu ulicy Ogrodowej (zob. Rysunek 4).

Rysunek 4: Różnice terenowe w obrębie ulic Ogrodowej, Podgórze i Wroniej.

2.3 Prognozy występowania kopalin na terenie opracowania
Na terenie opracowania oraz w jego najbliższym otoczeniu nie występują
udokumentowane złoża surowców mineralnych. Nie jest to zatem teren i obszar górniczy
i nie występują żadne ograniczenia w związku z przygotowaniem Miejscowego Planu
Rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze”.
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2.4. Warunki klimatyczne
Kalisz położony jest w klimatycznym Regionie Południowowielkopolskim, charakteryzującym
się przejściowym klimatem, w którym przenikają się wpływy morskie i kontynentalne.
W omawianym regionie występuje stosunkowo duża liczba dni w roku umiarkowanie
ciepłych, jednocześnie pochmurnych bez opadu. Do stosunkowo licznych należą także dni
bardzo ciepłe z pogodą pochmurną bez opadu (Woś, 1999)1.
Średnioroczna suma opadów w latach 1971-2000 dla Kalisza wynosiła około 500 mm.
W ostatnich latach notowane są jednak negatywne anomalie wskazujące na spadek
średniorocznych sum opadowych. W roku 2018 opady były o ok. 20-30% niższe niż
w wieloleciu 1971-2000.

Rysunek 5: Anomalia sumy opadów w Polsce w 2018 roku w stosunku do
wielolecia 1971-2000.

Średnioroczna temperatura powietrza dla Kalisza w wieloleciu 1971-2000 wynosiła ok.
8 stopni Celsjusza. W ostatnich latach notowane są jednak wzrosty średniorocznej
temperatury. W 2018 roku temperatura była wyższa o ok. 2 stopnie Celsjusza w stosunku do
wielolecia 1971-2000. W Kaliszu przeważają wiatry zachodnie.

1Woś A., Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
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Rysunek 6: Średnia temperatura w Polsce w 2018 roku.

Rysunek 7: Odchylenie średniej temperatury w Polsce w 2018 roku
w stosunku do wielolecia 1971-2000.
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Rysunek 8: Przeważające wiatry w Polsce.

2.5. Gleby
Gleby na obszarze opracowania poddane były w przeszłości silnym przekształceniom przez
człowieka i w związku z tym mają antropogeniczny charakter. Na znacznych
powierzchniach (utwardzone ulice, ścieżki, inne ciągi komunikacyjne) pokrywa glebowa
obecnie nie występuje.
Wg mapy zasadniczej wszystkie grunty sklasyfikowane są jako Grunty zabudowane
i zurbanizowane.
Symbol

Użytek gruntowy

Powierzchnia

Odsetek

B

tereny mieszkaniowe

4,3542

76,92%

Ba

tereny przemysłowe

0,0128

0,23%

Bi

inne tereny
zabudowane

0,2841

5,02%

Bp

zurbanizowane
tereny
niezabudowane lub
w trakcie zabudowy

0,1779

3,14%

Bz

tereny rekreacyjnowypoczynkowe

0,0538

0,95%

dr

drogi

0,7776

13,74%

Tabela 1: Klasyfikacja gruntów na obszarze opracowania.
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Rysunek 9: Klasyfikacja gruntów na obszarze opracowania

2.6. Wody powierzchniowe
W granicach opracowania nie występują wody powierzchniowe. Na północ od obszaru
opracowania przepływa rzeka Prosna. Teren ten należy do zlewni jednolitej części wód
powierzchniowych: Prosna od oddzielenia się Kan. Bernardyńskiego do Krępicy (l) .
Na obszarze nie występuje szczególne zagrożenie powodzią związane z przepływającą na
północ od obszaru opracowania rzeką Prosną.

Rysunek 10: Mapa zagrożenia powodziowego (obszary dla
prawdopodobieństwa Q=1%)
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2.7. Wody podziemne
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obszar opracowania położony
jest w ramach JCWPd nr 81. Główny poziom wodonośny w ramach obszaru opracowania
występuje w utworach jurajskich. Poziom zwierciadła głównego źródła wody podziemnej
wynosi około 60-65m.
W północnej i północno-wschodniej części obszaru opracowania występuje zagrożenie
podtopieniami (czyli położeniem zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu,
co skutkuje podmokłościami) związane z sąsiedztwem doliny rzecznej Prosny. Na
pozostałym obszarze nie powinny wystąpić utrudnienia związane z płytko występującym
pierwszym poziomem wodonośnym.

Rysunek 11: Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami.

Najbliższy główny zbiornik wód podziemnych to Zbiornik rzeki Prosna (GZWP nr 311), który
swoim zasięgiem nie obejmuje terenu opracowania.

2.8. Szata roślinna i fauna
Ze względu na znaczne przekształcenie obszaru przez człowieka nie przedstawia on dużej
wartości przyrodniczej w kontekście flory i fauny. Jedynie podwórka mogą być uznane za
tereny zieleni. Nie stanowi ona jednej całości. Obszar opracowania, z uwagi na ubogą
szatę roślinną i silne przekształcenie, nie jest istotnym siedliskiem i żerowiskiem zwierząt.
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2.9. Walory kulturowe
Obszar opracowania do początków XX wieku pozostawał poza granicami Kalisza,
granicząc od wschodu z Przedmieściem Wrocławskim, którym biegł trakt do Wrocławia, od
południa zaś z traktem do wsi Dobrzec oraz do Kościelnej Wsi. Pierwsza zabudowa
powstała tutaj w połowie XIX wieku. Najaktywniej działalność budowlaną prowadzono
jednak na początku XX wieku, kiedy obszar nie leżał w granicach miasta, co sprawiało że
nie był objęty miejskimi przepisami dotyczącymi zabudowy, parcelacji działek czy
chociażby szerokości dróg. Nałożył się na to kryzys wynikający z braku środków na
prowadzenie inwestycji. Dlatego też część z powstałych obiektów była substandardowa,
a część niedokończona – nie realizowano w pełni projektów architektonicznych,
upraszczano elewacje itp. (Górzyński, 2019). Paradoksalnie jednak z tego wynikać może
walor historyczny tego obszaru, jako przykładu architektury i urbanistyki przedmieść
z początków XX wieku. Obszar opracowania objęty jest ochroną konserwatorską jako
zabytek, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OaiK-6700310-2/12-13 z dnia 29 listopada 2013 r.
Większość budynków zlokalizowanych na obszarze opracowania jest wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków (por. Tabela nr 2).
Lp.

Adres

Obiekt

Datowanie

1.

Gołębia nr 1

budynek mieszkalny

4. ćw. XIX w.

2.

Gołębia nr 3

budynek mieszkalny

k. XIX w.

3.

Harcerska nr 3

budynek mieszkalny

k. XIX w

4.

Harcerska nr 5

budynek mieszkalny

l. 20. XX w.

5.

Harcerska nr 7

budynek mieszkalny

l. 20. XX w.

6.

Harcerska nr 9

budynek mieszkalny

k. XIX w./XX w.

7.

Harcerska nr 11

budynek mieszkalny

ok. 1920 r. ,
przebud.

8.

Harcerska nr 15

budynek mieszkalny

przed 1900 r.

9.

Jabłkowskiego nr 2

budynek mieszkalny

po 1900 r

10.

Jabłkowskiego nr 4

budynek mieszkalny

k. XIX w., nadbud.

11.

Jabłkowskiego nr 5

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

12.

Jabłkowskiego nr 6

budynek mieszkalny

k. XIX w.

13.

Jabłkowskiego nr 7

budynek mieszkalny

ok. 1900 r.

14.

Jabłkowskiego nr 8

budynek mieszkalny

k. XIX w.

15.

Jabłkowskiego nr 10

budynek mieszkalny

k. XIX w

16.

Jabłkowskiego nr 10

dom mieszkalny (w
podwórzu)

ok. 1920 r.

17.

Jabłkowskiego nr 10

budynek piekarni

l. 20. XX w.
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Numer rejestru
zabytków
[Data wpisu]

Lp.

Adres

Obiekt

Datowanie

18.

Jabłkowskiego nr 11

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w

19.

Jabłkowskiego nr 12

budynek mieszkalny

k. XIX w

20. Jabłkowskiego nr 13

budynek mieszkalny

1906 r.

21.

Jabłkowskiego nr 14

budynek mieszkalny

k. XIX w.

22.

Jabłkowskiego nr 15

budynek mieszkalny

k. XIX w

23.

Jabłkowskiego nr 16

budynek mieszkalny

4. ćw. XIX w.

24. Jabłkowskiego nr 16

budynek mieszkalny
(oficyna)

1 ćw. XX w.

25.

Jabłkowskiego nr 18

budynek mieszkalny (w
podwórzu)

1 ćw. XX w

26.

Jabłkowskiego nr 18

budynek gospodarczy
(pralnia)

1 ćw. XX w.

27.

Jabłkowskiego nr 18

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w.

28.

Jabłkowskiego nr 20

d. zakład hafciarski, ob.
mieszkalny (w podwórzu)

ok. 1915 r.

29.

Jabłkowskiego nr 20

budynek mieszkalny

ok. 1910 r

30. Jabłkowskiego nr 22

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX
w./pocz. XX w.

31.

Kopernika nr 9

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w.

32.

Kopernika nr 11

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w.

33.

Kopernika nr 13

budynek łaźni miejskiej, ok. 1915 r.
ob. usługowy

34. Kopernika nr 15

budynek mieszkalny

k. XIX w.

35.

Kopernika nr 17

budynek mieszkalny

k. XIX w.

36.

Kopernika nr 19

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

37.

Kopernika nr 21

budynek mieszkalny

1. ćw. XX w

38.

Ogrodowa nr 1

budynek mieszkalny

1 poł. XIX w.

39.

Ogrodowa nr 2

budynek mieszkalny

po 1920 r.

40. Ogrodowa nr 3

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w

41.

kościół Baptystów

l. 20. XX w.

42. Podgórze nr 3

budynek mieszkalny

l. 20. XX w

43. Podgórze nr 5

budynek mieszkalny

k. XIX w.

44. Podgórze nr 6

budynek mieszkalny

l. 20. XX w.

45. Podgórze nr 7

budynek mieszkalny

k. XIX w

46. Podgórze nr 8

budynek mieszkalny

1901 r

47.

Podgórze nr 9

budynek mieszkalny

ok.1900 r

48. Podgórze nr 11

budynek mieszkalny

ok. 1900 r.

Podgórze nr 1

- 13 -

Numer rejestru
zabytków
[Data wpisu]

659/A
[28.12.1992]

Lp.

Adres

Obiekt

Datowanie

49. Podgórze nr 12

budynek mieszkalny

ok. 1920 r.

50. Podgórze nr 13

budynek mieszkalny

ok. 1900 r .

51.

Podgórze nr 14

budynek mieszkalny

po 1900 r

52.

Podgórze nr 15

budynek mieszkalny

l. 30. XX w.

53.

Podgórze nr 16

budynek mieszkalny

k. XIX w.

54. Podgórze nr 17

budynek mieszkalny

k. XIX w.

55. Podgórze nr 18

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w.

56.

Podgórze nr 19

budynek mieszkalny

4 ćw. XIX w.

57.

Podgórze nr 20

budynek mieszkalny

k. XIX w.

58.

Podgórze nr 22

budynek mieszkalny

l. 30. XX w.

59.

Poznańska nr 1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

60. Poznańska nr 3

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

61.

Poznańska nr 5

budynek mieszkalny

k. XIX w

62.

Poznańska nr 11

budynek mieszkalny

k. XIX w./XX w.

63.

Wronia nr 1

budynek mieszkalny

ok. 1910 r

64. Wronia nr 3

budynek mieszkalny

ok. 1910 r

Numer rejestru
zabytków
[Data wpisu]

Tabela 2: Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza.

Waloryzacji oraz oceny stanu poszczególnych obiektów zabytkowych dokonano
w Ekspertyzie w zakresie historii rejonu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu
(Górzyński, 2019).
Na obszarze opracowania zlokalizowany jest również jeden pomnik przyrody, którym jest
wiąz szypułkowy (ulmus laevis), który objęty został ochroną na podstawie Decyzji Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 19.05.1978. Jest on
położony przy nieruchomości Podgórze 6.

3. Diagnoza stanu oraz dotychczasowe zmiany w środowisku
3.1. Stan czystości powietrza atmosferycznego
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Regionalne
Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw dokonują oceny
poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje
się klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów.
W Województwie Wielkopolskim wyznaczone zostały 3 strefy – jedna z nich obejmuje
Miasto Kalisz. Dla każdego z badanych zanieczyszczeń określana jest klasa poziomu
zanieczyszczeń, tj:
•

klasa A – poziom
dopuszczalnego,

stężeń

zanieczyszczenia
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nie

przekraczający

poziomu

•

klasa C – poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego.

W Tabeli 3 przedstawiono wyniki oceny przeprowadzonej w 2018 roku z podziałem na
poszczególne zanieczyszczenia.
symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń
ze względu na
ochronę zdrowia
ludzi

SO2

NO2

C6H6

CO

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

BaP

PM2.5

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

C

A

Tabela 3: Wyniki oceny poziomu poszczególnych substancji ze względu na ochronę zdrowia ludzi w strefie
Miasto Kalisz w 2018 roku.

Jak wynika z Tabeli 3. w Kaliszu wystąpiły przekroczenia poziomów trzech zanieczyszczeń:
O3, PM10 oraz BaP, co oznacza konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń
i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza.
Dodatkowo, ze względu na ukształtowanie terenu zanieczyszczenia powietrza kumulują się
w dolinie Prosny, gdzie położony jest obszar opracowania (por. rozdz. 2.2.). Szczególnie
negatywny wpływ na zanieczyszczenia powietrza powoduje tzw. niska emisja, związana ze
znacznym ruchem samochodowym oraz ogrzewaniem budynków paliwami stałymi (por.
Rysunek 11).

Rysunek 12: Paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynków na obszarze opracowania.

3.2. Warunki klimatu akustycznego
Na obszarze opracowania oraz w jego najbliższym otoczeniu nie występują przemysłowe
oraz kolejowe źródła hałasu. Zagrożenie hałasem wynika jednak z sąsiedztwa dróg
podstawowego układu drogowego – Al. Wojska Polskiego, ul. Harcerskiej/Poznańskiej oraz
ul. M. Kopernika. W związku z powyższym w najbliższym sąsiedztwie tych ulic występują
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przekroczenia norm hałasu (Ldwn – imisja w ciągu wszystkich pór dnia oraz Ln – imisja
nocna).

Rysunek 13: Hałas drogowy - przekroczenia LN

Rysunek 14: Hałas drogowy - przekroczenia LDWN

3.3. Zanieczyszczenie gleb
Jak wspomniano wcześniej, na obszarze występują jedynie grunty antropogeniczne, silnie
przekształcone przez człowieka. Podlegają one dalszym przekształceniom i ulegają
zanieczyszczeniom komunikacyjnym oraz komunalnym (w szczególności niska emisja).

3.4. Jakość wód podziemnych i stan jakości wód powierzchniowy
Obszar opracowania położony jest w zasięgu JCWPd nr 81. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2017 r. wykonał na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (GIOŚ) ocenę jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych
sieci krajowej. Poniżej przedstawiono wyniki dla punktów pomiarowych położonych najbliżej
w stosunku do obszaru opracowania (w ramach JCWPd nr 81).
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nr punktu
pomiarowego

462

464

powiat

ostrowski

kaliski

miejscowość

Krępa

Żydów

klasa jakości –
końcowa
wskaźniki fizycznoklasa jakości
chemiczne
V

III

IV

tylko Fe w V klasie jakości
(geogeniczne pochodzenie
wskaźnika), brak wskaźników
w IV klasie

II

tylko Fe i Mn (geogeniczne
pochodzenie wskaźników) w
III klasie jakości, głębokość
otworu 27.5 m, poziom
wodonośny nieizolowany,
podścielony mułkami
tylko pH (pomiar w
zróżnicowanych warunkach
środowiskowych) w IV klasie
jakości, głębokość otworu 8
m, poziom nieizolowany,
czwartorzęd piaski,
możliwość przenikania do
ujmowanej warstwy wód
wzbogaconych w CO2 i
kwasy organiczne

1585

kaliski

Fajum

IV

III

1587

kaliski

Nowa Plewnia

IV

IV

1813

2204

ostrzeszo
wski

pleszewski

Grabów nad
Prosną

Brudzewek

IV

V

przyczyna zmiany klasy
jakości

IV

tylko NH4 i Fe w IV klasie
jakości (geogeniczne
pochodzenie wskaźników), w
nadkładzie ujmowanego
poziomu mułki (miąższość 10
m)

IV

tylko Fe w V klasie jakości
(geogeniczne pochodzenie
wskaźnika), brak wskaźników
w IV klasie

Tabela 4: Wyniki badań wód podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu
diagnostycznego w 2016 r. (opublikowano w 2017r.)

W ramach prowadzonego przez GIOŚ monitoringu określono, że wody podziemne JCWPd
nr 81 mają dobry stan ilościowy i jakościowy i nie są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych.

3.5. Gospodarka odpadami
Teren miasta Kalisza został podzielony na 3 sektory odbioru odpadów komunalnych.
Obszar opracowania zlokalizowany jest w sektorze I, w którym za odbiór odpadów
odpowiedzialne jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.
jako lider i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. jako partner. Całkowite koszty odbioru
odpadów pokrywane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która uiszczana jest co miesiąc na rzecz Miasta Kalisza przez właścicieli nieruchomości.
W ramach opłaty Miasto odbiera od właścicieli ww. nieruchomości każdą wytworzoną
przez nich ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny,
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tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne a także popiół zgromadzony w oddzielnych
pojemnikach i w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – odpady biodegradowalne.
Odebrane od mieszkańców odpady są następnie transportowane przez podmioty
odbierające do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych
Prażuchach, gm. Ceków Kolonia, który ma status regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK). Stosowana na terenie Zakładu „Orli Staw” technologia
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oparta o system
sortowania ręcznego uzupełniony o urządzenia mechaniczne (separatory magnetyczne,
sita bębnowe itp.) zapewnia przetworzenie całego strumienia odpadów komunalnych
powstających na terenie m. Kalisza (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie miasta Kalisza za 2018 r.).

3.6. Gospodarka wodno–ściekowa
Sieć kanalizacyjna na obszarze opracowania jest dobrze rozwinięta. Znajduje się tutaj
rozdzielczy system odprowadzania ścieków. Wszystkie nieruchomości korzystają z sieci
kanalizacyjnej. Ścieki komunalne poprzez sieć kanalizacyjną trafiają do przepompowni
„Główna” przy ul. Złotej, skąd są odprowadzane do Grupowej Oczyszczalni Ścieków
w Kucharach w gminie Gołuchów. Jest to nowoczesna, mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości hydraulicznej 40 000m3/dobę. Po
podczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Prosny. Właścicielem miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej jest PWiK Sp z o. o. w Kaliszu (spółka komunalna), zaś kolektorów
przerzutowych oraz oczyszczalni Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” Sp z o. o.
Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej pozostaje rzeka
Prosna oraz jej dopływy. Istniejąca kanalizacja deszczowa na terenie miasta, w tym na
obszarze opracowania, w większości jest grawitacyjna.
Obszar znajduje się w zasięgu obsługi miejskiej sieci wodociągowej. Sieci wodociągowe
zlokalizowane są wzdłuż ulic obszaru. Źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia wód
podziemnych poziomów wodonośnych czwartorzędowych i jurajskich, charakteryzujące się
dobrą jakością wód.

4. Wstępna prognoza dalszych zmian w środowisku
Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku określa tendencje przekształceń,
w tym degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie
i zagospodarowanie terenów.
Zmiany ukształtowania powierzchni i stanu gleb spowodowane są m.in. przez budownictwo
mieszkaniowe oraz budownictwo komunikacyjne. Podczas powstawania nowej zabudowy
stosowane są różne zabiegi niwelacyjne polegające w szczególności na wyrównaniu
terenu, tworzeniu nasypów w celu izolacji budynków od podłoża, prowadzenie przekopów
pod uzbrojenie terenu, jak również osuszanie terenu budowy. Mimo istniejącego znacznego
już przekształcenia, powierzchnia obszaru opracowania będzie w dalszym ciągu podlegać
zmianom związanym z przebudową budynków, układu komunikacyjnego czy inwestycjom
sieciowym (np. rozbudowa sieci ciepłowniczej).
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Dalsza urbanizacja i przekształcanie obszarów podmiejskich na tereny mieszkaniowe przy
jednoczesnym powiększaniu liczby indywidualnych palenisk sprawi, że wskaźniki jakości
powietrza w Kaliszu będą się pogarszać. Ze względu na ukształtowanie terenu obszar
opracowania, jako fragment śródmieścia Kalisza, będzie szczególnie zagrożony tymi
tendencjami. Niemniej jednak powinno się dążyć do zmniejszenia miejscowej niskiej emisji
poprzez rozwój sieci ciepłowniczej na obszarze opracowania.
Głównym źródłem uciążliwości akustycznej pozostanie ruch komunikacyjny. Ewentualne
niedogodności związane z pracami budowlanymi będą miały charakter okresowy,
krótkotrwały.
Obszar opracowania nie charakteryzuje się bardzo wysoką intensywnością zabudowy
i należy dążyć do utrzymania znacznej powierzchni biologicznie czynnej, zwłaszcza
w obrębie podwórzy i w przestrzeni publicznej. Nie powinno się to odnosić do uzupełnień
zabudowy i ewentualnych prac związanych z modernizacją zabudowy. Należy również
zrekompensować wycinkę drzew w ramach prowadzonych prac budowlanych.

5. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność
do regeneracji
Obszar opracowania jest w całości przekształcony przez człowieka – w pełni
zainwestowany. Uznano, że dla takich obszarów, na których procesy przyrodnicze są
w znacznym stopniu regulowanie przez człowieka nie ma praktycznych powodów dla
przeprowadzania oceny odporności na degradację, gdyż środowisko uległo już
przekształceniu, choć niekoniecznie zostało zdegradowane.

6. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych,
kulturowych i możliwości ich kształtowania
Ze względu na charakter obszaru oceną walorów krajobrazowych objęto istniejąca
zabudowę. Dla oceny walorów krajobrazowych obszarów opracowania przyjęto
następujące kryteria:
• czytelność kompozycji urbanistycznej,
• jednolitość formy architektonicznej - uwzględniono tu gabaryty budynków głównie
wysokość zabudowy, geometria dachów, zgodność orientacji kalenic, spójna
kolorystyka elewacji
• występowanie obiektów dysharmonijnych.
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W poniższej tabeli scharakteryzowano poszczególne kryteria.
Ocena

Nazwa

Charakterystyka poszczególnych ocen

1

− spójna i czytelna kompozycja urbanistyczna,
Wysokie walory − spójny charakter zabudowy (podobna wysokość budynków, zgodność orientacji
krajobrazowe
kalenic, spójna kolorystyka elewacji),
− brak obiektów dysharmonijnych

2

Średnie walory
krajobrazowe

− względnie uporządkowana zabudowa (linia zabudowy, podobne gabaryty
budynków),
− pojedyncze obiekty dysharmonijne

3

Niskie walory
krajobrazowe

− nieczytelna kompozycja przestrzenna – niezachowane linie zabudowy, liczne
elementy dysharmonijne i negatywne dominanty

Tabela 5: Kryteria oceny walorów krajobrazowych.

Na podstawie powyższych kryteriów przygotowana została mapa walorów
krajobrazowych obszaru opracowania przedstawiona poniżej. Ze względu na charakter
zabudowy oraz znaczną jej dekapitalizację głównym kryterium w ocenie walorów
krajobrazowych była czytelność kompozycji urbanistycznej.

Rysunek 15: Analiza kompozycji urbanistycznej.

Wysokie walory krajobrazowe związane są z dość spójną i harmonijną zabudową
centralnej części obszaru opracowania, na której zlokalizowane są również dominanty
przestrzenne i funkcjonalne. Niską oceną walorów krajobrazowych charakteryzuje się teren
położony w zachodniej części obszaru opracowania, który jest niespójny, występują
znaczne wyrwy w zabudowie oraz zlokalizowane są liczne obiekty dysharmonijne, takie jak
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garaże czy komórki lokatorskie. Pozostała część wymaga interwencji w celu usunięcia
pojedynczych obiektów dysharmonijnych oraz uzupełnienia zabudowy.

7. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury
funkcjonalno –przestrzennej
Jak podkreślano jest to teren całkowicie przekształcony przez człowieka. Nie występują tu
żadne naturalne ekosystemy, zbiorowiska roślin i zwierząt. Całość obszaru powinna
kontynuować obecne użytkowanie. Należy jednak zachować jak największą ilość zieleni
w podwórkach. W obszarze tym powinno dążyć się do wykreowania ładu przestrzennego
na wyższym niż obecnie poziomie, również poprzez inwestycje budowlane uzupełniające
strukturę zabudowy oraz poprawiające stan istniejących budynków.

8. Ocena przydatności do różnych form zagospodarowania
Analizując uwarunkowania przyrodniczo-przestrzenne opisane w niniejszym opracowaniu,
dla kształtowania struktury funkcjonalno- przestrzennej można stwierdzić, że na
gospodarowanie przestrzenią na obszarze opracowania wpływ będą mieć ograniczenia
wynikające z:
• istniejącego zagospodarowania przestrzennego;
• ukształtowania terenu;
• głębokości zalegania wód gruntowych;
• znacznego zanieczyszczenia powietrza związanego z niską emisją;
• negatywnego klimatu akustycznego przy granicach obszaru;
• globalnych zmian klimatycznych.
Istniejąca w granicach opracowania zabudowa wymaga w znacznej części rewaloryzacji.
Tereny zainwestowane posiadają znaczne możliwości rozwoju poprzez modernizację
i remonty, w niektórych sytuacjach poprzez wymianę i uporządkowanie zabudowy. Obszar
opracowania powinien zachować charakter mieszkaniowy z usługami towarzyszącymi.

9. Uwarunkowania ekofizjograficzne
W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych dokonano kwalifikacji terenu pod kątem
ich przydatność dla rozwoju funkcji użytkowych, głównie mieszkalnych i usługowych. Należy
zauważyć, że pod kątem przyrodniczym jest to obszar ubogi, nie przedstawiający większej
wartości.
W ramach kwalifikacji wydzielone zostały dwie grupy terenów:
• tereny korzystne dla celów inwestycyjnych,
• tereny średniokorzystne dla celów inwestycyjnych.
Tereny korzystne dla celów inwestycyjnych znajdują się w centrum obszaru opracowania.
W mniejszym stopniu na terenach tych występują różnice terenowe oraz mniejsze jest
akustyczne oddziaływanie dróg układu podstawowego. Niemniej jednak jest to teren
zubożony przyrodniczo i wskazane jest wzmocnienie funkcji przyrodniczych – np. w formie
zadrzewień pasmowych w ciągach ulic.
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Tereny średniokorzystne dla celów inwestycyjnych położone są przy granicach obszaru
opracowania. Zostały one wyznaczone ze względu na nakładanie się przynajmniej dwóch
elementów mogących wpływać na zagospodarowanie obszaru, w szczególności:
zagrożenie podtopieniami, znaczne różnice wysokości terenu, dyskomfort akustyczny
związany z drogami układu podstawowego. Niemniej jednak uwarunkowania te nie
dyskwalifikują terenów jako niemożliwych do zagospodarowania, a wymagać mogą
większych działań przygotowawczych, ochronnych i inwestycyjnych. Należy podkreślić, że
tereny te również są zubożone przyrodniczo i wskazane jest wzmocnienie funkcji
przyrodniczych – np. w formie zadrzewień pasmowych w ciągach ulic, czy wyznaczenia
terenu zieleni otwartej.

Rysunek 16: Ocena warunków ekofizjograficznych
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Struktura użytkowania
gruntów

Struktura użytkowania gruntów
B - tereny mieszkaniowe
Ba - tereny przemysłowe
Bi - inne tereny zabudowane
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Bz - tereny rekreacyjny-wypoczynkowe
dr - drogi

Zagrożenie powodziowe prawdopodobieństwo dla
wody stuletniej (Q=1%)

Obszary zagrożone
podtopieniami

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe
Wstępna waloryzacja historyczna zabudowy
Budynki wymagające konserwacji/rewaloryzacji
Budynki wymagające zmiany (np. przebudowa, rozbudowa)
Budynki nie wymagające interwencji
Budynki o unikatowym znaczeniu

Gminna Ewidencja Zabytków
Budynki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków

Paliwa wykorzystywane do
ogrzewania budynków

Wykorzystywane paliwa grzewcze
Budynki podłączone do sieci ciepłowniczej
Budynki wykorzystujące gaz do ogrzewania
Budynki wykorzystujące paliwa stałe do ogrzewania

Przekroczenia norm hałasu przekroczenia Ldwn

Przekroczenia norm hałasu przekroczenia Ln

Kompozycja urbanistyczna
i walory krajobrazowe

Elementy kompozycji urbanistycznej
Przestrzenie węzłowe
Punkt widokowy
Dominanty
Linie prowadzące wzrok
Linie zatrzymujące wzrok

Walory krajobrazowe
Wysokie walory krajobrazowe
Średnie walory krajobrazowe
Niskie walory krajobrazowe

Ocena warunków
ekoﬁzjograﬁcznych

Ocena warunków ekoﬁzjograﬁcznych
Tereny korzystne dla celów inwestycyjnych
Tereny średniokorzystne dla celów inwestycyjnych

