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Powiat leszczyński w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył liczbę mieszkańców o ponad 2 tysiące. W tym okresie oddano do użytku 
aż 1826 budynków mieszkalnych.

Ważne położenie
Prócz walorów krajobrazowych 

niewątpliwym magnesem dla in-
westorów są stale poprawiające 
się warunki życia w powiecie lesz-
czyńskim. Rośnie standard dróg, 
placówek edukacyjnych, przybywa 
obiektów sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych. Ważnym ele-
mentem skłaniającym do zamiesz-
kania i prowadzenia działalności go-
spodarczej są również zrealizowa-
ne w minionych latach szybkie po-
łączenia drogowe i kolejowe z Po-
znaniem i Wrocławiem. Rozwój bu-
downictwa owocuje m.in. wzrostem 
liczby mieszkańców powiatu lesz-
czyńskiego. W minionych pięciu la-
tach przybyło ich 2.069 i na koniec 
2021 r. wszystkie siedem gmin za-
mieszkiwało łącznie 57.776 osób. 

Wybudowano w 2021 r.
Według danych Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go w Lesznie w 2021 r. w powie-
cie leszczyńskim oddano do użytku 
492 budynki mieszkalne. Najwięcej 
powstaje w gminach sąsiadujących 
z Lesznem. Od wielu lat liderem 
jest gmina Lipno, w której w ubie-
głym r. zgłoszono 138 budynków 
(28 proc. wszystkich w powiecie). 
Na terenie gminy Rydzyna oddano 
do użytku 100 budynków, w gminie 
Święciechowa - 87, Włoszakowice 
- 85, Osieczna i Krzemieniewo po 
33 oraz w najmniejszej w powiecie 
gminie Wijewo – 16.

Inaczej rozkładają się preferen-
cje inwestorów w przypadku bu-
dynków niemieszkalnych, których 

na terenie powiatu wybudowano 
w ubiegłym r. 138. Najwięcej, bo 
aż 47, powstało w gminie Wło-
szakowice. Druga w zestawieniu 
jest gmina Rydzyna – 30, a kolej-
ne miejsca zajmują: Święciechowa 
- 19, Osieczna - 17, Wijewo - 10, 
Lipno - 9 oraz Krzemieniewo - 6.

W minionym pięcioleciu
Boom inwestycyjny w budow-

nictwie mieszkaniowym trwa 
od wielu lat. Łącznie w ostat-
nich pięciu latach (2017-2021) 
w powiecie leszczyńskim odda-
no do użytku 1826 budynków 
mieszkalnych. W poszczegól-
nych gminach wybudowano: Lip-
no - 524, Rydzyna - 398, Świę-
ciechowa - 304, Włoszakowice - 
292, Osieczna - 151, Krzemienie-
wo - 86 i Wijewo - 71. 

Liczba oddanych budynków 
niemieszkalnych wskazuje na 
rozwój potencjału gospodarcze-
go poszczególnych gmin. W mi-
nionych pięciu latach w powie-
cie oddano do użytku 583 takie 
obiekty. W zestawieniu wyraź-
nie prowadzi gmina Włoszako-
wice ze 188 budynkami. W gmi-
nie Lipno było ich 80, Rydzyna 
- 78, Święciechowa - 74, Osiecz-
na - 73, Wijewo - 52 oraz Krze-
mieniewo 38.

Boom przyspiesza
Do Wydziału Architektury i Bu-

downictwa Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie w ub. r. trafiła re-
kordowa w historii powiatu licz-
ba wniosków o pozwolenie na bu-

dowę oraz zgłoszeń z projektem 
budowlanym - łącznie 1592, o 67 
więcej niż w 2020 r. Dodatkowo 
w 2021 r. inwestorzy dokonali 556 
(o 107 więcej niż w 2020 r.) tzw. 
zwykłych zgłoszeń, dotyczących 
prostych obiektów budowlanych, 
np. małych garaży, wiat, ogrodzeń.

W efekcie złożonych wniosków, 
w 2021 r. udzielono 1235 pozwoleń 
na budowę oraz 233 tzw. milczące 
zgody na zgłoszenia z projektem 

budowlanym. W tej liczbie 467 po-
zwoleń dotyczy budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych.

Geodeci nie narzekają 
Dobrą prognozą dla dalsze-

go systematycznego rozwoju bu-
downictwa w powiecie leszczyń-
skim jest stale rosnąca liczba wy-
konywanych prac geodezyjnych. 
W 2021 r. w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-

tograficznej w Lesznie zgłoszo-
no 4770 prac, o 272 więcej, niż 
w 2020 r. 

Aby opracowywanie opera-
tów budowlanych było łatwiejsze 
i szybsze, samorząd powiatu od 
kilku lat sukcesywnie digitalizuje 
mapy zasadnicze, na których pra-
cują geodeci. Pod koniec 2022 r. 
wszystkie 94 obręby ewidencyjne 
w powiecie leszczyńskim będą po-
siadały już wersje cyfrowe. (JAC)

Więcej mieszkańców, więcej budynków

 Fot. J. Kuik 
▲ Najintensywniej rozbudowującą się miejscowością w powiecie leszczyńskim w minionych latach są Wilkowice 
w gminie Lipno.

Powiat leszczyński wspiera zarówno Ukraińców uciekających przed wojną do 
Polski, jak również tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie.

Sprzęt dla Ukrainy
Na terenie gminy Lipno, dzię-

ki ofiarności mieszkańców i spon-
sorów, przygotowano dwie karetki 
z bogatym wyposażeniem w sprzęt 
oraz leki i środki medyczne. Po-
wiat leszczyński zaopatrzył jedną 
z nich w respirator, ssak, pompę in-
fuzyjną, a oba – w torby medycz-
ne z kompletną zawartością leków, 
sprzętu i materiałów medycznych. 
Samorząd przekazał także Sto-
warzyszeniu MTS Aktywne Wło-
szakowice pompę infuzyjną i tor-
bę medyczną, w ramach zbiórki 
sprzętu dla szpitala dziecięcego we 
Lwowie. Do tej lecznicy wkrótce 
trafią również artykuły medyczne 
zebrane w gminach powiatu lesz-
czyńskiego.

Zakwaterowanie dla uchodźców
Samorząd wskazał wojewodzie 

wielkopolskiemu jako miejsce zbioro-
wego zakwaterowania dla stu uchodź-

ców z Ukrainy były hotel w Lipnie. 
Powiat z kolei uruchomił dwa kolej-
ne miejsca pobytu obywateli Ukra-
iny. W ośrodku wypoczynkowym oraz 
schronisku młodzieżowym Waykiki w 
Osiecznej oraz w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym Morena w Osiecz-
nej zapewnione zostały noclegi i wyży-
wienie dla łącznie stu osób. Ta ostatnia 
lokalizacja była ustalona w uzgodnie-
niu z gminą Osieczna.

Obywateli Ukrainy do miejsc za-
kwaterowania kieruje Wojewódzkie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Poznaniu, tel. 61 8541172 /73.

Pomoc prawna
Samorząd uzgodnił także z Okrę-

gową Radą Adwokacką uruchomie-
nie w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Lesznie punktu bezpłatnej 
pomocy prawnej dla obywateli Ukra-
iny. Adwokaci i aplikanci adwokac-
cy udzielają we wtorki w godz. 13-
15 porad w obecności tłumacza ję-
zyka ukraińskiego. (JAC)

Powiat wspiera Ukraińców

▲ Sprzęt i artykuły medyczne dla szpitala dziecięcego we Lwowie prezesowi  
MTS Aktywne Włoszakowice Rafałowi Jagodzikowi przekazali starosta 
Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski, w obecności 
Mateusza Juśkiewicza, koordynatora ds. pomocy obywatelom z Ukrainy 
w powiecie leszczyńskim.
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Bezpłatna pomoc prawna
dla obywateli Ukrainy

wtorki w godz. 13:00 – 15:00
Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4b

Rezerwacja wizyty - tel.  65 529 68 01
w poniedziałki w godz. 8-16 oraz od wtorku do piątku 
w godz. 7-15


