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WPROWADZENIE 
do zmiany studium przyjętej Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Dolnośląskiego  
Nr 6/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. 

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Lubin Nr IX/35/2015 z dnia 26 marca 2015 roku. 

 
Zgodnie z art. 208 ust. 1 i 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 

czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 196) obszary złóż kopalin, dla których 
właściwy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną 
wprowadza się do studium w terminie do 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. Po upływie 2 lat wojewoda wprowadza udokumentowany obszar kopalin do 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.  

W ramach zmiany studium na rysunkach studium (zał. 1b i 1c) oznaczono 
granice obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Składowice III”, 
„Zimna Woda” oraz „Gorzelin”. Dotychczasowe ustalenia studium pozostają bez 
zmian.  

Do studium zostały wprowadzone obszary udokumentowanych złóż kruszywa 
naturalnego: 

1) „Składowice III” – Dodatek Nr 1 do uproszczonej dokumentacji geologicznej 
w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, znak: DM-G/EW/7514-37/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.; 

2) „Zimna Woda” – Decyzja Wojewody Legnickiego z dnia 14 października 
1998 r., znak: SR.IV.7516-20/98; 

3) „Gorzelin” – Decyzja Wojewody Legnickiego z dnia 15 stycznia 1991 r., znak: 
OS.IV.8513-8/90/91. 

 

W związku z powyższym niniejsza zmiana studium składa się z: 

1) Ujednoliconego tekstu studium – załącznik 1a; 
2) Ujednoliconego Rysunku nr 1 „Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin” – 

załącznik 1b; 
3) Ujednoliconego Rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubin - załącznik nr 1c. 



WPROWADZENIE 
do zmiany studium przyjętej uchwałą Nr IX/35/2015

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Lubin Nr IV/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. 

Zmianą studium objęto obszar, przez który w granicach gminy Lubin przebiegać 
będzie odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV relacji 
Czarna – Polkowice.  

Budowa ww. linii elektroenergetycznej stanowi realizację celów publicznych 
wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym. Trasa przedmiotowej linii przebiegać będzie przez obszar 
trzech gmin położonych w granicach województwa dolnośląskiego tj. Gminy Lubin, 
Gminy Rudna oraz Miasta i Gminy Polkowice. Dla realizacji ww. linii niezbędna 
będzie przebudowa istniejącej rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Czarna w 
gminie Lubin oraz budowa nowej rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Polkowice w 
gminie Polkowice. 

Budowa ww. linii elektroenergetycznej będzie miała istotny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego regionu, konieczną z uwagi na jego szybki rozwój, 
powodujący znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zarówno przez 
odbiorców komunalnych, jak i przemysłowych. 

W ramach zmiany studium dokonano korekty rysunku i tekstu studium w 
zakresie obszaru objętego niniejszą zmianą. Na ww. obszarze wyznaczono trzeci 
wariant przebiegu odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 
400 kV relacji Czarna – Polkowice wraz ze pasem technologicznym o szerokości 70 
m (tzn. po 35 m od osi linii w obie strony) oraz zaplanowano powiększenie terenu 
stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Czarna.   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), projekt zmiany studium polega na uzupełnieniu 
studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199). 

W związku z powyższym niniejsza zmiana studium składa się z: 
1) Ujednoliconego tekstu studium – załącznik 1a; 
2) Rysunku nr 1 „Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin” – załącznik 1b; 
3) Ujednoliconego Rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubin - załącznik nr 1c. 



 
WPROWADZENIE 
do zmiany studium przyjętej uchwałą Nr IV/22/2015

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Lubin Nr LII/383/2014 z dnia 20 maja 2014 roku. 

Zmianą studium objęto obszar, przewidzianego do eksploatacji, 
udokumentowanego w kat. C1, złoża kruszywa naturalnego „Raszowa”, położonego w 
obrębie Raszowa. Złoże zostało rozpoznane w trzech polach zasobowych, 
rozdzielonych gminnymi drogami gruntowymi. Całkowita powierzchnia złoża wynosi 
20,66ha. Dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Raszowa” 
zatwierdził Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją nr 15/2013 z dnia 10 
maja 2013 roku. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi obszar udokumentowanego złoża kopaliny 
obowiązkowo wprowadza się do studium w terminie 2 lat od dnia  zatwierdzenia 
dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej. 

W ramach zmiany studium dokonano korekty rysunku studium w zakresie 
obszaru objętego niniejszą zmianą. Na terenie objętym niniejszą zmianą wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno - przestrzenną oznaczoną symbolem PE – tereny 
powierzchniowej eksploatacji surowców i oznaczono zasięg złoża kruszywa 
naturalnego „Raszowa”.  
 Tekst studium uzupełniono o informację o występowaniu ww. złoża. Dla 
obszaru objętego niniejszą zmianą mają zastosowanie ustalenia obowiązującego 
studium, zarówno w zakresie elementów ochrony, jak i dotyczące kierunków i 
wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), projekt zmiany studium polega na uzupełnieniu 
studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zmianami). 

W związku z powyższym niniejsza zmiana studium składa się z: 
1) Ujednoliconego tekstu studium – załącznik 1a; 
2) Rysunku nr 1 „Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin” – załącznik 1b; 
3) Ujednoliconego Rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubin - załącznik nr 1c. 



WPROWADZENIE 
do zmiany studium przyjętej uchwałą Nr LII/383/2014

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubin uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubin Nr XLVI/236/2010 z dnia 
16 marca 2010 roku. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie 
zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), projekt zmiany studium polega na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647). 

W związku z powyższym niniejsza zmiana studium składa się z: 

1) Ujednoliconego tekstu studium – załącznik 1a; 
2) Rysunku nr 1 „Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin” – załącznik 1b; 
3) Ujednoliconego Rysunku nr 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin - 

załącznik nr 1c. 

Podstawą do podjęcia prac nad niniejszą zmianą studium były uchwały Rady Gminy Lubin w sp. 
przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubin: 
1) Nr XX/154/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. z późn. zm. w zakresie obszaru położonego w obrębach 

Obora i Krzeczyn Mały, określonego na załączniku graficznym do ww. uchwały, z przeznaczeniem 
na lokalizację farmy wiatrowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu – zmiana nr 1, 

2) Nr XX/155/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. z późn. zm. w zakresie obszarów położonych w 
obrębach Chróstnik, Osiek i Pieszków, określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały, z 
przeznaczeniem na lokalizację farmy wiatrowej w obrębie Osiek i Chróstnik oraz elektrowni 
fotowoltaicznej w obrębie Pieszków wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenów - zmiana nr 2, 

3) Nr XX/157/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. z późn. zm. w zakresie obszaru położonego w obrębie 
Niemstów, określonego na załączniku graficznym do ww. uchwały, z przeznaczeniem na 
lokalizację farmy wiatrowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu - zmiana nr 3, 

4) Nr XXIV/185/2012 z dnia 28 marca 2012r. w zakresie obszaru położonego w obrębie Chróstnik, 
określonego na załączniku graficznym do ww. uchwały, z przeznaczeniem na tereny aktywności 
gospodarczej z dopuszczeniem instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z uzbrojeniem terenu - 
zmiana nr 4,  

5) Nr XXV/196/2012 z dnia 31 maja 2012r. w zakresie obszaru położonego w obrębie Szklary Górne, 
określonego na załączniku graficznym do ww. uchwały, z przeznaczeniem, po rekultywacji, terenu 
kopalni piasku podsadzkowego „Obora” na tereny sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku oraz 
zabudowy usługowej wraz uzbrojeniem terenu - zmiana nr 5. 

W ramach zmiany studium dokonano korekty rysunku i tekstu studium w zakresie obszarów 
objętych niniejszą zmianą: 
– na terenach rolniczych objętych zmianami nr 1 – 3 wyznaczono granice obszarów, na których 

dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w 
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,  

–  na terenie objętym zmianą nr 4 przeznaczono tereny zlikwidowanych urządzeń zaopatrzenia w 
wodę na tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (instalacji ogniw fotowoltaicznych) o mocy 
przekraczającej 100kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie 
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

– na terenie objętym zmianą nr 5 wyznaczono na terenie kopalni piasku podsadzkowego „Obora” 
nową jednostkę funkcjonalno-przestrzenną oznaczoną symbolem UST/U – tereny sportu i 
rekreacji, turystyki i wypoczynku oraz zabudowy usługowej. 
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����� 

1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 

 

����	
	 ����� �	�
���	� � ����
��� �	�����darowania przestrzennego Gminy Lubin�

���	���	
� 
	 �����	��� 	��	�
�� ������������ ��������� ��	�
�� ! 

 

" #� �	$	 
� XIV/79/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w s��	��� ����������
�	 �� ���	
� �����

�	�
���	� � ����
��� �	������	���	
�	 ���������

��� Gminy Lubin; 

" #��	�	 � �	��������� ���

�� � �
�	 % �	��	 &''( �) *�)�) +�) #) � ,((& �) -� &.,/ ���) &0'&

� ��1) ��)23 

" Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z ,((4 �) -� %(/ ���) 5&5 � ��1) ��)23 

" 6����������
�� 7�
����	 8
9�	������� � ���	��� � ���	��� �	���� ������� �����

�	�
���	� � ����
��� �	������	���	
�	 ���������

��� ���
� z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz.1233 ); 

" #��	�	 � �� ��
�� �	������ � ������ 
	� �	����	�� � �
�	 ,4 ����	 ,((4 �) *Dz. U. z 2003 r. Nr 

162 poz. 1568); 

" :�	�� �� ��
� ;��������	 � �
�	 ,5 �����
�	 ,((& �) *�) �) +�) #) � ,((% -� ,0/ ���) &0( � ��1)

zm.); 

" O wprowadzeniu ustawy - :�	�� �� ��
� ;��������	/ ��	�� � ���	�	� ��	� � ���	
��


�������� ��	� (Dz. U. z 2001 r. -� &((/ ���)&(%0 � ��1) ��)23 

" 6����������
��� 7�
����	 <��������	 � �
�	 ,% ����;
�	 ,((.�)/ � ���	��� �	�
��� �����

����=������ �������� ���=��� �� ��
� (Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2237); 

" 6����������
��� 7�
����	 <��������	 � �
�	 ' ����	 ,((.�)/ � ���	��� �	�
��� �����

����=������ ��;��
 ���=��� �� ��
� (Dz. U. z 2004 r. Nr 168 poz.1764); 

" Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 

��1) ��)23 

" #��	�	 � �� ��
�� ��
��� ���
�� � ��;
�� � �
�	 4 ����� &''0 �) *j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

���)&,>> � ��1
) ��)); 

" #��	�	 � ������	
� ������ ����	��� �������� �� ;������ ��� ������� � ?�kcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 

2003 r. Nr ,,'/ ���) ,,54 � ��1
) ��)23 

" 6����������
�� 6	�� 7�
������ � �
�	 &. �����
�	 ,((. �) � ���	��� �������$���� �	�
���

i trybu udzielania p����� 9�
	
����� 
	 ������	
�� ���	$	�
�;�� ���
����� 
	 ����	�	� �


���������
�� �	�
�	� ������	���	
�	 ���=��� ��	
�� ������ ����	��� �������� *+�) #)

z dnia 2004 r. -� 54/ ���) >05 � ��1
) ��)23 

" #��	�	 � �	�	� � �
�	 ,% ����;
�	 &''& �) *�)�) Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 � ��1) ��)23 

" 6����������
�� 7�
����	 @���� � �
�	 ' ������	 ,((. �) � ���	��� ����	���
�	 ��	�

��
����	������� / ����	�	������� / ����� �����	
�� / �	�	� ��
����	������� 

i 	�� ������
���
�� / 	 �	�A� �

�� ���	$	� ���� �	���� ����	
�� �� ������� �	������ ��	�

�	�	� 	�� ��������
�� � �������	� ������ �� ������
�� �	������ �� ���� *+�) #)

Nr 150, poz. 1579); 

" 6����������
�� 7�
����	 B� ��
� <��������	 �	����� -	��	�
�� � C�;
����	 � ���	���

�������$���� �	�	� � ���� �
	�	
�	 �	��� �	 �� ��

� ��	� �������$���� �	�	�

����	���
�	 � 
�� ������	��� ��;
�� � �
�	 ,0 �����
�	 &'', ��� *+�) #) -� >5 ���)44523 

" 6����������
�� 7�
����	 <��������	 � ���	��� �������$���� �	�
��� � ���� ��������	
�	

��	
 ������
�	 �	�/ ��������
��� ��	
 ������
�	 �	� ��	� �
��
�	���	��� ��	
 �	�

z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256 z 2005 r., poz. 2151); 

" Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (�)�) +�) #) � ,((0 �) -� ,4'/ ���) ,(&' � ��1) ��)); 

" 6����������
�� 6	�� 7�
������ � �
�	 ' ������	�	 ,((. �) � ���	��� ����;��
�	 ����	���

�������=���=D ������� �
	����� �����	$��	D 
	 ;���������/ ��	� �������$���� 
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uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm,); 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 

1947 z późn. zm.) z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 196); 

 Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 

późn. zm.); 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 

43, poz. 430); 

 Ustawa prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.); 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z 

dnia 30 października 2003 roku (Dz. U. Nr 192 poz. 1883); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w prawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055). 
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2. CEL I ZADANIA STUDIUM  

 

�������� ���	�
���� � ���	�
��� ���������	���
�� �	����	��

��� Gminy Lubin� ����

������
��� ���
������
�� ���	�����
�� ��a obszaru gminy Lubin ����
�� � ������

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 � � ���
� ����  

������� ��	���� ���� � ���	�
�� �������� �	����	��

�� �	������
�� �	��� ����	��� � ���� ���

zwan�� ����� ���	��
����� ���
 �	�
��� ���
�� 

!������� �	��
� ���	�����
�� ������� ���� ��"��#� 
	 XIV/79/2007 Rady Gminy Lubin z 

dnia 28 listopada 2007 r. � ��	���� �	��������
�� �� ����
� ������� ���	�
���� � ���	�
���

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin. 

Zmiana studium opracowana na podstawie ��"��#� 
	 $%&'()'*++( � �
�� *, ���������

2007 	� � ��	���� �	��������
�� �� ����
� ������� ���	�
���� � ���	�
��� ���������	���
��

przestrzennego Gminy Lubin � ������� � ��	�����
��� ��#�������� �	�-�������� studium 

����
�� � �'� ������ ���� 
��� ������ ������� ���
� .�-�
 ���
� ����
� �������� 

 

/���
��� �������� ���	�
���� � ���	�
��� ���������	���
�� �	����	��

��� Gminy Lubin�

jest: 

- 	�����
�
�� ������
�� �������� �-���	� �������0 ���
�������" ���	�
���� �	�� �	�-�����0

������
��" � ��� 	�������0 

- �1�	��#���
�� ���	�
��� ���������	���
�� �	����	��

��� � ����� �������� �	����	��

��0 �

tym zasad ochrony interesu publicznego, 

- ����	��
�� �������� �� ���	��
���� ���
�� ����������" � ������� � ��	�
���" ��-����y oraz 

����������� �
�������� ���� ��-����
���0 ������
��" ��� ��	�
�� 
�� ������������" ����������"

���
��0 

- promocja rozwoju gminy. 

 

������� �� ��"����
�� �	��� 2�� Gminy Lubin nie jest przepisem gminnym i nie stanowi 

podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz 

���� ������
��� ���
������
�� �����	������ 
�	�� ��	�������� ���	�
�� � �����-� ����#�
��

�	��
�� ���
��  
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3. ��������� ��	
����� � ������  
 

� ���� ����������� ��������������� � ������� ���� �� �!��"#�� $������%� ��"&�����'  

1. (��� )�*� ��+�������� (��� �������*� ��"��,+���� -����&�# ���*� �������+���� ��.��%#
Nr /01222345637887 9�"$��� ��"��,+���� -����&�# ���*� � +��� 68:84: 7887 �:; 

2. 9��+��$ ����������< � �������,� ��*� ��+�������� ���� �������*� gminy Lubin 

�������+���� ��.��%# �� XLIII/477/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2002; 

3. Strategia rozwoju gminy Lubin na lata 2009-2013 r., �������+���� ��.��%# �� ///123=>83788>
Rady Gminy Lubin z dnia 30 czerwca 2009 r., Inwest Consulting S.A., Lubin 2009 r.; 

4. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubin na lata 2004-2010, Inwest Consulting S.A., Lubin 

2004 r.; 

5. Wieloletni plan inwestycyjny gminy Lubin, Inwest Consulting S.A., Lubin 2007 r.; 

6. 9��+��$ &��+��� �� ���������*�? @�*������� A&��+�� 9��+�,� � A�.���� B��+��� ��
Kult�����*�? ����%�� 7802 

7. Program opieki nad zabytkami gminy Lubin, Lubin 2005 r.; 

8. (��*��$ A�.���� B��+��� �� dla Gminy Lubin, proGeo Sp. z o.o., Lubin 2006 r.; 

9. @����� �  ����� &��+��� �� ��"��,+���� +����&�# ���*� � 7885 �? �2AB ����%�� 7884.; 

10. Opracowanie ekofizjograficzne gminy LUBIN, Biuro Urbanistyki i Architektury C D������ E,��:
2002; 

11. A���������� ���F��"�*��F����� +�� ��"��,+���� +����&�# ���*�? ��"��,+���� G����
H�I��� ������ �� ����%���� C 2005; 

12. J���������"� ��������" ���� ������ ���+����"��" (�� �� �* *$��K C 2� ����� H���� L���M����
i E��I����� ��� � (�%����. C (�%��� =>>N �:; 

13. 9�����*�� @����"� AI ���,� ���" ���. ��"��,+���� -����&�# ���*�? H��#+ O�� ��%��� ��
��"��,+���� -����&�# ���*�? ���� ��< 7888; 

14.  9��� � �$���� �%�&����&�� *��I �M���������. �������� � ��"��,+����� +����&�# ��$ � �����.
2000 C 788P? H��#+ O�� ��%��� �� ��"��,+���� -����&�# ���*�? 2� ����� H����? L���M���� �
E��I����� ��� � (�%����.? (�%���-����%�� 7888; 

15. (��� ���#+����� �� � L�+��&������ 0�I�� �� ���� 8=:8=:788Q �: C 31.12.2015 r., Biuro 

H��#+����� 0� � � E��+��"� 0�&��" C A++���% � G���*�; 
16. (��� ���#+����� �� � L�+��&������ 0�*���� �� ���� 8=:8=:7885 �: C 31.12.2015 r., Biuro 

H��#+����� 0� � � E��+��"� 0�&��" C A++���% � G���*�; 
17. R��"��� (��*��$ )��!� ����� 0� � ��&�� - aktualizacja 7886 �:? O��� ��� ��� B��+��� ��?

Warszawa 2003; 

18. G���� �� �I,� ������� � �,+ ��+���$���. � Polsce" wg stanu na 31.XII.2006? (�< �����
Instytut Geologiczny, Warszawa 2007; 

19. S��.����*�� �+� �!������� �%�M� �!*�� I�������*� 0�*����? @�+���"� JE,�������
Odkry�����*�K? ����%�� 7885; 

20. @����� &��+��� ���� �� ������I� �$���� ����� "� �� ��+�I������ ��+� $��+�� �� �%�M�
J0�I�� C O�%�$���K, Centrum Badawczo-@����"��� TH(@HO? ����%�� 7884; 

21. (��� *� ��+���� �+��+�$� +�� *$��� 0�I�� U��.��%� @�+� E$��� 0�I�� �� //2223>432004), 

proGEO sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, 50-=N4 ����%��, ����%��?  �����< 788N �.; 
22. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Lubin za lata 2004-2006, 

proGEO sp. z o.o. ul. Energetyczna 8/7, 53-668 ����%��? ����%��? ���� 7885 �; 
23. J@������  ���� ������ ��"��,+���� +����&�# ���*� =>>P? =>>Q? =>>5? =>>4? =>>>? 7888?

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 C H��#+ 9���� ������ ������%����; 
24. O������%�  ���� ������ +�����#�� +�$�*��F��? �����+������? �%� ��&�� *����,� - zebrane przez 

�� �,% autorski w ramach ������������"� ��&��+���" � 7884 r.; 

25. O������%� +�����#�� �M��������� �����,� � ��+��",� +���%����&�� *� ��+�����" ��I���� �����
�� �,% ����� �� � ��$��. ������������"� I����&��+���" � 7884 r.; 

26. Mapy sytuacyjno-�� ���&����� �  ���� ='=000, topograficzne w skali 1:10000, mapy 

ewidencyjne w skali 1:5000; 
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27. ��������� ��	
�� 
��� 
	��
����� �����
�� � �������� ����
����� ���������
� 

28. ���
��� �
 ������� 
� 
��� �������� � ���������� 

29. �����
�� 	���� ���
�	
���
����� 	������������
 �
����� gminy Lubin, uchwalone w 

roku 2002, 2006 oraz 2008; 

30. ��
���� �
������� ��
�
������ ������  ��
	����� ���! "����� #$$$ � �
���% &�����

'������ ������% �
���� (������� "��� '���
�����% 	��� 	
� ����) ��
�) *� ���)

��
��������� +,������������
% '���
����� 2005. 

Na terenie gminy aktualne �� obecnie 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

zrealizowane w latach od 2002 do 2008.  

 

-�
�������� 	���� �
. 

 

1. /����� �� XLVI/489/2002 Rady Gminy 0���� � ���� 1 	�2��������� #$$# r w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin. 

2. /����� �� 3045556#$76#$$8 9��� :���� 0���� � ���� #$ 	�2��������� #$$8 � � �	�����

uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin. 

3. /����� �� 335467#16#$$; 9��� :���� 0���� � ���� $1 	�2��������� #$$; � � �	�����

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin < 


��,� =��������) 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN 

 

 

1. STRUKTURA FUNKCJONALNO � PRZESTRZENNA 

1.1. ������� �	
���
��
� � PRZESTRZENNY GMINY LUBIN 

� ���������� � �������� ������������ 

Gmina Lubin � ! " #$ %&'( ) �*!# +#&% +,-.+/ ) %&)*0,()$ 0 1# .12'3/&4 ,$%56%2+

� )/&7,+8#/- 9:;<= 8$> ?0 �*!# +@ 47$#/+,@ , 45/#2 Polkowice i Rudna, od wschodu z 45/#2

A+/#$)$B  0 � !60#/ )&4 )'+8 06 , 45/#2 ProchowiceB  0 � !60#/$ , 45/#2 C6#/+& / D/!3 )/+&, 

 0 ,$+8 06 , 45/#2 E8 %#*) / E8 +/$#*)  7$, , +&#(7$1#/& � ! " #2 45/#2 5/&%'32 F6G/#> Gmina 

F6G/# )+8 0,/ ) '3!$0 '($7 '()$ 16G/H'3/&4 B #$ 3(*7& '3!$0$%2 '/-I 5/$'( F6G/#B 45/#$ F6G/#B

45/#$ J60#$B 5/$'( / 45/#$ A+/#$)$> K7,&, 45/#- , �*!# +#&4 -,$+8 06 #$ � !60#/& przebiega 

droga krajowa nr 3 relacji Szczecin-L$36',@+&B $ ,& )'+8 06 #$ � !60#/ )@ )'+8*0 07 4$

krajowa nr 36 !2+,2+$ Prochowice przez Lubin, Rawicz z Ostrowem Wielkopolskim, przez 

�*!# +#2 +,-.M 45/#@ �7,&G/&4$ 07 4$ ) %&)*0,3$ #7 9:9 !2+,2+$ F6G/# , N! 4 )&5B $ �7,&,

,$+8 0#/2 +,-.M 45/#@ �7,&G/&4$ 07 4$ ) %&)*0,3$ #7 OO= !2+,2+$ F6G/# , E8 %# )&5. Gmina 

� '/$0$ 0 4 0#& � !2+,&#/$ 07 4 )& , P7 +!$)/&5B P ! )&5B F6G/#&5 / F&4#/+2B N! 4 )&5B

P'+8 )2B J$)/+,&5 / Lesznem. P 9;;Q 7> 45/#$ 1/+,@!$ <<R;R 5/&',3$H+*)> 

Gmina Lubin jest silnie ,)/2,$#$ , 5/$'(&5 F6G/#B �7-"#@5 ,&'� !&5 5/&%'3/5 1/+,2+@5

prawie 80 (@.> 5/&',3$H+*)> L&'( ( 6)$76#3 )$#& %&% � ! "&#/&5 ) G&,� .7&0#/5  ( +,&#/6

5/$'($B 0 4 0#@5 � !2+,&#/&5 3 56#/3$+@%#@5  7$, � )/2,$#/$5/ 8/'( 7@+,#@5/> N5/#$ %&'(

dzisiaj dla miasta LubinaB $ ($3"& F&4#/+@ atrakcyjnym terenem inwestycji mieszkaniowych oraz 

miejscem wypoczynku weekendowego. J&0# +,&.#/& F6G/# %&'( 01$ 45/#@ /'( (#@5 7@#3/&5 �7$+@

 7$,  .7 03/&5 $05/#/'(7$+@%# -6'!64 )@5> 

� S��T �U�V����� - klasyfikacja 

N!*)#2 W6#3+%2 45/#@ %&'( �7 063+%$ 7 1#$B 5/&',3alnictwo, 6'!64/ oraz produkcyjna 

(&3'�1 $($+%$ '67 )+*) #$(67$1#@+8 - 5/&0XB 3ruszywa)> P 47$#/+$+8 45/#@ ,#$%06%& '/- 31 wsi 

)7$, , �7,@'/*!3$5/> Y2 ( I Buczyn3$B Z63 )#$B E87*'(#/3B E,&7#/&+B [2G7 )$ N*7#$B

N 4 ! )/+&B N 1$B N 7,&1/#B N 7,@+$B C$7+, )/'3$B C! � (*)B C7,&+,@# D$!@B C7,&+,@# P/&13/B

C'/-4/#/+&B F/'/&+B D/! 7$0,/+&B D/! '#$B D/7 ', )/+&B \/&5'(*)B ?G 7$B ?'/&3B K/&',3*)B

J$', )$B J$', )$ D$!$B J$s,*)3$B Y/&01+&B Y3!$0 )/+&B Y,31$7@ N*7#&B ]'(7 #/&B P/&7+i&HB

Zimna Woda.  

Y/&M  '$0#/+,$B 7*)# 5/&7#/& 7 ,5/&',+, #$ #$ +$!@5  G',$7,& 45/#@B #/& )@3$,6%&

)@7$X#@+8 (&#0&#+%/ 3 #+&#(7$+%/ ),0!6" ',1$3*) 3 56#/3$+@%#@+8 G20X 0 1/# 7,&+,#@+8> P/2"& 

'/- ( ) 06"@5 '( �#/6 , �7,&)$"$%2+@5 7 1#/+,@5 +8$7$3(&7&5 45/#@B 40,/& 0 #/&0$)#$

,0&+@0 )$#$ )/-3', .M 5/&%'+ ) .+/ �&!#/!$ )/ 02+2 W6#3+%- 7 1#/+,2> E&#(765 63!$06

osadniczego tworzy miasto Lubin st$# )/2+& 7&4/ #$1#@  .7 0&3 7*)# )$"&#/$ 7 ,) %6

 G'!646%2+@ +,-.M '6G7&4/ #6, w tym 7*)#/&" +$!@  G',$7 45/#@ ) ,$37&'/& $05/#/'(7$+%/B  .)/$(@B

361(67@B '!6"G@ ,07 )/$  7$, '� 7(6. ^  G'!64i)$#@5/ 5/&%'+ ) .+/$5/ � !2+, #@ %&'( '/&+/2 07*4

37$% )@+8B ) %&)*0,3/+8B � )/$( )@+8 / 45/##@+8> 

\$%)/-3',& 5/&%'+ ) .+/ 45/#@ ,1 3$1/, )$#& '2 #$ ,$+8*0 / )'+8*0  0 F6G/#$> \$ O<

jednostek osadniczych R )'/ 5 "#$ ,$1/+,@M 0 5/&%'+ ) .+/ 06"@+8 , 1/+,G2 5/&',3$H+*)

� )@"&% =;;  '*GB <9 .7&0#/+h wsi _  0 O;; 0 =;; 5/&',3$H+*) / << )'/ 5$!@+8B � #/"&% O;;

5/&',3$H+*)> \$%)/-3',@ �7,@7 '( 1/+,G@ 160# .+/  0 <::O 7> #$'(2�/! ) 5/&%'+ ) .+/$+8

� ! " #@+8 ) � G1/"6 F6G/#$ _ E87*'(#/3B D/7 ', )/+&B ?G 7$B ?'/&3  7$, ) 5/&%'+ ) .+/

J$',*)3$> 

Na tereni& 45/#@ )@7*"#/M 5 "#$ #$'(-�6%2+@ '@'(&5 8/&7$7+8//  .7 03*) I 

` w/&. J$',*)3$ _  .7 0ek � ,/ 56 a  � ',&7, #@5 �7 47$5/& 6'!64 
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� wsie ��������	
 ������� ���	�
 ���������
 ����������
 �������
 �����
 ���	
 �����


��	���� ����   �!���	� "�����# $  

Po������ ��� ���"��#%& ��������� "������ ����#��  

' Funkcje jednostek osadniczych 

Tab. 1 Funkcje jednostek osadniczych 
L. 

p. 
��%�����!�� Funkcja wsi 

1 Buczynka Rolnicza 

2 Bukowna Rolnicza 

3 ��������	 Rolniczo ( )*+),-.o - mieszkaniowa 

4 Czerniec Rolnicza 

5 /&����� ����� Rolnicza 

6 ��������� Rolnicza 

7 Gola Rolniczo - mieszkaniowa 

8 Gorzelin Rolnicza 

9 Gorzyca 
0123456 

Rolniczo - mieszkaniowa 

10 Karczowiska Mieszkaniowa 

11 ���"���� Rolnicza 

12 ������� ���� Rolnicza 

13 Krzeczyn Wielki Rolniczo ( )*+),-.- - mieszkaniowa 

14 ��������� Rolniczo - )*+),-.7 

15 Lisiec Rolnicza 

16 ���������� Rolniczo ( )*+),-.- - mieszkaniowa 

17 ������� Rolniczo - mieszkaniowa 

18 Miroszowice Rolniczo - mieszkaniowa 

19 
������� 
839:; 
<1=>5?9: 

Rolniczo - )*+),-.a 

20 Obora Rolniczo ( )*+),-.- - mieszkaniowa 

21 Osiek Rolniczo ( )*+),-.- - mieszkaniowa 

22 @���	�� Rolnicza 

23 Raszowa Rolnicza 

24 A������ ���� Rolnicza 

25 A�����	� B*+),-.- ( rolniczo - mieszkaniowa 

26 Siedlce Rolniczo - )*+),-.7 

27 �	������� 
Zalesie 

Rolnicza 

28 
��	���� ���� 
CDE;56 

Owczary 

Rolniczo ( )*+),-.- ( produkcyjno - mieszkaniowa 

29 Ustronie Rolnicza 

30 �����F Rolnicza 

31 Zimna Woda Rolnicza 
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2. ���LNA CHARAKTERYSTYKA GMINY, STAN I FUNKCJONOWANIE 

��������	
 

2.1. ��������� ������������� � ������ ������ 

��� ! "�#$%&! '()� *+,+-+ ! $#%. " */, +0 #$ 01230� "+$#"/41."! 4+5 +356%&�#7+ *+��2418
4"+�! 1 !01608�� +39+4&!�� '#7 �0&+-�,+7+"%&�#7+ :!7,2)�! ;�#41�+"#7+< '#7 �06 �
�,+7+"#�= >4 */, +08 7�� ! 79! �018 1 7�� !�� ?+5&+"�0# � @(4 !A +4 "%0B+4( 1 7�� 6
C0� !"!A +4 *+,(4 �+"#7+ "%0B+4( 1 7�� 6 ?9+0B+"�0#A +4 *+,(4 �! 1 7�� !�� D( �0# �
;�,&+"�0#A +4 1!0B+4( 1 7�� !�� EB+$ /" � EB+0�! /"A ! " $#$ 0# .9!5 #$ 01230� *+,+-+ ! $#%.
7�� ! ��#$%&! '()� = >45#7,+3F +4 0# .9(� !4�� �%.9!08$ #7+ "+$#"/41."! "8 +%� +&+,+ GH &�I
7�� ! *+%�!4! )!941+ &+918%. 6 5+&!5�1!0$2 " *+)5�-( %�#0� 49/7 &9!$+"80B � .9! 18.+"80BA
*+,+-+ ! $#%. "  �#"�#5&�#$ +45#7,+30� +4 79! �0 1 E1#0B!�� � J�#�0!��= 

?+4 "17524#� K�1801 + - geograficznym obszar gminy znajd($# %�2 " 1!%�27( 4"/0B
�!&9+9#7�+ /"< L!,( M91#) �0&�#7+ N0123F */, +0 +-"%0B+4 �!O +9!1 J�1� 8 C56%&+-P(-80&�#$= L
9!�!0B .80B 4"/0B $#4 +%.#& "8%.2*($6  !%.2*($60# $#4 +%.&�  �-%1#7+ 9124(<  

Q " +)92)�# L!,( M91#) �0&�#7+ R ��&9+9#7�+ L17/91! ?+5&+"�0&�#  !5#-608 4+
�#1+9#7�+ ( L17/91! S!5&+"%&�#= ?+4 "17524#� �+9K+5+7�01 8� *+"�#910B �! .#7+
��&9+9#7�+ ( $#%. )!941+ 19/- �0+"! ! � 1+%.!,! (&%1.!,.+"! !  ! %&(.#& *9+0#%/"
7#+�+9K+5+7�01 80BA 75!0�.#&.+ �01 #7+ %K!,4+"! �! +%!4/" 5+4+"0+"80B �
.91#0�+9124+"80B +9!1 #9+1$� "/4 K5("�+75!0$!5 80B � B+5+0#T%&�0B= U *+4 /-! "17/91
1 !$4($# %�2 "�#5&! K+9�! ! .9+*+7# �01 ! R  �#018  8 +)#0 �# 1)�+9 �& +%!4/"
*+K5+.!08$ 80B ��5/"= 

Q " �!&9+9#7�+ �# J�1� ! C56%&+-P(-80&! R �#1+9#7�+ 8 L8%+0181 ! '()�T%&!A @/" � !
Szp9+.!"%&! N�!,8 K9!7�# . " 1!0B+4 �#$ 01230�O � @/" � ! '#7 �0&! N ! *+,(4 �( R 

4+5� ! 91#&� E1!9 ! L+4!O= L8%+0181 ! '()�T%&! $#%. .#9# #� *,!%&��  !0B85+ 8�
,!7+4 �# " &�#9( &( C0� !"8= >)#$�($# + ! 0�67 �+9# *+*91#0� ! 80B 4+5� &!��=
@124 # .#9# ( &%1.!,.($6 %�2 " .8� 9#$+ �# " 79! �0!0B VWX-VYX �  *�= L +)92)�#
L8%+0181 8 '()�T%&�#$ "841�#5+ + ��&9+9#7�+ @/" � ! '()�T%&!= :!%�27 @/" � 8
Z1*9+.!"%&�#$  ! .#9# �# 7�� 8 '()� 1!1 !01! %�2 " 9#$+ �# Z1&5!9 �/9 80B= @/" � ! .!
*+%�!4! .8* 91#[)8 9/" �  #$ � +)#$�($# 39+4&+"6 .#9!%2 91#&� Z1*9+.!"8= @124 # .#9# (
 �# *91#&9!01!$6 .( VHX �  *�= EB!9!&.#98%.801 # 45! .#7+ 9#$+ ( %6 5�01 # *+4�+&,#
1!7,2)�# �!A  ! &./980B 9+1"� 2,8 %�2 75#)8 �(9%1+"# � )!7�#  #= >)%1!9 .# " "�2&%1+30�
*+9+3 �2.8 $#%. 5!%!�� � ,6&!��= @/" � ! '#7 �0&! +)#$�($# )!941+  �#"�#5&� *+,(4 �+"+-

1!0B+4 � K9!7�# . 7�� 8A *+,+-+ 8 " 4+91#01( E1!9 #$ L+48A " 9#$+ �# :�� #$ L+48 �
\(&+" #$= M#9# .# $#%. .( 9/" �  8 1 5�01 8�� 0�#&!�� � *+4�+&,+30�!��= 

W krajobrazie terenu mniej lub bardzie$ "89![ �# "89/- �!$6 %�2 K+9�8 4# (4!08$ #= : !01 !
0123F +)%1!9( *+%�!4! 0#0B8 &9!$+)9!1( %.!9+75!0$!5 #7+= D9!$+)9!1 1!0B+4 �#$ � *+,(4 �+"+-

1!0B+4 �#$ 01230� 7�� 8A 0#0B($# %�2 *!7/9&!�� + ,!7+4 80B %.+&!0B 1 1!1 !01+ 8�� %1#9+&���
dolinami. Deniwelacj# .#9# ( "8 +%16 .( &�5&! 5() &�5&! !30�# �#.9/"= D9!$+)9!1 " "�2&%1#$ 01230�
$#%. 9/" �  8 � �+ +.+  8= J!$"8-%1! "8%+&+3F "1 �#%�# �! +&9#35+ ! "!9.+30�6 V]WAY �  *�
"8%.2*($# +&= V &�  ! JL +4 D91#018 ! ;!,#7+= S ! 4+5� 91#01 80B � *+.+&/" +&9#35!$6  !$ �-#$
*+,+-+ # *( &.8 "8%+&+30�+"# .#$ 01230� +)%1!9( 7�� 8= ?+1+%.!,! 0123F +)%1!9( 7�� 8 �! �  8
0B!9!&.#9 �+9K+5+7�01 8= D9!$+)9!1 0#0B($# %�2 91#[)6 �,+4+75!0$!5 6 � �! )!941�#$ 19/- �0+"! 8
0B!9!&.#9= L8%.2*($6 .( 7,2)+&+ "0�2.# 4+5� 8 N+&= HX �O +9!1 "1 �#%�# �! �+9# 8 01+,+"#$= >4
.80B "1 �#%�#T .#9# %8%.#�!.801 �# +) �-! %�2 " &�#9( &( *+,(4 �+"8�= 

>*9/01 "8-#$ "8��# �+ 80B K+9� �+9K+5+7�01 80BA  ! .#9# �# 7�� 8 "8%.2*($6 *+"�#910B �#
1 !01 �# *91#+)9!-+ # ! .9+*+7# �01 �# R K+9�8 "7,2) # 5()  !4*+1�+�+"#A 1!)(91!$60# "87564
terenu: 

Q J!$"�2&%16 K+9�6 ! .9+*+7# �01 6  ! .#9# �# 7�� 8 $#%.  �#018  8 1)�+9 �& *+K5+.!08$ 8
��5/"= J!%.6*�,8 .( 1 !01 # 1��! 8 91#[)8 .#9# ( 1 ("!7�  !  !4*+1�+�+"8 0B!9!&.#9
budowy zbiornika. 
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� ������ ��	
� � ����
��� ��
���� �������� ��� 
	������ ��
	����	 �����	���� ��	
� �

����	�� �	��	���� �����	������ ������� ����	�	 �� �	 ! �" �
�� �����	��� ���������

��
�#�� ������ 
��#�� ��
���"  

� $� ��
���� ����� �������� ��� 
�����% �
	���� �	�������� ��
	����� �	 �����	������

piasku� %��
� � ����� 	 ����	�	 �� &-' �" (������� ��� ����� ���������� ���
������ ��
���"  

� Przy szybach wschodnich kopalni Polkowice-Sieroszowice i szybach zachodnich kopalni 

)���� ��������� ����	����� ����� ��	���� 	 ���	�	 �� �	 *+ �" 

� Zmiany powierzchni teren� ��������� ���%� � 
��	���, �����	�� ���������	��� �

�
������	��� �� �
����� � ������� )���� 	
�� �� 	����
��, �	���������," ����	��	-

���,	���� ��� - ����� 	����� ���� powierzchniowymi ��.	
�������� ���������� �

osiadaniem powierzchni terenu nad strefami �����	������ 
��� 	
�� 	���������� ��
	��	
�" 

� ������� ����������� 	���%���� ��
���� ��	���
�	���� � �
	��	�	���� �� ��
���� �����

�� �	�	��� ������������, �� ����%���	 �� �	���������, �� ��	
����� ��� �������

�	��	��	 �� � ���	����/" �	����	 	���%���� �	�	���� 	�������� ���� � ��	
�����, ���

�����, ���
���� �	��� 	���%�/" ������� ����������� 	���%���� ��
��� 	��	�	���	 � �����

��������, � ������� 	�� �	 0�&! �"  

 

2.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 

�����
 ����� ��%� �� �
����� ����, ��%��, ����	���� ��
����
�����, ��	�u 

przedsudeckiego i �	�	����� �
������������� 
	������	���, ��
�.� ���	���  
	��	��� ��
�"

�	��	%� 	�� ����	���� ����	���� ���� �� ������	
.��	�����, ���	
�� �
	��
	�	������,

1��.��	����� ����� � �
����	������2 	
�� ���	
�� ���
	-����	�	������, 1������ ���
	������

�
����	������2" $� ����� 	����
�� ���	��� 
	�� 	��
��� ����	���� ��	�	�� �������� �

�
�������������� ��� �����% �	���
��,�� ��������	 ��" $� ��	�� �
����������� ���- ���	�	��

	 ���	%�����, �
������	��	�����, ���� 	
�	�	����� � �� 	
�������� 3$3-ESE do W-E oraz SSW-

NNE do S-N. 

$� �	��	%� �	�	����� �
������������ ��������� �����	����� ���	
� ��
�� � �
����"

���
���� ������ 	���� ���
�	���	 ����	��� 1���������	�� � �	����� ���
�	���, � ���
��,

�����	���� �
	��	���
������, 	 ��	���� �������2 	
�� �	
���� 	���� ���,������ 1�����

������	�	 ��� �������� � �	�	���� 	
�� ����� � ��,��
��� � ��������� ���	���� � ��	����2"

����� ���,������ �
���
����� �����	��� �
���	�� 
��
�����	���� �
��� �����	��� �
�	�	�� �

��������� ��	������" 

$� ������, �
�����������, �	��	%� ��	�� �
������������	 	
�� 	�������� ���� ����

	������ ��
�� � �
���� �� �	�	������ �������� ���	
� ���	�	��� 1�
����	
���� � ����
�	
����2" 

3�
���� �
����	
���	�� ��	
�� 	���� ����	���� 1	���	��/����2 � ��	���� 1��	��/���� �

���	��/����2" $����%�� �������� ��� ������� ��� � ����������� ��
������ ����� �
�������	� ���	��� �

%��
� 	���	��/����" ��	��� �	��� ������ ���������� ���
��������� ��
���� ����� ������� �������

� %��
�� � ��������� �	 & � ���%��	 �� �	������� ����� �
�������	" 3 ��
	��� �	�	���� 

���������	���, ��
��� ��	����  
	��	���	 �������� 
	������	�� ������� �	����� �����

�
�������	 	 ���%��	 ����, 0 �	 4 m oraz 3 do 15 �" �	��%�� ������ �	������ %��
��� ������� �

���� ��	���� ��
���	� � ���
��	 ��
	��� �������� ��� �	���� ����� �
�������	 	 ���%��	 �� * �	

12 �" $� ���	
��, ��	���� �������� 	���� ���	��/����� ��� ���
� 1�	���/����2 � ����������	-

%��
	�� ��
�� ���	
�� �	������" 

5���
�	
��� 
��
�������� ���	
� ����� ������	��/�����	 � ,	�	��/�����	" ����� � 	�
���

plejstocenu to: 

� Najstarsze, ���
� ����� ����	�� � ��������� ������� � %��
��" ����� �� ��������� ��

powierzchni w okolicy Krzeczyna Wielkiego i Obory; 

� ����� ����	�� � 	�
��� ��	�	�������  
	��	�	-�	������	� �
��.���	���� � 	������

�	��	�	�	��	���� � 	�
���� �	
��� ��	�	��� 13���
�� 6alkowskie). Lokalne kulminacje 

����� ����	��� �	
��� ��	�	��� �� �������� �	.���� ��� ���	�	��� � ��
�.�� �	
��� ������
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������ �� ������ ��	�
���� ������ � �������� ����������������� � ���	��� ���������

����� �� ��
����������� ������� 

� ����� � ����� �����
�������� �������� ��� 
����������� � ����� �
����������

��������-��
���	��  ��� �� ��
�	��� ����������� �� 	
����� ���!����� � "�����

�����	�
������ �!���� 
�# ������ � ��� �������$ ��� #����� ������������ ���

��
����������� �� �� ��
�� �������� 

�  ��� ��������� ���!��% �!�% ����� ��������� � ����� �
���������� ��������-

��
���	�� �����!� � ���"�� ����	
����
��� � ������ �����
���� �������!�

�������������	� ������ �!������� �� ���!� 
������� &����� �� �������������� ��

����'��� �������� ������������ � ���������� ��� ( �� )� ����������� �������� ��

��!��� � ��!�������-����� �� *�#��� ���� � ������� +������� 

� ����� ��
����� ����#�� � ���������������� �������� �����	�
���� 
�# ����#�
����� �����%

����� ��	� !����$ �� � ����!�� ,������� � ��!�������� ������ 	����% � �������

+����
��� � -������� 

&����� ��
����� �� ����� � ����� �������% �������� ������ ��	������� ����"� � ����!���  ��	���

�������$ �� ��
�� ������ � �������� � 	!����� � ��
����� �������� ����% ������ ��� .�����

Woda ���� /������ � ���!������ 

)� ����������� �������� 	!����� ���� ��������������% ���	����� �������$ ��!������

�� ��
����������� ������� &����� �������������� �� ����������� ��������� �� �������� �

��!�����-��������� ������ 	����� 

 

2.3. GLEBY 

Czynnikiem gl�#���������% ����� ����
���� ��!��� �� ������������� ������� 	
�#����% ���

#����� 	��
�	����� ��������������� ������ 
���"���� /�
����� �� ���!��� ����� �� �������

	���� �������$ 	
�#� ���������� � ������ ���������� ��� 01 2 ��� �	�
��� ������������ oraz 

gleby wytworzone z glin. 

, ��!�������� ������ 	���� ���������� 	
�#� #������� �!������ � ������� � 	
�#��� �!�����

���� �������� �������� ������������ 	!����� � �#��������� ������� 3� ��
�� �� ��!��� ������

�����! ���� 	
�#� �!���% ����� ������� �!����� �������� 	
�#� ������% #������� �!������ � �

��!��� �
������� ������ ������� 

+
�#� ����������� ��	�������	� �� 	!����� ���� ���������� � ��
����� ������ 
���
���� ������

4�������% +����
���% -�����% 5��	����% )�������% 5�������� 6�!�	�� ���� � ��linie Czarnej 

,���% � ����� 
����� � ��� ��������� 	
�#� ������� ��� ����� �� Goli% � ���
��� 5!�������%

7�#���� +�����% 5�������� 6�!�	�% *���� � 8��
�� +�������� 

,�����$ �������� 	
�# �	������ ������ � ������� ���
������% �� ����� ���� ��!�� ��� ������$%

������ �����% �������$ ������ � ���������� � �	���
������ ���� ���'#� ������ �����
��� ���

������� �
��"������ #����������� ���������� �����! 	������ � �
���� #������������ � 	�����

�������� *�#�� ���������� ������� ��#�
��  

9:;< = >?@A:B CDEFGHI I JK:L:MN ;OFAG:MPQFPMN 

Grunty orne RSTUVW XWYZ[\Y 

Klasa bonitacyjna % Klasa bonitacyjna % 

I 0,0 I 0,0 

II 0,6 II 0,0 

IIIa 14,3 III 16,2 

IIIb 12,0 IV 58,6 

IVa 25,5 V 19,5 

IVb 14,1 VI 5,4 

V 21,8 VIz 0,3 

VI 11,3   

VIz 0,5   
Wg Instytutu Upraw n]^_`abc] c deaf_gb]^hi^] ^ jkl]^]mn - 1994 
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���������	 
����� ������� ���	� ����� �� �������� ��� � ������ �� !����	 ���� � ������ �� " III 

- �����
��	� �� � ���#��� � �	$� �������	� - �������# %��� � &	���
��# ��� �'����� �

��������� ��(� �$��	  

&(��� ���) �*	���� ������	� ��$����# ���)	 ����	 �� �+,�� �� ���� � �-��+ �� .# �� �*	���

�	���
��#� �'����� � ������� �����	�  

/ ����(�# ���) ���#���� ���� �� 
��	�����(0 ������� 1�$
����	 �������� 
��	�����(� ���
��#

��*�� ���)	 �	�����#� �)��*��	 ��'�� � �'�(���(�� � ���*� 
�����	����# 
��	�����(0 ��

�
���	 ����(����� ���
	 ��(��� !��)	 �����
��� �� ���)	 ��$
������ 
�������� ��)���� � )�����

��)���� �� ���)�� �	� ��$
������ �	���� 
�����# ���)������� �	$����#� ��(���	 �
�����

(pszen��� )����� ������� ��(���	 ����	���� .
�(��� ���) �����
��	� �� ������� �$��	 2�)��

�	���
��# �	��� ���)	 
������ ��)�� �������# �� -3 � 
��������� ����� ���	� " �������� �

�����	 ���4 1��������� .������ 5������� 1����	� &����� � 6������  

Naj����� � �$���� ���� ���) ��$
����� 
�������� ��������� �
���� �3 � 
�� ������� ���	��

� *	������ ��)���� ��� %7 �� 

Kompleks pszenny wadliwy - �� ���)	 �����'� � (�����������'�� ��� $��#� ������(�

$����	������� ��*	� ���(� ���	� ������� � 
���	� ������� �	�����# �����)��	 ������ 

&	����(0 
����� ��(��� � �	����� �	$������� �����*����� ���� �� � ��*	$ ���
��� �� ���(� �

����'��� �
���� !��)	 ��$
����� *	������ ��)���� �� ������� �� �*����	 ��'��

�������$���	��	� �# )������� ���*���� �� ����� �����
��� 
�����# �� ��� ��(���	 � $������	�

�	$�������� ����� ��� ���$����� � *	��  

!��)	 ��$
����� *	������ �'�)��� �������#� �� �� -� � 
��������� ������� ���	�� ��

������� �� ��# ���$����# 
���
��������(0� �	�����# ����'	 �����)�� ������ 8���	 ����*# ��

��� �� ���(� � ����'��� �
���� 9� ��(���� ����� $�*�� �� ��� �
�����0 ����*# *	��� ���$������

������ �������� � '�)��  

& ������� ���� �� $���� �����	� $�$	 �� �	������ � �*	���$� ������	$�� �'����� (�����$�  

 

:;<=>? @ABC;D EFGHIJK LMNOGPQ RSCOG K IMSTNUIV;PQ TLBGA;HOMWPC LMNOCPBUX 

Nazwa kompleksu Y Z[\]^_ 

`abcde`fg hijklmn aikgop 

Pszenny dobry 10,4 

Pszenny wadliwy 33,4 

qrstu vwxyr 27,1 

qrstu z{|xr 15,9 

qrstu x|yv}w z{|xr 13,2 

  

`abcde`fg j~gl`mn ��edakgop 

��rs�u }u��wt� �y�vtu� 60,8 

��rs�u }u��wt� z{|x� 39,2 

���������� ���� 

!��)	 �� ������� �$��	 ��������� 2�)�� �����*��� �# �'����� ��������# ��$���# ����


��������'����$� �	�����#	$� � ����'����(� �	��)	����  

&	���
��� �� ������* ��������	��	��� ��� �)����� �'��� 9������ ��#��� ��������

���$������� ����������� ���) �*	������	� ������� !��)	 )����� ���(�� � ���	��� 
�

��*��	$ �� ��+ " �������# �� %� �� � ���(�� � ����� ���(�� " +� � & ���#��� � 
��	*��	$ ��

���'� �7 
������� ���) �������� ���� ��
�������� � 
�trzebne na 16 % powierzchni gleb 

�*	������	� �������  

&	������ 
���� &��� � 
������ ��)�����$ )������ ����)��(� ���) ������'	 ������* ��

�����	 �����)�� �����*������	� 
��	�������	� ���#���� $�������	� ���� ���������

���*���� ���) $�����# /������(0 $����� ��*��� � ���)�� � �	$ �������� ��� ��)���� ��

(������� ������������� ��#� �������� �� ����'����(0 �	��)	��� � 
����������� $�����
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����������� ���	
 ����� �� �����
�� ������ ����	��� � ������� ����	
������ �
�����
 � �
 ���	
 �

����������� ����������� 
���	��� �������
����� 

���	��� ���	��
�
����� �������� ���
�������
 �� ������� ����� �� ���
����� ��	������ �

��	����� ��
���	�� �
����� � �������  

- �
��
������ ��� �
��
�� ��� �����
���� �� �	���	 
�������� ������! 

- 
�������� ��� �
��
�� ��� �����
���� ������ �	��	��� ������
����� ����� ������������� 

 

2.4. WARUNKI WODNE 

" Wody powierzchniowe 

#��	��� ����� ����� ���� � ������ Odry, w dorzeczu rzeki Zimnicy $ ���
��������
 �
����

%���� &
������ '������ �� ������� ����� �� ����������� ���	� Baczyna, Niemstowski Potok 

()*+, -./01+2,34 -,.*56726 8*9*2 
��� ������ �������	�� ���������� ���	�� :�� ���	� '������ �

��� �
���� �� ������
����� ;���� '������ �������� ��� �� ���
	
��� <=> � ������ �� ���
���

������ 
� ������ ?����� � ���
��� %�
���  

Drugim c
 �
 ����	
��� ���	��� � ������ ���� ���	� Baczyna $ ����
������� �
��� '�������

@����� ���� �
�����	 � ������ �� �
����
�� ������ 
� ������
�
��� :�������	 � 
	
���� ���

Go����� �� ���
	
��� 
	� <AB � ������ 

-,.*56726 8*9*2 ���� ���
�������� �
����� '������C ���� �
�����	 ������ � 
������� �
����

��

��� � ���
��� ��� D
�� �� ���
	
��� 
	� <>A � ������C ����� � 	�����	� ���
����
 ��

�
����
�� ���
��� �
 '������ �� ������� ������ ?����� 	����� 	������  

Niemstowski Potok EF
�� G����	�H �������� �� �
����� 
� ��� I����	��C � 	�����	�

����
�����
 �� ���
��� ������� ;���� ���
 �������� ��� � ���
��� D
������� �� ���
	
��� 
	�

<J= � ������ K
���
 ���	� ���� ���	�� � ���	��C ����� ���	�� � �
��
	�� �������� F�����
��	�

Potok jest drugim prawym dop���� '������C ����� �
 ���� ��� �� ����
���� ������� ������  

LMN06,2 �������� ����� ���
��
-����
���� ����� ������ ;���� ���	� �������� ��� ����

���
��
-����
����� 	��O���� ������� �����C �� P���
����C �������	
 ��� '������ �� ���
	
���

ok. 185 m n.p.�� &�����	 ���� ������ �
����� I�����
��	��� Q����� E�
�� ��������� �����HC

���������� �
����� R������ �
 %���� 

S,T9UVMN6, ���� ���	���C 	�����
 ������	 ������ �������� ��� �� ����
����� ������ �����C �

���
��� ��� G�
��� � D
�

����� Q��� �
�����	 ������ � ���
��� ��� G�
��� �� ���
	
��� 
	�

<W>CA � ������ X��������� 
� ������ ����� ����� � 	�����	� ����
���� � � ���
��� ������
�
���

D������ � ������ R������ ����� �
 %���� 

Kaczorek ���� ������ ���	��� 
������������ �
����
�
-����
���� ����� ������ #����� 
�

� �
����� ��� D
������ �� ���
	
��� 
	� <YB � ������C ����� ����� � 	�����	� �
����
�
-

����
���� � ����� �
 K������ � Q�������	��� ��� K������ ��	
 ��� ���
������� �
����

K���
��	 ������ ����� �
�
����� � ������
�
��� Z���
�� G���  

I���� �
�dniowo-����
��� 
����� ����� �������� Czarna Woda ���� � ��� ���
���������

����� �
������ E� ���
�� #���������C '����� #
�� � Li���H� ;���� :������ #
�� �������� ���

�� ������� ����� D�
���	� � �
������ �
��������	���  

8[MT,+, ���� ���� ���	��� 
 ���
��� ��	
����� WCW 	�C �
����� 	������	 ���
� $ �
����� �

�������� �� ������ 
� '����� #
��C ���� ���
�������� �
����� ���	� :����� #
�� ��

obszarze gminy. 

Zielenica ���� ������ ���	��� 
������������ ���
��
-zachodni fragment obszaru gminy. 

I

�
�� 
�� ���� � ������ Q���
���� E�
��� @
���H � 
��
�������� ���������� � 	�����	�

����
����� I������� ����� Q�	���� D����C � ��� ��� ���
��� ������ ���� �
�����	�  

F������	� ����� ������ �
 ����
����� ������� ����� �� ���
	
��� G�
���� �������� ��� � ���wni 

�������	��� ���	� 
 ������ X���������C ������� ��� ����� �
����� %���� I
����
�� ����� �����
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������� ����� ��	����� � 
����� ��� ������ � ����	�� ��	���� ���	�� ����� �������

���� ���� ���������� 	���� ��	����	� ����	�� ����� ������ � ����	�a Szprotawy; 

���������� � ��	�  ������	� ��������� ����� !������ "�����  

!��# �������$�	��� ����� ���% ����� �����%��	���� �����%��� 	���� �������� %����� 	�����%��

	����� �������	�& ����� �����	�	�& ��� �������� ����'��	� ������	� ����& ��������� ��� ��

(��& ������ � ���(���� �%���$���	���	�� 
��)# ����% �������	� 	����� %�	���	����

���(����� *��� ��	�����+& �� ����%���	� ���(����� (�������� ���(�(��	�& ��� �����

�����	���� * ����	�+& ���%���� *,�	����+� -������	���� ����� .(��� ������� ������� ��	��� ���#

�����	� 	�����& 	������ ��������	� ���� ������ 

/� %������ ����� ����������� ���%��(��	� ����� ����0 

1 �������� 22 ���( �����	���� �� ����	�� ,���(&  ����	� � ��	�����  

1 �������� 222 ���( �����	���� � ����	�(  ����	� �� 	�����0 ,�	����& ������	��

-�%�� � /����%����� -�%��� !� ��� 	��)	���� ����%� �� ��������	� 22 ���(& � �

�������( ,�	���� � ������	����� -�%��( 3 %���� �� �	����	� ���������

�����������	�� /� ��������	� 22 ���( ���� �������� �����������	� ����%� ��

����� ���� 222 ���( !����%��� � 
������ ���� � ����	�( ��	���� ������� 222 ���(

	���( ��	����� ���% ����%� �� ����� ����� 22 ���(� 

1  �������� 24 ���( �����	���� � ����	�( !����%��� �� 	���(  ������	� ���� �

����	�( 
������ ��� �� 	���( -������� ,���� ���� ���%��(�� � �������)	�

����������  

1  ���(�%������� ������ ������ ��������� ����� ��$��%�	����	� "���� ������$������� ����

������ ����������� �����%��������	����� 

/� �������� ����� � 	����� ������ � ���	( 5667 �� ��� ���%����� ������� %������ � olinach 

rzek. 

� ���%���� ����� �������	������� ����(�� ��� ������� ��������� ���� � ���	��	� �%���

���������  �������� ���� � �������� �������	��� ���%��(�� � ������� !����� "����	�& ,(	�����&

,(�����& �����	���)	� .����	& ��������	, Pieszkowa, Ras��wki, 8�������& 8������� �����, 

Ustronia. 

!%��� �������� ��������� �� %����� ��%(����� ��� ���0 ����& ����	�& ����	�& ���& ��	�(���&

����& ����)�  

9 :;<= >?@A;BC>D EFG HBEDIJ?>K=DBE@>KL MJFGN< ?<OJBPIQ 

�	��� �%��( 	���%�)	� �� �������	������	� ������( ����������� ��������� 2�����%���%

�	����� R�������� �� ���	����( � ������ ����%�����( �(����(�� ��� � 	���	���� 8����	�� �

�%���� )��������� 

 � �����( �� ���� ����	� ��������� ����)����	�	� ������ �	��� ����)	� ��

�������	������	�& � 	����� (������� ��� 8����%( � �������� ���� �� STT7 ��& � �	���� �%��(

�� ����(���� ��� ����������(��	�� �(� 8������������� �R& �%��� ����)�� U ���� 	���%�)	�

��& %��� ��� ����)	�0 ����� ����� *����� 2+& ����� *����� 22+& ���������	�� *����� 222+&

������������	�� *24+ � ���� *4+� !�	�������� ����� ���������� ����%�����( �����%������ �

Raporcie. 

Rzeka Zimnica 

,����� ������������� � STT7 �� �����(�� �� ������� *����� 24+ ���%�)	� ������%���

�����(��	�	� ��������� ������ -����� 24 ����� �����(�� ���������� ���%�)	� �%���� ���%���� �

$��$������� 

V���� ����� ����(�� ��� � �%��$�� ����������� ���	������� ��������� ����� ��$��%�	����	�

W"����X& �%��� ������ ������� ���� ���������� ��������� ��%��	������ � ���(%( ������( ���

��������� � ���������� ���������� WY������ ���%X � �����( ��� � ������� ������	����

�(�� � �����( ��$��%��	�� �� ������	� ���%��(�� ����(������� ���� � ��%��� � ��(�%( � ���

����	� ���	����� ����������� ��������� W"����X �� �%�� 	���%�)	� ����� ���� ������� �����
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����������� ����	� � ��������
��� ����	� ��
 ��
��
 �����
 ��
� ������  ��� ������ �����	��

 ��� ������ � ������ ������� ����	
�
����
���� ������ ����
����� ������
 ���� ������

��������	��� ������������� ����	� � ��������
���  �����������
�� !���
� !���	� "iedlce, 

#�������	� $������� 

Rzeka Czarna Woda 

%���� &����
 �
�����������' �� ���	� ��
����( ��) ���
 ������� ������ $
 ��
� ��������� ���

�� �
�( ��� ����	� �����
��
�� � 	����
����� ��������
��� ����	� ���	
����
���� 

����	��� ����� ���	�� $
 ������� ����� ����� &����
�� �
�����������' ���	� ���( ��* �����

����
���� ����	� �����-gospodarcze i infiltracja na polach. 

+ ,-./012 /0314567 8494:/;492<= 

%���
 ����� ����  ����
��� ������
����� �	(� ���	� ����
�(  �
��)���(���� 	�����	
��  

- Zimnica �
� �� ����� �����
�� �� !����  

- #�
��
 >��
 �
� � �����
�� ��
� ����	 ?
�����	 �� ?
��
�� 

- ��������
 �������
 ����  ����� "�����
� �)�(��� ������� @����� 

> ������ �
�������� �������� ��
��
 ������� ���	
 #�
��
 >��
� ��
 	����� ���
�����

strefy �������������� �
�������
 ������( (Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin), zgodnie 

�� A"������ ������� ����� ������( ����� ���	� ?
��
�B �����(������ �
 �������� C�%> �

>����
��� 

$
 ����
�
�� ����(���� �������������� �� ���������� �
���� �
��j obszarami 

�������������� �
�������
 ������(, DEFGEHIE JIK lokalizowania inwestycji zaliczanych do 

�������)��)* ���(���� ��
��(�� �����
��
* �
 �������	�� ����
�����
 ����	�� �������

�����)����� ����	� ������������ 
 �
	�� ������ �
����
��� 	���� ���( �
���������* ����

���
�����
 �����	� ��� ������	�����
��
 ���
���  ���  ������������� ��� �	�
��
��
�

������ ��� �������� �� �
�������
 ��
 �
	���� ��  �����
�	� ���(�����
 ������ (art. 40 ust.3 

ustawy prawo wodne). 

Na ����
�
�� �������������� �
�������
 ������(, DEFGEHIE JIK �	���
��
 ����� ��
�

���������� 	���� ���( �������* ������) ����� ������(�  ������������� (art. 82 ust.3 ustawy 

prawo wodne) 

1. �	���
��
 ���(���' ������ ��
� ��������
 ������ ����	�� �����
���� 

2. sadzenia drzew ��� 	����� � ��(�	��� ��
��
��� �	������� �
 �������� �����
��� ��

��
� ����������� ��
���(��� ������� �
����� ������������ ����� ��������� ��� ����(���

�� ��
���
��
 ������� ��
��
' ���� 

3. ���
�� �	���
���
��
 ������� �	�
��
��
 �
����
�� ��
� �	���
��
 ������ �����

��(�
���� � �����
��( ��� �������
���� �� ��
� ������ ����	����� 
 �
	��

�������
���� ��� ������(� �������( ��� ��������( 
�� ����������������

�
� � ��� ��L�
����	���(. 

Na ����
�
�� �������
����� �
�������
 ������(� ���� �
�
������ �
 �
�
���  �����
�	�

�����
��
 ��) �� ����� 	����) 
�� ���������������� ��� ����������
 �������� �������

��������������� ����	��� ������
����� �
��(�� ������
�	� ����� �����  ������ 
	��

��

 ����������� ���
���* �
	
�� � 	������ ��
  
��� MN ����O �	� P ��� �
	
�� � 	������

mowa w art. 82 ust.2 ustawy Prawo wodne. 

> "������ �	������� ���������� ���
�
��
  �
�
�� ������� � ������� �������

��������������� ��
 �������������� �����	� ���	� 

+ Q4:2 84:/;6RS6T /-;41S;U; 9Vd podziemnych 

>����� W
�� X���������������� Y���	�  �	
�� O ZNN NNN ����
 ����� �������
 ����  C�������

Y���������	��� ����������� ������	�� � ������� #����
��
 � [���
�� 

$
 ����
��� ����� ����� 	������
 ����	����� ������
�( ��)��
 �������� ��
�����)�� �

���������)��� �� ���)�� �
 �
������* � ������	( ��)��	��* �
���
��
 ����� &�����

�
��
������
  ��) �����	
'�� ����� � ��
��
 �����
 ��
��� ������ ��
�����)���� 
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� ��������	
 �� ����� ������� 
 ������ ���������	� ���
��� ��������� ���� ����� struktury 


 	�������� ���� ���������� �
������� 
 �����	����� ���������� 

 
������� ������ ���������	� ���� ���
�� �����
 �� !�" � �� #!�! �� $���
����� �
������	


������ �������� �
� � �����	��� 
 �����	��-��	����
�� 	���	
 ��
�� ���� � 	���	
 	��������� w 

�����
� �
���	����	
 %�
���  

&�
��	
���� ���� ���� ���
�� �� 	�������� �������� �� � �������� ����������
� �������

���������� ��� ������
 �
��������	������
 '��
�� �� 
��( ) charakter subartezyjski. 

&�
��	
���� ���� �������� �� ��������	
 �� !�" � � ���
��	� 	
���� �����	� �� ����� *!�! �

�� ���
���	��
 ����� � ����+
� ��
�������� ������ � �����	��� 
 �����	��-��	����
�� 	���	


��
�� ����� ����
 ,�
� ) Polkowice.  

-��
�� ��������� ����	
����� ������ ��� ��
���
�� � 	���������� �����������
�� � ������

��
��	
���� ���� ����
�
��� �
� �����
� �� ���� �� *!�! � ���
��� ���
���	��
 ������ �������

��������� �������������� �� ����� �
���
 �����
� 
 ������ �
���
����  

.�� ����	
���������� ��
���
�� ��� ����
����	� �� �����
� ��
�� ,�
� ����
����� %bszar 

�����
�� %	����� /������� &�
���
�� ��� -���
����	� '/&�--OWO). Jest to subzbiornik Nr 

316 Lubin� � ���
���	��
 *"0 ��*� �����
�� ��������	
 ��� #1! �� 
 ���	�����	� ������	�

�������	����	� ���������	� �� "! ���� �12�� ��	����
� 
 �����	�� ����
	� tego zbiornika 

�����
��� ��3 �����
���� ����
	� ��
�� ����� 4��	���
���� -
������� 4�������� �
���� ,�
��

%���� 
 5������ /����� 

-��
�� ������� �
�����	� �������� � �����	��� 	���	
 ��
��� -
�����	� 	�	��� �
� �����

�������	������	
�� ���� ���� 	�������� 
������������� �� 	�������� ��	���
����� ��������

����� � ����+�	� �����������
� ������
	������ 6�	��� �� 	
��
��
� ����������	��� � �
�����	


����� 1! ����  

���� ���
�� 	�	�����7��
��� �������� � ���
��
�	� 
 �����
��	��  ��� ����	��
� 	�������� 

��	���
����� �������	������� ������
��� ���� �� �����
� ������7 ������
	���	�� 6
��
��
�

����������	��� ��������� �
� �� "! �� 8! ���� 

����� �
�

 %�
�� ) Krzeczyn �
���
 
 4���	���  ��� ) Szklary /���� pod osadami 

����	
���������
 �� 	�	�����7��
�
 ������ ���
�� 	��������� ������	�� -��
�� ��� 	�	���

���
��� ��
��	
���� ����� ������
� ���� �� 	�������� 
��������������  

� ��
��� � ���������	�� ���� �
���
 ������
��� ���� ���
�� 	�	�����7��
� � ���
� ����

���	�� �������� ������� �������� �����
 ����������
	��� ��������	� ��
�� �� ���������

���
��
� ��� �������� ����������� ��
�����-������
��� � �
����� ����	
������ -���

����������� ���
���� 	�	�����7��
�� ������
��
 ����� ����
�� ���
��� ������� �
�����	� 


��
��	�7��
 ����	
��������� $� �����
� 
 � ���
�����
� �
���	����	
 %���� ���� 5������ /����

�������� ��� �������
 �������� �������� ����� �� �
���
 � �����
� �������	� ������

����	
������ %����� �����	�� ��
�� ,�
� ������� �
� � ����
	�	� ����� ������
��
�

����
	���� &������� /���
czych Lubin. 

9 :;<=>? @AB C=BDEFGHIJK 

 ��
���
�� ��� ����
����	� ����������� ����������
��� ���� ���������� ����� -�7������

L������ /�����
	��� � �������
� ���� ���������
 L���������� %	����� M�����
��� ��

���	���
 '���
���
�� �
�������	��� 
 �����	����(� &� ���� ������ �����	
 ����� �
� ���� �

klasach I ) LLL � �� ��� - wody w klasach IV ) V. 

$� �����
� ��
�� ,�
� 
 �
���� ,�
� � ��� *!!8 ���������� �����
� � ��������	�	�

punktach pomiarowych: nr 1120 w Lubinie - monitoring diagnostyczny PIG oraz dwa punkty 

���
���
�� �
�������	����� �L%M ) nr 50 w Osieku i nr 49 w Goli. 
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Tabela  4 ����������	� 	��
��� �� �
��������� � ������ ����� � ���� �
�� 

Nr 

punktu 

Monitoring ��� !"#$#%& Stratyg

rafia 

Klasa 

 '(#%"� 

)!('*+�(� $

klasie IV 

)!('*+�(� $

klasie V 

Inne 

1120 PIG Lubin Q III temperatura - JCWPd - 

75 

49 ),-.  Gola Q III Fe - Azotany 

0,13 

50 ),-.  Osiek Q III Fe - Azotany 

0,22 

 

-"�+�' /" $#01 $ 2'(3�!�� 43210'5+#%"� 0# !4#61"�' !5$��302#+#7 6� 0# $!('*+�(8$ #9+�6' /"1":

 '(#%& +';�6/< 6�;'2#7 ='+>'+7 $#0#3#$?>;'+17 '2#5'+17 '2#51+17 !�'3"2'+17 +�(��;7 ('0=7 $'4@7

potas, fosforany, azot amonowy i odczyn. 

�#+�5#3�+> ),-. $� )3#"A'$�B #9� =#$'A $ CDDE 3F 5'(6� (#+53#;?  '(#%"� $80 4#02��=+1":

$#(8A #9��(58$ +'3'6#+1": +' 9�24#%3�0+�� #002�'A1$'+�� 2'+��"21!2"2�@ 432�=1!A#$1":7

(#=B+';+1": #3'2 $#(8A #9��(58$ !5'+#$�/"1": 4#5�+" ';+� *380A# 4#$'6+1": '$'3��F 

) >=�+�� GB9�+ 9'0'+�'=� #9 ?5# 29�#3+�( #04'08$ 4#H;#5'"1 +1": IJ�;8$K L0$' 4B+(51

4#=�'3#$�MF )  �0+1= 2 4B+(58$ 4#=�'3#$1": !5$��302#+# $1!5?4#$'+�� $80 (;'!1 N '

$!('*+�('=� 0�"10B /"1=� # (;'!1H�('" � 91A1< 432�$#0+#%&7 !�'3"2'+1 � ":;#3(�F 

O PQRSTUVWXQ X TYZSTWQ [\] ^T]_XV`WaYZ 

-9!2'3 >=�+1 $�� !(�� GB9�+ 2� $2>;?0B +' 4#A#6�+�� $ +' 9'302�� B432�=1!A#$�#+1= 3� #+��

$# �$8025$' � ":'3'(5�3 43#$'02#+� 5B5' 02�'A';+#%"� L>83+�"5$# � 432�5$'32'+�� 3B0 =��02�M

432�2 ;'5' 4#0;�>'A 4#!5?4B /"� 0�>3'0'" � %3#0#$�!('F b(!4;#'5'" ' 3B0 =��02� +'3B!21A' $

2+'"2/"1 !4#!89 +'5B3';+� $'3B+(� $#0+� 5�3�+B #3'2 4321"21+�A' !�? 0# �": 2+'"2+�>#

zanieczyszczenia w !4#!89 9�24#%3�0+� L$10#91$'+��7 #0$'0+�'+��7 232B51 $807 2=�'+'

+'5B3';+�># #9��>B $80 4#$��32":+�#$1":M #3'2 4#%3�0+� L�=�! ' 41A#$' � >'2#$' 0# 4#$��532'MF 

c� $2>;?0B +' 386+/ #04#3+#%& $'3!5$ $#0#+#%+1": +' 2'+��"21!2"2�+�' $102��;#+# d 5141

#9!2'38$ 2 B$'>� +' !5#4��@ 2'>3#6�+�' $80 >83+�># B615(#$�># 4#2�#=B $#0#+#%+�>#

L4#2�#= "2$'35#32?0#$1MF e321 #"�+�� (��3#$'+# !�? $1!5?4#$'+��= #>+�!( 2'+��"21!2"2�@7

>A?9#(#%"�/ 2';�>'+�' $'3!5$ $#0#+#%+1": #3'2 3#02' �= � =�/6!2#%"�/ $'3!5$ �2#;'"1 +1":

(Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lubin, 2002 r.) 

f14 , -9!2'3 # 9'302# $1!#(�= !5#4+�B 2'>3#6�+�'  

-9!2'3 5�+ ":'3'(5�312B � 93'( �2#;'" � 4#2�#=B $#0#+#%+�># #3'2 #9�"+#%& #>+�!(

2'+��"21!2"2�@F e#29'$�#+� �2#;'" � ;B9 +�� $ 4�A+� �2#;#$'+� $'3!5$1 $#0#+#%+� 2';�>' /"� +'

>A?9#(#%"� (�;(B 0# (�;(B+'!5B =�538$ 4#+�6� 4#2�#=B 5�3�+B $1(!25'A"#+� $ 4#!5'"� 4�'!(8$ �

6$�38$ !/ !2"2�>8;+�� +'3'6#+� +' 2'+��"21!2"2�+�'F 

g' #9!2'3'": 48A+#"+#-2'":#0+�": >=�+1 $20AB6 03#>� +3 h (#+"�+53B / !�? ;#(';�2'" � #9��(58$

z$�/2'+1": 2 432�=1!A�= =��02�#$1=< !2191 (#4';@ 3B0 miedzi ZG Lubin. 

) �=�! '": 41A#$#-gazowych z ZG Lubin (szyby zachodnie) �=�5#$'+� !/< e97 i0. Nie bez 

$4A1$B +' !5'+  '(#%"� $80 4#2#!5' / +'>3#='02#+� +' #='$�'+1= 5�3�+�� :'A01 !('A 4A#++1":

L4�'!(#$"8$7 $'4��+� � ='3>;�MF c;#(';�2#$'+� 2#!5'A1 5B5' 5'(6� !5'" � 4';�$ � $1!14�!('F

g��(#321!5+1 $4A1$ +'  '(#%& $80 =' / 5'(6� +��(#+53#;#$'+� 232B51 %"��(8$ 915#$1": #3'2

43214'0(#$� !(A'0#$'+�� #04'08$ 915#$1":F 

Zlokalizowane w rejonie omawianego obszaru !(A'0#$�!(# #04'08$ 4#H;#5'"1 +1": IJ�;8$K7 $

(5831= 20�4#+#$'+� 2#!5'A1 #04'01 � !A#+� $#01 (#4';+�'+� 514B i;-Na-SO4-Ca stanowi istotne 

2'>3#6�+�� %3#0#$�!('F ,+H�;53B /"� $ 4#0A#6� � 432�2 2'4#31 !('6#+� $#01 9'302# 4#$'6+��

2'>3#2�A1  '(#%"� $80 4#02��=+1":F )102��;#+1 #9!2'3  �!5  �0+#"2�%+�� 3� #+�=7 +' (5831=

2;#(';�2#$'+� 2#!5'A1 B ?"�' $#01 # �+5�+!1$+� �(!4;#'5'" � $80 4#2�#=B "2$'35#32?0#$�>#

2'#4'53B /"� �+H3'!53B(5B3? 432�=1!A#$/ 5�># 3� #+BF 
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2.5. SUROWCE NATURALNE 
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����������	
�� ����	
� ��������� �
���
 ��	��
 ����� � ������ �� ���� � !� �"�#� �	�$��$�

�
% 	� �"%������
 �� ��& �� '�� �   � (��������� �
	���"� ��������� �� �
�����
 �
���
)

bornit, chal����	 
 �*�+�� 
��� ,��������! 
� �
	���"� c�	�� 
 �"��
�� ��+�	� 
 �-�+���� ���� 
		�

 
���
����
 �� ."����% �$!��) ����+� /��������� �0' ����1� ��+
���	 /�� ����1� 	
�
�+ /�� g/Mg) 

i ��	�� /�� ����1 2����� �".# �� ���	� 	� ���33004 /56789:;<=;, 2008) ��	���! /��� �.). 

Tab.5. >?@ABC DEFG HIJ KLMJDL i srebra na obszarze gminy Lubin wg. stanu na 31.12.2007 (na podst. 

NHDMOLA@EA, 2008) 

 Zasoby geologiczne 2�����  ������"��� 

2"�#� 

Rudy 

miedzi 

[tys. ton] 

Srebro 

[ton] 

�
��P

metaliczna 

[tys. ton] 

Rudy 

miedzi 

[tys. ton] 

Srebro 

[ton] 

�
��P

metaliczna 

[tys. ton] 

Polkowice 70 159 2 971 1 570 44 100 1 817 1 040 

Lubin-

��"��
�� 
212 903 11 563 2 701 182 282 9 710 2 265 

Koncesje (nr 232/93 Q RS ��"��
��� 	� 3���'� Q OG Lubin I1 	� �������
� ��� �
���
 � ��� �".#

p��
��� TSU� (�+��� �
��P �V W�� +�����$% �"�#� X��
	-��"��
��� �+� ��.���� �������	� ���

������� �.�	
���� YX��
	 Z[ ���� Y��"��
�� Z[�  ������
 R���
�" 2��"�� S.�	
��� YX��
	[

W�� +�����$% �"�#� (�+���
��� � �������� �.�	
���� Y(�+���
�� ZZ[�  ������
 R���
�" 2��"��

S.�	
��� Y(�+���
��-�
�������
��[ T�	���$� � ���#	
�$! ��  �������	
� �������
� ��� �
���


do 7.12.2013 r���� ����	
� � ����
!��$!���
 � (�+���  ��� 
���
  ����� �%�! ���"� ��� TSU�

(�+��� �
��P �V  ����"�#�	� �� ����
	� ����\���	
� ��� +�����$
 �.�	
���$ /�$ ������ �	
�

�����.�1 

] Surowce energetyczne - ^_`abc defghigj 

k ���	
���* ��
	� ����% �$! 	���% �$!�� �"�#� �%�+� ���	��	���) X��	
�� Q  �+� (."	��	��

	
���#� -�����	� �"�#� X��	
�� Q  �+� k��*��	
�  ���+���$!�� �� 	
��� ��  �"��	
���go-

���*��� ���� �
%���� ��%�� �"�#� ��
	��� �  ."	��	�-���*��	
�$ ��%��
 � ������	
� 2"�#�

X��	
�� ���	��
! ��%�� �
%������ ������� �"�#����� ��+���$!���� 	� ��	��+
	
�

 ����������
�$� � ��"�� ��.���� ��*���
 $������ �"�#� X��	
�� Q  �+� 2��*.� ���� l�$� m!��	�

������ �����*  .+ �"�#� X��	
�� �������	� �! 	� 34� �+� ��	 

 

2����� ����  �������� $�����
��� �".#� ��� ��	�	��* � �������

 nop1+C2, zestawiono w tabeli 

6 ���
� �%�+��� � �������* �����
���%�� �� �
!#����� �� 30 �� �00 � (��"��� 
 ��"���
 �%�+a 

���	��	��� �����
�+�	� �! ��������
  
���.�� ��"�.� 
 
".� k �"�#� �%�+� ���	��	���

����
�+�	� 	���% �$!��  ��"��� �%�+�) 

q (��"�� Z /��+	��
���\��
1 �������"��	� �".�	
� � �"�#� ��
	��� 
 X��	
�� -  �+� (."	��	�

/���+
	���$� �
% � �
���	��  ."	��	��1r 

q Po�"�� ZZ /���������
���\��
1� ��.�� �*����������$� �
% 	�$�
%���! �
!#�����
!�

	�$�
%����� ��� ��������	
�	
�� 
 	�$+� ����
  ���������
 $�����
����
 �� �+
	�

k%�
�+ ����  ��"��� 	
���+ � ��"���
 $��� �%�+�� ����
������ 
 ���+��	�� ���	��


najbardziej jednolity i  ���������  ��"�� �%�+� ���	��	��� � �"�#��* X��	
�� 
 ��
	���r 

q (��"�� ZZZ /�.�	��
���\��
1 � �����	���� 	
��
�+�
�$ �
!#�����
� ����% �$� 	� �	���	��*

��������* �".# X��	
�� 
 ��
	��� $��	��  ��
��� �����	���� ��"! �
!#����� 


���������
� �
% 	� ������ �
�	�
�*  ��
��.� +�� ����% �$� � -���
� ��������r 

q (��"�� Zs � �
!#�����
 �� � �� �
+	
� ��
+�	� 
 	
�  ��
���$!�� ��� ��������� �	����	
� 

2  ���#����� ������
�	
� ��	
��� #� �"�#� �������"��	� �! � -���
� ��.�* �".�	��*  ��"��.�

t+� �"�#� X��	
�a Q  �+� (."	��	� ������� 	���"��� ��	��
 �� �&� � � �
!#����� �".�	���

 ��"��� �%�+� 30 m. Parametry zestawione w tab. 6 ������$!� #� $����� �� �+
	� $��� ������

dobra, a o � "���+	���
 ���	���+	�$ ��� +�����$
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�
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�����������	
� ����� ��
���
 ���������� ���	���� ��������� ������� ������

ud��	���������� ��� �����
���
��� ��� � ����	��	 ������� �������� � ��
������

������������ ��� ! 

"���� #������ ������� ���������� � ����� ������ ������������� ����� �����
��!

$�������� �������� ��������� ������ �� %& �� %%  ���� ����	��	 �������	 �� ����a 9.0:1, 

���������� ������ �� '!%() �� '!*&) �������� '!+,) � ������
 ����������� ��� ,!*) �o 12.7%, 

������� &'!(-) ���.! (). 

� ���������� � ��������� �������������� ���� ����� .�	������� ������	
� ����� ������

�������� ������������ ������ � ����� �� ����	��
� ��	���� ���	������� ���� ��� � ����� �� ����	��
�

ceramiki budowlanej. 

"���� ����� �������/������� �� .����� ���/��������� �� ������	 �� �.����

zagospodarowanie tere�	 ��� ������������ ���� ������� ���.0 ����� � ��� ����������! 

Tab. 6. Charakterys1234 5678 9:;64 <=>?41?@;A 9 ;BC?C@ D><C? E?4 FAGH1I J=5@?CAH6A C C??CK LMMNO 

PQRST 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] 

UVWSXYRZ[

\R]Q^_`a

[m] 

bQcdR]RZ[

X\Wef ghi 

Stosunek 

N:W 

j^klRZ[

R\^QRa^

[kcal/kg] 

Popielno

Z[ gmi 

nko

Y^a^klRZ[

siarki [%] 

Legnica p 

���� q���ocne 
1 025 356 23 193.2 8.1. 2 164 18.94 1.58 

Legnica p 

pole 

Wschodnie 

839 312 19.8 136.3 7.3 2 206 19.05 1.33 

#������ 1 075 000 21.4 213.4 9.0 2 390 10.69 0.48 

 

W 2007 roku Poltegor-Instytut - r�����	� s�������� t����������� ��������� uv������	���

zago������������ ����� ����� .�	������� w������x � ����� ���
���	 �������� y��������

uv������	��� �����
	 ���������������� �������	 ����.���� � ������������ ����� .�	�������x

(Poltegor-Instytut, 2007). W ekspertyzach do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

�.���� ������� w������ 
��� ����������0 �.�� ����� s	.��0 
��� ��
.������
 ��������������� ��

���������������� � ����������� � ���	 ����������� �.������ �����	 ����	��
� � ������������

�� ���	 %'z'! t����������� ���
��� uq������� {�����������
 q����� �� %'z' ���	x �.�
	
� �����

�� %'z' ���	 � ������� 	�������� �.�������� �� �.������ ��������.������ �� ������ .�	�����!

$������� s��������� � ����� � ���� &, ���� %'', ���	 ��/��	
�0 �� �.����� ������� ���

������� �������� ���
���� ���� ��	�������� ������� ������������0 ������������0 �����������

i ������������� ��� ���������� 	������������ ����� w������! �����	
� ���� ��0 ��

	���������� 	�	�������� ����� � ����������� ����� ����
������ ������| ����������� 
���

�.���� ����� ���� ��� �������� ���������������� ����������� ������� 
��� 	������������ �

planach zagospodarowania przestrzennego. 

} Surowce chemiczne - anhydryty 

� ���������� ���� �	� ����� � ���.�� 	���	�������� ��������|���� ���������! $�������� �����

������ �� && �� &~, 0 ������� ��! &'* ! q���������� ����� ����� ��������� �������������

rozpoznania geologicznego. 

} Surowce skalne 

� ����� 	���	�������� ����� ������� � ������ �� ����	��
� ��	���� ���	�������

���������������� � .	���������� � ������������� �~ 0 ����� ������� ����adzkowych 

���������������� 
��� ��������� �����	������ � ���������� �	� ����� � ���.�� �% ���� �����

�	������ �������� ������� .	�������
 �& ! 



Złoże kruszywa naturalnego „Raszowa” udokumentowane w kat. C1, położone na południe od wsi 
Raszowa. Całkowita powierzchnia złoża wynosi 20,66ha.  

1- Piaskiiiwiry
Z1o26 pi6skoW i 2Wir0W Gorzelin (KN5291) n6 260h0d od W61 G0r26|in. Z1o26 r02po2n6n6
6202690101410 posi6d6 k6rt6 r6j6str6cyjn6 2 1989 roku. PoWi6r2ohni6 21026 wynosi 1.64 h6, 6r6dni6
mi6262o60 3.1 m 6 266oby 82 tys. ton. Z1026 ni6 jest 6ksp|o6t0w6n6.
Z1026 piaskow Sk1adowic6 (KN3458) 0 p0wi6r20hni 3.1 h6 2|0k6|i20w6n6 n6 26oh0d od WSI
Sk16doWi06. Eksp1o6t6cj6 21026 2ost616 26ni6oh6n6 6 002061616 zasoby geologiozne W}/110828 0k.
140 tys. ton.
Z1o26 piaskow Sk1adowic6 ll - 21026 wy6ksp106tow6n6 i zrekultywowane.

Z1026 piaskow Sk1adowic6 Ill (KN7755) n6 p01noony-260h0d od WSI Sk16d0Wio6. Z1026
rozpoznane s2026g010wo p0si6d6 uproszozonq d0kum6nt60j6 geologicznq W k6t. C1.
P0wi6r20hni6 21026 wynosi 5.03 ha, zasoby geologiczne, Wg st6nu n6 31.12.2007 roku, to 540 tys.
ton W tym zasoby pr26mys1oW6 to 440 tys. ton. U2yt1<ownikiem 21026 n6 mocy koncesji m6rs261k6
W0j6Wod2tW6 dolnoélqskiego nr 3198 219.11.1998 roku jest Rolnicza Spo1dzi6lni6 Produkcyjna
"F’ost6p" (kon06sj6 zmieniono 15.5.2008 roku). Jej W62noé0 wygasa 31.12.2018 roku. D16 21o26
ustanowiono obszar it6r6n gorni02y ,,Sk16dowic6 - Zachod 1” 0 powierzchniaoh odpowiednio 5.03
h6 i 6.88 h6. Wydobycie pi6skow W 2007 roku wyni0s1o 22 820 ton i by/10 ni2s26 ni2 W roku 2006 o
11 716ton.
Z1o26 pi6skow Zimna Woda (KN7754) n6 po1no0 od miejsoowoéoi Zimn6 Wod6. D16 21026
0pr6ooW6no upro6202on6 d0kum6nt60j6 geologioznq w k6t. C1. PoWi6r20hni6 21026 Wynosi 6.34
h6 6 6r6dni6 mi62s2o60 0k. 8.4 m. Z6soby g6ologi02n6 Wg st6nu n6 31.12.2007 r. wyno6i1y 749
tys. ton. Kono66j6 n6 6k6p1o6t60j6 (nr 4198) Wydano 11.12.1998 r. d16 D6nuty S2026rbi6k.
W62n060 po2wo16ni6 n6 Wydobywanie kopaliny Wyg6s6 31.12.2008 r. D16 21026 ust6noWi0n0
0b626r g0rnio2y 0 poWi6r2ohni 7.37 h6 i t6r6n gorniozy 0 poWi6r2ohni 15.57 h6 0 16] same] n62Wi6.

- Piaski posadzkowe
Z1o26 pi6skow podsadzkowyoh Obora (PP571) 2lok6|i2ow6n6 n6 p01no0ny 260hod od mi6st6
Lubin mi6d2y mi6js0oW0é0i6mi Obor6 n6 po1udniu i S2kl6ry Gorn6 n6 po1no0y. POWi6r20hni6 21026,
udokum6ntoW6n6go W k6t6gorii B+C2+C1, vwnosi 246.2 h6., mi6262o60 21026 jest 2mi6nn6, od 15
do 88 m (ér6dni6 to 25 m). Zasoby geologiozne wg st6nu n6 31 .12.2007 roku wyn0si1y 36 482 tys.
m3 626soby pr26my610W6 16 041 tys. m3. U2ytkowniki6m 21026 n6 mooy konoesji nr 14/93 2
10.02.1993 roku i W62n6j do 10.02.2020 roku jest KGHM Polska Mi6d2 SA. 1<0p6lin6
Wykor2y6tyW6n6 j6st do vwp61ni6ni6 wyeksploatowanyoh wyrobisk g0rni02y0h. D60y2j6 k0n06syjn6
nr 18/2007 2 dnia 31.07.2007 r. ustanowiono 0bs26r gorniozy ,,Obor6 1" 0 powierzohni 213.5 ha i
t6r6n gorniozy o powierzohni 249.37 h6. Wydobycie kop61iny W ostatnioh dW0oh |6t60h wyni0s1o
2 302 544 ms (2006) 1 2 090 476 m3 (2007).
Z1026 pi6sk0W podsadzkowyoh Chréstnik (PP570) 21ok6|i2ow6n6 W p01udnioW6j 026601 gminy
r02pozn6ne Wst6pni6 w k6t. C2.W n6dk16d2ie 21026 w6g16 brunatnego L6gnic6 — pole Pc'>1nocn6.
P0wi6r20hni6 21026 wynosi 2 520 ha, ér6dni6 mi62s2oéé 15.5 m, 6 zasoby g6o1ogi02n6 (wg st6nu
n6 31.12.2007 r.) okreélono n6 291 351 tys. m3. Kop61in6 m02e byé stosowana jako podsadzka
hydr6u|ic2n6. Z1026 ni6 j6st 26gospod6row6n6.

- Surowce ilaste ceramiki budowlanej
Obs26r opr600W6ni6 obejmuje ni6Wi6lki fr6gm6nt 21026 surowcow ilastych do produkoji o6r6miki
budoW16n6j Legnioa - Pole Wschodnie (|B006) 0 powierzohni 061kowit6j 1 898 ha z61io26n6go do
n6jWi6k62yoh W Polsoe. 1<op6|in6 Wyst6puj6 W n6dk16d2i6 21026 w6g|6 brun6tn6go. Z66oby
g6o|0gi02n6 s2600W6n6 66 n6 727 650 tys. m3 (37 % zasobow kr6j0Wyoh).
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� ������� ��	
�	������ � �������������� ������	����� �	����� 

W zale������ �� ������� �� �� ����� ���!��"�#�$�% �&� ��'(  )���($�%* ($�'���� ��+, �&� ��$

�!���!-�$(�� �!* �� -�'�$�% ��(�!�� ��� �� !�)��-� ($��+��(����  )'� ��� �&� ��$
prognostyczne . �� �� ���! (��+���! ��� -/�!0 "�-���� � �#���� -���#��$ #!� &! ��-)���ego 

�� ���(����  ���&'( � ����0!��'( "�-�����($�%1 

2�- (���0����� (� !���!" ( ���-)�� �!  )'� (+3#� &�4����!3� �� �!�!��! 30��$

��(�!�� ��� ($��+��(���! #�� �$�% ($��/��!5 ����-'( � �(��'( ��� �)'( � 3#��* -�'�$�%

�� $������6 �� ����4-�"� -�4� $( ���4��#�$�% � $ �!��0�-� &4��(#��!" 04��  ����6 ���(�!�� ���

�� ! � � !3')�(! �� �� ����! 3!�#�3�� �!1 

 

2.6. 789:7;<�89;=9 8>;=<9?@AB C DC=9E9F;�GA= HI:;=ACB? 

� J�����	�� ��K���� � �����L� �	M��M��	��N 

O� !(' �4��(�'( �-�#�$�% ( 3�������% 30��$ ��&$(� ��+ ���3�0� powiatowymi: nr 1219 na 

trasie Szklary P'��! - Q4&��* �� RSTU 0�+� $ V&��/ � Q4&��!0* �� RSSW 0�+� $ X$�������0� �

Q4&��!0 ��� �� RSSR 0�+� $ Y-)���(���0� � Z/&��(/ P'��/. 

� Eksploatacja rud miedzi i srebra 

Z ��)�#���6 V[\P ]Q4&��^ !-��#���4"/�!3�  )��! ]Qubin-_�)�0��!^ ���(�� ��� "!�� �� �&� �� !

3'���� $0 R`a -021 O�(�!� �%��! ��� � !3'#�$�% �&� ��'( � �!�!�'( 3'���� $�% 4�����(���$�%

�#�  )��� ($��� /, 

b O&� �� 3'���� $ ]Q4&�� c^ aSUU1W ha, 

b T!�!� 3'���� $ ]Q4&�� c^ dRRa*T ha, 

b Obs �� 3'���� $ ]_�)�0��! c^ e551,9 ha, 

b Te�!� 3'���� $ ]_�)�0��! c^ e``R*d ha, 

O�(�!� �%��� �&� ��4 � �!�!�4 3'���� !3� ]O�#-�(��! cc^ �#�  )��� O�#-�(��! ($���� e`SU*T ha, a 

�!�!�4 3'���� !3� ]O�#-�(��! ccc^ . 7593,3 ha1 V3')!0 ( 3�������% 30��$ ��(�!� �%��� �&� ��'(
3'���� $�% �&!"04je ok. 128 km

2
 co stanowi ok. 44% jej obszaru. 

 

V[\P ]Q4&��^ ���(�� � � ��)�#���6 ( �� !�% �!"����% ($��&$(� $�%, f��%����0* P)'(�$0
i \��%����01 f 3�������% 30��$  ��"�4"! ��+ �!� �������1 \)��! ]Q4&��-_�)�0��!^ !-��#����(��!

jest systemem komorowo-filaro($0  ��0�� $��$0 43�+��!0 �����4 � -�0���(�-filarowym 

z ������ -/ %$���4#�� �/1 Y$��!0 !-��#�����"� 4 �#!�����$ "!�� �� (��4�-'( 3'���� $�% #4&

($0�3'( ��%���$ ��(�!� �%��1 X�&��$ 3'���� ! ���(�� ��! �/ �� 3)+&�-���� �� gRW �� dSW m 

��0��0� ��� ��)�0� !-��#�����$"�$0�1 \)��! 4����+�����! "!�� ��!�0��0� � $&�0�1 

� h�	
�	�� ��i��L� �	M���j��k M���i���	l� 
L�����k 

f�)$($ ��� �!0�!" !-��#�����"� -���#�� �� ��(�!� �%��+ �!�!�4 0�3/ �&!"0�(�6 �!m��0��"!

��/3)! oraz zjawiska o charakterze dynamicznym takim jak ws�� /�$ 3'���(��4 n�-�$(���6

�����!"�0�� ��o1 Z!m��0��"! �!�!�4 �-�!�#� ��+ (3 -��!3����  �3���!��� �!�!�'( 3'���� $�%1 

pqrsts uvwqxyzv{|}v 

O��3�� � �!m��0��"� ��(�!� �%�� �!�!�4  (�/ ��$�%  ($&�!����!0  )��� �4� 0�!� � ������(���

 ����)�   ������(���!0  modyfikowanej teorii Budryka-Knothego. 

Z!m��0��"! �!�!�4 �-�!�#� ��+ (3 -��!3����  �3���!��� �!�!�'(1 

~���#� ��+ ����+�4"/�! 3�����! �� 3����� �"/�! �&� ��$ � �'��$�% -��!3�����% �!�!�4 3'���� !3� - 

 4(�3� �� �!m��0��"! ��/3)! ��(�!� �%��, 

a) granica III -��!3���� �!�!�4 3'���� !3�* 
b) 3������ cc -��!3���� �!�!�4 3'���� !3�* 
c) 3������ c -��!3���� �!�!�4 3'���� !3�1 

O�� � !3'#�! -��!3���! �!�!�4 3'���� !3� .  4(�3� �� �!m��0��"! ��/3)! ��(�!� �%�� . 

�-�!�#��! �/  � ��0��/ ����+�4"/�$�% ����0!��'(, 
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III kategoria: 

- ���������	
�� �����	 �� ��� �� ��� �� 

- nachylenie od 5,0 do 10,0 mm/m, 

- krzywizna od 12 do 6 km. 

II kategoria: 

- ���������	
�� �����	 �� ��� �� ��� �� 

- nachylenie od 2,5 do 5,0 mm/m, 

- krzywizna od 20 do 12 km. 

I kategoria: 

- ���������enia poziome od 0.3 do 1,5 mm/m, 

- nachylenie od 0,5 do 2,5 mm/m, 

- krzywizna od 40 do 20 km. 

0 kategoria: 

- ���������	
�� �����	 ��
��	� ��� �� 

- 
�����	
�	 ��
��	� ��� �� 

- �������
� �����	� �� �� 

����
�����
	 ������ 	����������� � �
���	� 
� �	������!�� �	�"�	 � ���
����� �	�	
 �

� �
������ #$%&�
 '(� #)�����	 '( � #��������	 '''( �" 
���*�%�"�	+ 

, Lubin - ����
��%�	 ��* ������
�	 ' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 1.5 m, 

, Gola - ����
��%�	 ��* ������
�	 ' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 1.5 m, 

, Ksi*��
��	 - ����
��%�	 ��* ������
�	 '' ���� �	�	
% -max . 1.6 m, 

, Miroszowice - ����
��%�	 ��* ������
�	 '' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 1.8 m, 

, Obora - ����
��%�	 ��* ������
�	 ''' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 2.5 m, 

, Osiek - ����
��%�	 ��* ������
�e II ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 1.8 m, 

, Owczary - ����
��%�	 ��* ������
�	 '' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 2.5 m 

, /������ 0 �
	 - ����
��%�	 ��* ������
�	 ''' ���� �	�	
% � �
���	�� -max . 3.0 m 

123454 26789:;<9 

-����� ��!�	�
�	 ��������
	� 	����������� %���
���" ��* � ������� ��	�����	����	

��� �&
��	=

terenu spowodow�
��� �����
�	
�	 ������������*������ ����� � ����
�!
��� > �����"�

���� 
�	��� ��	�������	����
���	� �� �	 ��" &�? %��"����	 ���� &%����	 �%& %�����
�%

infrastruktury lokowanej w gruncie� 0� �
� ���	@� ���� 
�	�	� ����*�%�	 ����%� ���%�
������

���
�� �&���� � � �
������ #$%&�
 '( � #)�����	 '(� ���� �� �
" ���	@"� �&
��	
��

��	������	����	

	 ��
���" �� �� �� ��� � 

- 
���*�
��� ������ 
���� &*�" ����*������ 
� ����	����
� �	�	
% ������ ��!�	�
�	

��������
	� 	����������� � ������� �&
��	= ��������anych odwodnieniem� /���%�	 ��*� �	

����� �����
�	
�� ��
� ������? ���� �&
��	
�	 � �����!�� �� � �� �� ����� 

123454 dynamiczne 

����
�����
	 ����������
�� �	�����
	 �� 	����������� � �
���	� 
� ����	����
�* ���	!��

������� �����
�� ������
��� �����!�� ����= ��%
�%+ ��*���!? A�0BHmax) lub przyspieszenia 

(PGAHmaxC� ����	 ��" �����
�	? � ����
� ���	�����	 �������� '����
�	 ����
�����
���

��	���!�� ����= %����*�
���" ���	������ ���� � ����
�� ������
	� @��� ����=� 

D�	
* ����� � ����
�����
��� ����= �	�����
��� 
� &%��
��� �&�	��� �
@�����%��%��

�����	
	� ���� 
� �%��� ���	!�� ��* � ������% � ����* 0/'-E��� A0 �
���" /���* '
�	
���
�!��C

���������
" �� �������
�� F����E��� �� G�����" H� E�E��� ���	� I����* ��� D����
�

����	����
� ���� -����� G��*���	 0 �
�����  

H� �	�	
�	 � �
���� $0D) �����	��
� ���	�� ���	@� �
�	
���
�!�� ����=� /��	@�

��������	������
� �����	� ��������
�	 � ��	���!�� ����
�����
��� �������� ��*���!��

i przysp�	��	
�� �%��% �������� - �	�% %����	
�� ��� ������	� �
��� ���	@ ��	���!�� �&��"�	=

w �&�	����� &%�����
��� ���	!��
� � �
�	� ��	���!? �������	��	
�� A�p) do projektowania. 

- ��
�	 $%&�
 ��� ���
���
��� �
�	������ �����������
��� 
� �	�	
�	 � �
���� 
��	��

%����*�
�? ������ ��
����
	� �� ����� )/I-�� �" ��+ 
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� Strefa I o parametrach: V = 5-10 mm/s, a = 120-250 mm/s
2
, 

� Strefa II o parametrach: V = 10-20 mm/s, a = 250-500 mm/s
2
, 

� Strefa III o parametrach: V = 20-40 mm/s, a = 500-1000 mm/s
2
, 

� Strefa IV o parametrach: V = 40-60 mm/s, a = 1000-1600 mm/s
2
, 

Wg skali GSI-2004: 

������� �	
������ ��� � �
���� � ������ ��������	��� 

a) ����	����
	� ��������� �
�
������ ���
� ������
 ��	������ ��	����� 

 �
����
�	� �����������	�� ���
� ��������!" � �
���� �������������� do 10 Hz, PGAH10 = 
250 mm/s

2
 

 �
����
�	
 
������
 ��������� ���
� ��������! #$%Hmax 
=
 10 mm/s 

b) &'() &'*+,-.*/0123 *42,-.5/ /&6)/) 7)10829(1, 10:,;) &*821<=. 

������� �	
������ ��� � �
���� �> ������ ��������	��� 

a) ����	����
	� ��������� �
�
������ ���
� ������
 ��	������ ��	����� 

 �
����
�	� �����������	�� ���
� ��������!" � �
���� �������������� �� ?@ A�" #$BH10 = 
500 mm/s

2
 

 �
����
�	
 
������
 ��������� ���
� ��������! #$%Hmax 
=
 20 mm/s 

b) �
����C �����������	�
 �� ���������
	�
 ������
 ��� 
�D200 mm/s
2
. 

������� �	
������ ��� � �
���� �>> ������ ��������	��� 

a) ����	����
	� ��������� �
�
������ ���
� ������
 ��	������ ��	����� 

 �
����
�	� �����������	�� ���
� ��������!" � �
���� �������������� �� ?@ A�" #$BH10 = 
1000 mm/s

2
 

 �
����
�	
 
������
 ��������� ���
� ��������! #$%Hmax 
=
 40 mm/s 

b) �
����C �����������	�
 �� ���������
	�
 ������
 ��� 
�DE@@ ��F�
2
. 

#���	����
	� ������ 
����	���� �
�
��������	�� ��
 ������������ � ���	�� G��	

�������
��
�� ��� 	
��������� 

� Czerniec: strefa I, 

� H�����
 $��	
: strefa I, 

� Gola: strefa: II, 

� I�������� �����
 >" 

� I�����	���� strefa III, 

� Miroszowice: strefa II, 

� Obora: strefa II, 

� Osiek: strefa I, 

� Owczary: strefa II, 

� Siedlce: strefa I, 

� J��
����ce: strefa I, 

� J���
�� $��	�� �����
 > � >>" 

� Ustronie: strefa I, 

� Miasto Lubin: strefa II. 

B	
������ ����
� ����	�� ���	�����! KG��	 >L � KM
������ >L ���	
 ������C" �� � ����	��

����
���	�� ������
�
��� ����
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C ���� ���������
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�� ��������	�� �
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������ ���������

koniecznych do stosowania zabezp������ ����� ����
�� ������
�
��� ���	����� - stosownie do 
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aktualnych prognoz - ����� ��������	�
	�� �� ���������
	� ��	����� �������
��� ��� 	��

����
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����� �� � !"#$�  %&��'��" 
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� ��������� )��
	����� ��)� ��* �����owane ��+����	
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	0��� �� ����)��		 ��)��0�
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� ��� �����	��
	� � ���+����� )��
	����� ������
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,�����	 � ���)
�����
��� ��+����� ����������	 )��
	��� � ���� ���������
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	��
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	����	�  
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	� ���	����5 
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- ��)�1 )��
�� ����+�
��� ���������	 ��������
	� )��
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�����
��� ��+���� ����� ������	4�	���4�  

6 ��������� ���	�����
	� ���	����	2 0� ���)
�����
� ��������� ��+���� �����+�

����������
�2 ������	4�	����2 
� �+��
� �����2 dokona ich aktualizacji w Studium czy w mpzp. 
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	�� ������	 ���������
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2.7. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE GMINY 
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� � ���0� ��)��� ���
��	* ��������� �����)	��
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�� +��	 	 �����	���2 �������	�
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	� .������
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������ �����	� 
 ������ 	�
��� ���
���� � 	
�������
 ���� �� �������� � ����������� ����
�����

miejscami rolniczo-������ 
 ��������������� ����������
���
�� ������ �
� ���� �������

zdegradowany w stopniu nieodwracalnym. 
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� ��������	� ���� 	����� ���
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��� �����	
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�
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�

#$ ����"	 ���	����
�� ������������� ������
� ������	������
��� �������� �
� ��� 	

�
�����	���
���% &�����
�� '������� �
��� ����� (�����	
��� )
����"	� *
������
���
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��
�
��� ,���	��� -��"���
�� .����	� /���� (
������ +������� �
���
� +������� *���� 0����

'�����
�� (������ '"���� -����
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 1
�
��� W gminie ustanowiono ponadto 23 ����
�"	 ��������

��	��, w tym 34 w parkach podworskich. 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lubin przeprowadzona w latach 1996 4 #556 	�������

	������	��
� ������"	 �����
�� ����
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 ����"	 ������� ������� �������	� ��
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�	��

(����"� �����
����� �	
����� ������� �
� ����������� ������
� �������	�� ����� 
 ����� �
����

������
 �����
�� ����"	 ���� 73 ������"	 ����"	 �����
����� 8	 ��� �
���������� 

W �����
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�����	���
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� ��	
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� ������� ������� ����
� ������� 	 :����
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���� ����
�� $ ������"	 ��� ������� ��
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 2 ������
 ��� ������� �����
�	��
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������� �"	�
�� 	������	��
� 7 ������"	 ����"	 ������� ������� �������	��

����
����� 7$ ����"	 ����	� ��"	�
� ��"	� �	��
9
����� �� ���� ��������	��� ����
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 ���yrody. 
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	������������ �� ��� �����
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������� ����� ������	
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� �
� �
��������

������"	 ����"	 �����
� � �
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������� ����
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��� /�
���
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��� 
 ���� �
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����� 8<3�2$

% w obr. Lubin, 30,61 % - w obr. Legn
��� 7=�$5 ? 	 ��� :�����	
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Zdecydowana ��������� 	
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������& 
 �
	�� ����� �� 	
��� N�	������& O�	��� 8
����� � 8���� O�	���	"����� �


������� ����������
 ��	���	"������  

 

2.8. WARUNKI KLIMATYCZNE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

%����� ������
	��
��� �	�
������� % !��������
 
�
	����
�� ����� ��
����� ��� � L�������

M	"���-Wielkopolskim (kraina 29). Natomiast w klasyfikacji pluwiometrycznej A Schmucka 

�
	���
�� ���� �� L������ #
�����
�������  

 #
	�$� �� �� ����
��� �
�����	������� � (�	��� � �������� �������	����
���

��������"�� � ��"�� �
���� ���� M�����
 �����
 �����
���
 ��������
 ������ P&QR/& �����

�����
����� ���
 ���
� *++ ���& 
 ���� ������
 �����
���
 ������
��
 STR/ M�����


�����
���
 ����"�
 �������
 ������ 1S&QR/& �
���
�� 	���
 SP&;R / /�
� ���
��
 ��� ������

ok. 60 dni, - lata - S++ ���& 
 	����
 ��� � ������" ����$�" ������ �� ;P ��� !� U+-65% rocznej 

��� ��
��� ������"��� �
 ;;+-;P+  (����
�
 �
 ����� 	���� ���������-��������� (��

���	��� 
����������� �
 �� ������� �����
$
�" ��
��� � ��������� �
���������&

p�������-�
��������� � ����������-�
��������� ���� ������"���� �������� ���������
�� �� +
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do 2 oraz od 2 � � ���� ���	�
��� ��
�� �
� ��������� ���
������ � �����	�� �����	 �	��

wynosi od 6 do 16%. 

 �	� ������� �������� ��
���� �	������	 ����� ��
�� ������������� �
� �� �
�	�����


��������
 ��� �
� 	� ����	���� 
 !	�� �	�!	�	�
����� ��������"���� �� 	����� ��
��# 

$����� �	��	�
���� 	������"�� �����
� �	�
�����
� ���	��� ������	��%��
��

������	������� !��
����� ��� �����
��� ������������" �
� �	�������
 ��������
 �	������
�

����
����
� ��� ����
� �
��	��	&�
	���
 
 ����	���������
# �	�������� �	�
�����
�

������ �" �	��� ����
������� �	��� 	� ���	
�� ���	����� ��� �	�
����� �	����	�	 ������


��
���� �	������	 �" �	�����
� �	��!
�	���� ��� ����� �	������� ����� 
�����	-�
&�
������# 

$��
���� ����� ��
���� �	������	 ������" 	����� �	�
� �������  ��������
 �����

�������������� ����	���� 
 �������	����� !���������
 ����� �� ���� ������	��%��
�� 	��

�� �
�	������ �	�!	�����cznie innych dolin bocznych. W odniesieniu do tych form 

�	�!	�	�
����� ������
 ��
���� �	������	 ������������" �
� ��
�� �	�������
 	� ���
��
	����

�	�� �� ��������
 �	�	��
��������
 � �����
�' ����
�
� �
��	��	&�
 �������� �	�
�����

����	����
��
� 	�� ����	����

# (���
��
� !	�� ��������� �������
� � 	����
� �	�
�����


����� ����
 ���� �����	��� 
 �������	���� �	�
� ������� 
 
����� �	�
��� �	����� ���

�
������ 	��
 �% ������ ��
� ������" �	
	�� ��� �	�
������ ������ ������ �������ji 

���	����� 
 �
��	����� ��� �	�
���� � �����	�� �
����� ��� 
 �	���� 	����� ���
���	-

zimowego i zimowo-wiosennego. 

Takie warunki morfologiczno-gruntowo-�	��� �������" �	�������
� 
������
 ����
������ ������

�	�����" ����� �	����� ������
� �	�����"�� ��������
 ���	����	 
 �
��	����	 �	�
���� �

����!
� ����	�
�����
	��� 
 �� ���# $�
���� ������
 ��
���� �	������	 �
��	������ ��� ����	

����
���� �	���" � �������	&�
 ����
 ���� �	�
�����
 ������ � 	����
� ���� ����	����

morfologicznych# ) 	��
��
��
� �	 �	�
�����
 ����� �� ���� � ��� ����� ������
� ������

������	��%��
�� 
 ��&�
 ����� �������	���� ������
 ��
���� �	������	 �" �	������ ���

����
���� � 	��
��
��
� �	 	�
������ �	�� �� ��� �	 �
�	&�
 �	���
���
 ����	�� 
 ������	

przebywania ludzi. 

* +,-./0123101/-., 456./781, ,7953:/8201-/;5< =8>?@, 1,;85A/B 

Na stan powietrza w gminie Lu�
� ���" ����� �� �	�	��� C����� ��
������% ���	���� 


��	����� �����	 zlokalizowanych na �����
� �	�
��� ��� �� �	� ���	 ����
���
# D	 �� �� 

�	�
��
E ��' 

F Punktowe � �
"��� �����
�  ��
����
 �������	���
 
 ������������ ������
�� ���
� - 

���" �������� ��
�� 	��
������
� 
 �" C������ ��
��
 �	����� �
"��� 	����
������

������� � ��� � ��������� �
���
� ��������� �	�� 
 ������ ��������� ������ 

F Obszarowe � �	��	�"��  �
���	��
 �	������� 	�� 
����
��������# G���
��� �
���	��



����
�������� �" C������ ��# ��
��
 �
��
��# ������ 
�	&�
 ��������� �
���
 
 ������

�
��	�
��&�
��
	���� ����	�	�	��� ��	��������� 
 �
	�����# H������ ��
������%

	����	���� �	�" ��E ����
� �����	�
��� 	������ ���
��� ������ ��� �����
��� 	��

produkcja rolna - C����	 �	��	�	��� ��
��
 ��	�
���� ������� �	������� �	��� �	 �� �����

�� �
��� ����	�	&�
 &�	�	�
���� ����	!
���� ��	�������� �	����� 
 �� ocieplenie klimatu 

F Liniowe � �
"���  ������	���� ��	�	���� �	���	��� 
 ��	�
"���
 - �� � ��
�� �

��
����� ������ ������ ������� �	��� �
������	���� �	����� �
"��� 	����
������

��������� �����. 

�	� ������� �
���	&�
 ��
��
 ��
������% ��	���� do powietrza w 2007 r. gmina Lubin 

���� � �	 �	�
��� ���"���	 �� ������ �
����� � �	�������
� �I�J 647 Mg/rok), natomiast w 

�������� ��
������% ���	���� � na miejscu trzecim (728 Mg/rok) zaraz za powiatem 

�	������
� 	�� �
����� )�	����#  

Do najw
������ �����	���� ��
�	��� ��
������% ��	���� 
 ���	���� � ����
 �����	

�	�������� �	��	&�"��
��	� ���� � �	���
	���� �� �����
� ��
�� �
����
�j Lubin 

������	�
���	��
� ���� "�� �	 !
��� KL���������M G�#  	#	# � N��
�
�# �	����	 �	 ��������
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������ ����	� 
 
�	�
���
�� ��������� ������	��� ������� ���������
��� 
 �������� �����

wiejskiej Lubin: 

� ���� ������� �����  !"! # $������ ��� ������ %�����
 &' 

� (�	�
������ ��������)����
� *�������� +������	  !"! 
 ,������ 

-������� 
���
 �� ��� �����.�� ��
�����/ ����������� 
 ��������� ��0�1 �2
���
��2 ��

�)������ ����� ��	� ������� ������ ����	�! 3� ��	
�������2 � ���2 ����0� ������ �
������ �

���������� 
���)�
���-������)���� ������ ��������� 
 ���� 4������ �����4  !"! 	! -�

4,�)��4 ���� ������ �
������ � ��������� �������� ����
!  � � ������ 
������� 
������ ������

�����
� 5������6/ 
���
����	��� �� powietrza zanieczysz������ ��
���� 
 ������ ��������

����
 
 �����2 ����
����2 5����
���6 � �� �����)� ��2���������� 5�����/ �������� ��!6!

P���
�0�	��� ���.7 ������
 ���������
��� 	�� 
 ��������2 ����� ,�)���! $)���� �����

�2���������	� ��� ������ �������� ������������� ������	� �������������1 ����
��2/ ���
���

� ����� 8������ � +���2! ������	� � 
���
� �� ��.7 
������ �� �������������1 �� �� ������! 

( ����� ����� ���
���� �������� �������������1 ��
����� ��� 

9 ���)� 
�������	�� �����1 5���� ���� � ����� ������	 ��
����	���	 �����/ ���
 � �����: �����


���� � ��)� ������
��2/ �������� ���	� ������
��� � ���� ���
��������2: ���� ��awalnicze; 

����� ���� � �������� ��������
 
�)��2�
��2:  $; �� �������� ���	� ������
��� ����

�
����� ���������� # 
����
�����/ )�����/ ���� )���� # emitowane przy obrocie produktami 

naftowymi i przy pracach malarskich); 

9 ����
��� �� ������2 �������
 ���������2 � ����� ���� ����
������� ��������� 5����/  $;/

����� ����6/ )����� ������� �
. %����	� ������	' 

9 ���2 �����
�/ 
 ����������.�� �� ������2 ���	�
��2 �� < � <= # �� 
������ �� ��0� ������

��	����
 ���0���2! 

$����� ������ ���������
��2 szczeg����� ����0��
� ��� �������1��
 �� zanieczyszczenia 

komunikacyjne oraz skupiska %������2 ������ ����	�'/ ���� 
��0� ��� �
���� � ��0��

������������� ��)���
� � �����
���� ����
�������� 5
�����/ ����6! 8�	
�0��� .��������)�
�

��0���� �������������1 ���
��� �� � ��� ��
��� 
 ������� ����
����! $����
���
�

����
�/ ������� � ������ �����	����/ ���
�� ������ ����	� �������������1 �� ��
����� ��

terenie powiatu. 

> ?@ABC DCEFG@H IFJHAKLMC 

N�������� � ������� �������
 ��)����	� 
 ��
����� ��	��	� ��� (&$O 
� (�����
��!

�����
� ����� 	���.�� ��
����� ����
�� ����.���� 
 ���������2 �����������2 �������

��)����	� 
 ��
������ ������������/ ������
�/ ����
 �����������
��2 � ������
�! $���� �


�����	��� � ���2 ��������� ��������� �� �� 	������� �����������h zwanych strefami. Gmina 


��	��� ,�)�� ������� � P�������������� �O � ���� = ����� ;QQR �! �������� ��� 
 ���S��

��)�1��� # �����
�����	 �)�	��	���	 ��
��� ��)�1��� � �����
����!  

�����S����	� ���S ������	� ��� ��� ��0���� ���������������� ����������/ na podstawie 

��	
�0����2 ��0�1 �� �)������ ���S�! ��1��
�� 
������� �����S����	� 	�� ����.����� 	����	

����� ��� ���S� �� 
������ �� ��2���� ����
�� � 	����	 ����� �� 
������ �� ��2���� ��.���!

-��������� ���S� �� ����.����	 ����� 
��0� ��� � ����.������ 
���������� �� �� ������1 �� �����

�����
� 	���.�� ��
����� 5
 ���������/ ��� ��� �� ��������� ����.���� �������6 ��) �� �����

��������� �	 	���.�� 5	�0��� ������� ��� ����	�� ��������6! 

8� ������ ���S� ��)�1��� #�����
�����	 ���������
��� �� ������	��� ����� ���������� 	���.��

powietrza: 

 ��� ���	� �������
� 

� Lubin, ul. 1-go Maja, 

� Rudna 

� ������
�� 

� Polkowice, ul. Kasztanowa 

� T����
�� 
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Punkty pomiarowe monitoringu pasywnego 

� Lubin, ul. Traugutta, 

� �������� �	
 �
 ������� 

� Rudna, ul. W. Witosa 

� Polkowice, ul. Kasztanowa 

� ���������� �	
 ������ ��������� 

� ��������� �	�� ��	�� �� 

������������� ���!� �� ���!����	���� �� ���	"� �� ������" ������ 	��� #!��������$ 

- 	� ���� �����#������ �%&' ( � #!���� ������� ���������� � )������ *� ���#����	�+

��"#!�!	��� ��+( ����, ��- ./ �� � ��+�� ����0 

- dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ( w punkcie pomiaru pasywnego w 

��	�������� *1�& ��2�3 ���� ���#����	��� & ��2�3- 1'4 5 ���!� �� ���	���,0 

� 1''6 �
 �� ��� �����#�� ��#!��� ���������� ����� ������ � klasyfikacja stref w rozszerzonym 

�����#��� ���,��,+� ��!���� �#��7���� ��������#������� �����!���$ ��#��� �����	� ��� �

benzo(a)piren. 

� ��	�-�� �� � ���	�#�8�������� ���, #!��8� � klasy A *#!"-���� ����-�, ��������

kryterialnych) lub klasy C *#!"-���� ����-�, �������� ���!����	���� ( wymagany program ochrony 

�����!���0 #!������ #�" ��!����" ����������� �������� ������� �����!��� �� ���	"� ��

������" ������ 	��� 	�� �� 	��
 

9� ��#!���� ����� ������� ���: �� ���	"� �� ������" 	���� #!��8" 	���:#�� ( ��	������+

���	�#�8������� � �	�#� � *������������ ���#����	�� #!"-���� �����*�0������0
 ��#���

������ �����*�0������ ,�#! !���!����� ,��� �������� ����!�������� ������ ���+������ �

������ ��+ ���	����� ���������� �"�	������� �����!������� � ����etrzu. Tym samym 

#!�������� ��!����" ����������� 	� #!��8� ��������� ������� �����!��� �� ���	"� ��

������" ������. 

� ����#����� � �������� ���#����	���� ����#!����� ������� #��#!���,� ( #!��8" ��	������

do klasy A . 

�� ���	"� �� ������" �� 	�� 	� #!"-�: ��!	���� #����� � !	����� ���!� #!��8" 	���:#�� ( 

��	������+ ��	������ � �	�#� ;
 

<���������� ������ ���: ���� � ��� ����+ ����#!������ � =>������� � #!����  �����#�� �

��,����!��� �	�� 	+#��� � 1''? �
@ AB�2�AB� ������� 1''6 �
 

C Chemizm opaDEF GHIJKLMNOPQROPS 

<��� ��������� ����� �!��#8��������� ��#����� ��,����!�� ,�#! ����� ����� �������#��

����� A%T� � #��#�� ��+��� � &44U �
 ������ ���: ���-	����,+ !�������� � �����������

��������� ������� ,��� �� ��� #������	��� � �#������ �����-���� �� ����� #��#!���,�

biogenne ������+�� � ��	���!��
 A��� ��#!�#������ !�$ ������ ������ ������,� � ����� ��

�� 	���� �	��"� 	�!�#8��" � �����!� ��!����	��� #����+����� ��	��#�� #��#!���,� � ���#�#!�����

���� � ��	�� ������#!�������
 

Na tereni� �����!� 	���:#����� �	���	������� #+ ��� #!��,� ��������� ( ���!��	�� 8����,���,+��

� ������ ����!������ �������� ����� �!��#8��������� ( � >���, � ��������
 �� ���	"� ��

����-���� ����� �� ��#����� ����������� ������#�� ���������� �#!�!�� #+ ������- ������

���: �� #!��,� �	���	��������� � )������ � T�������
 

W 2007 r. w wymienionych stacjach stwierdzono: 

� ��,��-#�� � ��,����!��� ���!� �� #!"-�: ������� � ������ � )������ 

� ��,��-#�� ���!� �� #!"-�: ����� � T������� 

� ��-#�� �  �����, 	� ��,����!�� ����+-���� �������� ����������� ��������#����:

� >���, *.?.�1 ��2�� �����  �����, 	� ��,����!�� 1.&�U ��2��0 
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� ���� �� � ��	�
��
 	 ������� � ��� ����-����� �
�������� 	��������� �	������ ��	��

�	���!���� ������� ������������������ �����"	 	 �3,4 %. W stacji pomiarowo- kontrolnej w 

#
��� �������	�	 ��������� � �	���!����� ��$����� �	���� �	�!� wodorowych, a w Legnicy i 

�	������ ��%������ �������	�	 ����������� � �	���!����� 	��������� �	������ ��	��

"�
����� � �	��!�� ��	���!� � ��	���!�� &	�&	�
 	%!���%	� �	
� �	���
� ������� ��%���
 �

�
� �� �	�	���"	���� 

 

2.9. '()(*+ ,-./0120.3(201 14156-./(721689:21 

;%	��� � <�������� =��������
 >
�	�������%	 � #�� ����?@�?�>  �"�� �����	���� ���� ���	

zanieczysz������ � ������ ������	��A dla niego ����� ���� ������ 	�	������ � &	���

�	��$�	����� ��� �� �	�	���"�� �������������B� 

� =	���� �	����� ������ �� 	��������� 	�
��������� �	��  �"��
 � ��		����
 	���

��	������� ���"�B ���������� ���� 
����� =���	 	� �	�� ��		����� � ��� �� �����nia 2001 

r. (����� ���	���� <�� C� � ���D �� E� �F� �	�� �F� � �!G��������� ��������) wraz z 

�	��	���������� ���	��������� 

E� ������� �	���!���� 	��	�������%	 ������ �	���	���%	��  �"��
 �	�
���������%	 	���

���"���	�A �	���	��� � ������
 	� �	�� ����  �"���� ������������� ��	���� �HIJ ��

��	�"���
� 

K 'LMLN OPQRSTOLUVWSV 

#
� �	"	�� ���� 	���
����� G�!"��  �"��
 � ��		����
� I �����	��� �	��	�
  �"��


���
�� ����� ���������  �"�� �	���!�� ���$����� �
� 
� 
���" ���	�
 ��$����%	 � ���$����


ruc 
 �	���!� �	"	��� � ��$�	�A �	���!�� ���� �������� �� �!% � ����� X���� �	���	���%


 �"��
 �	�
���������%	 ���� 
�������� ��&	������ 	�������� �����!� ������������ �

���	�����
 ��"	����� 	��� &	��
"	����� ���	��!� � ������������� ��	�������� 	��� klmatu 

��
�������%	 ����������	�	� �����!� � ���
 �	���	����� ���"�B ������������ 	 ���������

��%�	��B � �	����� ���
��!� ����� �
�	���� 

<�� �����!�� �� ��!��� �	��	�  �"��
 ���������� �	��	� 	�
��������� ��	��� ��$ ��	%���

	� �	�� ��		����� ����  �"����� ��!��%	 ����� ���� 	��	�	����� �	��	�
  �"��
 	 �	��	�


dopuszczalnego. 

=	����� ������	���	�� � ���� �� �� ������� �	����
 �
��B����%	 ������"� ����$�
���� ����	���

�	��	�
  �"��
 YZ[�\] � �
����� ����
����� ��$ �� ������� %���� ��������� Lubin: 

^ Karczowiska _ 75,7 dB  

^ X �!����� _ 75,8 dB 

^ `������� a�"� - 70,1 dB 

^ b	%	"	���� _ 74,1 dB 

^ Siedlce _ 70,7 dB 

^ Osiek _ 72,1 dB 

�� ��������� �
����� ��� 	�������� ��"� ����	�A 	�
�������� �� �	�� ��� Y�� c] �

�	��	� �!��	�����  �"��
 �� ����� �����u chronionego (zabudowy mieszkaniowej) we wszystkich 

��������� ����������" ����	�A �� c �����$�� �� ����	 
��������� E�������� ������	������

odnotowano przy drodze nr 3 Legnica _ Z
��� � ������	�	����� X �!����� � `����	������ 

W 2007 r. Generalna Dyre���� <�!% `���	��� � [
�	���� ��	�����"� ���$ ��
������� �� �	%�

krajowej nr 3 na odcinku Polkowice _ Z
���?��������� � � ����� ���� �� 	����	������ ���

��
�������� �� �!% ����	��� 	 ���$����
 �
� 
 J<#d�� @�� �	���!� �� 	�$� 

K 'LMLN efghQVNMPiV 

<���"���	�A �	���	��� � �������� ��������� ������  �"��
 �������"	��%	 ��	���� �HIJ ��

��	�"���
� ��$���	�A �	���	�� ���� ��	���	�� � �����
 ����% � ���	��!� �������B�!� 	��� �

������
 � �������������� 	 �����	������ 	�����!�� �� ��!�� ��"	�	�	 	�	���zek uzyskania 

�	��	����� �� 
����	������ ����� � �������� ��
��������� � ���� �� ������	���	�	 �� �������

�	���!���� �jF �	���	�� 	�������� 
�������	��� ��
��������� � �	���	�	����� ���"��� 
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������ ������ 	��
��
��� 	�� �������
���� �� �� ������� ������
���	��� �������� ����

	���������� �
�������
� ����� �� ���	 ������	�
� � !��" �� 	�� �����	�� ��� ���	��� �  ���	�

gminy Lubin. 

� �������� ���������� �� ����� �� �
�������
� ��� �������� ������ ������ 	����� � �
��

��	 ��� ����� � ��#����� ������ ��	 ���
��	�
�� $������ ��������% �� �������
��	��

������
���	��� ������� ������ ��
����� �� &-7 dB w porze nocnej. Eliminacja lub ograniczenie 

 �� �
�������
� ���  ���	� �� ������� 	� ��	�����	�� ��#������ 	� ������' (-15 m oraz brak 

naturalnych i sztucz	�
� ������  �����
�
� ��� ��������
�
� #��� �)�������� 

* Promieniowanie elektromagnetyczne 

+����	��	�� �
���	� ����� � ��������� ����� 	����	�����
�� ������	����	���

���� �����	� �
�	�� �� ���������	� ���������� ������
��,� �� � �����	� ���
�% �����

budowl�	���% ����� �
���	� ���������% �������������	�� ����� ���		��� � ����������

��	� ��	���� $��� ������ )������ ������	����	�� �� ��	�� ���� ���	���� �
�	� �� �������
�

���� ���� �����	� �
�	� � 
��� � ����
� -� .�% � ��� ���� 	��� ��	�� �����a����' 	� ���owie 

ludzkie. 

/�  ���	�� ���	� �����������	� �� 	�� �����
� ����� � �������� ���
� ����������� 0 

1 � �
�� ���� ���	���� �
�	� 2��3��� �4 56���	�7% 

1 #�����	 ��	�� ���� ���	���� �
�	�� 2�� �4 ����
�� 8�������-Czarna, 

1 fragment linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice  

1 ��	�� ���� ���	���� �
�	� ��� �4% � ��� ��� � ���
�� ��������� ������ ���	�� 

- �������	�� ���������
��	� 9	�� 	� �� 	����
� ��� � � �
��
� 	���������	�� �� �� 
����	�
� �
wojskowych), 

- �������	�� �����	����
�� �  ��������	� 9	�� � �
�� ������  ���#�	�� ���������� 9:;<=% 

- �������	�� ���� ���	���� �
�	� � 	����
�� �	����	���� ������� ��� �4 9	�� � �
��
transformatorowe). 

>��  ���	�� �	������
�
� ��� � �����  �
�	�����
�	�� ����������
� ��	�� ���� ���	���� �
�	�
�

400 kV oraz dl� ����� ���
� ��	�� � ����� �� ���
� ��� ����
��	�� ���������� �� ���	�� ����� � �
rozdziale 8.3. ?������	�� ��� ���
� �romieniowanie elektryczne i magnetyczne: stacje antenowe 

 ���#�	�� ����������%  ��������	� �	 �	� 	����
�� � ��% � ��� ��� ����� poza obszarami 

zamieszkanymi - �� ������������ � �	� ������ 	�� � ������� �������	�� ��� ����	����� ����
�� 

 

2.10. @ABACDEFG BEHIAJGKLE MIANAOLCPE 

* Bariery ekologiczne 

$���
��  � �������� ������ �����	 �� #���
�	�
� � �����������
�% � ��� ����	�
���� �������
�
p��������
��	�� ��� ����	����% ������
�� � ���
�	�� � ���� � �	���' �������	�� ��� ����	�����

����
�� 

Q >���� ������� � �����������, intensywnie eksploatowane, tak w ruchu lokalnym, jak i 

tranzytowym : 

- droga krajowa nr 3 R /��� :�� R Lubin R Legnica (GP) 

- droga krajowa nr 36 R Prochowice R Lubin (GP), Lubin R S
�	��� R ��,��� R +���
�� R 

Rawicz, Krotoszyn R T� ��� ����. (G) 

- ����� ���������� 	� !U! 

- ����� ���������� 	� VV- 

- linia kolejowa nr 289  

Q Linie energetyczne 400 kV oraz 110 kV R �� )������ ������	����	�� 	����	�����
��� �  ����

����
��	� ������� � ����� � ���� ��	�
� � ����W 

T���
� �������, ��� ��������� �������	�
���� �����	 � �	#��� ��� ���  �
�	�
�	�� � �	����

�
�������' ��� ����� �� ������� 	�0 ��������	� ������ �����	 9 ����	���
�� ������� =% �����

(komunikacja drogowa i kolejowa), promieniowanie elektromagnetyczne (linie i stacje 

elektroenergetyczne). 
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� ��������	� 
������� 

��������� ������ ������� ������ ��������� �������� � ��!���" �#�$#%���" &����� '()

�&���$ �����*  ���� �#���� ������ ��� ����� ������ � � ������� ���������+ ,�����#���

�#��-���� ��������� ������� �������� � ��!���" ����-�$#� ������% �����% � �������

marca i kwietnia oraz w okresie letniej posuchy . � ����/���� ���� � �������+ � $��� � �$�%

�������#- �� � � ������� ������ ����� ���#����% �$���!0 ��������� ������� � �$���

������$ ���-��� ��-+ 1 �������� ����� �������������# ����� ,2�����% 3��� ,����%*

������ � �#%���" ��/�� � �������!0 ������� � ���������������� ��- ����$ �

obszarach zabudowa���"* ����� ��-* �� � ������" ���#����" ���% �����0 �������

������� ���������� �� ����������2 � &$�����"* �� &$���� �*  � ���#���" ��������"

�� ����$ �%���$#%���" &$���� �* �� ����� � �������$ ������� ��" � �/�!�� �$& ��-!�� �

palnych el����� � ������$���#���"+  

1� �&������ ��/� � � �������" ����������" � 4567 ,���� 7���8 3+9+ ��� � ��

&��������2����� �������� ����$#� ����������� ���� �������������� . w tym jednostka 

:�������� 5 ������-Hutniczego. Stan zabezpieczenia przeciw��������� �&���� � $�������

jest na wysokim poziomie. 

1 ������� ����� ;$&�� <$���#��$#� ��-���� = #�������� >�"�������# 3���� ,�����#* ����

���!� � ���" �/%����� �% �� 4�#����� 3�����$ :��������-5!�������+ 3% �� #�������� �

1�������* 4��-����� ��� �����# ?���+ @�������� >3, ��#�$#% ��- � ���#�����!���"A

1����� �* 4���������* ���� ?��* :�� ��* :����* 3����� 5 ���* 4������� ?�����*

Czerniec, Gorzyca. 

� ��������	� B�	CB��� B 
�����DE	 ����	�E	 

1 ������� ����� ;$&�� ��� � ��/� � ��#�$#%���" ��- � ��#������ ?F>G � ?�#�� �����#

4������ 3���� ,�����# . &-�%���" ������#����� ������� �������" ���� H��/�� �

�$��� �����$ �I: � ��/�� � ���-������� �����$ ��:* ������� � I�������% =JKLMK?N

3N?N3> FFO+ ? ��������$ ����� ��/�� ���� ����-�$#% � ������" ����� �A �������������*

����������� � ��/��������+ 

,�����#���� 8� �/�� ������2 �� !�������� #��� �������� �$&����#� ���&����������"

���%����" � �����% �$���� � �� ��/� � �$���� � ���-�������� �����, tranzytem oraz 

eksportem. Na ������ ����%����� ������ �"��������� ������ ��������$ ��/� ��- �����

������� �+ 1#�����#��� � ���" ��A  

P ���!0 �������� �* 

P ��� ���"������ ��#�� � �������%���" �$&����#� ���&���������+ 

5��� ;$&�� ����� ��&��� �������-�� ������ ���$�����#��* ������#%�� ������� ��/%�����

� �$�"$ ���������� � ����������+ ,� �����" ��/����" � ����$ ���$����#� ����#���#

���������� �% ������ ���!�� ����������" !���� � �������/����" � �����" �����/ �

niebezpiecznych na trasach w relacji: Legnica . 5/�� � � ?���/� . ������ 5 �+ ? �������$

���� �$& ������<� �����������" !���� � ���� ��#!0 �� ������ �����$ ����� � �������/�#

�$���!�� ��� !�������� ��$������ � �&�-&�� ��� �������$ Q3,+ 

P Skutki katastrof drogowych  i kolejowych: 

- ��������� ���� � ������ �$���!�� � ���#��$ ����%����� �������* 

- ���������!0 ������������� ���$�#� �$���!�� �������/�# � ��&���$ ���#�� �������. 

� R��� 
�S��TU�V�� B�������	� W��X��	YZ� 

Do ������#����" ������2 !�������� � ������� ����� ����� ��- ���adto: 

[ Q����� ���& � ���������" ��� � $��%������� ���"�������� 

[ 3�$��� ���������# ��������#� � ������# �&#��#%�� ��- � ��������"�� ����� 

[ :$����%�� ���"����������* �����%�� ��������-���  

[ >&����� ��������� ���$����#A ��/������ ���� �* ������������ !���� �* ��acje 

redukcyjno-pomiarowe gazu  
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� ������� �	
�������� ��	�� ����	���� ������� �	�����	�� �	������w pochodzenia 

����	����
 ���� 

� �
������� �� ��	���� ����� �������� ��� ����� ���� 
����� � �����
�
 � !����
����

�����	���� "# �� �	����	���
����$  	
���� 
$	
�� 	
 ��� � �
����
�
 "%& ��

����������
���
 �	���� � �	���� ���������$ ���������. 

' ()*+,-. /.0,1,2345 6-+57*+8,945:; -5<,)=>=8,42= >?) -57?>8./,42= 

@ ������ A���� ����������
���
 ���������� 
����	� ��������� ������B �	���	����ych 

	���
���� �  	
�
������ 

� C������� ���
	��� 
������ �
��
������$ DE����F 

� G�	�� �
 ����� ����� �����
��� HIJ � J������ 

G�	��� �
���	�$��
��� �����
����� ��	
���� �������� �����
���� � ��
	�� ����� ��K

�	�������
���� � �	���� ��� �
 ���
B����� ��������
 � ��	������ ������ ���
�������

�	����� ��� ���������
 �
��
������ ��� �� 	�������
���� � ����
 ���
	��������� �� �� ����
dzikie wysypiska. 

 

2.11. (LMNOPQ R (LRSTUQ VWP(XR(XS XO Y(ZMUO[RS YPNSYRM\[

MNVNS]\^XQVW 

E���� ������� A���� �������� ��� �a terenie LGOM-�� ���	� ����_� �
 �����	�����

��	������
��
��$ 
����	�� �� ��	���� �
��������� � ����
 �	���� `����� ������ ���
 	���
��- 

� 	
������ �� �	������
�� �
������� �� �
�� ������ ������ �  	
�
����� a �	��������� ���

do jego znacznej degr������ b�������� � �
�������� 
����	� � 
������ ���� �	��	
����


��
�����
���� � ������ �������� ��� ����������
 �
��� ��� ������
 �� ��� �$ 
$	
�� �

��$
����� ��� �	������$ �
�
��B� 

' Elementy krajowego i regionalnego systemu ochrony przyrody 

C� ��	���� ����� ��������� A���� ��������� ���������� �
	�� �
�������� 
$	
��� �� �
�������

c����� 
 
$	
��� �	��	
�� � ����
���� �������� �	��
���
d	���
������
 ������� 
$	
��

przyrody: 

e J���	��� �� �� D`���� @
��F 
 �
���	�$�� f#�&g $�� ���
	�
�� � "#&h 	�� $	
����

���
	
����� �	��
�� � ������� �	������ �
����
���� � ����
������� ����� ��������

	
 ��� $	
��
��$ 
	�� �������� ��	���$ �� ����
�����$ ��_
��$ i`�	�� ��j�`C �
dnia 19.02.1987r./MP Nr 7 poz. 55 z 1987r.) 

e Fragment obszaru chronioneg
 �	��
�	��� Dk
���� l��	��� @
��F 
 ������ �
���	�$��

10 mm% $�� ���
	�
�� � "##& 	� ��� 
$	
�� ��	�
 �
��$ �	��
�	��
�
 ��	���� 


	�_��$ ��
�������$ � �
	���	�� ��
�
�����$ 

' Kompleksy gleb chronionych (w tym organiczne) 

n
������� 
$	
��� ��
���� � ������ 
 
$	
��� �	����� 	
���$ � �� ��$� b$ ����������

�	���������� �� ��� ���	
������ ��
���� � �	�� h ��
����� ������� �
_� �������K ������� �

�����
��$ �����$ ���
��
��	
����� �	����	������
 �
 ��������� ��
�� ��� ����
 ������	�

(dotyczy �
�������� ���� b - III klasy bonitacyjnej ). 

' ]-?o8. >5po5 / 8.0 >asy ochronne 

n
������� 
$	
��� ��
���� � qrstuv w xyzt { |}s~�� ���� �� � �����yz~ ��}ys�u ��|y��� 

i |~�y��� 	��������� ������ 
$	
�� �	����� �� ��$ 
	�� �
�	������� �$ ��	�
 � �_���
wej. 

@�������� �	���� �� �� ���������� �� 
����	�� 
������ 
�	�
������ 
����
�
 �� 	������
Dc��	���
����� �	����	����� ����� LubinF� 

Lasy ochronne p
������� 
�� 
$	
��� ��
���� � �	�� "f ������ 
 ����$F � dnia 28. 09. 1991r. 

!������
�� ������ 
$	
�� ��$ ����� 
�	� �� J
��
	�������� ������	� �$	
�� j	
�
������

`��
��� C���	����$ � A� ����� � ��	���� �������
��$ ����� � �	��� ��������� ����� ��
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�������� ���� �����	
����� ����� ����������� � ���� 	��������� ������ � ���� �� ���������

1992 r. 

� Pomniki przyrody 

�����	��� �������� �	����� � ������� � �������� �������� �� �� �� �Uwarunkowania 

przestrzenne gminy Lubin� ��������� ���!� ���� �� ������� ����������� ������ - pomniki 

������" ����������� � #�� � ��������� �����
����#� 

Tab. 7 Pomniki przyrody na terenie gminy wiejskiej Lubin 

L.p. Gmina $%&'()*+*,- Nazwa pomnika przyrody ./*,-

sztuk 

01234 5(6343+%3'7)8 Nr rej. 

1 Lubin 

Gmina 

9&/azny Most, 43: :1*27 :*

;5:4&' <*::=> ?@A3BC +D3(4*,-

E3:/&,4%)6+* F5G%4 

HIJ KLMNOPQRSM

(Quercus robur)             

o obw. 362 cm             

1 Decyzja PWRN nr 87/65 z dnia 

18 lutego 1965 r. 923 

2 Lubin 

Gmina 

Lisiec, w parku podworskim, 

+D3(4*,- T3UD3: ;*/48 F%(%&) 

VWKXRY SMYXRKPM

(Fraxinus excelsior)         

o obw. 330 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 1/78 924 

3 Lubin 

Gmina 

Lisiec, w parku podworskim, 

+D3(4*,- T3UD3: ;*/48 F%(%&) 

Grupa drzew               

Topola czarna             

(Populus nigra)             

o obw. 385-390 cm          

2 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 2/77 
925 

4 Lubin 

Gmina 

Lisiec, w parku podworskim, 

+D3(4*,- T3UD3: ;*/48 F%siec 

Platan klonolistny          

(Platanus x acerifolia)        

o obw. 385-390 cm          

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 3/77 926 

5 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 Wielki 

VWKXRY SMYXRKPM

(Fraxinus excelsior)         

o obw. 355 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 4/77 927 

6 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^R Krzeczyn Wielki 

Olsza czarna              

(Alnus glutinosa)            

o obw. 300 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 5/77 928 

7 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

Grupa drzew               

Lipa szerokolistna         

(Tilia platyphyllos)           

o obw. 215-305-360 cm      

3 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 6/77 
929 

8 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

Grupa drzew               

Lipa drobnolistna          

(Tilia cordata)              

o obw. 385-495 cm          

2 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 7/77 
930 

9 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

`RNRab JXbPb

(Populus alba)              

o obw. 455 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 8/77  931 

10 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

Klon jawor                

(Acer pseudoplatanus)       

o obw. 350 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 9/77 932 

11 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

cXIL KLMNOPQRSM

(Ulmus laevis)              

o obw. 560 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 10/77 933 

12 Lubin 

Gmina 

Gorzyca,  w parku podworskim, 

+D3(4*,- ]^; _1=&)=84 [%&/U% 

Grab pospolity            

(Carpinus betulus)           

o obw. 245 cm             

1 Z&)8='3 [*'&+\:=U%&2*

Konserwatora Przyrody nr 11/77 934 
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13 Lubin 

Gmina 

Ustronie, w parku podworskim, 

�������� �	
� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 395 cm             

1 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 12/77 935 

14 Lubin 

Gmina 

#!�adowice, w parku 

$� ��%�!
&' �������� (�)

Krzeczyn Wielki 

Grupa drzew               

�� ����������           

(Quercus robur)             

o obw. 425-645 cm          

4 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 13/77 
936 

15 Lubin 

Gmina 

Zimna Woda, w parku 

$� ��%�!
&' �������� (�)

Lubin 

Grupa drzew               

*� ����������        

(Quercus robur)             

o obw. 350-430 cm          

5 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 14/77 
937 

16 Lubin 

Gmina 

Zimna Woda, w parku 

$� ��%�!
&' �������� �	
� 

Grupa drzew               

platan klonolistny          

(Platanus x acerifolia)        

o obw. 365-580 cm          

5 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 15/77 
938 

17 Lubin 

Gmina 

	
��%� zice, w parku 

$� ��%�!
&' �������� �	
� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 400 cm             

1 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 16/77 939 

18 Lubin 

Gmina 

	
��%� �ice, w parku 

$� ��%�!
&' �������� �	
� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 635 cm             

1 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 17/77 940 

19 Lubin 

Gmina 

Gorzelin,  w parku podworskim, 

�������� �� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 505 cm             

1 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody Nr 6/78 z 

15 grudnia 1978 r. 

941 

20 Lubin 

Gmina 

Gorzelin,  w parku podworskim, 

�������� �� 

Modrzew                 

(Larix )                    

o obw. 315 cm             

1 ������� ������ �!
�"�

Konserwatora Przyrody nr 20/79 942 

21 Lubin 

Gmina 

Chrostnik, las oddz. 55, w 

��%�+ �
� ,� -���
�.�� /01
� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 435 cm             

1 2�%�+ ���
� ,% 3 ������ �

Legnickiego z 11 marca 1988 r. 943 

22 Lubin 

Gmina 

Obora, przy piaskowni w 

��%�+ �
� 4�5	 /01
� 

�� ����������

(Quercus robur)             

o obw. 470 cm             

1 2�%�+ ���
� ,% 3 ������ �

Legnickiego z 11 marca 1988 r. 944 

6789:;< =;>?;@>ABCD E7FA9G;HIJ89FCD KLLMN 9O?I FI BP7;?Q D?PI7?IP;JIH  

R STUVWXY Z[\TXWTX] 

^_`abcdef _ghi_jkb lc_`jkb l mnopdqf _ _ghi_jkb rilsi_`stu vopdqf m^idq_ _ghi_js wi_`_qkoxdt

_idl y_lr_ilf`lbjkbz {kjkopid |i_`_qkoxd l `jkd } akrgd ~��� i� q oridqkb cdpvjx�q `liko 

qsop�rvefgsgh i_wakj _�e�psgh _ghi_jf ��l� n� l `jkd ~� akrgd ~��� i��� 

�b`�vc �jqbjpdisldgek rilsi_`jkglbe czkjs �v�kj ��d`djkd rilbri_qd`l_jb q adpdgh �}}� � 1997) 

jd pbibjkb czkjs opqkbi`l_j_ qsop�r_qdjkb� 

� �b`jbc_ cdpvjxv ve�pbc_ q r_aoxkbe glbiq_jbe xok�`lb i_wakj  

� ~� cdpvjxk _�e�pb _ghi_jf wgko�f 

� �� cdpvjx�q _�e�psgh _ghi_jf gl�wgk_qf 

� � cdpvjxk cils��q ghi_jk_jsgh 

�sop�r_qdjkb ild`xkgh brk�kpsgljsgh r_i_op�q vljdqdjsgh ld qoxd�jkxk glsop_wgk q�`. 

R ��W]\���� Z[\TXWTX] 

^_`abcdef _ghi_jkb lc_`jkb l mnopdqf _ _ghi_jkb rilsi_`stu vopdqf m^idq_ _ghi_js wi_`_qkoxdt

_idl y_lr_ilf`lbjkbz {kjkopid |i_`_qkoxd l `jkd ~� qilbwjkd ~��� i� q oridqkb cdpvjx�q `lkx_

qsop�rvefgsgh lqkbilfp _�e�psgh _ghi_jf ��l� n� l `jkd �� rd�`lkbijkxd ~��� i�� 
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Zgodnie z inwentaryz���� ������	
���� ��
�� 
� ��� ����
�� ������	��
� ���������
�� ��

����
��� ������ � �� �� ��	 �����
� ������� �� ����
��� ������ � ������� �� ��	 ���

�����
�� ������� ���� ! ����
��� ��	�� "���� ���	��� � ��� � �����#$ 

% &'()* +(,*-./ 0 udokumentowane obszary 

1���	� �����
� ���2 ���� �
 ����� ��� ������ 34���� �����
� ���	������5 ���� 6����� 34����

��� �����
� � ���
����5� ������ $�
$ � �����
� 
� �����	�����
�� ��� ����7�� ����

��� ������ ����������
�� ���� �
� � �� ���
��2 ���� �
 ��������������$ Granic 

������������� 
� ����
�� ��������
�� �	����
����
��� ���2 ���� �
� ����������� �����
�

����	 �

� 
�2 ���
���� �������	�����
�� ����
�� � ���2� �7������ ���
������ ����

	�8������ ���������
� � ��
��� ��	���
�� ���� ������� �������� ��
����
� 
a rysunku 

3Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin5$ 

% Wody powierzchniowe 

1��	
�� � ������ 34���� �����
� ���	������5 ��	� ���������
���� ��	 ����� �����
���

�� �������� 
� �����
��
�� ��� ��� 
�� ������ �������� � �� ��������
�� � ���� ��	� 
� �������

za���
������ �����
� ���
����� 7�� �����
��$ 9� ����
�� 3Uwarunkowania przestrzenne gminy 

Lubin5 ��
����
� ����
� ����� ���� ������� �7���
��� ��	
� ����������� 
� ����
�� ��������
��$ 

% Wody podziemne 

:�	� ��	���
� � �7����� ��� ���� �
�� ��	 ����� ������� 
�� �����
�� ���	
�� � ������

34���� �����
� ���	������5 � �� �������� ������� 
�� 
� �
������
�� ������ ��
����������
��

���� ��	 ������� ����
����
�� �		�������
�� 
� �7����� ��� ���� �
�� ���� ��������
��

���
����� ����7�� ���� ��	$  

;7���� �7���� ��������
�� ���� ����2�
� � �7��7�� ����
��� �7���
��� ��	 ��	���
���

3<�7�7���
�� =�7�
5 >1:4 
� ��!$ ?��� �� �7���
�� ����������	��� � 7��	�� 	�2��� �� ����� -  �2�

� ����8�� �������� �����
� �7���
���� ��	 ��	���
��� ";:;#$ 

% @ABC'* . DEFG.* HBC 

Podlegaj� �����
�� ���	
�� � ������ I4���� ��	
�5� �� �������� 
� ��
����
����

����
����
�� ����� 
��� ����8 �����

���$ 9� ����
�� 3Uwarunkowania przestrzenne gminy 

Lubin5 ��
����
� �����
� � ���	��� � 8.1. ������ �����
���� ���
������ ������ ��	$ 

<���������� ����	� �����
� J��	�� � ���K ��	� ����� ��� �������� ������$ 

% Inne obszary i obiekty chronione 

4�
�	�� 
� ����
�� ��������
�� �����
�� ��	 �����L �� ��� �����7������ ���� 	����� �
krzewy zgodnie z ust��� 34���� �����
� ���	������5 � ���2� ��
����� � ��� �M �entarna 

zgodnie z 36����� � ��
������� � �����
�� �������5$ 9� ����
�� 36����
����
�� ���	������

������	
������5 ��
����
� ����������� 
� ����
�� ��������
�� ��
����� ���� ��

� ���� ���
drzew. 
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GMINA LUBIN

��������� ������	�
�� ���
�	

1,0%

39,4%

1,6%1,2%

40,0%

9,5%

2,6%
2,6%

0,2%

0,6%
0,3%0,2%

0,9% Grunty orne i sady

������ ������ �������

Grunty rolne zabudowane

Grunty rolne pod stawami i rowami

Lasy

Grunty zadrzewione i zakrzewione

Tereny zabudowane

Tereny komunikacyjne

Uzytki kopalne

��������� ��� ���������

Grunty pod wodami

!��������

������ �"���

3. STAN I FUNKCJONOWANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ 

3.1. #$%&'()*+,- , ).*/+(01 23#+&4) 

56789 :7;<=>9 ?@A78 B9<6@<; CD:7;EBFG87H IJ 943 ha, co stanowi 40,7 % powierzchni powiatu 

K@A7L=>7;MD NOP QJR G9ST 7 D>U PTR V CD:7;EBFG87 :D<;:WXBY:9 XDK8DZK[=>7;MD NP 991 099 ha). 

\ =YE@>Y@EB; @]^Y>D:9879 Y;E;8@ 89<:7H>=B^ @XB79_ 69<[ @]^Y>7 EDK8;T =Y98D:7[F RITI VT 89=YHC87;

ME@8Y^ K;Z8; DE9B B9XEB;:7D8; 7 B9>EB;:7D8; ` 40,4 %. Grunty zabudowane i zurbanizowane 

=Y98D:7[ aTb VU c9K7FB9 =7H XD 87FG Y;E;8^d 67;=B>987D:; 7 CEB;6^=_D:;T 788; Y;E;8^ B9A@XD:98;

NDCEWFB ME@8YW: EDK8^FG B9A@XD:98^FGST B@EA987BD:98; Y;E;8^ 87;B9A@XD:98;T E;>E;9F^<8D ` 

:^CDFB^8>D:;T >D6@87>9F^<8; DE9B Y;E;8^ @]^Y>W: >DC9K8^FG. 

Tab.8 efghijklmno pqrmhsk k gminie Lubin 

L.p. tuvwx yz{|}u~x��x 
Powierzchnia  

�ha� 

% pow. 

u������ 

 ������������ ������ 28 943 100% 

1. (1) ������ ����  15 111 52,2 

 w tym: grunty orne 11 534 39,9 

2. �vy�|{ ��¡�� uvx¢ ¢x£v¢�~�u�� � ¢x}v¢�~�u�� 11 682 40,4 

 w tym: lasy 11 400 39,4 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 832 6,3 

 w tym: tereny mieszkaniowe 87 0,3 

  tereny pr¤¥¦§¨©ª«¥ 644 2,2 

  tereny komunikacyjne 759 2,6 

  ¬§®¯° ¯ª±²³´¥ 268 0,9 

4. Grunty pod wodami 77 0,3 

5. ���yz{|}� 172 0,6 

6. µ�v��{ v�z�� 69 0,2 

Wg sprawozdan¶· ¸ ¹º»·¸¼ ½¾¼¿ÀÁ¹ ¿· ÂÃÄÂÃÄÅÂ07 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æ9<:7H>=B^ CEDF;8Y : M6787; =Y98D:7[ ME@8Y^ Ç>9EA@ È9L=Y:9 NaQTÉ VST B Y;MD CD89X CD_D:9T YD

ME@8Y^ : B9EB[XB7; È9L=Y:D:;MD 5D=CDX9E=Y:9 ?;Z8;MD ?9=^ È9L=Y:D:;U ÇYD=@8>D:D X@]^ <;=Y
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������� ��	�
� ������ �����	����� � ���
� �
���� ��
������ ������ ��
��� �
���
� �� ���

dowodem na nied�����	���  ����� ���������	
��� �����
 ������	���! 

"��
 ��� � ��
�������� �� ����� #�	��	��� ������� ��
�������� ��� ��
��� �������! $%��


��� ����� ��������� �������% �������% ������ & 
�	 
���
  ������'! 

Tab.9 ()*+,-./ 012,345 w gminie Lubin 

L.P. 6789:9;<=>?@;?@; 
A<=B;C 

ha % 

 DEFGHIJKLMGN OIPMQRF EORSHT 28 943 100,0 

1. (2) UVWXYZ [\]V^W _]`aYb] 17 639 60,9 

 w tym:   

1.1.  cdefgh ij klmnopqlr k stuvo wvsnxe yzij 5 167 17,9 

1.2.  cdefgh{ ij k pvdpqop|r j}~ ~j 11 251 38,9 

1.3.  grunty SP przekapvfr k e�hgtnkvf|r k|rlphsgr 901 3,1 

1.4.  �npnsgvur cdefgh ij 320 1,1 

2. Grunty gminy 662 2,3 

  w tym:    

2.1.  cd{ klmnopqlr k stuvo c�|ffrcn pvsnxe f|rdelmn�n�l| 213 0,7 

2.2.  �npnsgvur cdefgh c�|fh 449 1,6 

3. <IPMQ� E�R� �GJ�KJM�KL 9 762 33,7 

 w tym:   

3.1.  klmnopqlr k stuvo cns�novdsgk dn�fhlm 8 759 30,3 

3.2.  �npnsgvur 1 003 3,5 

4. <IPMQ� ��RS�JGH�MG 187 0,6 

5. <IPMQ� �E�KGESRF G JF� F�JMNMGEF�KL 32 0,1 

6. Grunty powiatu 155 0,5 

7. <IPMQ� ����KH �IJH�TGEQHT FSN�ME�KG G FSN�NMGN GMM�KL E�R� 506 1,7 

�� ������������ � ������ ����� � �� ¡¢£¡1.2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ROLNICTWO  

¤ ¥¦§¨©¦¨§ª ¨«¬¦©® §¯°±¬²³ 

´���� ����� 	
�%��� � �%���� ��������� µ���� ���	
� ¶· ¶¶¶ �
� �
������ ·¸�¸ % jej 

 �����	���� �������! �	�	������� ������¹ ������ ������� � �%����  �	���
��
  �����	


tabela: 

GMINA LUBIN

º»¼½¾»½¼¿ÀÁ¿ºÂÃÄÅÆ Ç¼½Â»ÈÀ ÃÇÈÁÉÊ

1,7%
0,5%0,1%

0,6%

4,2%

2,3%

33,7%

38,9%

17,9%

Grunty SP w Zasobie WRSP

ËÌÍÎÏÐÑÒ Ó ÔÕÌÔÖ×ÔØÙ ÒË ÚÒ

ÒÛÔÛÜÏÕÝÙ ÞÌÍÎÏÐÑÒ

Grunty gminy

ËÌÍÎÏÐÛÜßà áØÔÐâÔÎÐâã

ËÍÎÏÐÜäßÝ×ÔØÙåÎØ

ËÌÍÎÏÐ æÛçâØÛÝßÓ Ø ÔÓè ÓÐÔÎÕÎØÛÓÐâã

Grunty powiatu

ËÌÍÎÏÐäÛÔÛÜÏÕÝÐâã ÓÝÕçâØâØÙåØ

/ \

I

—\ I

I

III

I
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I

I

El
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Tab.10 ��������� ������	 �
���� 

���������������� 
RAZEM 

ha % 

������ ����� 15 111 100, 0 

- grunty orne 11 534 76,3 

- sady 53 0,4 

-  !"# $%&' ( 1 656 11,0 

- )'*$&#*"' $%&' ( 1 084 7,2 

- grunty rolne zabudowane 451 3,0 

- grunty pod rowami i stawami 333 2,2 
Stan na 01.01.2007 +, -./0+1230450 2 +67028 ,/849:+ 

;<=>?@ABCD @EF>GH I JKL@MK@LFN @ODKMPI L<Q?DCR =GAG SL@?KD <L?NT JKG?<I>BC UVTW X >CR <SPQ?NA

Y<I>NLFCR?>Z [>OJFD <E \LNE?>NA I I<ANIPEFKI>N ]^^T_ X` ANJK I JKL@MK@LFN ab @EF>GH KLIGHDCR

@ODKMPI F>NQ<?DCRT JKG?<I>BCD c_T^ XZ 

d Warunki naturalne dla prowadzenia produkcji rolniczej 

eGQ<LDFGCAG L<Q?>CFNA YLFNJKLFN?> YL<E@MCDA?NA E<M<?G?G YLFNF fa[g I h@HGIGCR JKG?<I>

Y@?MK<IB IDCN?i AGM<\C> > YLFDEGK?<\C> L<Q?>CFNA SQNjT AGM<\C> GSL<MQ>=GK@T LFNkjD KNLN?@ >

IGL@?MPI I<E?DCR SQNj F Y@?MK@ I>EFN?>G IYHDI@ KDCR CFD??>MPI ?G YQ<?<IG?>N L<\Q>?Z 

eDJ<M<\l <SPQ?NS< IJMGk?>MG IGQ<LDFGCA> L<Q?>CFNA YLFNJKLFN?> YL<E@MCDA?NA YQGJ@AN S=>?i

I>NAJMB m@j>? I\LPE S=>? < \LNE?>< M<LFDJK?DCR IGL@?MGCR EQG YL<E@MCA> L<Q?>CFNAZ 

Tab. 11 n����
	� 	�o�� ���������� p���q��	 r�
s��tq �
��qpot 

 GMINA LUBIN uvwxyz {|}x~��x 
wv��w���zwv

�v{�v�{���x�  

�'"��� # )%���'$���� %���#��' ��(� 53,4 52,0 56,9 

Agroklimat 13,4 13,4 10,4 

��(��' $(%(�� 4,0 3,5 3,8 

Warunki wodne 3,6 2,7 3,8 

. ������ �������� ����������� ���������

przestrzeni produkcyjnej 
74,4 71,6 74,9 

�� � ¡¢£¢¤¢¤ ¥¦§¨©  ¨©ª«¬ ¨  ®¯¬°ª± ¨©¡¢©¨ © ²¤³¨©¨´µ - 1994 

¶SPQ?D IJMGk?>M IGQ<LDFGCA> L<Q?>CFNA YLFNJKLFN?> YL<E@MCDA?NA ID?<JFBCD U·T· Y@?MK@T ANJK KDQM<

=>?>=GQ?>N ?>OJFD FGLPI?< <E ANS< \LNE?>NA IGLK<\C> EQG I<ANIPEFKIG E<Q?<\QBJM>NS<T G IDOJFD

?>O \LNE?> EQG Y<I>GK@ Q@j>¸JM>NS<Z  

g=>?G ?GQNOD E< <jJFGLPI < ?GAM<LFDJK?>NAJFD= GSL<MQ>=GC>N I h<QJCNZ ¹LNE?>G L<CF?G

temperatura powietrza wynosi tu 8-8,5
o
C, a okres wegetacyjny trwa 220-230 dni 

d º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈ É¿Ê¾ÄËÌ 

[GAI>iMJFD I S=>?>N YL<CN?K @ODKMPI L<Q?DCR ?GQNOD E< <JPj Í>FDCF?DCR > ICR<EF> I JMHGE

S<JY<EGLJKI L<Q?DCRZ ;<\l E@OD <EJNKNM @ODKMPI L<Q?DCR F?GAE@AN J>i Aeszcze w Zasobie Agencji 

eHGJ?<\C> b<Q?NA ÎMGLj@ hG¸JKIG ]JFCFNSPHD YGKLF Y<?>OJFG KGjNQG`Z 
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Tab. 12 �������� �	
��� ����
�� 

L.p.  ���������������� 
�����  

ha % 

1. !"#�$� %&'"(# )'*�$+' 5 117 33,0 

 - ,-./012-3 , 45670 874/9: ;<=> 4 854 32,1 

 - w zarz201?3 >@A A> 160 1,1 

 - BC135717D3 , ,?3-1E4F3 :GEF5/,7D?3 4 0,0 

 - B/1/4F763 HC:DFE =57C9: >7I4F,7 99 0,7 

2. Grunty gminy 102 0,7 

 
- ,-./012-3 , 45670 HJ?DD3H/ 174/9:

D?3C:-./J/K-? 
93 0,6 

 - B/1/4F763 HC:DFE HJ?DE 9 0,1 

3. !"#�$� L��( M��������N 9 254 61,2 

 - ,-./012-3 , 45670 H/4B/07C4F, C/ODE-. 8 356 55,3 

 - D?3 ,-./012-3 , 45670 H/4B/07C4F, C/ODE-. 898 5,9 

4. !"#�$� �P��Q������ 176 1,2 

5. 
!"#�$� &LR��L��+ � �+�S�&�+

wyznaniowych 
22 0,1 

6. Grunty powiatu 14 0,1 

7. !"#�$� PL�L�$'���N +�'R�����li 426 2,8 

 T U V WX Y Z [ \ ] ^ T � _ ` W  15 111 100,0 

abcd dc efgefgheei jk lmncjopqcdrc p jstcpu knudbvj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Gospodarstwa rolne 

xyz{|}~ � {�|��} �z��z{�����} � �z���~��|~yz ��}�� �z�|~yz ���~��z��{�z|~yz � ���� �z��

na obszarze gminy funkcjonowa�z� 873 gospodarstwa na powierzchni 12811 ha1
� ���� ���� ��z��

�}~{�}�� �}��z � y�}|}~ � ��� �����z�|}��� yz��z{������ 

����}��|}~���� y���� z�����z�� ���� y���� yz��z{����� z �z�}~����|} �� {z � �� ��z|�{ � �

}�z¡�} yz��z{����� � y�}|}~¢� �~{|�� |���}������ ��~��~� ������� �z�|��� {���z|z���� y����

gospodarstw 1 £ ¤ �� �� z��� �z���~� �¤ �� ���  

                                                           
1 ¥¦§¨©ª« ¬©®¯° ®«¨°¬© ±²«²°±²°ª¯¨°¬© « ®«¨°¬© ³´ªµ´®¯¶ª°¬© ¯ ·¸©®·¨ª¹© º»¼¨²¦¸ ¸°¨©½« ¯· ±³·ª°¾©½© ³»¯·³»´¸«®¯«¨©« ¿«®«À
statystycznych - ³»¯° ±³©±°¸«¨©¼ º´±³´®«»±²¸ ¼¸¯ºÁ®¨©«¨· ±¶ º»¼¨²° ¯«»¦¸¨´ ¸Â«±¨·Ã ¹«½ © ®¯©·»§«¸©´¨·Ã « ²«½§· º»¼¨²° ¨«Á·§¶ª· ®´
º´±³´®«»±²¸«Ã ¨©· Á·§¶ª· ¨« ´¿±¯«»¯· º¬©¨°Ã ¸ ½²¦»·¹ ¯¨«¹®¼¹· ±© ±©·®¯©¿« º´±³´®«»±²¸« 

GMINA LUBIN

ÄÅÆÇÈÅÇÆÉÊËÉÄÌÍÎÏÐ ÇÑÒÅÈÓÊ ÆÍÔÌÒÏÕ

32,1%

1,1%

61,2%
0,7%

0,7%

1,2%

0,1%
0,1%

2,8%
UR w Zasobie WRSP

Ö× ØÙ Ú ÛÜÝÛÞßÛàá Ùâ ãÙ

ÙäÛäåæÜçá Ö× ØèÜÝéê ÙÜëåæÚÜ

UR gminy

Ö× äåìé íàÛîïÛðîïñ

Ö× åòìçßÛàáóðà

Ö× èäôïàäçìÚ à ÛÚõ ÚîÛðÜðàäÚîïñ

UR powiatu

Ö× òäÛäåæÜçîïñ ÚçÜôïàïàáóà

W \

I

I

I

III

I

III

I

I

III

I
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���������	 
������ ��	���������� ����	���
	 ����� 
�����	 
 ������ ��� �	� ���	 
���

�����	 � �������� 
 
��
����
�� ����������  ��! �	"� 	 �	��� 
 �
����� �#��$����  %�% �	"& 

Tab. 13 '()*(+,-)./, -(012 /2+345 )62+7689 5()*(+,-)./, 

GRUPA OBSZAROWA 
GOSPODARSTWA 

POWIERZCHNIA 

:;<=>? @ ABC DEFGHI J:KL> 

IMNOP Ha ha 

QRSTUV 1 873 12 811 11 405 

do 1 ha 812 371 295 

1 W 5 ha 662 1 639 1 441 

5 W 10 ha 195 1 523 1 406 

10 W 15 ha 98 1 278 1 197 

XY Z[ \ @\]^_` 106 8 000 7 066 

    

w tym    

gospodarstwa indywidualne 1 863 10 319 9 579 

do 1 ha 812 371 295 

1 W 5 ha 660 1 623 1 435 

5 W 10 ha 193 1 505 1 390 

10 W 15 ha 97 1 254 1 183 

XY Z[ \ @\]^_` 101 5 566 5 276 

Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 

a����� b �%c ����	���
 ������ ���� dd�  ��& ec�c f" ��
	���� ���	�	���� 
��������

�������� bbg  ��& ��b f" h 
�������� ��	�������� b�e  ��& d�d f" h ������� � ��	�������� 	 	� e%�

h nie pr
	���� �	���� ���	�	�����& 

i��
����� ������ ����	���
 ����	�
	� ��
���
	��� �����
 
 ��
�� ����	���
	j ����

��  c�� f" ����	���
 ����� 
��	��� �	 �#�
�� ����� �#� �������	��� �#�����


inwentarskich, a 20 (1,1 %) h �	 �
��������� ��	�	 ����	

�� � ���	�� ����#��# ���#����

�
��������& a��#��
 �#�	 ����  c!�! f" ����	���
 �	����	�
	�	 
��	��� �	 �	�������	&

 ka l���	
 h 2002). 

l !mm! ��#� ������ � �	���� k����# a�	����������� �	 ������� ����� ��� b 061 gospodarstw 

posiadaj����� �
���� b �	 kn& 

o������� ������ � ��p��	��	�� k����# q���� r#���� p#�����#�� �# b 807 gospodarstw, a ich 

#���	� 
 ��#�	�� ���	�
��� kn �������	
�	 ������	 �	���	s 

Tab. 14 Gmina Lubin t gospodarstwa rolne w grupach obszarowych 

GRUPA 

OBSZAROWA 

UR 

1-2 ha 2-5 ha 5-7 ha 7-10 ha 10-15 ha 
uvwxyz{  

15 ha 
RAZEM 

\MNOP % \MNOP % \MNOP % \MNOP % \MNOP % \MNOP % \MNOP % 

LICZBA 

GOSPODARSTW 
698 38,6 525 29,1 146 8,1 192 10,6 97 5,4 138 7,6 1 807 100,0 

Wg danych Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarki N|}~��������|��| | ���������~����|� �~�}��~�}��}�� �~���� ��|��

Lubin (stan na listopad 2008 r.) 

i	 ������� ����� r#��� � ������
 ��
���� 
 ������� �
�� ��#��� ���	�	 n�����	

a����������	 ���#�����	 ������� 
 �����
��	��& k����#�� ����� �& !%d �	 ��#���
 h 


�	����� � ������	
������ 
 ��� �& !e� �	 #�����
 ������& a����������	 �	��#�� ��� ���
���

���#���	 ���� h #��	
� ����& �	� ��	��
� ���	�	���� ��
	��� �����	�	��� ��	��
�� 
�


�� a��	�
���& 

� Produkcja rolnicza 

Zgodnie z danymi PSR 20m! �� �	���
	�� 
 ������ r#��� ��	��
	� ��� % 007 ha (tj. 71,7 % 

�
&" ��#���
 �����& l ���#��#��� �	���
�
 ����#�� ������ ���
�  � #
������������
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kukurydzy na ziarno) � �������� �	
� � ���������� ������� �� ���������
 ������� ����������

(buraki ���� ������ ��������   
! � ���������� ��������"  

#� ���������� $ 
% �� &��� �������� ������ �������
 � ������ ������� � �������� ��������

��������� ����������' !
 ��" 

Tab. 15 ()*+,-./01+2 .23+,*4* 564*17/0 .+,8+)96):4* 

;<=>?>@ABCDE@DE@ 
FABG@H 

W TYM  

GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE 

ha  %  ha  % 

F A B G @ H  

FIJKLM  7 007  100,0  5 434  100,0 

NOPQR PSTUVW*  5 656  80,7  4 522  83,2 

XYZ[\]^P_V `RaRbcV cR ]dRZcP  4  0,1  4  0,1 

Ziemniaki  305  4,4  303  5,6 

eZ]VWfgUP_V 

w tym: buraki cukrowe 

  rzepak i rzepik 

 789 

 56 

 733 

 11,3 

 0,8 

 10,5 

 354 

 56 

 298 

 6,5 

 1,0 

 5,5 

Pastewne**  82  1,2  80  1,5 

eP]PgYRUV 

w tym: warzywa 

 171 

 139 

 2,4 

 2,0 

 171 

 139 

 3,1 

 2,6 

* hijkl jmnopq orstuvp t wxwxyz{tl ul tvlyuj  

** |rstuvp t qvp}tluwlqv tijkj~j � }�yrstwj~zqv 

Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 

� �		� ���� �&���� &���� � ��� 		 �� ������� ������� �������� � ������ �
� � !� ������ �

������������� ��� �������� ��� ����������� �������������� ����������  !
$
 �� ��� �������� �

najlepszych wynikach w produkc�� &����" #���� ����� ����������� ��' ����� �� ����'��� �&����

trzody chlewnej � $ 
� ��� 		 �� ������� ������� ���� �������� ��� ����������� %!
 �
 �� ����

������ �% �����' � ������������" 

Tab. 16 ��21 9)56)*+2 .*+,-.�� 5)39):2-3�+/0 * 58+1+, Lubin 

GR��� ��������� �������������� 
�� ¡� TRZODA 

�¢�¡�£ � � * 

W SZTUKACH FIZYCZNYCH 

¤¥¦§¨© 882 4 768 1 560 

w tym:    

gospodarstwa indywidualne 882 3 765 1 402 

Obsada na SD/100 ha UR 7,7 13,4  
Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 

���ª ������� ��������� �������� ������'��� ���� � ������ ���� ���&��" � ���� �		� � �������

��&�«���� ������� ���&�� �������� �$� 	$	 ���" �� ������ � �������������
 � ����� �� ����'

¬�&�� �������� $$% 450 szt. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie obecnie 

�� ������� ����� ¬�&�� �� ��'���� ����' ��������� ���� �������� ������'�� �������� ����

���&��� � ������
 ������� ����� ������® 



 46 

Tab. 17 Obiekty fermowe w gminie Lubin 

L.P. LOKALIZACJA ����� ������	
 RODZAJ PRODUKCJI 
���������� 

LICZBA STANOWISK 

1. ��������� 
1 ���� � !"#$ 15 000 

3 ���� %#&�� # '! () 2 400 

2. GOLA 5 ���� � !"#$ 80 000 

3. *+*+,+-��. 2 ���� � !"#$ 25 000 

4. �,+/+��- 3 ���� � !"#$ 51 000 

5. ���0*����. 1 
���� "1�23 # 4 5!�1

chlewnej 
800 

6. 6�,+�78ZICE 1 ���� � !"#$ 17 000 

7. MIROSZOWICE 1 ���� � !"#$ 6 000 

8. 6�,+��7 1 ���� � !"#$ 8 000 

9. ��.6���- 7 ���� � !"#$ 87 000 

10. OBORA 
1 ���� � !"#$ 16 000 

1 ���� %#&�� # '! () 1 300 

11. OSIEK 1 ���� � !"#$ 14 000 

12. �7�9�-�7 1 ���� � !"#$ 12 000 

13. SKLADOWICE 2 ���� � !"#$ aktualnie nieczynne  

14. SIEDLCE 2 ���� � !"#$ 23 000 
Wg informacji Inspekcji Weterynaryjnej : Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubinie (stan na listopad 2008 r.) 

; Gospodarka rybacka 

< =>?@?A B@CDEFDA G?H IJK LC =MF@NOP QRE GNCPC>? RMCB SS LC QRE PREC>? GNRDTUV>?W XYZCEC G?H

@C @?A RYW JJ B[?RM@?YOP R BMO\@?URPC@AD QRP?AMBUL@?W <?A]A B @?UL DAGN F\VNYRPC@C DCYR GNCPV

MV[@AW ^CDP?HYGBV YR>Q]AYG GNCPOP _R QRPW QR@CE I`a LCb QRZR\R@V P QRZFE@?RPAD UBHcU? =>?@V

(we wsiach RCGBRPC dCZCe fCGBOPYC ? gFUBV@YCb F\VNYRPC@V DAGN QMBAB hhi?j k Gospodarstwo 

fV[CUY?A XQW B RWRW P fCGBRPAD dCZAD _QRPGNCZA B QMBAYGBNCZUA@?C EB?CZCDTUA=R RE IlaI MRYF

hCmGNPRPA=R nRGQRECMGNPC fV[CUY?A=RbW nRGQRECMGNPR DAGN EF\V> QMREFUA@NA>e B@C@V> P

krajF ? BC =MC@?UTe MV[ GZREYRPRE@VUL RMCB MV[ RBER[@VULW nZOP@V> LRERPC@V> NF =CNF@Y?A>

DAGN YCMQe C QRBRGNCZA NRo C>FMe GF>e YCMCce ]?@e RYRme GC@ECUB ? GBUBFQCYW ^C NAMA@?A

=RGQRECMGNPC ?GN@?ADA MOP@?A\ ZRP?GYR YR>AMUVD@AW 

hMCP?A pq LC GNCPOP QRZR\R@VUL PA PG?CUL gFYRP@C ? r?G?AU DAGN F\VNYRPC@A QMBAB XQOZYH

fV[CUYT s^?AEtP?AEB?UAue QRG?CECDTUT GPRDT G?AEB?[H _RMCB GNCPVb P GTG?AE@?AD =>?@?A vLRD@OPW 

 

3.3. wxyzx{|}~| ����| 

nMF@NV ]Ac@Ae BCEMBAP?R@A ? BCYMBAP?R@A BCD>FDTU R[GBCM II KJ` LCe GNC@RP?T pqep � DAD 

QRP?AMBUL@? R=O]@ADe B NA=R ]CGV R QRP?AMBUL@? k 11 400 ha k 39,4 %.  

�E MRYF `qq` QRP?AMBUL@?C =MF@NOP ]Ac@VUL P =>?@?A PBMRGZC R `�J LC _B NA=R `aK LC @C

=MF@NCUL hnr rhbe UR QMBVUBV@?ZR G?H ER BP?HYGBA@?C ]AG?GNRcU? =>?@V R qeJ �W _jX <MRUZCPbW 
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N6jw16kszy udz161 lasy m6j6 w miejscowoéciach w p01udn10wej 026601 gminy oraz w G011 1
Dqbrowie Gérnej na pc'>1n00y.

Tab. 18 W1asnoéc' gruntéw leénych oraz zadrzewionych izakrzevvionych W gminie Lubin
GRUNTY LESNE, ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

w tym
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE RAZEM GRUNTY

LASY ZADRZEWIONE I

ZAKRZEWIONE

ha % ha ha
1. Grunty Skarbu Panstwa 11 299 96,7 11 177 122

- wchodzqce W sk16d Zasobu WRSP 227 112 115
- W zarzqdzie PGL LP 11 007 11002 5
- pozost61e grunty Skarbu Pa stwa 65 63 2

2. Grunty gminy 32 0,3 16 16
3. Grunty oséb fizycznych 305 2,6 192 113

- Wchodzqce W sk16d gospodarstw rolnych 291 166 105
- nie Wchodzqce W sk16d gospodarstw
rolnych

14 6 8

4. Grunty pozostalych wlaécicieli 46 0,4 15 31
RAZEM 11 682 100,0 11 400 282

Wg sprawozdania z wykazu gruntéw n6 01.01.2007 r.

I GMINAILUBINI
STRUKTURA WLASNOSCI GRUNTOW LESNYCH IZADRZEWIONYCH

2,6°/O 0,40/O IZ8Séb

0,3°/o
0,15% 1’9% III SP w zarlad 216 PG LP

---"7H_'_._ _ ___"'"“- I P0z0sta1e Skarbu Pan stwa

i E|Grun’ty9minV
942% I Gruntyoséb zycznych

El Grunty pozosta1y0h w1aé0101eI1

W1aé0101e|em zna0z60ej w16ksz0é01 gruntéw leénych jest, podobnie jak W 0a1ym wojewédztwie
dolnoélqskim, Skarb Pa stwa — reprezentowany g10wn1e (W 94,2 %) przez Pa stwowe
Gospodarstwo Leéne Lasy Pa stwowe. W Zasobie W1asn0é01 Rolnej Skarbu Pa stwa znajduje s16
jeszcze 1,9 % gruntéw leénych 11060 zadrzewionych. N1e0a1e 3 % gruntéw leénych 1 zadrzewionych
jest w1asn0é016 oséb fizycznych.
Z ramienia PGL LP gruntami leénymi administrujq dwa Nadleénictwa: Lubin (0br6by Lubin 1 na
niewielkiej 026601 Tymowa) 1 Legnica (0br6b Legnica 1 0br6b Pr00h0w10e). Nadleénictwo Lubin
obejmuje sw0j6 dz1a1a1n0é016 0k. 1/3 obszaru gminy, a p0z0sta16 — Nadleénictwo Legnica.
Obydwa Nadleénictwa posiadajq, opracowane przez Biuro Urzqdzania Lasu 1 Geodezji Leénej w
Brzegu, plany urzqdzenia gospodarstwa leénego, wed1ug ktc'>ry0h prowadzona jest gospodarka
leéna.
D0 zada Nadleénictw w ramach prowadzonej gospodarki leénej na|e2y: pozyskiwanie surowca
drzewnego (1 jego sprzed62), zagospodarowanie lasu p01egaj60e na prowadzeniu odnowie ,
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4. ���� � �����	
�
����� �
�
����� ������
���
 

4.1. ��������������� ���� ����� ����� ��� �!"��� ��#����!�$�
GMINY LUBIN 

%&'()*+,- ./0+12& )3(4325678 53 9:4:5&: ;<&56 1*<&35(+1353 .6=3 >/? 1 @AAA 1BC >:dnak 

+.:75&: )9+>D7: E+1)93=6 1 1&:(378 EFG5&:>)*678B HD 9+ 1 E4*:13?3>D7:> 7*',7& )(4+<5:C
>:05+531+1: (+,7&+=6 * 1&:?3<&C + .462: >:)*7*: ;+967(&:>C 5+)*D7: ,2306 2&7*5678C EFG5&:jszych 

przebu0F1B I3>.340*&:> 4:E4:*:59396156<& )D 9/ ,1&D965&: 1 H&:027378 J1*5&:)&+53 +(B KLMN 4BC
gruntownej renowacji poddana w latach 1934-KOLPQC R&:)*(+1&:C I&:<)9+1&:C S&=+430*&7378C
T+;+=+1&7378 & U)&:(/B I3 /13;' *3)=/;/>D 93(?: 01&: EFG5+.34+(+1: .udowle, kat+2&7(& (+,7&F=
1 V&<5:> %+0*&: & :135;:2&7(& 1 W*:4X7/B U.&:(96 )3(4325:C /?6tkowane zgodnie z swym 

E&:41+956< E4*:*537*:5&:<C *378+135: )D 1 0+.46< )935&:B H6)9:<3967*5&: E4+1a0*+5: )D
przy nich prace remontowe i konserwatorskie. 

R4*6 *:)E+=378 )3(4325678 164F?5&3>D )&' 1 *3./0+1&: 1)& 53032 *378+135: *3;4+06
E2:.3X)(&:C Y+2134(& (+,7&:25: +43* .u065(& <&:)*7*D7: E&:41+95&: E4*6(+,7&:25: )*(+=6B 
I3 9:4:5&: +.:75:> ;<&56 Z/.&5 *53>0/>D )&' 93(?: 2&7*5: 0315: *3=+?:5&3 4:*60:57>+53lne. 

R4*6(=303<& 53>)934)*678 )&:0*&. )D *378+135:C 7*69:25: 1 (43>+.43*&: ;4+0*&)(3 <B&5B 1
[/(+15:>C Z&,7/C \=+E+9+1&:C S&=+430*&7378C ]3)*+1:> S3=:>C ^)94+5&/ +43* 4:2&(96 ,4edniowiecznej 

1&:?6 <&:)*(325:> 1 W84F)95&(/B R4*6 <3>D9(378 *&:<)(&78 *3(=3035+ +0 @_A 1B 4:*60:57>:
szla78:7(&:B I&:(9F4: * 5&78 /*53135: )D *3 >:05: * +(3*32)*678 53 `2D)(/C 5EB .34+(+1: E3=37:
1 W84F)95&(/ & H*(234378 TF45678C 1&D*35: * 53*1&)(3<& 16.&t5678 3478&9:(9F1 ,2D)(&78 S349&53
a435*3 & b+83553 [23)&/)3 R:&595:43B A55: E+*+)93>D 1 (4';/ &78 0*&3=325+,7&C >3( 5EB E3=37 1
Siedlcach i Osieku.  

I&:)9:96C >:0:5 * 53>+(3*32)*678 E3=37F1 1 W84F)95&(/C )E32+56 1 239378 McB @@ 1BC Eozostaje 

1 4/&5&:B V<&:5&3>D76 )&' ;+)E+034*: +.&:(9/ 5&: )D 1 )935&: /0G1&;5D- 7&'?34/ +dbudowy 

rezydencji. 

R4*6 E3=37378 & 01+4378 *3(=3035+ E+7*D9(+1+ 962(+ +;4+06 ;+)E+0347*:C 53)9'E5&:
po1)9313=6 +;4+06 +*0+.5: +43* E34(& Y/5(7>+5325&: & E235&)967*5&: E+1&D*35: * )&:0*&.3<&C
91+4*D7: )EF>5D (+<E+*67>' E4*:)94*:55DB %64F?5&3>D )&' .34+(+1:C @_AAA-1&:7*5: *3=+?enia 

ogrodowo-park+1: 1 W84F)95&(/C H*(234378 TF45678C \4*:7*65&: S3=6< & H&:027378B I3 9:4:5&:
;<&56 Z/.&5 +053>0/>:<6 E+5309+ 539/432&)967*5: *3=+?:5&3 +;4+0+1: & E34(+1: 1 0/78/
romantyzmu d 9/ *53(+<&96< E4*6(=30:< .'0D +E349: + /(=30 1+056 E34(& E4*6 4ezydencjach w 

Zim5:> %+0*&:C Z&,7/ & H(=30+1&7378 +43* E4*6(=306 E34(F1 (43>+.43*+1678 d m.in. w Krzeczynie 

%&:2(&<C \)&';&5&7378C I&:<)9+1&:C W*:4X7/ & S&=+430*&7378B I&:)9e96C 1&'()*+,- E34(F1 >:)9
+.:75&: *35&:0.353 3 >:065&: 1 \4*:7*65&: S3=6< E4+130*& )&' E437: 4:5+13cyjne. 

U.:75+,- 1: 1)& )&:0*&.6 )*2378:7(&:> 1 +7*61&)96 )E+)F. 4*/9+13=3 53 /()*93=9+135&:
E4*:)94*:55: <&:>)7+1+,7&B %)&: E4*6 <3>D9(378 )(/E&3=6 ;=F15&: *3;4+05&7*D & 783=/E5&7*D
7*',- )E+=:7*5+,7& 1&:>)(&:>C *0+.613>D7D ,4+0(& 0+ ?67&3 * E4376 1 <3>D9(ach. Tego typu 

<&:>)7+1+,7& 78343(9:46*+13=6 )&' 04+.5D E347:237>D & 7&3)5DC )(4+<5D *3./0+1D E347:2B
U0<&:556 /(=30 E4*:)94*:556 <&3=6 1)&: (<&:7:C ;0*&: )&:02&)(+1: 0*&3=(& 9:> *3<+?5&:>)*:>
)E+=:7*5+,7& 1&:>)(&:> .6=6 1&'()*: +0 *3;4+05&7*678 3 *3./0+13 164F?5&3=3 )&' +(3*3=+,7&D
./065(F1 d E4*6(=30+1+ *378+05&3 7*',- \4*:7*653 %&:2(&:;+B 
%&'()*+,- <&:>)7+1+,7& ;<&56 Z/.&5 E+)&303 <:946(' ,4:05&+1&:7*5DB %6()*93=7+5: /(=306

+)305&7*: 9+ 1)&: /2&7+1: JW84F)95&(C \4*:7*65 %&:2(&C I&:<)9F1C U.+43C U)&:(C R&:)*(F1C
H*(2346 TF45:C %&:47&:XC V&<53 %+03Q +43* 1)&: + /(=30378 1&:2+04+?5678e To;+=+1&7:C Z&)&:7C
S&=+430*&7:B U04'.5D ;4/ED <&:>)7+1+,7& 1 ;<&5&: Z/.&5 )D 1)&: *3(=30ane po 1773 r., na 

E+0)931&: 4:)(46E9/ 16035:;+ E4*:* a460:46(3 %&:2(&:;+C 1 (9F46< 53ka*3= 2+(37>' 5+1678 1)&C
+.&:7/>D7 E+<+7 *: )94+56 E3X)913B % 165&(/ 9:> 1:15'94*5:> (o2+5&*37>& E+1)93=6 +)306
*3(=3035: E4*:* 1=3,7&7&:2& <3>D9(F1 J5EB T+4*673-[+235F1C 7*',- 1)& U.+43C *1353 1
E4*:)*=+,7& U.+4D I+1DC V32:)&: d +.:75&: E4*6)&F=:( 1)& H(=30+1&7:QC .D0G E4*:* ;<&56
<&:>)(&: J5EB \347*+1&)(3C H*(2346 TF45: E4*6)&F=:( Z/.(F1QB [6=6 9+ 5&:1&:2(&: +)306
2+(32&*+135: 53 <345678 ;4/59378C *=+?+5: E&:41+95&: * (&2(/C .D0G (&2(u53)9/ 0+<+)91C (9F4: 1
*3)30*&: )&' 5&: 4+*1&5'=6 E+*3 E&:41+956 *3)&'g kolonii. Na terenie gminy w zasadzie zachowane 
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obora z k. XIX w.; w skrzydle wsch. oficyna mieszkalna nr 47 i spichlerz z k. XIX w., przebud. w XX 

w.; w skrzydle pd. ruina budynku gospodarcz
�� ���� �	
����	� � � !"! �7 � �������
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wozownia z pocz. XX w. Zabudowa folwarczna zdegradowana, niejednorodna stylowo W 
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����%������ � 1 ��� !"! � ���
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Mende. Jedynym reliktem starsze�� �����
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�� �� ���	
 � +01� � �
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mieszkalna z reliktem sklepienia, wzn. na pocz. XIX w. i przebudowana ok. 1910 r. Budynki 

gospodarcze o jednorodnej formie architektonicznej, z ceglanym detalem architektonicznym, kryte 
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w pd. skrzydle zabudowy folwarcznej, stajnia koni roboczych w skrzydle wsch. oraz budynki obory i 
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prawdopodobnie na pocz. XX w. Na pn.-���% ���.�� ��	� ���� �������� �	
����� ����������

�
�� �	
�	
��	� ������ ��
����� �����	����� �������� �� ����	
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metalowym ogrodzeniem. Od pd.-���% ���	����
 �� � �
�
�
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�	��� �������

murowana, neogotycka, jednonawowa kaplica cmentarna z nie�	
��� ����%�� ���� �������������

drewniana dzwonnica.  
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���������	 �� 
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������� � �����	 ����	���� ���� ���������	 � ���� ��� ������

przebudowom w 1870 r. i na pocz. XX w. � ������� � ��	� ������ ���������	�� ��������
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Gola  
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��� !"! �� 3 
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Gorzelin  
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������� ��	������ ������� ����� �������� ��	�� ������ ������ 	������� ������	���� ���&�

�������� � �� �����& &�
���� �	������ ������ � ��������� ����� 	���������� �����
���

 ��&�)�
��� �������� ���� ��� ������� ��	����	�� &�
���� ���	����� ������&

��)���	���&� ��� 	����� �������	�� 	������� � ��&�� � ������� *����� 	)�������� ��

����� �����������)� �	��	���� ���	�����)� ���)� ���� ��	�� ��)���� 	 ��� �� ��� + ���

���	���� 	������� 	��
��
� � ������ &��	�����  ������� 	 ���	� ## ��, � ���	���� �����

������	���� ������� )��������	�, � ���	���� ��� ����� 	 - ��� #.# �� ���	 �������	 	

�������& )��������	�& 	 - ��� #.# ��� � � ���	���� 	���� ������ &��	����� 	 - ��� #.# ���

��	����� �� ���	� ## �� ������ &��	����� �� ������ ����
������ ��&����� ������� �����

�������� ��	� 	������� ��� �� 
�
 ���-wsch. ������ ���������� 
��� �&�����	 ����������

����	��� ��)����& &���&� 	 ���)������ ������ �&������� � ��� -����� ������ ���	 ���
�

������ + ��� �	 �� �&�����	�� �� �� ���� �	��� � ���)����� )������� ���	�� /�� +������  

 

Lisiec  

+ �����	� ��	����	����& &�
������� �	������ 
��� ����� ���	�� �� �	 �� ��������� 

��������� ����� ���	��� ������� ���)�� 0	 �� �������� ������ ����� ���������� �

����)������& �����	� 	������� 1� ��
 �	 ��� � 
�
 ��������
 �	 �� �� 	�������
 ������ ���)

zna
����� � ������� '��������( 2������� $ zachowana fragmentarycznie zabudowa folwarku]. 

��������� �	 �� 
��� ������� 	 ��������&  ��	��)��& �����& �� �������� "�
����	�
 ��

������� ��	� ����	� ������
 � ������� 3&��
 +���� ����� �� ��� �� ����
��� ������

������� +������% ���	��� ��	��������� 	������� �������)� � 2��� � )�
� ���� #4...� ���� ��

&�
���� ��	������� � 	��	��	� 	����� ������������ � 2�)���& ����� �������������

����	�� 	������� ��	� ����� ��������� � ���������
 �	 �� 	������� 3 ��)� ������ ������	

�����	��� � ���� )����� 3������ ��� ���	�� /�� 5��&��� � �����
 �������� 	����	� � 

&�
���� �� ���� 6786 ��� 	������� 	����� ��	� �	������& � 6789 �� ������ ������&�����	��

����� ����� 
��� ������� � ����� 	�����
� �wukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, z 

��	����& � ������
��� ��������
  ���������
, ������
 �����������	�� ������
 $ �� ��	�

przebudowane w l. 50. XX w. $ ����	�
� �� ���)����� ��)�����)�� ����� �� ��������

	�������)� � �	 �� ��������
 ���	����� 	����� ������& )�	���&  ���
�	��&� 3���������

�������� '	����)� :�������( �	������ ��
�������������
 �������)�� 	 ������ ������� ���;

���� ��;��
� ��	������ ���� ���������� �� �����)� �
�	� ������	 �� ��������)� ��������

������� �� ����� �	��	��� � ��	����� �����	�� ��	� 	�������� ����� �����	������

�����	��� � ���� ���	 ��������� ��� ������ �� ���������
 ������ ��	�����
 �����	���

��)������� ��������� ���� 	 ������� ��&�����	�� �������� "�������	���� �� & �	� ������&

i staw�& 	��
����� � &��� �	����� �)������ "� ������ ����� ���	��� ��	��� ����	��� ������

������� �	 ��  ���&��, � < ������ #.# �� ��	������� ��� �	��������� ���� ���)��� ���&������

���	��� � 	� ������& ���������&� ����� ����� ��	�	 &����  ����� przerzucone nad 

����&���&� ������ 	������� 	�������� 
��� � �����& ������ �	 �����&� 	������ ���)�

����� ���)  ������� 	����	�	� � ���������
 �	 �� ��&��	��
� ����� ����� � ���	�������

=������� ������	��� �� ����� ���	������ �� ������ 	������� �������)��  

 

>?@ABCDE?FG  

H������ �� �������� ��	� ����	� �������
 ������	���
 	 5��	��� �� 5����� ����� � ����	�

	��������& �����	� ����������&� 	 	������� )����� 
���������)����
��� 	������� ��

�	��� ����������  ����� ����������& �����& ����&�	��&� �������� �������	�� �

��	�����
���
 �	 �� �� 
����
 ������ ���)� + ��������
 �	 �� �� ������� � �����	���

�����)� 	����� ������� + ��� �	 �� �� ���� ��
��� � 	� �& ����� ���������)� 	������

folwarcznego. Na pd. od siedliska ��� 	��
��
� � &�
��� �� ������� ����� ��������
 �� ����

	�&����� �	������
 ��	� ����	� ������
 �� H	�	���� �� I��	���� �����	��� ���
�

���	�������� ���)�� �����	��� �� 	����� ���	��� ������ 	 ������ ��&�� &��	�������

przeznaczonych zapewne ��� 
�
 ����������� �	������ � ���������
 �����������
 � �� 8J ##

��� ��	� 	������	� 	������� ��� �	���� ���) ������	���
 �� 5��	���� K�&� �����

����&�	��& ����������& �����&� 	������� �� �	��� ���������)� ����������� ���	��� �	 ��
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���������	 � 
��������	� ����������� ����������	 ����������� � ��������� ��������
������������ � ���� �����	���� ��� ������� ��� � !! �� ���� ������������ ��� �� ���

�������" ��� �"�� ���� #�����$���� � �� ��-����� ������� ���� ���� � %�������� ��&���"
jed�������� � ��������������� ������������� ����	 ����� � ������	 
�����	 ������ '�� (����

���������� ���� � ������� ��������� ��"�����
� �� ������ ��������� � ����� � ��������
�

����������� ��������� ������ )�"������ ������� � ������� ������ �����"� ������"������ �
����� �������� *� �� � ��&���"� ���������� �����" ����������� ��� �������� ���	� ����"

�����
� �������� ������� ���������	� �������	�	 ����� �������� �����"��� � �������	���
+��� ������������� � ������������� ��� � ,- �� ���" ����� ..-kondygnacyjnego budynku 

krytego dachem mansardowym, poprzedzonego rodzajem ogrodowej terasy obsadzonej drzewami 

� ��������� /����������� ��� �01 �� �� ������� ������ �
���� ����������� ���	���� ��

����� � �����"� ����������
�� ��"����� �����" �� ���itana Carla von Jena niewielki park, w 

�����
� ��� ���&�� ���������� ���� ��"��� �
 �������� ���������� %������ )��� � 2�������
+������
������	 ���������� ����	 ����� ����������� ��������	 � ���������� �������

������������� � ���������� ����������	����� ��������" ����� ������� � ��
� ���������� /���

�������	 �
����	 �������" ��� ������ ����� ���� ���������� �������� ����3����� ��
������������ 4"���� ������� ������� �������"� ��������� ������� ������� �������� ��

��������� ������ ���
"� ��
� ���������� /����������5 ������� �� �� ����������� ����
�

��"���� � ����� ��������� ����	�� ��������� /� ���������� ���	��� � �06, �� ����������� ��
�
�������� � � ��"��� ��"����� �� �� ������ 4"������ ��"������ ��������� ����������"
folwark pomocniczy ���� 7������� ��"����� ���� � !! ��� ���������� �� ��-����� ������� ����

� ������� ��������
� ������ ������� ��"� ������������ ��"������ ���� ���� ��������� ���� ��

���� ��"�� � �������&5 ������� ����������� ��� ��������� 2������� ��	��� �������� dawnego 

��"�� ���� ������� ���������� �� ���������� ������������ �������	�� ���������� �����

���������� � ��"����� 8��	�� �� ��	 �
��� 
��������� �����"� ������� ��������� � �����"� �

���������"���� �� �
���� ��������� /���� ��������������� ������ ��&�����&�� ������� �����"�
����� ��������� ���������� ������ 
��� � ������� ���������� ������ ������� ��� ������

��������� *�� �������"� ��� ����� ������� �������� 
����
�� ���� ����� ��������	��� �
ruinie budynkiem gospodarczym. Na pn.-wsch. od zabudowy wsi, przy drodze polnej usytuowany 

���� �������� ���������� ��"����� � �  6 �� 9���&5 �������������: � ����������� ��� �0,1 ��

9���&5 ����������:� *� ��������� �������" ��� ������ �������� � ����� ;; ��� ���� �����
�

�� ��������� ���� ������� ��
����go, murowanego ogrodzenia. Na pd.-����� ������� ���� ����

���� �������" ��� &������������ ����� �������� 

 

<=>?@AB  

C������� ��� ��"����� ���� ���� �������� ������	��� � (�"������ � %���� ������������ ���
osady przyfolwarcznej. Zabudowa tworzona p���� ��� ������ ����������� �������� ��������

���� � ���� �������� ����������D �� ��� E � �����&����� �	�������� �����"� ����������
�
oraz na pn.-����� �� ��� �������� ���������� ��
�� ���
�	��� �������
�� � 
"����
� �������
/�"�����	 ���&5 ��� ������� �����" ����������� ���������� �����&����� ���� ���� �

(�"������� )�"������ � ��������� ��"���� �������������� ���� ����� �� �����"� �������� #

������� ������ ���������� �����"� �� ����"���� ;.; � ;; ��� ���� � ����������� ������� �
bardzie� ���������������� �������� ����������� ���������� ����� ������ � �����"� ��
�
������� ������	�� � ���-����� ���&�� ���� #���&����� � � 5�� ;.; �� ��������� ������

��������� ������� 
��������� ��� � ����������� �������� ��"� ����" �������	���
� �����3���
+� ��"������ ������"� ����� �
��� 
���������� � �� ������� �������	��� �� ���������
�������"� ��� ������ ��������� ������� ������ ������" ����� ������� �� ������ �����������

�������� � ��������� F������	 ����� ���������������	 �������"� ��������� ��
���� ������
folwarczne, kryte dwuspadowymi, ceramicznymi dachami.  

 

Miroszowice  

Siedlisko wsi usytuowane jest na pd.-wsch. od granic miasta Lubina, przy drodze lokalnej 

������	��� � �"������� � ��	��� �
�"�������� ������ 8���� E Proch������ #��& ������������
��� ���� ���������������� � ������	 ��
����	 � ���������	 �������	 �� ����� � �����"�

�������
� ���� �� �� ������� ��
� ���������� G�����	 ���&5 ���� �� ��� ������� ��
� �������

�����" ��"�����-����������� )�"������ � ������� ������ ������"������ �����"� � ! ��"� ;.; ��
/�"�� ����������� � 6 5�� ;.; �� ������������ �� ��������� ��5 ���� ��H�����������

�������� ����	� �� ������� ������������ 2����� ���������� ���������� � �� -1 ;.; ��
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���������� 	
��� ����������� ����� ��������������� �������� ���
 ������ ��������

������������� ���������� �� ���� � ���� � !���
��� ���� �������������� 	
���	 ����

zapewne II-kondygnacyjna oficyna mieszkalna, kryta dachem mansardowym, wzniesiona w k. 

"#$$$ � � ����	������ �� �������� "$" � "" � %
��� ����������� ��������� �������� �����

��������� ���� ������������� � �
������ ���	���� &���������� ���� ����������� � ���'���

�����	 ������ ����
��� ������������� 
����	������ ��� &���� � 	���	������� � �	���
���

historycznymi.  

 

N()*+,-.  

/��� �
���� ��' ������� � ����� ������������ ���'����� �������
� ��������� ����	� ��
�����

����� ���������� �� 0�������� 1�������� ��'�2 ����� ������ ����� ���� 3���������� -

1���������� 4�� ���	���� ��'���� �� 
������� &���������  � �� 5��������� �� ���� �� 
������

	���	����� ��� ����� �����
� 67����8��&9 /�������� ��'�2 ����� ������� ����� ����

Herzogswaldau -:�������� � ������� �������-folwarcznym Nieder Herzogswaldau na skraju 

wschodnim oraz reliktami dawnego folwarku Ober Herzogswaldau na skraju zachodnim, 

�����	������ ��' � ����������� ����������� ���	����� 
������� � �����	 �����
�����

���������� ������������ �� 1������;�� %
��� ��	 �������
 	������� ���	���� ���������

�����
����� � ��	 �������� ����� �����
��� / ����
���� ��'��� �������� :��������� � � 

������� ����� ���������� ���� ����������� 
������ � �����'������� ���������	� � �����

	���	����� �� � � �������� ���������� <������� �������� �� ��	��� ��������� �� �����
��� �

otoczony tynkowanym, ceglanym murem z pocz. "" � � � 
����� �������� ����
� ���������

���������� :� ������� ��������� ���������� �������� :� ���� �� 
������� �����	�� ��'

����� �����
� 63���������� 7����8��&9� � �������� 	
������ ������������� 
����������� �� � �� 

"#$$ � 0���� 6������������9 ���������� � ������ ������������������� ����	������ ������

��'��� ��=>� � ���? � ���� ������' @���' 4	����� A�������
� B�� C	�
��� D	����' ���������

������� �����
���	 ����
������ � ��� ����
� ���������� ���� � �������� �������� �

&�������� ��������� �����
��� 
����������� ��
���� ������ ����������� E����� ����������

��� ��
 
������������ �������� � ��F� � �� ����� :����� � ��
����������� ������������

����������	� ����	 � ���
	 ������� 1���� �	���
�� &������������ 	���	����� �� ���� ��

��acu wzniesiono na pocz. XX w. wraz z dodatkowym pd. majdanem gospodarczym. Do chwili 

������� � ������� ��������� �����
���� �������� ��' ��
� ����� &��������� ���� �����
���

� ������ ���������� 1������ ������� �������� 
�������� ��
	� ����������� � ��'��� � �

�� �
	��
 ����������� ����� ������������ �	���
�� �����
������� 
����	������ &���� �

�	���
��� ������������� ���� ���������� ������ ����� ����
���� �� ��������� �����
�

warzywne. Ponadto w pn. -���� ��'��� ��
	 	���	����� ����
� ������e o nawierzchni 

��&������� 4��������� ������� ���	���� �������� ������	 &������������ � �������� ��������

������� �������
���������� ��������� ��' ��� �
������ ����������� / �
������ � �����	�� ��'

�&����� �����
���� �� GF � GG �� �������H � � �
������ � �&����� �����
���� �� G� � �G � ����� 

:� 	���' ����	�	�� ���I�� ����� 
����� 	���������� �� �������� �	���
	 �� G� 6�������

�����9 0�����
���� ������ ��������� �������� ������������� � ����������� �� �����
�

przydomowe. Przez majdan poprowadzono t�
�� ������� ����' ������� ������� �� �	���
��

wiejskich, usytuowanych na zach. od folwarku. Budynek mieszkalny nr 71, z elementami pergoli z 

� J= "" � � �����	���� ��' � ��	���� ������� ����� ��� 7����� @�������� �� � -wsch. od 

&�����
	� ������� ������������ �����
��� �������������� � ���� �������� ����� 	�'��

�������� �����	�� �� ������ � �������� E������ �� �
	��
 ����	��� ���
������ 	������ �����

������� <�'������ ��������� ��' ��
�� ������� �	���
� ���������� �����
��� � ������  

gospodarc��� � ����� ������� ���� �� >� 0� -���� 
������ ��� ����	�� ����� �������-

folwarczny (Nieder Herzogswaldau) z niewielkim zadrzewieniem parkowym, wzniesiony w obecnej 

&����� � � �� "$" � �� ��� "" � 0���� ������ ������ �����
��� �	���
	 ����������

	���	����� ���� ���������� ����'��� ���������� � ������� ���	���� ������������ �����������

�����
���� ������ ���������� 3� ���	���� &���������� ������K � �
������ ���� �	����


������� � ��� "" � � �&����� �����
���� �� ��G � � � �� "$" � H � �
��ydle pn. obora 

��'������ ��������� �� �	����
 �����
���� � � 2� "$" � ���� �	����
 ���������� � � 2� 

"$" � � ���	������ ���������� ������ ������������ ��
������	���� �	�� ��������

�������������� �	���
	H � �
������ ���� ���������� �	� ��	������� przebudowana obora z l. 

J= "" � 0�����
	 ������	 ���������� ���� �	����
 ��������� � �
 �?�= � / � ��'���

��������� ��������� ��' ��
�� �������
�� ������������ ��
��� �� ������ 1���� &���������

E��� L�����������	 ������� ����������� � 	
������ przestrzennym wsi. Na pd. od zabudowy wsi 
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���������� �	
 ��	���	�� �������� �� ������� �	����	�� ��	�����	�� ��	����������� ����������

���� ������ ����������� � ������	� ��  �	���!  

 

"#$%&'() * +,-$.  

/	���	��� �����	0��� �������� ���� �� ��!-zach. od w�	 1	����0�!  ����	� �	��������� �������


����� ������	� ���	��� ������ ��������	 � ������	 ������� ���	�� � 2345 �! ���� ������

�������� ����������� �� ���0� �	����������!  

 

"#$%&'() * 6789(:-$  

/	���	��� �����	0��� �������� �� ��!-����! �� ��	 1	����0�� � ��0��� �������	 �� �	�� ����

������� ��������� ����� �	����! ;	��������� �������� ����� ����	����� �	
 ����	��� �� <�������

������� ��0�� � 23=> �! ������� �	
 � ���?�	� ������0� ����	����� ���0� ������������

�������!  ����	� 	���	����� ������	 <��������� ���� � ������� ���	��	��� ��! ���! @A@ �!� �

����
��	� ������������ �� ����! @@ �! B���� ������������ ������� � ����	 ��������� ���� �

�	��	���	� �������	��	�� ��������! C���� ���������� ��������	� ���
��� ��������

������������ ��������� �� ����	� �	���� DBE! F�� �������� ��! ������ ����� 	 �<	���� �	���������

��0��� �������� ����	�� ���
 ��	�������G �������� ����! ���������	� � �����������	 �� ������

��������	� � �������� ��! ������� ���� ������	� ���������� ����
��	� �� ���0� �	����������!

Na pn.-����! �� ������� ��������� ������� �� ����	 ����� �	����-�
����-���������� ��0��
prowadzi do drogi  

������	��-Osiek.  

 

Obora  

 ���� ���� ����	��	
�� ��	� ��	���� ���	����� � �	����� H��	�! I ���������� ��
?�	 ��	 ��������

�	
 �������	� ��������� � ��?�	���� ���� ���������?�	 <������0� ������  ���� ������ 	

J��������� �� ����0� �� ��?�	��� �������� ���������?K ������ ����	�! I ��
?�	 �����	
��� ��

����0� ��������� �	
 ����� <������  ���� �0���� ���������� � = �����	� @A@ �� ���L ��

�������	� @A@ 	 @@ �! ������	� ��������� �����	� ���	��� �������	��! I �	��	���	� �������	� ��

������	��� ����0� �� <�������  ���� ������ ���������� �	
 ���������	� ������ �����		 ������
1���  ���� �M1��  �����E�� ��������� � �����	� �����	����	 <���������N��	�� ����� ���?ciciela 

 ���� ������!  ������� ����� ��?�	0� ���� ������� ��	��������� ��������� � ������������

�����	���	�� 	 � ������������ �	��� �� �������! J�	����	� ��	������� ������� ��	���N

��������� � 2O>P �!� �� 2O4P �! ���� ������������ ����� �������� Q! R����������! S�
?K

�������	� ���������� ����� ����������� ���0�� �����	��� �� �	����� ��	��������� �

����������	 ������� ���	��	���� ����� ���������� �����	���	�� ����������� ���� �����

��
?�	 �������	�� 	 �������		! S������� ������?�	���� �����	
�� �������	 ����0��� � 2O4T �!�

���������� ���� �?�0� ������ ������ ������	��� �������� �� ����	� �	����������� � ����	��

�������� � ������� ����������	� �	��! � �������	�� ��?�	����� ���	��� ����0� ��������	

 ���� ������! I ������� �������	� �������� �	
 ��	na pierwotnie renesansowego dworu 

��������� <���! C������	 ������	 �	
��� = ���! @UA �!G � �! @UAAA �! ��K ���� ��� ����	�� ������

V�� W����	�� ������	�� ��������� ����� � ��
?K �������	�G X��� �� ������� ����������������

���	��	��� �� ����	� �	���� DHE� � @A@ �! ������� ������ ��������������! C��� ������ ��������

������ � > K�! @A@ �! ���� �������	�������� �������������� � ���������� @@ �! C��� ������� ��

�����	� ������	�� ���	 ����������� ����������� ���������
!  � ������� 	 �0����� ���	��

wyznaczona ������� ��������	�� ��
�����! I��0� ������������ ?�	���
 ��	������ ��0� 	

������� �	
 � �0����	���� ������ ����� ����������! C��� ��������� � ���� ����	�! ����� ������

��	��	������� ������� ���� ����� ����� 	 ?�	����� ������	� ����	���� ������� ������� �raz ubytki w 

����������	�! C� ������	���� �����	� ������ ����	����� ����� �������� �	
 ���������	�

������ <������� � ������	�� ��	��	
�	����	� @A@ �! C� �����	���� �����	� ���	 � H��	�� ��

/����� �0����� ���������� ���� �������	� ������ �������  ���� J����	��! ��������� ��

������� ������	 ���������� ����	��� ���0� ��������� ����������� ��	���	N��! C	�������

��0� �	� �������� �	
 � ���� �� ������� ���	��	��� ��! ���! @UAAA �!G �� �������	 ���������� �	


����� �����N��	� V�� X��� 	 V�� ;���	�� ���� ���� 2YP4! �� ������ ����� �������� �� ������

�������	��� �����	� ���	������� ���� �������	�������! I �������	� ��	 ���������� � ��
?�	

�������	��� ���0��	� �	
 ���0������� �������� ���������	��� �� ������ ��	������

�	���	�������! C���� ������ ���
�� ���ezyjnego Obora przebiega droga szybkiego ruchu Lubin-

C�����	��! ������� ��� �������������� �� ���! 1���� ������ ����	N��	��� ���������� �� ��������

@A@ �! ��������� �� ���	� ����	�������� �����	� ��� �	��������� ����	��	 �� ������	
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milowymi ustawionymi ok. ����� �����	
�� ���� ������ �� ������� ������� 
�����	��

����
���� ��� ��
����� ����� �����
	� ����  ����
��� !��	 	� ����� � ����������� ����
����

	��� 	��� ����	
�� �� 	������ ��������	�� �����"�#�
�����  

 

Osiek  

 ������
� ��� ���$��� � ����������� ���� �������#���� �� %����� � &������� � '��������

(
�� ��� ������� � �������
�� ������� � ��)"�� "���
����� *������ �
��� ���	 ��
���� �����

�����#�� � ���-zach. na pn.-����� � #��#�� ��) � ��� 	��� 	��
	���� � "���
���� ��)"�� ���+ ��

pd. stronie d���� �������� ��) 
�"���+ � �� ���-����� �� �����+ �� �	����� ���������� �����

�������-,���������� -��	�������� � ����� ��)"�� ����� �
����� ��) �������� 
�����+ ������

�� ��� �	����� ����� �����
���� � ��)"�� ����� ����$ ����� �����
����� ���	�� ��tomiast 

�������� ��������� � 
���������� ��"��� ����������� � ���$# ����� � 
�����# ��� �����������

���	 � ���)��� ������� ����	���� ����
�"��������+ �	�������� 
�������� ����� � �	����
��+

� 
	����� ����� ������
 ��������� ���	� 
���$ ��
�	��� ���������� ���
 
�"����

���������� ������
 �������� ����# ,���# �����	�
	������# ���� �$�	�� ��	������ .�������/ �

������ ����������� 
������� � ,���# �����	�
	������# "��#	���� � ��� ��)"�� ����	���� ���$���

�������"��� ���
� ����� � ,��	���#+ � ��������� � 
��	
� �����	����� 0������	�� ��"����	� �

�������# ��� ���������	����� � �����$� 
�"���� �������# ��) �����
� ������ �������� � ��
��+

������� �������� ������������� (
�� �����	������ ������ �������-folwarcznego, 

�
��	�	������� � � ��� 121 �� ��������� � ���"��� ��
� ������� ������� �������������

�
������ ���	�� ���� ���� ����� � ��)"��# �����
���# � �
������ ���3 ��������� � ��� �����
�

�����	�	�� .������������/ � �
������ �����3 ����� � ������ �,������� �����
������ ����

������	��#�� �,����� �����
���� � �
������ ���+ � 	�
$� �	���� � �
������ ����� 4� ��� ��

�����
� ����� � ��)"��# �����
���# ���	������ ����	
���+ �������� ������+ ���� 
	���� � �� 5�

11 �� ���������� �����
� ����� � �	����� 4�
��	� ������ �����
����+ ���$��� �� ������

prost�
#	�+ 22-
������������ ���� � ������������	�� � ,������� ����������� ���	������

����)��� �����	���� �����
�� ,�����������+ ���� ����������� ��������� � �
�#���

�������+ ������� ���������� ��������� 6��� ���������� � � ��� 121 �� �������������� �

miej���+ ��� � ��
�����	����� ����
	�� ����"�������� ����������+ ������
������ �� �7�8 ��+ �

���	)���� ������������ �� �������� 121911 �� � ,������ �������
������ 6��� �������# ���+

na jej pd.-����� 
��:�� ���	������ ���	 ����� ���������
� ����	��� ����,�����. Teren cmentarza 

��������� ������	��� �������	���� �������� � ���������#��� ���� ������ �����	�������

 	�������� � �������# ��� � 
���	�������+ ������� ������������ � ����������� 

 

;<=>?@AB  

 ������
� ��� ���$��� ���� ������ �������#��� � &������� �� %������ (
�� ��� �������+ �

	������ ����������� ����� ��
���# ����) �����#�# �� ��� �����-�����+ 
���$��#�# ��) � 	��
	��

����:�
��� � "���
���� ��)"�� ���+ ���� �
���$������ ���� �������� ��) 
�"���+ �#������#�� ��

����� � ������� �����
��� &���
	� ����� ������ ������� ,����������� ���	������ �# ��

��������� � ��������� 
��:�� ���� C������� ��������� �����
����� ����$ ����� �����
���+ ��

��� ��� �	������� ��"��� �����	�����+ �����������+ � ���$# ����� � ��������)�������

������	����� ����������� � ���)��� ������� ����	���� ����
�"��������+ 
	����� �����

�����	��� ���� ���	���� �� ����)�� �� ,������	������� ���������� ���� ��������������+ �

��)"�� ��
���	���������� 6��� 
�"����� ���
���������� �
����� 
����� �������	��� ���� �#� �

dwie lipy posadzone prawdopodobnie pierwotnie przy obecnie niezachowanej furcie cmentarnej. W 

��
���	������� ������
 ���� ����	������ ��������� ��	� ��������� &���
	� 	�����

���	�������� ��	����������� ,�����
��D E���-Mittel-� 4����� 6�	���
�����,+ ������� ����

���	���� � �
����� ���� 4�������� ��������� �����	������� ����� "���
��� .F�		��

6�	���
�����,/+ ���	������ � �����"������ �#�����	��� 
�"����� G�
���	�� ���������� �����

�����
 �������� ���$����+ � 
	���� �������� ��) ������� �,����� �����
���� �� �8 �+ � 	�����# 

������# � ����� 121 �� �	����� ��������# � �����	���) 	�����+ �	���� � ����� 121 �� ����

��)"H ������ �����
�� ������������� I ������� � ������� C�	��	� ���	�� 	�
$� ������	��


��������� �����	������ ������+ �������$ � ���� ���)��� ���	������ ����+ ����������

�����
� ����������� � 	��� J
����
�K+ � ,������ ��
������ 
������#���� � �������# ���	������#�

4�� �������� ��) 	�$ $���� ����
	� ���
�+ ������
������� � L������� � ������� ��)
����

�	����� ������������ ���	�� ��� �����	�� ���$���� ,��������e: (Nieder Petschkendorf) na 

����� 
��:�� ��� � .E��� 6�	���
�����,/ �� 
��:�� �����+ 
	����� �
�� �����	������ ���	 �������

������	����+ � �������� ��
�	�
 ��������
 � ��������� �	����� ����� �	������  
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Raszowa  

��������� ��� 	�
����� 	�� ����� 	��������� � �������� �� ������� ��
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����� �� �� )����� ��+��������� )��(��� ��� ����� ,����� ���%  
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������� 4��� �� ���� � ������� ����������+% *  �56 � 6������! ��� ���!��! ��5 �������

���� ��o-������ � ,�������+ �� ���������! �(���� ����� �������� ! �� 7�'���8 ��

��� ���! �(���� ����� ���(������ !�( ��6 ��� ���� ������� ��'�9���% * �������+ ��������

na pn.-�� )% �� ��6 ���� ���!��!� ��5 ����(� ������ ������ ,������� ��6 ����� : 

"�� );����� <�� )����� '����� �������� �� � ��% ���% =>= �%?% $��� ������� ��'�����

��������� �������� � ��'���� ������ +�!�(��% @� ������� �� ����� ������5(� !�( ����� �

�����! �� ��'� ,������ A� ����B �� �(���� �� �������� �������� ��!� ����(���� ��% "�6 ���

!�( '������ ����(�����B +�������B ���������B � ������� )�����+ �  �(�����5�����+

��5(��+ �����(�+ �������+ ��������+B � ���� �� �� )���% *���� ��6 ���� ���!��! ��5

�(� ���� ��+����+B �(��������+ +��+B �������� �� ����������+ ����� �' �� ��+���5(�

 +�(��� ������6 ���� <�� )���� ��������� ���(��� ��  +�(��� ��!���B �������� � ����+

�������� �� ����� �� ��'�����9 ���?B ��������� ������� � ������� ���� ���'�����(�!%

C����(�� ����� ����(�����  +�(���� ���� )�����% C��� ����� ����� ! �� A'���B ��

���������! �(���� ��������  +�(�����B ���� +��+ ���(������ !�( ��+��� 6�% D���

@��+� �� � ��% ���% =E>>> �% A� �(���� �� )����! �� ��������  +�(����� ������� �������

plebanii (budynek dwukondygnacyjny ���(� �� )+ +���������+? � ���+� �(�����+�

���������+� � ����(��� !� ������!% C��� '�������B ��������� �� +�!� � � �6��!��!

'������B ��� D�)���� F���� )� �GF��(�� � H���� �������� ����� ����� ���!�(� D��� H���!�

Peintnera w latach 1715-25. I���� !5 ��'������� �� (���� �!��+ ��� � ����������

����(���(� � �����(� �� )+ ��+���+% J����� � (��+� ������+� ������(�+�B ��� !� ��������

��(�+���( � (��!������+ ������(+ �� ���% 4����� �!��� �� ���� � ��������� �� �(���� �� )����!B

przez bram5 � ��+���� +��( ������ ��� ��� ,���% C��� �� )������ (���� �!��� �����'�

��+���� !� '����B ������� ����� !� ���������� �� �����' ,��� ���� K�(�  ��� ( !�����LB �

���'�������+ ������9 + �������+B �(� ����+ ��'��������+� �����6��!� �+�

reprezen(� �!��  )����(� '������ ���� ��!% H������ ����(��� � ������ ���'�����

� �6��!���� �������� <����������'�� � +�!� � ����� ���������� �(� ����� ,���?B

��  � ���������� <������������ � (��� � ����(���! ���'����� � MNOO �%? ,��� �(� ��!� �

pie���(�� ���� % * MNOO �% ���'������� �������B ����!� ��� '� �� �������� � �+����!� 

����� ��5(��8 � MNMP �% �����5(� ��� ��+�� ��������� ���� �!#���B �'+������� ��+��

���!���� � ������ �!����% C�����(����� ���� �� )�(�(� "���� 4������ � *�� ��wia projekt 

�����! ���'����� ���� �B � ����5�� �� ����!�� (�����6 � �� ���(�� �����������% * �����

powojennym, w latach 1964-1965 przeprowadzono prace remontowo-����(� �!� ����� ���!�(�

opracowanego w Pracowni Projektowej Ministerstwa Sprawiedli��6 � <��(���� �% C��������� � I%

*��'�����?B �(��� ���������� � ������� ���� ����(� !5 ��(��!� �� ������ ,��� !�������B

'� ������������ �������!��� ) �+���% * ��(� ) MNQN-1971 przeprowadzono remont kapitalny i 

+������� !5 �'��(� ���(������� ��� ��� ���� ��� ��!������ !��� ��+ ������ ��% *

MNRO �% �����(������ �����(� �� ��� ������(���!� � ) ��������������� (��� �(� ��!� ��%

C��'������� ��� ��� ����� ��!����� ���� � MNRM �% ��!5(� ��������� �����5 ��(��� ������!B

�����(����!� �'��( ����'��� ����% A���� ����'�� ���� ���� � �������� ���(�� � M S�% =E>>>

�%B ����5������ � ���� ��(������(� ��� � ���������!  �56 � �������� <� +�!� � � �6��!��!

��'����� ��!���!? � T ���% =>= �% ���� ������(�� ��� � MNOO �% * �� ��(�� ) =E>>> �% po 

�� )����! �(���� ���� � �������� ���(�� ����� ����'�� � ,��+� �'������� �� ������(� ���(��

� �+��� ����  �(����� ,��(���� � (�,����+ ���(�� �% * U S�% =>= �% �������� ����

��(������(� ���B ��������(�!� �������� �� ���������! �(���� ���� � �5�� ����6��5( �5'�+�% *

����� ���� )����!  �56 � �����B '�S +�� �� (��� ������ ������ �������� ���

����(��(����� ������� �����5% * �� )����!  �56 � �������� �������� �������� ���(�� ������

����'�� �(��% C��� 6���� �������� ������������ ����5 ��� ����B ����� �'�����

���+���5B ��(�+���( �����(�� 6 ���� �����(������ � ������� ����������+% C� MNOO �%B

�������� � ���'����� ���� �B ������(�� ��� ������� ������% J��� ���(��� ��������B �

miejscu wschodniego mostu utworzono podjazd z ��+����+� '����(����+�% A���� ����'��

����5������ � (���� ����(��� � +�!� � ��������� �� ���� ,���8 �� ��� ������ ���������

������� ���(� ������B �� !�� '��� ) ��(������ ��#'� �������B �����(����!�   �(�� ����
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���� ��� ��� ���� ,,, � skrzydle pn. Budynki pierwotnie jednorodne stylowo, tynkowane z 

����� � ������ �������������� �� �����	 ���� �� ����� � ������ ���������� ��


��������-� ���� � �������� � 
���	��� ),)Q)) �� �� ����� � 
��-zach. od dworu 

obecnie w ruinie, p� 
����� ��� HRRO �� (����- 
���� �������� C����
������� � 
��-
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����� �� ��������	
� ���� ��� ����������� ��� ���� �����	 ��	����	� ������ ��	�	�����
obecnie niezachowany. 

 

��������  

�  �����	 ���	�!��	���" ������ "�	������#�� � ���	 ��$#�� �	�! ���!	��� �� ������� ��������%
��$#& "�	������#�� !����% �� ����� ��� �'�!���� �!�"��! �������% -( dawna osada 

)*��	� +	�! !� ��	#  ������ �	 �������	� ��$#�� ��	��	� "�	������#�� ���� �% ��$ �	���!�
dawnego folwarku (pierwotny wzniesiony w 1778 r.) ( ��	���	 ��"� ,- � ,.� � �	�!���	� ��$#��
"�	������#�� ���� �	 ��$ � ���	� ���	� ������� ��$����#& �� ���� ��	����	� !����%
��	��	���	 �	����� � ��"	" "�	������"  �!�����" ���	�/��	 �����!��� ��
�$�	" ���
��
0��$
 ����� �� ����	
� � �����	 ��	  �	
� �"���	 �� ����� 121 ��  

 

Zimna Woda  

3�	������#& �  �����	  ������"� �!4�	� �� ���$ !����% ��	��	���	 �����������	 �
����� �
�������	� ��$#�� ��� ����/��	 �	�! ���/	��	 �����	� � �	���#�	���" �%��	��!��	 � ����
��#���� �!������	
�5 �	 ��������	� ��$#�� ��� ���� �	 ��$ ���/	��	 ��#���� 	��
	�����	
�
��	���	 ��������	
�� �!4�	 �%��� �	 � ���% ��	���% � �����% 	��
	����%� 6�#��4�
������� ���� #�� 3��� 7��	���	 �	���	� ���� 0#��$�� 3!�� 8����	�9 �	�! � ����% ��	���!��e 


�!���% � ���������" ��	���!	�� "� �!4�	� ����!	� ���!� �!�!� � ����� ��������
���	� ����� ���	�!���%� �	�������% � �����$������" ��	���!	�� "� ����!% ���	��	��	"
���	�����" � � �	!"� � �	�����% ��! �!����% � ���"�� 
	�"	!��������� � ����	��	�� ���4�
��#���� ���/��� �"	�!�� 7��	���	 ���������� ������9 � ��	�	
 ����" ����	� �!������
�"�	���" " �	"� 3�
��� � 121 � 11 �� �  �����	 ��$����"5 � !	�	��	 �"	�!�� �� ���
���	� � ����!	��	 ��������" � ���	�
% ����� 6!������ ��#��4� ������� �	�! � ����%
������% ����	����% � �!�� :.;,-:.;.� +	�! !� � ���� ���	�!���� �	������� � ��4!��"
��	���!	�� " ��� ��	/% �� ����� � <�������% " �� ������ �� ����� ����� ���
����	���� � �4���� �� ��#����� � ��	���% ���
% ����� �!����� ( � ���	� � ��� ���� 121 �� �
�	�
�!����	� �!����!��	 	�	����� ="	�!�� ��	���� ��� ��$!� �	�! � �4���� �� �� ����
��	������� �	���#�	���� �%��� �	 � !	�	�	" ������ � 0��/��� ���!� � ����	 ����!��%!� �
����%!���� �������" ����	��	��	"� >���	����� ���!� ���4���	#��	 � ��$#& ��������%5

���� �  �����	 ��$����"� ?	���!� ���	
� ���/	�� ������ �����	
� ���� �% ��$ ��
�4�����	� �!����	 ���
� ��	����	�� @�4��� ���� �������� �� �!���� ���
� ��	����	�� � ������#��
wzniesione
� � 1A222 �� ��#���� �!������	
�5 !��	  ��! ����	 ���� ��������	� � �����
�����	� !� "��� �	� ���%�	� ���!������� � ���	�"� �	���	���� � "�%!� � ? �� 7�	���!�
������	"�9 ����	
� ��	���!��	 ��� ����	����	
� �
 ����	�! 8	��"�� � �!�� �	�gotyku 

�
�	����	
� � B &�� 121 �� � "�	��� ���	#��	���	� �	�	�����	� ��	����� ���� �	 ��$ �
�������	� ��$#�� ���	����� �����	
�� � :CD: �� "�%!	� ���!� ���!� ���	� ������$ E��
? "	� � � !�" ���	" ��	/� ��%�& � ���$ �	��	�	�!����	� ��	������ � : ���� 1A2 �� �������
��$ � 0�"�	� �����	 ��4� "�#������ �	 ���	�����	"� ��	/%�� �� ������� E�� FG�	�	�� � 1A222
�� ���	� �	�	���!��4� � H	
�����	
� >�� ���/��	 ���!�� �!�� �������	� � B &�� 121 ��
���	���!����� �����/��	 �!���	��	 ��� � ��� ��"�!������ ?	���	��� �����	���� ���!�
�����!�" 
���	"� @�4���" 	�	"	�!	" ��"�!����	
� ���/	�� �����!�� �!��� �!4���� ����$
���	
��%  ���"����� �����	� �!��� � �4������� >�� �����% ��$#& ��� ��"��� ����
�!����� ���
% ���	���%� I�	���	 ��� �	�! �� ������� � ���	����� ��"������ ���/	��
�!�!� ����������� 
���� 0� ����� 
��������	  ��! ���	 �% ���4� ��	�	
 ���	
�
���	������ I� �!���� ��� �����	� ���� ���� �% �� � �����J ������	�� � ������ "�	�����
wzniesione w k. 1A222 � � � ����%!��� 121 �� K� 
� ���� � "��� 
��������� ������� ��
�4�����	
�-������ � ���� �"	�!�� ��	����"� � ��!	�! ��	 ��!���%�	� ���!���� "�	������#��
���� �% ��$ ����!� ����� �����/���� ��4
 ��� LK	� ?��
M ( 
���	 ������� ��$ ����ma, 

���	#��	� ��	/%� �� "�%!� �����	���	
�� �!�	 ���	������	 ���	�!�� ��� � N���  

 

4.3. OPQPRS T UVTPWOS XYQURTURP RZ [U\]OZ^TP [Q_P[T]`^

]_X_Pa`bRSXY 

c Udefghij kflmnoi e kponqfrep stuhf v wftflhwkf kpdihgxvy 

I��	�!�� �	����� � ���/	��  �����!����	 �����	 �� �	�	�!� ���!�4� ���$!	 �% ��
orami 

������� ����	��!�����	� ������%��"� � z{|}~� � ���} �� ����} ���� �� � �������� �}��|��~ �
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opiece nad zabytkami� ������ �� ���	
���� �
�������
� �� �������
� ��
��� 	 ��������������

strefach ochrony konserwatorskiej lub poza strefami. Wszelkie prace remontowe, zmiany 

	�������
� �����
 
 �����������
� ��
��� 	������� �
������� ���	��enia legnickiej Delegatury 

WUOZ. 

�� �������� ��
�� ������� �
 !" ��
���� � ������� 	�
���� �� ������� �������	� #�� �
e 

������� ������	������� ������� 	�
� �� ������� �������	 ������� �� �����	�
�� 
 	����
�
���

���� ��
����	 ��������� ���	
���
� 	��
������ � ���
��	 $���	� � ������
� �������	 
 ��
���

��� ��������
� %��� ��� �����	
& �����
����
� 	 ��
��������
 ���������� ���� ��
����	 
 
��

�������
�� ������� �����
� ��
������ ��
����
�� ��	������������� 
 ���	�����
�	���

���
������& �������	��
� �
����������� �����
���	 �� �����
����
� 	 ������
� 
 ����
� ����

���	������ ��� ���� ���	
���
�� ������
� ���	����
� �� ���	 �� ��������
� ����

���	������� ���������	� ��������� �� 	�
���� 	����
�
���� 	 ����
� 	���������� �����

'���������
��� (���	����
��� )�����	����� *������	� 
 ���������� ����� 	���� 	��
��
���

organ poprzez wydanie decyzji-pozwolenia konserwatorskiego na zamierzone, wnioskowane 

prace.  

������� �������	 �
��������� ��� ��
�� +�
� ������� !" ��
���� ,���� - �
�
���
����� - 

����� 	 .���ycy), w tym: 

- ����
��� - -/ ��
����	 

- dzwonnice - 2 obiekty 

- cmentarze - -0 ��
����	  

- ������ 
 �	��� - -/ ��
����	 

- zabudowa folwarczna - 1 ��
����	 

- parki - -! ��
����	  

- aleje - 2 obiekty 

 

������� �������	 �������� ������� 0 �������	� 	 ��� 	��������
� �	
���2 	 3������iku, 

3���2�� .�����	
����� #������ �����	��� 4
������� ,	��������
� 
 �����5� 4�������� .�������

Zim��� (���
� ,	 ����
��� �����
����� ��	� %���
 6���� 6������� ���� 	 ����
��� ��	� *���
 �
�

%���
 6���
��5� �����
� 7-" ��
����	� 

������� �������	 ���������
������ ������� -! �����	
��8 ������� / �����	
��� �����
��� �� ��

mocy decyzji o wpisie do rejestr �������	 �
��������� ,�����9 ���� �� :59 

- grodziska - 5 

- cmentarzyska - 10 

- osady - 1 

- �
���
�� ���� �������
� ������� - 5 

;�� 	��
�� � ��	������� �����	
��
�� ������� ������	������� ������� 	�
� �� �������

�������	 ��� �� ��
���� � ����������� ����������� 
 �����
� #�
���� ��� ����	�� 	�
���� ��

������� �������	 
���	
����
� ,��� �� �����
� ���	5� ��� 
 ���� �������� �
�������
� �� ����

�����	��
� ��������� ������� �����
��	 $���	� � ��
� 7" �
��� 7<<" �� � ������
� �������	 


opiece nad zabytkami (D�� $� �� -=7� ���� -1=:58 	� 	�����
�� ��
����
��� 
�	����������� � �
�


�	
������� ���	
���� ��
������� ��
��������
 ��	�������������� ��� �������	��
� ���
�����	
��

��������
 ���	������ ���� ���
��� ����� ���� ������& �������	� �������� � ��������
&

������ ������
�� �
������� 	��������� ������	������
��� � ���� ��
� - pozwolenia 

konserwatorskiego dla zamierzonych prac. 

>?@A BC D@EFGHI JEFKLMNOPF QRES?JF TO KFUFSHKL V?@IHGWQ 

L.p. XYZ[\]^_^`a Obiekt Nr rejestru 

Data wpisu 

1. Bukowna Park 445/L 22-09-1976 

2. bcdeftnik ghijkel mndnoknpqr mst unvwk

xhyz{ xhpzfqz{ 

947 13-09-1961 

3 bcdeftnik Cmentarz przykoijkzpqr 853/L 16-02-1990 

4. bcdeftnik |nlnj qd }~ 

(ruina) 

268 10-05-1951 
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5. �����tnik Park 461/L 22-09-1976 

6. Czerniec ����	�
 �	�	��� ��� ���	

B���� �����o���	

Wiernych 

595/L 14-04-1981 

7.  Czerniec Dzwonnica na cmentarzu 

przyko��	����� 

162/A/03 04-08-2003 

8 Czerniec Cmentarz przyko��	���� 844/L 16-02.1990 

9. Czerniec Park 692/L 25-06-1986 

10. ������

���� 

Cmentarz parafialny 845/L 16-02-1990 

11. Gogo
��	�� ����	�
 �	�	��� ��� ���

Katarzyny 

594/L 14-04-1981 

12. Gogo
��	�� Cmentarz przyko��	���� 854/L 16-02-1990 

13. Gorzelin Park 666/L 27-12-1983 

14. Gorzyca ����	�
 �	�	��� ��� ���  �!��
Robotnika 

836 27-12-1960 

15. Gorzyca Cmentarz parafialny 

przyko��	���� 

869/L 16-02-1990 

16. Gorzyca "
� #�	�	���	e����$ 796/L 16-11-1960 

17. Gorzyca Park  468/L 17-07-1976 

18. �
��o��� Teren pocmentarny d. 

cmentarza ewangelickiego 

938/L 16-02-1990 

19. Krzeczyn 

�
� 

"
� �� %& 480/L 29-03-1977 

20. Krzeczyn 

�
� 

"�� !� �!'��!�� (�	������' 459/L 

47/A/01 

17-07-1976 

31-07-2001 

21. Krzeczyn 

�
� 

Aleja lipowa prowa)!�� )�

parku 

705/L 25-06-1986 

22. Krzeczyn 

Wielki 

*����
 �
����+ 

�
� �� ,% 

oficyna mieszkalna nr 436b 

oficyna mieszkalno-

gospodarcza nr 44, 44a 

obora zach. 

796 

724/L 

16-11-1960 

26-06-1986 

 

 

 

 

23. Krzeczyn 

Wielki 

"�� �
acowy 458/L 17-07-1976 

24. Krzeczyn 

Wielki 

Aleja lipowa 703/L 25-06-1986 

25 ��	-'inice "
� 723/L 26-06-1986 

26 ��	-'inice Park 238 

456/L 

15-07-1950 

22-09-1976 

27. ��	-'inice Cmentarz parafialny 846/L 16-02-1990 

28. Lisiec "
� �� ./ 722/L 26-06-1986 

29. Lisiec Park 290/L 30-05-1975 

30. �	
��adzice ����	�
 ���	��� ��� ���

0����� 

596/L 14-04-1981 

31.  �	
��adzice Cmentarz przyko��	���� 851/L 16-02-1990 

32. �	
��adzice Park podworski 466/L 22-09-1976 

33. Miroszowice "
�  721/L 26-06-1986 

34. Niem���� ����	�
 �	�	��� ��� ���

Antoniego 

597/L 14-04-1981 

35. Niem���� Cmentarz przyko��	���� 864/L 16-02-1990 

36 Niem���� Park (Dittersbach 1 

Schlosshof) 

464/L 17-07-1976 

37. Obora ����	�
 �	�	��� ��� ���

Antoniego 

1508 27-01-1966 

38. Obora  Cmentarz przyko��	���� 928/L 16-02-1990 

39. Obora ���� #2	�)�� 3���4$ �4	� 726/L 26-06-1986 
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40. Obora Park (Nieder Oberau) 

 

681/L 27-12-1983 

41. Osiek ������� ��	�
��lny pw. 

Chrystusa Kr�la 

948 13-09-1961 

42. Osiek Cmentarz przyko������ 932/L 16-02-1990 

43. Osiek Teren cmentarza wiejskiego 937/L 16-02-1990 

44. Piesz��� ������� 
������ ��� �����

����� �����ochowskiej 

849 15-02-1961 

45. Piesz��� Cmentarz przyko����lny 933/L 16-02-1990 

46. Raszowa  ������� 
������ ���

Niepokalanego Pocz�cia 

NMP 

46/A 02-02-2001 

47 Raszowa 

 

Cmentarz przyko������ 930/L 16-02-1990 

48 Raszowa 

 

����� �	���� 957 04-10-1961 

49 Raszowa 

 

Park 682/L 27-12-1983 

50 Raszowa 

���� 

������ ���acowy: 

����� 

Oficyna 

Obora 

618/L 27-08-1982 

51.  ������� �!�

Lipiny) 

�����" ��� #� #����� $%� 287/L 8-10-1976 

52.  ������� �!�

Lipiny) 

Cmentarz parafialny 931/L 16-02-1990 

53 Siedlce ������� ��	�
���� ��� &��

���'��� (	�'��o�� 

850 15-02-1961 

54 Siedlce Dzwonnica 598/L 14-04-1981 

55 Siedlce Cmentarz przyko������ 842/L 16-02-1990 

56 Siedlce ����� �	���� 270 10-05-1951 

57 Siedlce Park 474/L 17-07-1976 

58 )��adowice *��	 	 +� 725/L, 610/L 26-06-1986 

28-12-1988 

59 )��adowice Park 451/L 17-07-1976 

60 Szklary 

,�rne 

������� ��	�
���� ��� &��

����	� � ����� 

855 22-02-1961 

61 Szklary 

,�rne 

Cmentarz przyko������ 929/L 16-02-1990 

62 Szklary 

,�rne 

����� 	 -$ 271 11-05-1951 

63 Szklary 

,�rne 

Park 

 

690/L 25/06/1986 

64 Ustronie Park 446/L 17-07-1976 

65 Zimna Woda ������� ��	�
���� ��� &��

.	���� 

1513 27-01-1966 

66 Zimna Woda ������� �	�������� ���

�������� ����� ������� 

977/L 29-09-1992 

67 Zimna Woda �/���	� �	�� �������� ���

�����cia Matki Boskiej 

868/L 13-11-1992 

68 Zimna Woda Cmentarz wiejski katolicki 936/L 16-02-1990 

69 Zimna Woda Park 476/L 17-07-1976 

0 1234567 8 5982:;7 <=>;2 ? 2?8@2AB=8 CD97;:E? 

FGHIJKL MJKNOIPLQJINMR JSTUQO VJNQLTR JSNVLIWX VONYJZW [ JS[OMQW J [NQJQKWGHX \JML\KWGH

PL\JILGH H[NQJIWGVKWGHX M]\Q]IJPWGH [ MILTJSILVJPWGHX ]TUQO P PJTOP^_VM[OT [ `a[KKOT OP[_OKGT[

VLSWQM^Pb 

cP[_OKGTR VJNQLTR JSTUQO VONYJZW [ JS[OMQW J [NQJQKWGHX \JML\KWGH PL\JILGH H[NQJIWGVKWGHX

M]\Q]IJPWGH [ MILTJSILVJPWGHb FSJP[RVOM YIJPL_VOK[L `a[KKOT OP[_OKGT[ VLSWQM^P K[OIuchomych 

NYJGVWPL KL P^TG[O `a[KW dart. 22 pkt 4 efghij k lmnh op qnrsh ottp uv w wsxuwmny khzjg{|i n

opiece nad zabytkami).  
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����� ����� �	
���� ��������� ����� ��	���� � ��	���� �� �	��� ���	�� ���� ���esowych 

������� �������	���� � ������ ������ 	������� ���	������� 	������� �iden��� �������

��	���	�� ����� �	���������	 �	�
����	�� ������� ������ �idencja nie jest 

�	�������� ����������! ���� ��" �����#����� � ������	��� $�� ������ ��� �		����

����%�	��� �
��&�' 
������ ������	�' � �������� ���	
�	���	���� ����
����nnego, 

����
�	��� �&��� ���	
�	���	���� ����
��������	 	��� �������	 ��	����� 	����� ���

zabytkami. 

� ������ ����� ����� �������� 	����	 ()* 	������ +�����, ������ -������� ����t�� - 

����� ���� ����
	��� ������	������  .������� ����� �����/  

0 Cme123456 7 576869 :;6123413 

<	�&����� 	���	��� ��	���� � ��� ( =.
��� 	 ����������� � ��	���� ����#���>� �	&��������

�� ����������� ��� ���	 ������ ���&	���� 	 ��#	%���� �	��	�	���� � 	���	��� ���&���

���������� ����� ��� ���
�������� ?������#	� ��
��� 	���	�� 	����&��� ������
� �
��� @�

��
���� =Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin> 	�����	�	 
��
���� ��������� �
��������

na terenie gminy. 

0 Stanowiska archeologiczne 

� ���&� 	������ � ������ ����� ����� ��
� ������� A() 	������� ����" � ���� +382) posiada 

do�#����� 	����&	�� &	��&������� �	�	
��#��� AB �	 
���	�
��� �	 �	 ������� ���	�	 ��&�	 ��&��

%� 	�����	 ��  	������ ������
��������� ����
�		���  

��������	�	��� 	������ �	%�� ������&��� �	����&�" �� �� ����, �#�
��� C �#����

�	�	
��#	��� 	
��� ���������
��� ���&���
�� &�D�� 	��� 
���	�
�� �	
�������� �� #�
��

for�� ����	����	� C ��	���
��� ���� ���������� 	��	���� �������  

E	 ���
���
���� �&��� 	����	��� &���� �� ��� ������� ��&�%� ���&���
�� � 	���
� ���	&i�� ?�

to jednak odkr���� ����	
��	� @��	���
� �������� &������� �
������ 
���	�
�� ���	��� ��

��	&�� +�� �#	�
�� ��	�� �������� C 5000/4500F1800 l p.n.e.) oraz relikty osadnictwa kultury 

#�%������ +	� GHII F 400 l p.n.e.), kultury przeworskiej (II wiek p.n.e. F IV wiek n.e.), z okresu 

������	����� +���
�� ������	����� JK F �	������ LKKK ����� ��D�� ������	����� LKKK-XV 

wiek). 

@� ������� ����� ����� �&	��&��	��	 (G 
���	�
� 	 #�
��� �	���� ����	����	�� �

��������� 
������ � ���� +M���
���� G(� �#	�	�� )B� @���
�� GNN� <��
��� ()(� (NA� ?��&���

����� HA(/ ��&�%� �	���" ������� ������������� ������ �� ��&� 
������	���� ������� �

chronologii. 

@� ������� ����� ������  ���	 ��������� ������
���������� �
������ A() 
���	�
��

�����	&	������! (G 
�	���� ���� �	
��#� wpisane do chwili opracowywania niniejszej zmiany 

=?������OO> �	 ����
��� ������� �����	&	��������. 

 

PQRSTU VWXQY YQRWZX[\ Q]^_`abacd^YeW^_ \fdgQeW^_ ha ]`i`gZ]j YQRWZX[\ 

l.p. Adres Obiekt Datowanie Nr rejestru Data wpisu 
Dokumentacja 

podstawowa 

1. Bukowna 

Stanowisko 4/41 

Grodzisko klmnopowiecze 19/85 

74/Arch/64 

17-10-1964 AZP obszar 75-19 

2. qrlsttnik 

Stanowisko 4/7 

ulvwnvmopx
obronne 

yszom

{lmnop|}pm~vm � 

XIV-XV w. 

64/85 

387/Arch/68 

28-08-1968 AZP obszar 74-20 

3. �w�lo}x �slox 

Stanowisko 1/7 

Cmentarzysko �����lx ����~�x 44/85 

333/Arch/68 

15-03-1968 AZP obszar 73-22 

4. �w�l|}x �slox
stanowisko 2/19 

Cmentarzysko �����lx ����~�x 47/85 

336/Arch/68 

15-03-1968 AZP obszar 73-21 

5. ��|�o�s} 

Stanowisko 1/8 

Osada �����lx ����~�x 24/85 

133/Arch/65 

02-10-1965 AZP obszar 74-21 

6. ��|�o�s} 

Stanowisko 2/24 

Cmentarzysko �����lx ����~�x 55/85 

368/Arch/68 

46/335/68 

1968 AZP obszar 74-21 
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7. ����o��� 

Stanowisko 5/7 

Grodzisko ��	
��owiecze 18/85 

67/Arch/64 

29-09-1964 AZP obszar 74-21 

8. ��������	� �
�

����o���� 

Stanowisko 

14/23 

Cmentarzysko ������� ������� 58/85 

375/Arch/68 

14-05-1968 AZP obszar 73-21 

9. Krze���� ���� 

Stanowisko 1/58 

Cmentarzysko ���	 �������
rzymskich 

43/85 

375/Arch/68 

02-04-1968 AZP obszar 74-20 

10. Krze���� ���� 

Stanowisko 2/14 

Cmentarzysko ������� ������� 12/85 

37/Arch/68 

13-08-1964 AZP obszar 74-20 

11. Krzeczyn Wielki 

Stanowisko 1/20 

Grodzisko Wczesne 

��	
��owiecze 

25/85 

214/Arch/66 

15-05-1966 AZP obszar 74-20 

12. Krzeczyn Wielki 

Stanowisko 3/22 

Cmentarzysko ������� ������� 45/85 

334/Arch/68 

15-03-1968 AZP obszar 74-20 

13. Lisiec 

Stanowisko 

21/39 

Grodzisko ��	
��owiecze 16/85 

61/Arch/64 

29-04-1964 AZP obszar 75-19 

14. Obora 

Stanowisko 1/15 

Cmentarzysko ������� ������� 62/85 

384/Arch/68 

08-08-1968 AZP obszar 73-20 

15. Piesz��� 

Stanowisko 1/12 

Cmentarzysko ������� ������� 17/85 

63/Arch/64 

29-09-1964 AZP obszar 74-21 

16. Raszo�� ���� 

Stanowisko 1/31 

Grodzisko ��	
��owiecze 13/85 

44/Arch/64 

25-09-1964 AZP obszar 75-21 

17. Zimna Woda 

Stanowisko 2/40 

Cmentarzysko ������� ������� 56/85 

371/Arch/68 

13-05-1968 AZP obszar 75-19 

18. � ������ 

Stanowisko 

25/82 

!�	��

mieszkalna " 

ruiny 

#�$�	

��	
�����	��	 

461/L 

jako park 

22-09-1976 AZP obszar 74-20 

19. Czerniec 

Stanowisko 9/62 

Siedziba 

��%�� 

��	
�����	��	�

okres 

��������� 

692/L 

jako park 

25-06-1986 AZP obszar 74-21 

20. &�	'���
(Zwierzyniec) 

Stanowisko 

27/63 

(��� �)����� #�$�	

��	
�����	��	 

464/L 

jako park 

17-07-1976 AZP obszar 74-21 

21. Raszowa 

Stanowisko 9/55 

Siedziba 

��%�� 

��	
�����	��	-

okres 

��������� 

957 

*��� ����� 

04-10-1961 Obszar AZP 75-21 

 

+,-./012-34- .5-6781.2 -93:;7,7<13=6/3: >9=;?.5-81- .1@ 6-.5@>A4B37C 

1. D; 8=<,@?A 6- 079E@ 29-47F9-=78BC 

- .5-6781.2- >9=;.59=;66;G 54G >7.1-?-4B3; 8H-.6B 079E@ 29-47F9-=78B I6>J <97?=1.2-G

groble, kurhany, fortalicje); 

- .5-6781.2- >H-.21;G 5=6J F;= 8H-.6;4 079E/ 29-47F9-=78;4 I6>J >74;?/63=; K,-?/

7.-?61358-G 7.-?/G 3E;65-9=/.2-LJ M9-613; .5-6781.2 >H-.213: 8/=6-3=- .1@ 6-

>7?.5-81; 97=9=A5A =6-,;=1.2 =-F/52N8 -93:;7,7<13=6/3: 6- >781;9=3:61 5;9;6AJ O

=81B=2A = 5/EG >9=/ =-<H@F1-61A .1@ 8 <9A65 >7?3=-. 97FN5G <9-613; 5; E7<B A,;3

=E1-61;J P- E->1; Q5A?1AEG =-.1@<1 8.=/.5213: .5-6781.2 -93:;7,7<13=6/3:

7=6-3=76; .B 4;?/61; 8 .>7.NF .3:;E-5/3=67-orientacyjny.  

2. D; 8=<,@?A 6- =-4E78-6B >781;9=3:61@C 

- .5-6781.2- >A62578; IK,-?/ 7.-?61358-G =6-,;=1.2- ,AR6;L 7 >owierzchni do 0,5 ha; 

- .5-6781.2- 7 729;K,76;4 >781;9=3:61 81@2.=;4 7? SGT :-J U3: <9-613; 6-67.=76; .B 6-

E->@ = ?72H-?67K31BG 6- 4-2B >7=8-,- 4;4 .2-,-J 

3. D; 8=<,@?A 6- 3=-. 7?29/31- 1 1.561;4B3B ?72AE;65-34@C 

- .5-6781.2- -93:18-,6;G 5=6J =6-6; = ?72AE;65N8 i literatury sprzed 1945 roku, a 

=8;9/01278-6; >7=/5/861; >9=;= 8.>NH3=;.6/3: -93:;7,7<N8 8 9-E-3:

V93:;7,7<13=6;<7 D?4@31- W7,.21 IVDWLJ Q5-6781.2- 5-21; 6- E->1; Q5A?1AE

=-=6-3=767 =-.=9-0A978-6/E 59N42B5;EX  
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- stanowiska odkryte po 1945 r. podczas prac wykopaliskowych lub powierzchniowych w 

������ ���� 	�
�� ��� 
���� � ���
������� ����������� 
���� ���������

������
�������� � ����� ����� ����� ���� � ����� ����������� ��� ��

������!� ������
�������� ������� ���
����"� �������"�#� $��������� ���ie na mapie 

Studium zaznaczono zaszrafurowanym owalem; 

- ������� ��������� �� ���������� �������
�� � ��������
���" 
���
����"� ������������"�

	�� �����  ��� � ��������� ���
��!� ���������� �� ���� $������� %���
�������

��������� �����  � ������ ��������j. 

&������� ���������� ������
������� ������"��� �� �������� $������ �����  ���������

�� ������ � ����!� ��������"��-���������� � ��������� � �� �������� 
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5. ������� � ����	
 ���� ���������� 

������������� ����� !��-"����#�� !� �$�� ����������% ��!��&�!���' ( �) ��&�&�'*
 !'������* ���'��+) '* �� ��!�,+ ���! !�",-�' ( �$�!��,�. /-�*��&' &���� +��0 �����
������1 � "���&,�2 #�*�"��3��2 �&���&��� �����2 �&���&��� !�&��#������ � $�!��$� �� ���! +���14
5' �� *���!��% ,� �����#�+) !�� !) ' ���'� �� ��!'�!��14 !�"����#�������� ��!��&�!����"�
"*��'. 6��-�!� &' ( ����������% � ����)!���� ! �������������*� ��!��&�!���'*� ��!��-�
�����#���� ����1-�4 �������� ��!��+� � !�"����#�������� �$�!��� 7&�#��*. 
 

5.1. DEMOGRAFIA 

Gmina Lubin ��-�5' #� "���' 1��#�� (, pod �!"-8#�* -� !$' -�#��1 �2 "*�� � ��+��,#!&���
#�-��1-)���*. 9 :;;< ���� -� !'�� ==>;> *���!��% ,�. ?-�14 ��,$ �� = �*2 �'������ 40,7 � $'��
��5�!� �# 1��#���+ #-� �$�!��,� ���+��� ( ��+��,#!&�� #�-��1-)����"� @A; ���$'B�*CD ���! #�5�
��5�!� �# 1��#���+ #-� powiatu -�$�%����"� (148,8 ���$'B�*C), 1��#���+ ��+��,#!&��
#�-��1-)����"� (144,3 ���$'B�*CD ���! 1��#���+ ���+���+ @122 ���$'B�*CD. 
E�+��8��!) *��+� ���1 �) +��& F$��� -� !) � G<> *���!��% ,� � :;;> �.2 ���&8���� Osiek (976), 

H��!,��� @GI=D2 J(�,�&��� @>AKD2 7!�-��' L,��� @<G<D2 E��*�&,� @<>AD2 M��8"��� � @I>=D2
Krzeczyn Wielki (652). N� ��+*���+�!' ( ��� � "*����2 � �&,�' ( -� !$� *���!��% ,� ���
��!���� !� =;; ��,$ ��-�5)0 O� !'���2 N)$���� L,���2 M����&,�2 H��!��� P���2 ��&�����. 

Q�#��14 "*��' ����� #� roku 19702 ���)"�+) ponad 10700 *���!��% ,�2 � -�&� ( 1970-1995 

���&)��� ���#�� ����5�+ G:00 os., � ���&8���� ponowny wzrost �5 #�  (��-� �$� ��+ - 11808 (w 

2007 r). 

7��#�� -� !$' -�#��1 � !��)!��' $'� z zahamowaniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

a &��5� ���#���* R�%�&���' ( L����#���&� H�-�' (2 �&,�� $'�' ���&8��&��* ��!�*���
ustrojowych w Polsce w 1989 r. 

Gmina w 2007 ���� -� !'�� 11808 *���!��% ,�  � ��!' 105248 *���!��% � ( �����&�
-�$�%����"� �&������� 11,2 S -�#��1 � �����&�. 9 ����-� +� "*��' -� !$� ��$��& � *85 !'!� +��&
������ � �,�����#!�, jest ich bowiem 5876 w stosunku do AGK: *85 !'!�2  � #�+� ����T��� GG 

kobiet na 10; *85 !'!� @�&�� K= "��#��� :;;A r). 

Q� !$� -�#��1 � � ����� przed produkcyjnym � ��&�&�� ( -�&� ( ��&�$�-�!����� ��8 �� �oziomie 

ok. 2500-2600 os. 9 �������&'��� ���&)�� +�+ ������-�� ���#��  � +�5 ���#� !��� ��8 � ����&,�' (
��!�#!���� ( ������' (. Q�#��14 � ����� ���#�� '+�'* ��1��� �# =GGA �  � !��)!��� +��&
"�,���� !� �&�������� #�5'* #�#�&��* ��-#�* *�"�� +�. P�5�� !���5'42 5� po okresie 

dynamicznego wzrostu tendencja wzrostowa � ��+$-�5�!' ( -�&� ( ����$���. Systematycznie 

����)4 $8#!�� natomiast -� !$� -�#��1 � � ����� �����#�� '+�'*. 7'&�� +� #�*�"��3� !�� gminy 

Lubin �#$��"� �# �",-�' ( &���#,� !� (�#!) ' ( w gminach wiejskich od kilkunastu lat w kraju, i 

��)5� ��8 !� �&�������� #�5'* ����'��* -�#��1 � ���!� "*��'. 
R���5�!� &�$�-� ��!�#�&���� -� !$8 *���!��% ,� � �'$���' ( -�&� ( od 1970 r. 

Tab. 21 UVWXYZ [V\]X^Z_W`a bcdef - 2004) oraz prognoza dla gminy Lubin 

ROK  1950 1960 1970 1984 1989 1994 1995 1996 1997 

GMINA 

LUBIN 
   10713 9966 9209 9180 9167 9277 9421 

ROK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GMINA 

LUBIN 
9541 9886 10001 10074 10292 10542 10850 11120 11442 11808 

POWIAT 

LUBIN 
111265 107423 107259 107048 106977 106626 106469 106229 105983 105750 

ghijkilm nopkiqrs pnm gitsmuo novswxyszji 

POWIAT 

LUBIN 

2010 2015 2020 2025 2030 

104,0 101,8 98,9 95,1 90,6 
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� Struktura wieku 

Wraz ze zmianami � ������ �	
���� ������ ���� ��� ��������� � �������� ����� zmiany w 

���	��	��� �������� �	
����� ������	�� ��� ����������� � ����
����� �	
���� � ����	

����
���
	������� � ����
����� �������� ���� �� !" ���	  ��� ������	�� ��� ����� ��������

od roku 1995, a ����#$���� 
�������� �
 �%%& �� ������	�� ��� stabilny i systematyczny wzrost 

����� �	
���� � ����
������ �������� ���� �� '( ���	� )���
��� ����� � 
�	 ����

������������ ���	 ��
��� ������������ � ��
��� ��	������ �������� ��������������� �� 	��	#�


�� �	
���� � ����	 ��������* ������������ ��� ����� �	
���� �������� ����
���* � ����� ��

���� 
���������� ������� ��������$� ���� ������������� ��������������� �� 	��	#� �������� 

+��� ��� ������ ��	���	�� ������ ��������	 �	
���� � ������#$���� ����
�����h 

wiekowych w latach 1995 , 2007. 

Tab.22 -./01.0/2 34510 3 6/75874292:; 3451<3=:; 8>2 gminy Lubin 

ROK 
?@ABCADEF GDBHIGJ 

0-6 7-12 13-15 16-19 20-64 K65 RAZEM 

1995 943 888 472 593 5170 1101 9167 

1997 898 890 478 621 5369 1165 9421 

1999 872 935 508 789 5547 1236 9886 

2001 803 944 479 762 5799 1287 10074 

2003 718 930 526 756 6308 1304 10542 

2005 717 910 524 796 6858 1312 11120 

2006 720 901 547 824 7155 1295 11442 

2007 798 882 567 791 7498 1275 11808 

� LMNOPQR S STUVM WXPNMVYZ[OZ\ T OTUWXPNMVYZ[OZ\] 

Gmina Lubin, pomimo systematycznego wzrostu, ����������	�� ��� ��������� �� ��� �����

�	
���� � ����	 ���
	������ � ����	��	 
� ���
���� 
�� ���#� �����$
���� oraz 

�
��
������ �� ��� � ����	��	 
� ���
���� 
�� ������	 �	��^����#�.  

Tab. 23 _08`<ab 3 34510 6/<801:=c`=d 4 `456/<801:=c`=d gminy Lubin 

ROK 
efghij 

 

WIEK 

PRZEDPRODUK

CYJNY  

WIEK  

PRODUKCYJNY 

 

WIEK  

POPRODUKC

YJNY 

klmneop q qrisl

NIEPRODUK. NA 100 OS. 

W WIEKU 

PRODUKCYJNYM 

1995 9167 2579 5205 1383 76,1 

1997 9421 2581 5414 1426 74,0 

1999 9886 2724 5713 1449 73,0 

2001 10074 2583 6036 1455 66,9 

2003 10542 2515 6546 1481 61,0 

2005 11120 2561 7073 1486 57,2 

2006 11442 2570 7367 1505 55,3 

2007 11808 2610 7686 1512 53,6 

Miasto Lubin 

(2007) 
75681 13664 51961 10056 44,0 

Powiat tuvwxyzw 

(2007) 
105248 20003 71152 14093 47,9 

G{|}~�� ��007) 622993 93153 422908 116869 50,0 

Woj. 

C|��|���yzw�

(2007) 

2 878 410 519920 1898148 460342 51,7 

 

Z
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� ���� ������	�
 	������ 

W 2007 roku zanotowano 134 urodzenia, 129 zgon��� �������� ��������� ������� � ��� ! Od 

��"� #$$� %� &''# (�)�� �����)�* (��+,-.- ��.� / ���%�+0 �� #''' (�+��"�0.��� ����/���+

lekki wzrost, a od 2004 ro"� ��� �����.,/! 1�.� � �2���� (���� �+�%+�.,/ ���%"��- �% #$$� %�

&''' �!� � ����/���+ ��������-! 

Tab. 24 3456 7894:8;7< ;4=7>?5@ gminy Lubin w latach 1995-2007 

ROK ABCDEFGHIB 
URODZENIA na 1000 

JKLMNOPQ 

ZGONY NA 1000 

JKLMNOPQ 

PRZYROST 

NATURALNY NA 1000 

JKLMNOPQ 

1995 52 14,5 10,8 3,7 

1996 51 12,1 8,1 4,0 

1997 50 11,6 10,6 1,0 

1998 41 10,3 9,1 1,2 

1999 56 10,1 12,4 -2,3 

2000 47 8,9 7,5 1,4 

2001 41 7,5 9,5 -2,0 

2002 41 8,5 7,8 0,7 

2003 52 8,5 8,6 -0,1 

2004 56 10,8 9,5 1,3 

2005 51 10,9 8,4 2,5 

2006 65 10,3 10,7 -0,4 

2007 64 11,5 11,1 0,4 

� Migracje  

Od roku 1997 gmina odnotowuje �������,-.+ �+(�� (�2��.,� �� ������+ ������� Rw latach 

1996-1999 ok. 2'' ��� ��.���+� ����/���+ ����+(���.��� ������ �) %� S'' ��� � &''T ��"�). 

U%���� ��%��V.� ,+�� ��� ���� � ��W� ��/ � 2����.�.W #'' %� #T' ��� ��.���+! X"��"�,+ ��

����+(���.���+ �������,-.�( %�%����( ���%+( (�2��.,� � � +Y+".�+ ������+( ��.� � (�+��"�0.��

w gminie. 

Tab.25 Saldo migracji 

ROK 

 

ZB[C\I ]^[C\I 

SALDO 

MIGRACJI N_`abc Z MIAST 

ZE 

 WSI 

 

Z 

ZAGRA

NICY 

N_`abc 
DO 

MIAST 

NA 

dQbO 

 

ZA 

ZAGRA

MQPe 

1995 138 96 42 3 155 101 54 0 -17 

1996 204 145 59 4 210 170 40 0 -6 

1997 197 163 34 23 151 112 39 0 46 

1998 195 171 24 11 134 92 42 1 61 

1999 210 178 32 9 172 106 66 0 38 

2000 252 226 26 0 121 81 40 0 131 

2001 266 237 29 1 158 108 50 0 108 

2002 355 328 27 3 141 94 47 3 214 

2003 397 365 32 3 188 126 62 5 209 

2004 471 457 14 3 166 120 46 2 305 

2005 498 474 24 1 172 114 58 5 326 

2006 547 507 40 4 172 135 37 13 375 

2007 604 575 29 9 192 142 50 7 412 
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5.2. OSADNICTWO 

�� ���� ������	
� ���� �������� ��� �� ����	����	� ��� ����	��� � ��	
��� ��	
��� �����

����� 
� ���� � � ���
��!	"� #�� �
����� �������	� �$�� ���������� � ��%&�

����	����	�' �%$�( ��	
�	� &���$�� )�� ��"�' Obora, Osiek, Ras
"���( *+�"�����, Szklary 

,"���( �����"�( -�������	�( -�
�	
�� .�����/ �������( ��	
�	� ���-)�� ��"�( ��
� �� ���/ ��� 

� ����
� ���( ��	
�	� �� ��� ��"�' 0%	
����( Bukowna, 1������ ,"���( Gola, Gorzelin, 

-��&��"�( 2������( Raszowa, R��
��� 2���( 3�������. 4�
�"� &��
	
��"���	+ ����	����	� ��

przestrzeni lat 1984 - 2008 przedstawiono w tabeli nr 26. 

Tab.26 56789:; < =>?>@A BCDE-FGGH <I JKLMN@9<9:@K 

L. 

p. 
2����	����	� 1984 1993 1996 2000 2002 2004 2006 2008 Saldo 

1 Buczynka 75 68 60 63 58 56 53 56 - 19 

2 Bukowna 171 151 133 131 134 134 140 143 - 28 

3 *+�"����� 492 533 530 571 633 725 791 853 + 361 

4 *
������ 334 253 257 268 283 284 306 310 - 24 

5 1������ ,"��� 104 92 90 89 89 80 80 80 - 24 

6 ,�������	� 296 275 280 281 284 289 279 277 - 19 

7 Gola 100 90 86 106 123 124 133 166 + 66 

8 Gorzelin 143 135 141 139 145 157 151 159 + 16 

9 
Gorzyca 

0����"� 

250 202 

6 

212 

6 

221 

6 

224 

8 

262 

7 
304 

9 

368 

10 
+ 118 

+ 4 

10 Karczowiska 146 135 128 134 165 205 233 279 + 133 

11 -��&��"� 129 93 92 93 91 93 94 99 - 30 

12 -�
�	
�� 2��� 239 220 217 219 217 218 210 219 - 20 

13 Krzeczyn Wielki 702 383 386 426 454 492 601 652 - 50 

14 -�������	� 575 631 630 631 646 668 669 681 + 106 

15 Lisiec 223 251 256 248 251 268 261 274 + 51 

16 2������
�	� 379 359 365 343 335 326 321 333 - 46 

17 2������ 81 93 94 97 96 102 129 155 + 74 

18 Miroszowice 130 104 97 139 153 188 237 269 + 139 

19 

�����"� 

O�
�� 

#���"�
� 

705 621 

18 

35 

650 

20 

37 

695 

19 

38 

725 

19 

34 

743 

19 

33 

785 

20 

33 

785 

19 

22 

+ 80 

+ 1 

- 13 

20 Obora 550 595 624 695 757 836 921 978 + 428 

21 Osiek 397 359 371 409 471 633 787 976 + 579 

22 #���
�"� 305 266 267 281 289 328 356 392 + 87 

23 Raszowa 181 184 173 171 175 176 177 190 + 9 

24 4��
��� 2��� 78 84 86 93 90 89 81 84 + 6 

25 4��
"��� 768 743 768 824 861 881 921 961 + 193 

26 Siedlce 476 425 417 431 429 433 460 471 - 5 

27 
P�������	� 

Zalesie 

386 285 

19 

281 

16 

310 

14 

314 

15 

305 

14 
297 

14 

301 

13 
- 85 

- 6 

28 

P
����� ,"��� 

Q%��"� 

Owczary 

890 780 

9 

41 

775 

9 

37 

760 

9 

33 

760 

8 

35 

783 

8 

33 

799 

8 

32 

797 

8 

28 

- 93 

- 1 

- 13 

29 Ustronie 115 93 86 96 95 93 93 90 - 25 

30 .���	��! 251 223 226 213 216 212 210 218 - 33 

31 Zimna Woda 298 277 269 251 244 250 272 287 - 11 

 RAZEM 9966 9131 9202 9547 9926 10547 11267 12003 + 2037 
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5.3. RYNEK PRACY 

� Struktura zatrudnienia 

W 2007 ���� �����	 �
��	 ��	�������� ��� ����
���� ������	������ � �
��
� ��	��������

�� � ��� ��	� �� ��	�������� � ������	����	�� 
����
��	����� � ����
���
�� �����
�	 ��� 

��� �� �  ! � �����
�	 ��� ��� w tym w sektorze ������������ �� , co s�	���
�� !�" #" 	

��������� ��� - 56,0 %). Od roku 1998 �	��$���� ������	������ ��	��� �
��� ��	��������

(1997 % 1368 ����& '
����������� ��	�
��
�� ���� ��	�	 ��������	 ��	����	 �	����� �������

�
��� ��	��������" ��	�������� � ������(�� 
 �����
���
� �	� 
 � �����	��. Korzystnym 

��	�
��
�� ���� ������ �
��� ��� ����	������� ��
	�	���() ������	���� � �  * ���*� �

stosunku do 2003 (637) roku. 

Tab. 27 +,-./01.2 3 456758-,.9 :-,585390 34 69;.0< 3 gminie (bez podmio=>3 456758-,.?2.@ 5 A<.?B<9

7,-./01.2.@ 85 C 56>B 5,-? B9? 7,-./01.2.@ 3 456758-,6=3-.@ <:823<8/-A:2.@ 3 ,5A:<.=3<9D 

ROK 
EFGHIJ 

 

SEKTOR 

KLMIJNOHEPNQ

BUDOWLANY 

ROHRFS 

RYNKOWE 

ROHRFS 

NIE RYNKOWE 

SEKTOR ROLNY 

 

1995 1269 267 368 410 224 

1996 1309 433 260 432 184 

1997 1298 465 267 392 174 

1998 1368 490 311 402 165 

1999 1336 528 262 393 153 

2000 1230 498 249 349 134 

2001 1210 528 260 305 117 

2002 914 265 314 234 101 

2003 799 270 235 214 80 

2004 774     

2005 779    

2006 704    

2007 774    

Tab. 28 OsoB2 T<?2.?:9 7,53-8?1.9 8?<-U-A:5VW 456758-,.?1 34 32B,-:2.@ 69;.0< 

ROK 
EFGHIJ 

 

KLMIXPGL

STWO 

KLMIJNOH

OWE 

BUDOWN

ICTWO 

 

HANDEL I 

NAPRAWY 

 

HOTELE I 

RESTAURA

CJE 

 

TRANSPORT, 

GOSPODARKA 

MAGAZYNOWA I 

HYZM[E\] 

KE\LI^[SZXP

O FINANSOWE 

 

E_OHRF`

NIERUCHOMO

\ZS S aSLJ 

 

2003 637 57 65 216 35 74 23 56 

2004 661 57 76 225 37 69 21 60 

2005 680 63 73 225 34 68 22 61 

2006 726 63 80 241 33 68 25 72 

� Podmioty gospodarki 

b �  � �& 
���
	�� ��c ����
���� �	���������	���� w KRUPGN REGON (wzrost o 544 od 

1995 r). Korzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby podmio��� ������ ����	�
���� � d��*" d��� i 

2003 �&�" 	 �	�e� � �������������� �����	�� ������
����" �	���� 
 �	��	��" ��	������ 
 ������()"

�����	 �
��������(�
 
 f
��" �	��	" ��(����
���� f
�	������&  

g����	���� ��
���
�� ��
	�	���(�
 � ��
�
� poza rolnictwem jest handel - 272 podmioty co 

stanowi 29,4 # ����� f
��" �	��$��
� �����
���� ddc ����
��� - 12,4 % oraz ��(����
����

finansowe - 87 podmioty - 9,4 %. 

h�������	�	 �
$����() �� ����
��� �
���e� �	�����
	���� ���
e�� d ��� (851 podmioty co 

stanowi prawie 97 # ����� ����
����� �(��� ������� ���
���� ���� f
������ ����	�����

��	��� ��
	�	���()& b ��
�
� � �  * ���� �� ����� d (����
 
 1 ��e� ����
�� �	�����
	���� 

�
�
��� c ���& 
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Tab. 29 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w KRUPGN REGON wg sekcji  

ROK ������ �����	
� 
BUDOWN

ICTWO 

HANDEL I 

NAPRAWY 

HOTELE I 

RESTAURA

CJE 

TRANSPORT, 

GOSPODARKA 

MAGAZYNOWA I 

������� 

��
����

����������

CI I FIRM, 

NAUKA 

���������

WO 

FINANSOWE 

1995 381 0 34 114 47 13 15 21 

1996 468 0 37 151 57 17 14 31 

1997 546 1 39 186 68 21 13 39 

1998 592 1 46 195 72 20 13 43 

1999 665 1 58 212 76 22 14 48 

2000 711 1 64 218 83 22 23 59 

2001 651 1 63 190 81 29 23 60 

2002 706 1 69 209 77 35 32 71 

2003 779 1 79 237 78 42 29 70 

2004 812 2 89 251 73 45 32 74 

2005 831 2 86 250 72 41 31 77 

2006 881 2 94 266 72 40 34 88 

2007 925 2 115 272 80 37 33 87 

Tab. 30 �������� ��� ��!"#� $!"���%&' % "&'&��"(& )*+,- %� .�/(0�  "!/1'2/�/3  

ROK 456789 9 I MNIEJ OD 10 DO 49 :; < =<>?8@ 

2003 779 747 30 2 

2004 812 782 29 1 

2005 831 803 27 1 

2006 881 851 29 1 

A Bezrobocie 

BCDECDFGH IJHEKLMH INLJO PCQRLPLFSH TQULEDSC Q NRCDECV LUWXDLKRHGLMOVY ZNRQOVOMH[H IS\

EL RLKZ ]^^_ JL FQOV QHFQ\[H IOINCVHNOFQDSC RLID`a HPO LIS`UD`a VHKISVZV M bccd S LE RLKZ

bcce QDLMZ JLMRWFSa EL tendencji spadkowej. W 2006 r. zanotowano w powiecie Lubin 4051 

bezrobotnych (spadek o 5033 LIWP LE bccd RLKZY, w gminie Lubin w 2007 r. - 354 bezrobotnych 

LUW[CVf M NOV bb_ kobiet (spadek o 688 LIWP LE bccd RLKZY. Brak jest danych statystycznych 

ELNOFQ`FOch stopy bezrobocia dla samej gminy. 

gLQONOMDOV QGHMSIKSCV QHFhLEQ`FOV M FS`UZ LINHNDSFh EMWFh XHN GCIN QVDSCGIQHG`FH IS\

XSFQPH PCQRLPLNDOFhf H NHKiC QMS\KIQHG`FH IS\ XSFQPH LjCRN JRHFO LRHQ XSFQPH JLEG\a JRHFO TEZiO

IJHECK IQFQCUWXDSC MkRWE V\iFQOQD XSczby bezrobotnych), negatywnym l wolniejszy spadek 

bezrobocia kobiet.  

Tab. 31 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % (w nawiasie stopa bezrobocia wg danych Narodowego 
��%�(&/3$&�� m ��1 n1�$�o/� � p�&�(#!q ( rssr "tu 

ROK =4@v w4xy4zxv ={4?7|= }4=<|~ x��<���< 
POWIAT 

57454=��< 

POWIAT 

POLKOWICKI 

PODREGION 

LEGNICKI 

2000 18,4 7,3 15,9    

2001 21,5 9,9 17,8    

2002 22,4 (25,6) 12,3 (18,3)     

2003 23,8 12,9 (17,1) 19,8 25,3 16,7 22,1 

2004 22,4 12,3 17,6 23,7 15,6 21,4 

2005 20,6 10,9 14,2 22,0 14,3 19,5 

2006 16,6 8,0 10,5 18,0 11,4 15,4 

2007 11,4 4,5 7,3 12,9 8,3  
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Tab. 32 Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy z powiecie ��������� 
(stan na 31.12) 

ROK 
BEZROBOTNI 

�	
�� 

BEZROBOTNI 

��������� 

BEZROBOTNE 

KOBIETY 

BEZROBOTNI 

�����������  ��

PRACY  

12-!" #��#��� 

BEZROBOTNI 

�����������

BEZ PRACY 

PONAD 24 

#��#��� 

2003 9084 3910 5174 1871 2188 

2004 7086 2847 4239 1164 1811 

2005 5567 2133 3434 722 1299 

2006 4051 1389 2653 480 726 

Tab. 33 Bezrobocie w latach 1997 $ 2006 w gm. Lubin 

ROK 

LICZBA BEZROBOTNYCH (STAN NA 31.12) 

�	
�� 

 

W TYM: 

%&���'(# KOBIETY 

BEZROBOTNI 

�����������  ��

PRACY  

12-!" #��#��� 

BEZROBOTNI 

�����������  ��

PRACY PONAD 24 

#��#��� 

2003 1042 521 521   

2004 854 383 471   

2005 700 290 410 92 208 

2006 501 183 318 59 115 

2007 354 127 227   

 

5.4. CHARAKTERYSTYKA ZAINWESTOWANIA 

) Mieszkalnictwo 

*+,-. Lubin /0+,12/3451 63676 11800 6289: ;0 515 <1=1-,1 >?2<.@451 @=/1A1 >2/?2<3,+

94A6>-,B<>6 /0C=6A6>1D ,-A?>,A40E-1 94A6>-,B<>6 51A-6=6A/,--1 6=0/ > +0715 ,E6FB,

budownictwo wielor6A/,--1: GA1B?A6>0-H >,.32/6FI /094A6>? 2<0-6>, > C+,-,1 /094A6>0

/0C=6A6>0 />,H/0-0 / J4-3B5H =6E-,B/H: K6=0/ >,.32/0 ,E6FI -6>?BL 69,13<8> @62,0A0 51A-03

BL0=03<1= >,EE6>?: M6<?B/? <6 > 2/B/1C8E-6FB, +,152B6>6FB, <03,BL 503N KL=82<-,3D *6=/?B0D

O,76=0A/,B1D P=/1B/?- Q,1E3,D R96=0D P0=B/6>,230 , S02/8>30: 

Q1A74C -0=6A6>1C6 2@,24 @6>2/1BL-1C6 > TUUT =634 9?7? > gminie 2828 mieszkania (w tym 

2775 mieszkania /0+,12/30-1 -0 2<071)D 0 > TUUV = WXYU +,12/30Z, z tego: 

629 mieszkania o pow. 4[?<36>15 49294 +\ wybudowane przed rokiem 1918 (18,0 %), 

1119 mieszkania o pow. 4[?<: 94978 +\ >?9udowane w latach 1919 ] 1944 (32,1 %), 

202 mieszkania o pow. 4[?<: 13900 +\ wybudowane w latach 1945]1970 (5,8 %), 

160 mieszkania o pow. 4[yt. 13966 +\ >?94A6>0-1 > E0<0BL 1971-1978 (4,6 %), 

332 mieszkania o pow. 4[yt. 27747 +\ >ybudowane w latach 1979]1988 (9,5 %), 

373 mieszkania o pow. 4[yt. 50338 +\ >?9udowane w latach 1989 ] 2002 (10,7 ^_D `7HB/-,1 /

+,12/30-,0+, 9.AHB?+, > 94A6>,1_ 

157 mieszkania o powierzchni u[?<: 22670 +\ >?budowane w latach 2001 ] 2002 (4,4 %), `7HB/-,1

/ +,12/30-,0+, 9.AHB?+, > 94A6>,1_, 

aaT +,12/30-,0 6 @6>,1=/BL-, 4[?<: bcacW +\ >?94A6>0-1 > E0<0BL TUUW ] 2007 (18,9 %), 
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�������� � ���	�
������ ������� � ��������� 

��
 ����
� � �����	���� �����
	�� ���� w gminie 	������� ���szkania wybudowane przed 

rokiem 1944 bo ponad 50 � ����� ���	�
��� 

W gminie wg stanu na 31.12.2007 ���� 3490 ���	�
��, 15 911 izb � ������� ����������� 336,9 

��	� � � !�����	� ��������hni mieszkaniowej w okresie 1989 - 2007 ��� wysoki � �����	� ponad 30 

%. W okresie ��� ������ �� ����
� ""#$ ���	�
���� �� %����� "#&' ( 1988 wybudowano tylko 

694 mieszkania).  

)��%
�*+ ��	����, �	
�-��
� �����
���������� ��	��
������ ������� ���	�
��������,

���	�
���� ������ �� ����
� ��
������� �����	������� � ����%�� )	
�-��
� ���	�������

���	�
�� ���������� 	�� Spowodowane to jest ��	���� %����� ������ ���	�
�� ������� �

zabudowie jednorodzinne, ������ 	�	������������ ����	�� %����� %����*��. W "##' �� �� �	��

���������� $",. � ����������� ����
���� mieszkania, a w 2007 w����*+ �� ����	�� �� $/,5 � ,

(������ %����	
� - 21,7 m
2
, ���� ��%��*%�	
�� ( 23,7 m

2
�� !�������� %����� �	�� � ���	�
����

����	��� w 2007 r. 3,38 � ������	���� 	� � 0,'" � "##' roku (������ %����	
� - 2,91, woj. 

��%��*%�	
�� ( 2,8). Gmina Lubin ��%��� �� gmin �����
������������ 	� ���� ������������

����
��� ������������ �� " ���	�
���� !�������� ���%
�*+ ����
��� ���	�
���� ����	��� �

roku 2007 (wg rocznika statystycznego WUS) 96,5 m
2 

i ��	� �� ���%
�*+ ���� ���	�� ��� �%�, woj. 

��%��*%�	
���� - 66,4 m
2
 oraz powiatu %����	
���� 63,0 m

2
. ) ���������� �� *������ ��������
�

wypada korzystnie, �	������� ���� %��	�� ��������� � ���������� ����������� ����
���� �� "

���	�
���� ���� � ���������� ����������� ����
���� ���� 	���	�� �  pr�������� %������ �	�� �

mieszkaniu. 

1%� ��	������%���� ����	����*�� gminy %����� �����
�� ���� ���	�
�� 
	���������� 	�

��	�������2 

 

Tab.34 3456789 9 :9;<=8>79> ?@ :9;A<BC?CDB9 E<F>7 7> GHIJHIKHHL MIN 

L. 

p. 
O���	����*�� P%�*+ �����
�� P%�*+ ���	�
�� 

1 Buczynka 22 22 

2 Bukowna 37 41 

3 Q���	���
 175 244 

4 Q������+ 59 89 

5 1������ R���� 24 34 

6 R��������� 73 76 

7 Gola 34 49 

8 Gorzelin 41 48 

9 
Gorzyca 

S�%���� 

69 

5 

83 

5 

10 Karczowiska 67 70 

11 T������� 28 32 

12 T������� O��� 39 62 

13 Krzeczyn Wielki 97 156 

14 T	������� 70 215 

15 Lisiec 64 88 

16 O���������� 31 35 

17 O���	�� 95 104 

18 Miroszowice 63 74 

19 

U���	��� 

V���
 

!������� 

177 228 

20 Obora 190 272 

21 Osiek 204 215 

22 !��	�
�� 68 81 
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23 Raszowa 56 58 

24 ������� ���� 18 28 

25 ������	a 219 288 

26 Siedlce 70 96 

27 

	������� 

Zalesie 
87 126 

28 


�	���� ����� 

���	�� 

Owczary 

125 252 

29 Ustronie 22 27 

30 ������� 65 66 

31 Zimna Woda 71 80 

 RAZEM 2465 3344 

 

�����	�������	� ����� ������� �����	������� �� ������� gminy Lubin � ��������iu ze 

�������� ��	� ��	��� ��!�������� wg stanu na rok 2007 ����������� ����"��� ������# 

Tab. 35 $%&'()*)+, -*.%/'( 0+,.-1*)+%(234 

GMINA: 

56789:;<=> ?:97@>

ABC@ 

W 1 MIESZKANIU 

2007 

56789:;<=>

5AD:8679E=:> FGH<IAD> 

1 MIESZKANIA W M
2

 (2002) 

2007 

56789:;<=> 5OWIERZCHNIA 

FGH<IAD> 

W M
2 

NA 1 OS. 

2007 

GMINA LUBIN 3,38 96,5 28,5 

POWIAT LUBIN 2,91 63,0 21,7 

JKLM NKOPKQOM 2,80 66,4 23,7 

�����	�������	� ����� ������� �����	������� �� ������� gminy Lubin � ���������� �

poprzednimi latami (dane WUS) przedstawia pon�"��� ������# 

Tab. 36 R%-('S -*.%/'( mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich 6 lat 

ROK 

TUVWXYZVZ [WU\]^T _Z`U[VWYZ\Tabc 

:?Ade

f:8B7I>g 

 

:?Ade :7@ 

 

POWIERZCHNIA 

FGH<IAD>

f:8B7I>gD f
2 

 

56789:;<=>

?:97@> ABC@  

W 

1 MIESZKANIU 

 

56789:;<=>

POWIERZCHNIA 

FGH<IAWA 

1 MIESZKANIA 

W M
2 

 

56789:;<=>

POWIERZCHNIA 

FGH<IAD>  

W M
2

NA 1 OS. 

 

GMINA LUBIN 

1995 2609 10346 192699 3,51 73,9 21,0 

1996 2621 10421 194353 3,54 74,2 20,9 

1997 2637 10514 196665 3,57 74,6 20,9 

1998 2660 10657 199721 3,59 75,1 20,9 

1999 2676 10750 202064 3,69 75,5 20,4 

2000 2705 10919 206459 3,70 76,3 20,6 

2001 2734 11078 210362 3,68 76,9 20,9 

2002 2828 12523 251262 3,64 88,8 24,4 

2003 3185 14164 291153 3,31 91,4 27,6 

2004 3254 14557 301593 3,33 92,7 27,8 

2005 3346 15081 315226 3,32 94,2 28,3 

2006 3405 15426 324155 3,36 95,2 28,3 

2007 3490 15911 336915 3,38 96,5 28,5 
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Sytuacja mieszkaniowa w gminie ulega powolnej ale �������������	 
�
���� ������ 	����

������ � ������� ��������� 
���������� 
���
���	��� �� 	������ ���������� 	�� � �
����enie 

 ������ � 
������	 ������ ������ ��  �������� �� 
�
�������� ���  od 1995) 
�
���� ����!�

�������� ���"����. 

# $%&'()(* &+,-.&(/'0 ' /(12( 

3�!��� ������ ��
���������� �� 
���� 
�������ole oraz szk�!� podstawowe. W roku 

szkolnym 2008/2009 na ter���� ����� 4����	����!� 5 
����������� 6 ������!� 
�������������


��� ����!��� 
��������� ���� 7 ����! 
���������� 

Przedszkole gminne publiczne zlokalizowane jest  ���	������� 8������� ������!�


����������� 4����	���	�  ����!��� 
��������� 9 :rzeczynie Wielkim, Niemstowie, Osieku, 

;�������� ���� ;�������� <������� 

Wychowaniem 
������������ ��	����� 	��� 151 dzieci, co stanowi 51,0 = ���!� ������ 

wieku przedszkolnym. 

Tab.37 Przedszkola 

ROK: 
PRZEDSZKOLA 

SAMODZIELNE 
>??@ABCD 

>??@ABCD EF@D

G@H>CBCH 

DZIECI W 

PRZEDSZOLACH 

DZIECI W 

>??@ABCBIJ EF@D

G@H>CBIJ 

RAZEM 

DZIECI 

1995 2 4 9 72 136 208 

1996 2 4 9 78 130 208 

1997 2 4 9 91 137 228 

1998 2 4 9 73 120 193 

1999 2 4 9 79 129 208 

2000 2 4 9 78 139 217 

2001 2 4 8 76 136 212 

2002 2 4 8 68 105 173 

2003 1 2 6 54 92 146 

2004 1 3 6 62 69 131 

2005 1 2 6 47 90 137 

2006 1 3 5 69 67 136 

2007/ 

2008 

1 3 5 74 77 151 

Na terenie gminy (rok szkolny 2008/2009) 4����	���	� 7 ����! 
���������� �� ��9  

K�������� ;���!� K������� ��� Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim z klasami I-VI, do 

����� ����!� ������ ���	�������9 L������ <������� :������� M�!�� :������� N����� � �������

:������� �������� �� ������ O����; ������ ������ P QR� ������ ������!� P 6, 

K�������� ;���!� K������� w Niemstowie z klasami I-ST� �� ����� ����!� ������

���	�������9 M�!��������� M�!����� U����� V������� K�������� <���!����; ������ ������ P 64, 

������ ������!� P 6, 

K�������� ;���!� K�������  Niemstowie Filia w Osieku z klasami I-TTT� �� ����� ����!�

������ ���	�������9 :!�
���� W���� � K������; ������ ������ P XY� ������ ������!� P 3, 

K�������� ;���!� K�������  Ras���� � ������� T-VI� �� ����� ����!� ������

���	�������9 L�������� L������ <�������� :���������� 8�s����� 8����� M�!�� O������

Wierci�� � ��mna Woda; ������ ������ P 57Q� ������ ������!� P 9, 

K�������� ;���!� K������� ��� Z������ ;����������  ;�������� � ������� T-VI, do 

����� ����!� ������ ���	�������9 [�������� \����� <����� :���������� ;������� ;�!�������

Ustronie i Zalesie; liczb� ������ P 5]5� ������ ������!� P 6, 

K�������� ;���!� K�������  ;�������� <������ � ������� T-ST� �� ����� ����!� ������

���	�������9 O����� W������ ;������ <���� � W����^ ������ ������ P Q]� ������ ������!� P 6. 

[���� ������ � ���	������� :!�
���� W����� K������� <���� M��������� � [���stnik 

��������� �� ;���!� K�������	 �� _  O�������  
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� ������� � ��	
������� 	�	�
�������� 	�����
� ������ ���
�� ��	������ ��

���
�	����� ���� 	����� �������� � ���
����� ������	�
� �������� �� ���� ���� ��	����

����������
 ���
�	����
 � ������������ ���� 	����� ���	�����
 � ������������ ��   !"

#������������ ��  �!" $��
� �����
 ��  %!" &����
 ��  %! ���� '	�(������� ��  %!) 

*� �
�
�
 ���� �
 +�������
 ,��
 ��������" �������
 � �
�
� ���� ���(	������ ��

������-� ����������� ���
� #��	�� .���) 

� ��
�	����/�� 0��-	��� ������������ �
	� �-��
, $
	�-� ���-� � 0��-	���� � 	����

��-�
�� �������1 ���
���
��
 2
������ �	�������
 � �������� 3 technik architektury 

krajobrazu, technik spedy���" �
���� �
����� ���� ������ 4����
��� � 	�	�
��
 �������

�	�������� � �������� 3 technik spedytor oraz technik agrobiznesu. 

Tab.38 56789: ;8<=>?@8@A (SPECJALNE) 

ROK 

LICZBA 

BCDEF 

 

LICZBA 

GHHCIJFEK 

 

LICZBA NAUCZYCIELI 

LMFNGCJOPQHNIGNRST 

LICZBA 

QSCNIEW  

LICZBA 

JUBGVKMNOEK 

1998 11 (2) 70 (5) 95 1060 (49) 122 (14) 

1999 11 (2) 65 (3) 86 914 (31) 130 (17) 

2000 11  56 75 777  

2001 10 55 71 783 127 

2002 10 (1) 55 (2) 67 771 (25) 138 

2003 7 (1) 43 (5)  717 (37) 115 (8) 

2004 7 (1) 43 (4)  691 (35) 109 (10) 

2005 7 (1) 42 (9) 76 653 (33) 123 (4) 

2006 6 (1) 37 (10) 77 612 (25) 112 (9) 

2007 6 (1) 37 (3) 79 575 (24) 121 (7) 

2007/2008 6 37 91   

W XYZ[\]^ ] [_]^`a b_[c^defa 

� ����
	�
 �
������� �����(�
�� ���� Lubin ��	������� �
	� ���
� 	������
 � Lubinie 

oraz we ���������. &��
�( �������� na terenie gminy ���
��� *�
�������� $&$ &/���
�

#
����� 4���� � .����
" ���� �� 
���-� �
���	���� ����� 	�
�����/�� ��
������" �
���� ������"

stomatolog, itp.) oraz ��
�	�� &/���
� $������ � g�s�-��
" ��
�	�� &/rodek Zdrowia w 

��������� �-����" 4��� .
���	�� � ��
������ ���� 4��� .
���	�� � #������������) 2���

��
��	�
 �/����� ��
,� �� *�
�������
�� $������ &��
�� $������
� &/����� #
����� 4����

� .����
" ������	� 4��� .
���	�� � #������������ ��
,� �� Centrum Diagnostyczno 3 

2
���
�����
�� h#ijk0l�m ��) � o.o. w Lubinie. W gminie ������ �-��
, punkt apteczny. 

W Kultura 

l	���� ������� �
��
�
����
 	� ���
�:  

���� &/���
� '������ � g�	�-��
" ��-�
�� ����
���� /��
����
 ��
�	��
 �1 n�����
"

Bukownej" ������������" ����
���
" '�������	����" .�/��" #������������" #���	
�" Pieszkowie, 

g�	���
�" g�	�-��
" ��
��ieniu, Zimnej Wodzie, Osieku, 

���� &/���
� '������ � '	�
�������" ��-�
�� ����
���� /��
����
 ��
�	��
 �1 '��������e, 

0��-	����" #���	��������" ��
������" ������������" 0�
�o��" &����
" '��
����
 ��
���� ����

/��
����
 /������	���
 � ��
������ ���� 	����
 ���	�����
�" � 0��-	���� ���� $
	���
 ���-�

Rolniczych, w Krzeczynie Wielkim przy szkole podstawowej, w Niemstowie przy szkole 

podstawowej, 
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������ ������	
�� �������� � �������
 � ������� � �����	����� ��������� ��������

��������������  �
��	���
� ������������� ��!���������� "���!�������� #����
 ���� $���
%

Wodzie. 

 � 	
�
��
 !���� ���	����� ���� ��	��	����� 	����� &��
�
 �����	��� �
�&��� folklorystyczne  

� ���
�����-������
'��
( �����
 #)����� "��	��� ��!�����%� ���	�&�%��
 ��&�
�� ���	������-

�)���	��
* ���	��� +�������
 ���	������
� ��	
�����
� &�,�	���
� ������
��� ���	�����
 �

�)���	��
-� �������� ��� ���
�� � ������
'� +&���	����
� �
�ytatorskie, czytelnicze), imprezy 

�������
 +�����	
��� �
�	���� ������ �����
%���
 � ����������
-� �&
�	���
� ����
�	�� ���	�'


���������)����
 � ����%� �������	�)�� &�,�	������ � ���������� &������� .����� ����	
�
����,/*

muzyczne, plastyczne. 

Na terenie !���� �����%���%� ��)����� � ��
%�����)�����* �����	���� ��
���
�� 0������

������ ��!������
� �������� "���!����
 +��
������-� ����������
�  �
��	��� #����� #��
��

�
������ �������� Siedlce� ������� ����
� $���� 1��� ���� ��&���
 � ��
%�����)�����*

Bukown�� "��&�	��� "���!����
 ���� ���������
( 

2 34567689:;<=; 6 >?<@7ABC 

D���!� � ����
��
 �������	���%� ������������
 �� �� 	
�
��
 Miasta Lubina( $��%��%� ��� 	�	�%*

D���� ������ ��
����� ���� ����� � D���� �	��� ������
!�( 1 E�����
 �� ���%� ��
�����

Komenda P����	��� ����%�� �	��� ����� �����!�
� �(��( ��
%��%
 ����� E����( 1 ��
)��
 ������

�����
' "��
��� ����	��� �	��'� �'���
% � �	��� �� 	
�
��
 !���� ��&��&����%
 ���
���F

%
����	
� �	��'� &�'���
% �  �
��	���
� "���!�������� $���
% 1����
� �������
� ���larach 

�������� "��
�����
 1�
����� ��
�,��, Raszowej oraz Gorzycy. Na terenie gminy funkcjonuje 

&������� &���	���-telekomunikacyjna w ��
%�����)�� ����������
. 

2 Sport i rekreacja 

Na terenie gminy Lubin ������%� ���	�&�%��
 ��!������%
 sportowe: LKS Polonia w Krzeczynie 

1�
����� E"� D��� � �������������� G���� � "���!�������� �	��������
��
 H��	��� � #����
� E"�

��	�� � ��
������� I��	���� �  �
��	���
� J���� � E"� D"� K
��� �	����� � �������
 ����

�
��%� K
���� �	����
!�� ���� "�������
%� ���� ���	���
%� ����  �'�
% J����
% ���� ��������.  

1������)F ��
%�����)�� &������ �!�������	�&�
 ������ �� &���� ��'�
%( 
��� �
�	��

���
�	�� &��
��	������ � 	��
�� &���'
%( 

Tab.39 Obiekty sportowo-LMNLMOPQRSM TU VWMRXPYTYZPW [X\OS ]^^_ L`a 

L. p. bcdefghihjk OBIEKTY 

1 
�����	��� - lmnopm qrstnsoqu qruvnvwmtu xm ynzpn vm{vu| w}nvvu mw~�vmxmoq�yvu� 

- mlmp � lmnops xm ynzpn onsqpmtu| w}nvvu mw~�vmxmoq�yvu� 
- oq~z xm quvnos oqmzmtuwm vs y�s�� �slst 

2 

Czerniec - yuzvmt�}nsrmtu lmnopm qrstnsoqu qruvnvwmtu xm y�npn vm{vu|� w}nvvu�

ow~�vmxmoq�yvu� 

- }szu lmnopm qruvnvwmtu� w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu� 
- lmnopm tnu�m��vp��|vu so�s�qmtu �xm ynzpn vm{vu|� ynzpn onsqpmtu|� ynzpn r���vu|�
w}nvvu mw~�vmxmoq�yvu� 

- oq~z xm quvnos oqmzmtuwm mlmp �tnuq�n�� tnu|opnu|� 
- boisko trawiaste do pliki siatkowej, w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu 

3 
0������ ����� - lmnopm qruvnvwmtu qrstnsoqu xm ynzpn vm{vu|� w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu� 

- lmnopm qrstnsoqu xm ynzpn onsqpmtu|� w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu� 
- oq~z xm quvnos oqmzmtuwm yr�� lmnop� 

4 
��!������
 - boisko wielofunkcyjne asfaltowe prz� l�zu| o�pm�u� w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu� 

- lmnopm qrstnsoqu xm ynzpn r���vu|� w}nvvu� mw~�vmxmoq�yvu� 
- oqmn xm quvnos oqmzmtuwm yr�� l�zu| o�pm�u 

5 
Gola - lmnopm qrstnsoqu qruvnvwmtu xm ynzpn vm{vu| n onsqp~tpn w}nvvu

mw~�vmxmoq�yvu� 

- oq~z xm quvnos oqmzmtuwm vs placu zabaw 

6 
Gorzyca 

������� 

- teren rekreacyjny, 

- oq~z xm quvnos oqmzmtuwm yr�� �tnuq�n�� tnu|opnu| 

7 Karczowiska - lmnopm qruvnvwmtu qrstnsoqu xm ynzpn vm{vu|� w}nvvu mw~�vmxmoq�yvu� 
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- ���� ������ �������	
 	�
���������
� �����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� �� ���� ����	 

8 

�������� - �
���	���� �	
 ������ �� ����� ��!�
�� �����
� �������������
� 

- ������ � �	����
 �
���	���� �	
 �� ����� ������	
�� �����
� 

�������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� �� ���� ����	 � �� "	�
���� 	�
����
� 

9 
Krzeczyn Wielki - boisko szkolne przy SP, 

- �
���	���� �	� ���� ����������� � �� #$� 

- boisko �
���	���� �	
 �� ����� ��!�
� 

10 

�%&'(&)&*+ - �
���	���� �	
 ������ �� ����� ��!�
� � ������	�� , ����
�
 ������


-
�
 ���� 	���.� �����
� �������������
� 

- boisko wielofunkcyjne o powierzchni asfaltowej, 

- �� �
���� �� � ��� ��
�������
� , ����� �����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� ���� ���
��� -��� ����	. 

11 

Lisiec - �
���	���� �	
 � �	����
 ������ �� ����� ��!�
�� �����
�

�������������
� 

- 2 boiska trawiaste do si����	��� �����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� � �� ������ �� ���� ����	 

12 

/&��0123&*+ - �
���	���� �	
 � �	����
 ������ �� ����� ��!�
�� �����
�

�������������
� 

- �
���	���� �	
 � �	����
 ������ �� ����� ������	
�� �����
�

�������������
� 

- trawia��
 ������ �� �����  ���
� , ����
�
 ������
� �����
�

�������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� ���� "	�
���� 	�
����
� 

13 /&��%)1 - boisko wielofunkcyjne asfaltowe, 

- ���� �� �
���� �����	
�� � �� "	�
���� 	�
����
� 

14 

4&+5%��� 

613+7 

8�2(�03+ 

- sala gimnastyczna przy SP, 

- �
���	���� �	
 ������ �� ����� ��!�
�� �����
� �������������
� 

- ������ �������	
 	�
���������
 ���� 9#$� 

- ������ �� ����� ������	
� ���� 9#$: 

- boiska szkolne przy SP 

15 

Obora - �
���	���� �	
 ������ �� ����� ��!�
� � ������	��� �����
� �������������
� 

- ������ �������	
� 	�
���������
 -�� ������	��� �������	�� � �����  ���
�.

�����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
��� �����
 ���
� #$ ���� ���� ����	 

16 

Osiek - korty tenisowe przy SP, 

- ������ �� ����� ��!�
� � ������ �� ������	��� �����
� �������������
 -� ��

� ���
 �� ; ���	��. 

- ���� �� �
���� �����	
�� � �� #$ 

17 8&+%37�� - ������ � 
�����	
 �� ����� ��!�
�� �����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� � �� ������ 

18 Raszowa - ������ � �	����
 �� ����� ��!�
� -	 �� ��. �����
� �������������
� 

- < ������ � �	����
 �� ����� ������	
�� �����
� �������������
 

19 =1%3��1 /1�1 - ���� �� �
���� �����	
�� 

20 

=1%3��71 - �
���	���� �	
 ������ � �	����
 �� ����� ��!�
�� �����
�

�������������
� 

- boisko przy SP, 

- ������ �������	
 �� �������	�� � ����� ��atkowej, 

- korty tenisowe przy SP, 

- kompleksy boisk przyszkolnych przy SP, 

- ���� �� �
���� �����	
�� -� �� ������ � �	������. 

21 
Siedlce - ������ �����
 �� ����� ��!�
� 	 �� ��� 

- sala gimnastyczna + zaplecze socjalne (szatnia) przy SP, 

- ���� �� �
���� �����	
�� -betonowy w parku) 

22 

>7�12��&*+ 

Zalesie 

- ������ �� ����� ��!�
�� � �	����
� � 
�����	
� �����
� �������������
� 

- ������ � �	����
 �� ����� ������	
�� �����
� �������������
� 

- ������ �������	
 	�
���������
 �� ������	��� �����
� �������������
� 

- ���� �� �
���� �����	
�� ���� ���
��� -���� ����	. 

23 
>37?10@ A�0)+ 

BCD7�� 

- kompleks boisk szkolnych przy SP, 

- �
���	���� �	� ���� ����������� � �� #$� 

- ������ 	�
���������
 �������	
 -�� ����� ������	
�� �������	�� � �����  ���
�.
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Owczary ������� ������	�
����� 

- 
��� 	� ����
� 
�������� ��� ���
���� ������	�
������ 

24 
Ustronie - ���
�� 	� ���� ������� ������
��� ����������� ������� ������	�
����� 

- ���
�� ������
�� 	� ���� 
��������� ������� ������	�
����� 
- 
��� 	� ����
� 
�������� ��� ���
�� 

25 �������  - 
��� 	� ����
� 
�������� ��� !�������� ����
���� 

26 
Zimna Woda - ���
�� 	� ���� ������� ������
��� ����������� ������� ������	�
����� 

- ���
�� �����"�������� �
"������� ������� ������	�
����� 
- 
��� 	� ����
� 
�������� ��� !�������� ����
���� 

# Turystyka i wypoczynek 

$%�&' ()*+,&-.� */,*-&0,1, (-2)%� 1'3,rami turystyczno-wypoczynkowymi. Posiada 

�&/���*-.4�� 1'3,�) +�5)�,(&��5�6 5 0/7�)�8 &' -1'9: 5'*;-9-.4 (1' ,<*5'�) +�5)�,(&��5� ,<.:/�

+�'1&4 ,�8�,&4= ><*5'� ?8�,&�,&�9, @�'.,<�'5- Dolina Czarnej Wody oraz Rezerwat 3�A&)

Zimna Woda. Na terenie gminy *5�5�973&�� 1 +,;-(&�,1�. � +7;&,�&�. �5:A�� 1)*/:+-.4 5&'�5&�

pow���5�8&�� 3'*71. W +,;-(&�,1�. � +7;&,�&�. �5:A�� 5&'.(-.4 *�: 0,%+3�0*) 3�A&� 5 3'*'%�

przydatnymi do rekreacji.  

�'3,�) 0�'.,5&'1�5� 1�424 *�: 5 %��.*�,1,A��'%�6 1 0/7�)�8 1)*/:+-.4 �&/���*-.4�� 5'<)/0� 

architektury ,�'5 5��3� -�54(5,&' , �8'�'0/��5� 5'<)/0,1)%.  

B, &'.���0'1*5)�8 &'3�24=  

- 5�*+7; +';'�,1) 5 +,�54/0- CDEEE 1F 1 ?8�7*/&�0-6 <'�,0,1) +';'� 1 G503'�'�8 $7�&)�86 5�*+7;

+';'�,1) 5 CDEEE 1F 1 @�5��5)&�� ���30�%6 5�*+7; +';'�,1) 1 H'*5,1�. I';�. 5 0F CEC 1F6

+';'� 5 J +,;F CEC 1F 1 @*��9�&��'�86 +';'� K,&*/,&' 5 CDEE 1F 1 G0;'(,1��'�86 murowany 

(17� <'�,0,1) 1 @�5��5)&�� I';)%6 ��&�*'&*,1) (17� 5 EE +7;F CDE 1F 1 ><,�5�6 +';'�� 1

L�A�- � $7�5)�y, 

- 0,A��,;) , 5';,2�&�'�8 9,/)�0��8 1 G503'�'�8 $�&F6 ?8�7*/&�0- � $7�5)�) ,�'5 0,A��,;) 1

H'*571�� � M�%&�. �,(5��6 

- ,9�7( ,5(,<&) 5 +,�5F CDEEE 1F 1 @�5��5)&�� I';)%6 ,9�7( 9,*+,('��5) 5 0, �' CDEEE 1F

+,1�:0*5,&) , +'�0 &'/-�'3�*/)�5&) 1 @�5��5)&�� �E0F6 ,9�7( ,5(,<&) 5 3 +7;F CDEE 1F

+,1�:0*5,&) , ,9�7( �,%'&/)�5&) 1 ?8�7*/&�0-6 ,9�7( ,5(,<&) 5 0, �' CDEEE 1F 1 $7�5)�)6

,9�7( ,5(,<&) 5 +,�5F CDEEE 1F 1 G503'�'�8 $�&F ,�'5 +'�0� � ,9�,() 1 ><,�5�6 L�A�-6 M�%&�.

Wodzie, Gorzelinie, Raszowej i Bukownej. 

N-�)*/)0' � ��0��'�.' 5 -1'9� &' (,9,(&� -1'�-&0,1'&�' A�,(,1�*0,1� � 03�%'/)�5&� /�.

�5:A�� 1,.�17(5/1' (,3&,A34*0��9, */'&,1�O %,2� �*/,/&46 �8,O .�*5�5� &��(,*/'/��5&��

�,51�&�:/4 9';4P 9,*+,('�0�F �'�-&0� +�5)�,(&��5,-0�'.,<�'5,1� ,�'5 <3�*0,AO +,;,2�nia regionu 

1 */,*-&0- (, %�'*/6 ' 51;'*5�5' L-<�&' L�9&��) � $;,9,1'6 ('.4 1��3� %,23�1,A�� */1,�5�&�'

'3/��&'/)1&)�8 P�7(�; -/�5)%'&�' (3' 3-(&,A�� ,<*5'�71 1��.*0��8F I�:(5) �&&)%� *4 /, �,517.

turystyki, agroturystyki i wypoczynku weekendowego (StrategQR STUVTWX TYZURS[V VQ\WZ]Q^_

VTW\V[`UaVR `TbcTdbeZ]Q\fTgh 

# ijklmno pjqrstktuvj v wqxwpv symuvtqxj 

W Gminie Lubin (2008 r.) funkcjonuje z{ +3'�71�0 8'&(3,1)�8 1 %��.*�,1,A��'�8= @�5��5)&

���30� � |��%*/71 +, z6 >*��0- � H'*571�� +, }6 @�5��5)&�� I';)%6 I�;,*&�.6 G0;'(,1��'�86

G503'�'�8 $7�&)�86 ><,�5�6 @*�:9�&��'�8 +, 2 oraz Gorzycy, Pieszkowie, Raszowej, Zimnej 

�,(5��6 ������&�-6 I��,*5,1��'�86 @;,+,/,1��6 $,9,;,1��'�86 ?5�� �-6 @'��5,1�*0'�86

?8�7*/&�0- � I�;,�'(5��'�8 +, JF ~*;-9� 8'&(3,1� *4 */,*-&0,1, (,<�5� �,51�&�:/� - wzrost liczby 

*03�+71 ,( J��� �F (, �{{} �F 5 }� (, ��F G4 /, &' ,97; +�)1'/&� *03�+) 5 '�/)0-;'%� *+,2)1�5, � 

+�5�%)*;,1)%�6 ,(5��2,1)%�6 �8�%��5&)%� � +,*�'('.4 �8'�'0/�� -*;-9 1<-(,1'&)�8F G/'&

/��8&��5&) ,<��0/71 8'&(3,1)�8 .�*/ &' ,97; (,<�)F 

E*/&��.� �71&��2 Jz +3'�71�0 9'*/�,&,%��5&)�8= ><,�' � }6 G503'�) $7�&�6 @'��5,1�*0' �

H'*5710' +, �6 I�;,*&'6 M�%&' �,('6 $,9,;,1���6 @�5��5)& ���30� � >*��0 +, JF � %��.*�,1,A��

I�;,*&' 5&'.(-.� *�: */'�.' +'3�1F 

M +,5,*/';)�8 -*;-9 materialnych &'.3��5&��. *4 ��+��5�&/,1'&� -*;-9� <-(,13'&�6 -*;-9�

%,/,�)5'�).&�6 */,3'�*0��6 A3-*'�*0�� � 0,1'3*0��6 *503'�*0�� ,�'5 /�'&*+,�/- /,1'�,1�9,F  
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Tab. 40 Sklepy, stacje paliw oraz targowiska  

ROK 
������ 

SKLEPY 

SEKTOR 

PRYWATNY  

���	
��	 

 

STACJE PALIW 

 

TARGOWISKA 

 

1995 39 38 60 0 0 

1996 53 53 88 0 0 

1997 62 62 158 0 0 

1998 59 59 148 0 0 

1999 54 54 96 0 0 

2000 54 54 92 1 0 

2001 60 60 112 1 0 

2002 59 59 111 1 0 

2003 62 62 127 0 0 

2004      

2005      

� ����������� �������� �� � !���"����# �� "�$�%i inwestorzy  

&'()'*+ ,-.*/(0+123 45.('564.7'23 7 896263 :. 13*2.;t(6 263*/<3= >+5(. ? 4'()'* 4':-/*26' 

,.7+<31 @A .;BCD ' EF 4'()'*B7 .* ?A *. GF .;BC. 

� Cmentarze 

W gminie zlokalizowanych jest 12 czynnych cmentarzy w 9631;0.7.H06'0IJ K4(5'-+ LB-23D
GorzyceD M;63(D K()'*.7603D N;6O862603D K63*503D N).,.:B7D P639;:B7D Q6).-'*4603D &692' R.*'D

S';4.7'D S';4B7('. 

5.5. TUVWXYZ [\]ZU ^Z_`aYUb]cT 

d.962/1e0+9 353932:39 .**46')/1e0+9 2' 7'-/2(6 <+06' ;e 4'8-.<326' 6 /06e<567.H06

,.7.*.7'23 ,-434 74-';:'1e0+ -/0I ;'9.0I.*.7+ .-'4 4'()'*+ ,-439+;).73=  

>-'2;,.-: ;'9.0I.*.7+ 13;: 8)B72+9 8323-':.-39 4'26304+;404326' ,.763:-4' ;40438B5263

74*)/< *-B8 (-'1.7+0I 2- f 6 fg .-'4 *-B8 7.137B*4(60I 2- EFE 6 ff@= h.96'-+ ,.46.9/ I')';/

przeprowadzone w 2006 r. na terenie powiat/ 5/C6i;(638. 7+('4')+ 73 7;4+;:(60I ,/2(:'0I

jN'-04.76;('D kI-B;:26(D N-4304+2 Q')+D L.8.).7603D K63*503D M;63(l ,-43(-.043263 7'-:.H06

*.,/;404'52+0I 04+56 ,.46.9 mA *n ,-4+1O:e 4' C'-*4. /06e<567e= P'53<+ ;6O ;,.*4637'oD <3 7-'4

z oddaniem trasy ekspresowej, problem ten w znacznym stopniu zostanie zredukowany, 

,-4+2'192631 7 .*263;6326/ *. C'-*4. /06e<56738. 06O<(638. -/0I/ :-'24+:.738.=  

d46')'52.Ho (.2:-.52e 7 4'(-3;63 2'*963-231 396;16 I')';/ ,-439+;).738. ,-.7'*46 RpMq 73

R-.0)'76/= RH-B* 2'1C'-*4631 /06e<567+0I .C63(:B7 ;(.2:-.5.7'2+0I 7 EAAm -= 263 7+96326' ;6O

<'*238. 4 :3-32/ 8962+ r/C62= 

K:'2 04+;:.H06 ,.763:-4' 7 896263 263 13;: 4'*.7'5'1e0+= h.* 7485O*39 7635(.H06 396;16

4'26304+;4043i 8'4.7+0I *. ,.763:-4' 7 EAAm -= 8962' r/C62 2'53<+ *. ,.76':/ CO*e038. 2'

;4B;:+9 9631;0/ 7 7.137B*4:763 jE@G gGm Q8s-.(lD 2':.96';: 7 ,-4+,'*(/ 4'26304+;4043i

,+).7+0I t na miejscu trzecim (728 Mg/rok) zaraz za powiatem zgorzeleckim oraz miastem 

R-.0)'7= d. 2'176O(;4+0I ,/2(:.7+0I 396:.-B7 4'26304+;4043i 8'4.7+0I 6 ,+).7+0I 7 ;('56

0')38. 7.137B*4:7' *.52.H5e;(638.D 2'53<+ 45.('564.7'2' 2' :3-3263 8962+ 9631;(631 r/C62

353(:-.063,).726' 2'53<e0' *. u6-9+ vw23-83:+('x K,= 4 .=.= 7 r/C6263= h.2'*:. *. 8)B72+0I

y-B*3) 396;16 7 7.137B*4:763 4'5604.2. 2';:O,/1e03 4'()'dy zlokalizowane w otoczeniu gminy 

wiejskiej Lubin: 

z NL{Q Jh.5;(' Q63*y K=|= t M**46') {/:' Q63*46 vL).8B7 px 

z R.137B*4(63 h-43*;6OC6.-;:7. w23-83:+(6 k63,5231 K=|= 7 r38260+ 

&2'04e0+ 7,)+7 2' ;:'2 04+;:.H06 ,.763:-4'D ;40438B5263 7 ,-4+,'*(/ ;:O<3i 0I765.7+ch na 

.C;4'-43 8962+ 9'1e 5.('523 y-B*)' 396;16= d. 2'176O(;4+0I 4 260I 2'53<e y-B*)' 476e4'23 4

,-439+;)39 7+*.C+704.-,-43-BC04+9 963*46 ;(/,6.2+9 7 NL{Q }h.5;(' Q63*y} K=|= :1= &L

}r/C62} .-'4 y-B*)' 476e4'23 4 ,-.03;'96 ;,'5'26' ,'567= h-437'<'1e0' 65.Ho 396:.-B7
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������������� �	
� � �������� ���
�� ������� ��
�� ����� ������	����	 
�� ������� ��������

���
�������� ������� ����	���
���	� ��������� ������	 � �		�� ��	��	� �  �	��� !������ ��

������ �� ��"# ��
���	 ��� ����	���
���	� �� ��� �		��e. 

����� $��	� ��	��
������ 
���	�����	 ����%���	 ��� ��	
������� 
� zanieczyszczenia 

komunikacyjne oraz skupiska &��
���� $��	� 	��
��'� ���	 ���%� 
�� �����	 � ��%��

����
���	��	� �������� � ���	����� ������������� (����	�� ���
)� �����%
�	 "	����dobowe 


��%	��� ����	���
���	� �������	 
� � �	�� ������ � 
	����	 ��	������ ���	�������


������� ������	 � ������ 	��
������� �����	 $���� 	��
�� ����	���
���	� �� ����	��� ��

terenie powiatu. 

*�	��������	 ������� ����"�� ����	��� ��	� 
����	 �������� ���������� ��	����	��	

������� ��� �	���(�)��	�� � ���	 ����	
����� *!+, 
����� � *���������� (-�+ ��.�/ ���

����
�������� + ��.�/- -,0 1 ����"�� ���	���	�). �� ���
����	 ��	�� ������� ����� �	

������� �� ������ ������ 
�	2� �����
�� 3 polkowi��� �����
�2������� �� ���
�  (��	������	

����
������	 
��%	��� �	���(�)��	��)� 4�
��� ������ �	���(�)��	�� �	
� ��������� ����

�������� ��������	�� ����� �������	�� � ��	���"��� ��	����	"��	������� �����������

aromatycznych w powietrzu 

5��"# � ����"# ��� ����	���������� � �����	����� �	�����	 �	���"	���� � ��������

%����� 6	 ������� �� ��	���	���� ���������"# ��	��
����� 
��� ���
��"�� ��� ����	����������

�� ��������� �		��	 �	
� ��	������������� 7���� �	�� 6������ �������� 
�� � 
�	2�	 

������������� ��	�����	�� �������� ������� ��2����������� &8����'� ���� �	���� ����	% ���

������	�� �������� 	�	�����	�� �� ����� ������� ���� ����
����	� � 
�
�	���	��


�������
�� &9	����� !�
�' � ����� ���� �� �������� ����������� ���� 4 ������ ��2������� ���

��������� ��
�����	 �����������	 
��� � �	���� � ����� �� ���� ����� ������	��

������������� �������� &8����' �� 
��� ���
��"�� �	�� ���� ������	 ����� ����
�����	 "��	�� �

����
������� "��	��� ��� ���
�� ������ ��� ������� � �	� ����� �������� � ��� ������	 �

�		��� �	
���	 ��	
�������������� (
����� ��
����	)� 6������ �	
� ����	% ���������	�

����
�������� "��	��� � ����
������� � ��	�
����"�����: ����� �
�	�� ;�	���	�  ��
�����

��	�
���� Badania przeprowadzone w 2007r. wskaz��� �� ��
���	 (���
� 5<) ����"��

����	��� ������������ ��
��	��	 �	��� *����� 5< ���
� �������� ���
�����	 ����"�� 
��%	�

�������� � 2�
2������ ��
�� ����� ��	�
��	� ����� �	 ������� �� ����%	��	 � ��������	�

���	��
�������� 	����	 ���	������� � ������	 ��������	� ����� ���������"�� (�������� �

��	�������	 �� ��	���) ��	� ���� ����	��� ��
�������	� �	������� "�����
��� =�
���������

�� ��	��� ���
���� � �������� 
��
�� �������	 ������ ����	 �		�� ��� ���������� 
�� ��

ich znaczneg� ����	���
���	��� � 
��
�� �	���"	��� (����������	� ����������	� ����� ����

������ �������	�� ���	�� ��� ����	����������) ��� ��"	��� (	��
�� ������ � ������ ��

powietrza).  

4 �������� 8���� ����� ��
������ ��� ���	���	 ����%	� �		�� ������	��. Pierwsza (I) i 

���� (55) ���	���	 ����%	� �		�� ������	�� ���� ��	��	��� ����� �� ���
�����	 �������� �

��	 �������� �
������� �����"�� � ��������� ���	���	��	� ��� ���	���� ��2�
������

�	�������	�� >��	���� 555 ���	���2������� ��
���� �� ��	�ielkich, wyspowych fragmentach 

analizowanego obszaru. ?��������� ��
�� �		��� ��������� &����� 5' � &!������	 5' ��%��

�����#� %	 � 	����	 ��������	� 	�
��������� ���%� �� ����	����� ���� ��
����# ������ �

����	���� ��������������� �	�	����	 (���� >
����������) 5 � 55 
�	2�	 
	�
�����	�� Ponadto 

��	��� ����� �� ����	������ �		�� ���� �
���
� ������	 ����	 ������������  

>��2�� ������� %���� ��	
������� � ��%	� ��	�	 ���	%� �� 	�	�	���� "�����
������

������� ��� ��
��	��	 ��	�	���� ��
�����"# �		��� 	�	�������� � ������� ������� ������	���

4�
��������	 ��������� �����	�
�� �	"���� ����
���� � ���������	� ���"�� ������ ��������

��������� �������� ���	���� 
������ 3 	�	��������� � ��� ���� 
������ � ��	"��	 �����


����� ��"# ����
�ne warunki %����� 

;��� "�����
�� �������	�� �� �		��	 gminy Lubin w odniesieniu do pewnych jego 

������	���� � �
������ ���	
������	��� ��	�� �����%���	� ������	� ������� �� � 
���	�����"��

����	�� ����
2	� ��� � ���	�
��� ���	
�	 
���� ���
��"�� ��� ����	����������� @	��� �
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���������� 	�
� ���	 �� ������ ���������� ����	����
����� ���� ������� �	�� �������	���� ��

	������� �������� 
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6. POTRZEBY � ���������� ��	��
� GMINY LUBIN 

6.1. OGRANICZENIA ROZWOJU 

���� ���������-ekonomiczna 

� ������� !"# $%" oferta miejsc pracy na terenie gminy, 

� !&#' ( )*�+"$� '!&(*+"�$��", ( ���", &-!&(+.� ' /���&��", 0&�'&( !��� !&lnych, 

� niewielkie jednostki osadnicze, 

� 1 2�$%"� '!#�!&�� � �*! 2ny, 

� ��&�*�+&�& ���+�� (&",&(� 2*(�&-"�3 
� ������� !"# $%" &)�!� � # +!���� &",!&�� #(!&�� � &'��+� �'&4�"#��$3 
� �+%' &)�!� +*2�*! 2� , 

� niedostateczna oferta infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, 

� ���+� �� � 5�#'��"#�/��� '*52�"#��0&3 
� niedostateczna oferta gastronomiczna, 

� 1 4 �2&-6 # 0&�'&( !&� ��", ��!��.� !�+!� "�$��",3 
� #4� �� � ��",��"#�� "#7-"� +&1*� 2��", # �&5.� 1���#+ ��&��",8 
 

Sfera gospodarczo-przestrzenna 

� ���+ !.9�&!&(�&-6 '!#�1��4* : (&1�� "$ '!#�1��4* ��(&5��"#�0& ;1��(#�&��0&<3 
� # 0!&9���� (�+&��*�+�*!% � -�� �&��1 !��+* 1��(#�3 
� ������� !"# $%" '&( 9 ��!��.� (&��7'��", (2 2&+ 2�# "$� (#� 4 2�&-"� 0&�'&( !"#�$ - 

'!&(*+"�$��$ � *�4*0&��$3 
� silne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych, 

� (�+ '�� 2�# "$ 1���#+ / #��%# � # &+!���1 �", ��5*(&� �� , 

� �4 5 +&�(�"$ (!&5��", )&!1  +����&-"� 0&�'&( !"#�$ 04.���� *�4*0 � !#�1�&�4 3 
� ������2+ 2�"#5 # +4 (.� '!#�1��4&��",, 

� 5! + �&�&"#����", 5! �9 ;,�0, ��",< � ��!*+�*!#� '!#�1��4&��$3 
� niekorzystna struktura agrarna, 

� &5��9&�� ' ! 1��!� ��",��"#�� (!.0 +! $&��",3 �&$��.(#+�",3 '&�� �&��", � 01����",3 
� *"�%92��&-6 "�79+��0& �! ��'&!�u tranzytowego, 

� ������2+ &)�!� ��!��&� (2 (*9�", �������"$�3 
� 5! + # ����!��&� �� 01��% #� ��!&�� + '�� 4* zagranicznego, 

� 5! + 5 #� � ��'&� 9��� �*!����"#��0&8 
 

Sfera przyrodnicza 

� ���+&!#����� �+*�+� �+�'2& � "$� #4.9 1��(#� � '&�� "� (�)&!1 "$� '&���rzchniowych (szkody 

0.!��"#�< &! # ����7'*$%"�", 2&+ 2��", ���!#%�.� podziemnych, 

� &5�# !� # 0!&9&�� (#� 4 2�&-"�% 0.!��"#% 

� degradacja gleb, 

� z 0!&9���� '&�&(#�%, 

� # ���"#��#"#��� �.( '&���!#",��&��",, 

� ��!��� ��1 0 $%"e rekultywacji : wyrobiska, 

� niewykorzyst �� ��!��� #��2��� *!#%(#&��$ � ���*!#%(#&��$8 
 

6.2. =>?@AB>CDA E>FB>GH 

���� ���������-ekonomiczna 

� ����7'&� ��� # 5��+.� & charakterze ponadregionalnym i regionalnym, 

� ��&�*�+&�& 14&( � 1&5�2� �'&4�"#�&-63 
� '!�)�!��"$� '&( �+&�� *",� 2&�� '!#�# �4 (#� 01���� (2 ������&!.� ��&!#%"�", �&��

miejsca pracy, 

� �#! �� $%"� (&",&(� 5*(9��* 01���3 
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� korzystny bilans ruchu migracyjnego, 

� ��������� 	�
���� �	����� ������������ 

Sfera gospodarczo-przestrzenna 

� �	������� ��������� ����� � ������� �� ���������� ��	����� �iejskich, 

� ��������� ����� �	
� �������� �
������ ���������������� �
���� �	�� �	������� �	 � � �	 ��

�	�
 �	�� �������
���� �	  ! � �	 ��", 

� utworzenie portu lotniczego w Lubinie, 

� ��#	
� 	�
����$� ��%	��	���	� ������
��� 

� korzystne warunki naturalne do rozwoju rolnictwa, 

� w��$������� ��������� � ������ �#����� �������	�
��� �� #����� &'(-ach i SKR-ach, 

� w��$������� 
��� �$��� #	�������� ����
� � ��	����� #����������, 

� �#������ ��$��
��� ��	����� ��������� � #�
���	����� ������
���� 

� ��������� &����� �� )��� *�	��������� +��������� ��
������� 
���
���� �	�����
pomocowych), 

� realizacja trasy drogi ekspresowej S-3, 

� 	�
��� ����� � �	������ �	
����$#��	�
����� 

� ������ ��
��� ����	� �	������� � �������	�� ��������� 

� 
���
��� 	�
�	�� ������������ �	���� ������������� +�#����� ����������� 	�����
�,� 

� ����������� ���� ���������� 
��������	������ ��	��	����
����� �	����
���� �
budownictwa letniskowo-rekreacyjnego, 

� ���� ��
��� ��������� � �������� #����� gminy, 

� poprawa infrastruktury technicznej w zakre��� �	��� �������	�� ����� - kanalizacyjnej, 

zaopatrzenia w gaz. 

Sfera przyrodnicza 

� stosunkowo ���� ����� �	���� �������, 

� ����	� �	�������� �	
�	�����
��� � �	���#	�
����� - ���� ����� �	���� �	������ych 

turystycznie i rekreacyjnie, 

� �
��� �	�������� �	zyrodnicze, 

� ���� 
���#� ��� ���
�������� 

 

6.3. -./012 3242 5 65278165 

9��	�� ��� ����$ ��������� ���	���������� � :����� ��	������ ������ ���� strategiczne:  

1. Innowacyjne rolnictwo 

- �	����
���� � 	���� 
��������	������ �	���� � �#����� �������	�����ch przez 

;�����$ <�������� (����� :��	#� &�=��� 

- 	�
��� �������	�� �������#�
�	����� 

- zmiana struktury agrarnej, specjalizacja produkcji (hodowla, produkcja ekologicznej 

��������, 

- 	�
��� %������ 	�����
�� 
 �	�%�	����� ��� 	�
���� 	������� ekologicznego i agroturystyki 

- 	�
��� �	
���	��� � �	
������������ �	������ 	������ 

- 
��$��
���� ���������� � �����	���������� 

- 	�
������� 
 	�����
��� ����	
������ ������#�
��� ���������� ���#����� 

- 	�
��� ����� 	�����
��� 

- tworzenie organizacji rolniczy�� 
���������� ��$ 	������ 
#�� 

2. >?@ABCBDEF EGHIJEIKF B HLKHLFMNF 

- 	�
��� #�
� �	����
��-�����
������� +��	���� �$���	����, hippiczne) 

- ��
���
���� �	���� pod 
�#����$ ��������� 

- ��
���
���� ������� 	���	����� 

- tworzenie gospodarstw agroturystycznych 
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- ����������	
� ���� 

3. ������ ����� � ������� ������ ��! � 

- "�#	
��
�	
� �����$�%	�&$
 
	�����$�%	�% '(
	� 

- ������	
� ���) *���$��	
� +
�	��,- . banki, telekomunikacja, infrastruktura techniczna 

- promocja gminy 

- ��"
���	
� �����%, "���#�
/+
��$��&$
 

- "���'�����	
� �0���� ����	���% #�� #�
�1��	�&$
 ,�1,'���% 
 "��#,�$�%	�% 

- ����% 0,	�$%
 ,�1,'���$2 �'�#	
� � �����	�( ��"�����+���	
�(3 ,�
��,	����	�$2 	�

�+�1,'/ �����	4 ���� ��'
�	��	4 

4. 5����� !�������6� 

- ,����(�	
� 
 "���
#1��� '��"�#�����	
� 	� ���enie obszaru chronionego krajobrazu 

*7��
	� Czarnej Wody- oraz ��������, ��&	�'� *8
(	� 9�#�- 

- �����1����	
� "���
#1���$2 ���,	�� �$2��	� &��#��
��� "�����#	
$��'� "�"����

��$2���	
� 
��	
�%4$�$2 
 ������	
� 	���$2 0��( �$2��	� "�����#� 

- ustalenie zasad �$2��	� '1�	�$2 �# "�#�
�(	�$2 

- ,"���4#����	
� '��"�#���
 ��#	� . &$
�����% 

- ,���	��
�	
� ����0 �$2��		�$2 #�� ,%/: �# "�#�
�(	�$2 

- ���,�����$%� 	
�$��		�'� �+
��	
�� �#"�#� "�0����$�%	�$2 *;
��- ���� ����	, "� +�1�%

bazie paliwowej JAR w <���$� 

- ���,�����$%� 2�1#� ���1� "1�		�% � ��%�	
� ���+, =9 

- �
��
#�$%� ��%�	, =9 >?8; *=�����
$�-@
������
$�- 

- �
��
#�$%� #�
�
$2 ����"
�� &(
�$
 

- �������	
� �����(� '����$��$2 � �����
�% �"���	�&$
 i niskim stopniu emisji 

��	
�$����$��A 

- realizacja programu przeciwpowodziowego 

- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych 

- #�"����#��	
� #� #�$�����% ����� $�����&$
 �# 

5. B���6� C����D E� �F D����6FG �� 

- ��"��	
�	
� (
�����A$�( �'�	�#���/"	�% 
 �H	���#	�% �0���� ,�1,'���% I�,��,��3 2�	#�,3

gastronomii, rzemi��1�3 �"���,3 ��"�$��	�, 
 ������$%
J 

- "�#	
��
�	
� �'�	�'� "��
�(, �������1$�	
� 

- ����
%�	
� �H	�$2 0��( �&�
��� ���	
$��% 

- ���	�$��	
� 	���$2 ����	� ��+,#��� (
�����	
���% 

- ��2�+
�
��$%� ��
�#�
 (
�����	
���$2 � ��+,#��4 �
�����#�
		4 I�
���� "1��a, wielki blok) 

- "�"���� ���,	�� (
�����	
���$2 

- (�#��	
��$%� ,�1�#, ��(,	
��$�%	�'� "�"���� "�#	
��
�	
� "���(���� #�'K ���%���$23

��%��#��
$23 "��
�����$2 
 '(
		�$2 

- "�1	� ��"���H�	
� � ������
� 
	0�����,��,�� ��$2	
$�	�% 

- ,"���4#����	
� ���,��,ry przestrzennej poprzez doinwestowanie na obszarach luk 

budowlanych 

- �$2��	� #�
�#�
$��� &��#��
��� �,��,����'� "�"���� "�"���/ %���&$
 "��������	


urbani���$�	�% I����������$%� 
 �#+,#��� ��+���� ��$2
����,�� 
 +,#��	
$��� ����

"��
4��	�% � 	
(
 w form
� "����3 �'��#�3 ���
 
 ��"����� zieleni) oraz tworzenie 

�H	�$2 0��( �$2��	� 

- "�"���� ���	, +��"
�$��A���� ",+�
$�	�'� 

- ����$��	
� "�����'

 �"�1�$�	�$2 

- �"���	� #�
�1�	
� �����(, �"
��
 �"�1�$�	�%) 
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7. KOMUNIKACJA 

� ���������� �	��
����	  

Gmina Lubi ������� ���� � ��������� ������ �������  �!�"�#��$� � �%����� ������

�����%����� �� �� &�#��$�' Poprzez miasto Lubin gmina posiada stosunkowo dogodne 

���&����� �(�$��� � )(�������*+ ,�$��&+ -��$���*+ .������*+ /����&+ 0� #�����*�+

1�� �& -%(& �raz kolejowe z ,�$��& � -��$���*. 

 

7.1. 2345 67898:; 

Gmina ������� �����#��� $���& ���< �(%$+ � #�%(& �#�����& ���= 

- drogi krajowe nr 3 i 36; 

- d(�$� �����%��#�� nr 292 i 335; 

- drogi powiatowe nr 1218D, 1219D, 1220D, 1221D, 1222D, 1223D, 1227D, 1229D, 1230D, 

1231D, 1232D, 1233D, 1234D, 1235D, 1236D, 1237D, 1250D, 1238D 

- drogi gminne.  

� Drogi krajowe 

Droga krajowa nr 3:  

Droga nr 3 relacji Szczecin - 1�� �� -%(� > Lubin > Legnica > ?� #%� > @� ��� -%(� - Jakuszyce 

przebiega przez $*�� � �%����$� >z������ � �������' A&��B $*�� � ,�$��& � �(��&
autostrady A-C � ������� �(�� 1�� �& -%(� � �%���' 0(������ $�%��� (��� �(��B���B �&��&�

woj. zachodnio pomorskie i lubuskie � ���(� B*� � ��������B*� �!���(�*� D� �$� / &�#� E�

��#�� ���(��� ���inek drogi nr 36 i 94 � )(�������*FG � �$(�����B* ������ �!���$��� $*��

���(��� ���< �&��&�B�� ��� � �& �(%$ �����%��#��� � ��������B��' H�����&�� ��(�*��(B ��# � �

drogi klasy G i GP, odcinek Lubin-Polkowice > dwujezdniowy, odcinek Lubin-Legnica - 

jednojezdniowy. 

Droga krajowa nr 36:  

Droga nr 36 relacji Rawicz- /����a > Lubin > Prochowice przebiega przez �������& E��

I������F � ���������-�������& E�� 0(�������F ����< $*�B' A&��B $*�� ���(��� �(�$� ( JC
� )(�������* �(�� � I������*' 0(������ $�%��� (��� �(��B���B �&��&� ��������& ����< woj. 

wielkopolskiego � ���(� B*� �!���(�*� D� �$� / &�#�G � �$(�����B* ������ �!���$���

$*�� ���(��� ���< �&��&�B�� ��� � �& �(%$ powiatowych. H�����&�� ��(�*��(B ��# � � �(�$� # ��B

Z i G. 

� Drogi woje�KL�M�	 

N Nr 292: Lubin (droga nr 3) > Rudna > -��$%�G ������ ���&����� ��*����B Lubinem 

i -��$���*+ �!���$��� �%����-�������& ����< $*�B' H�����&�� ��(�*��(B ��# � � �(�$�

klasy G 1/2. 

N Nr 335: Lubin (droga nr 3) > .���%� > A-CG ������ ���&����� ,�bina z Chojnowem 

i ������(��& OC+ �!���$��� �������& ����< $*�B' H�����&�� ��(�*��(B ��# � � �(�$� # ��B

G 1/2. 

� Drogi powiatowe  

P�����& ��������& ���< �(�$��& �!���$��&�& $*��+ �&��& �������$% � *����������� ze 

��!& �(�� � ������!& $*�B w Lubinie.  

0�(�*��(B ��� �& �(%������� > kl. D, L lub Z, ��#�%(� ����#� �(%$ �� ��������&
nawierzchni ulepszonej, a przy �(������� �(��� *����������� ��������� !(�# �B���� �B��

�����#%� � � �����B��. 
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� Nr 1218D� ������� 	
���  Owczary  droga nr 3; 

� Nr 1219D� ����� ��� ����� �����
������ �� ����  Obora  ������� 	
���  granica gminy;  

� Nr 1220D: droga nr 3  Lubin - Rynarcice; 

� Nr 1221D: droga nr 292  ����������  Ustronie  ������� 	
���  ������� �����  

droga nr 36; 

� Nr 1222D: droga nr 36  Siedlce - � !�
w;  

� Nr 1223D: droga nr 36  "��#!$
�  Parszowice  %����
�  droga nr 372;  

� Nr 1227D: gr. gminy  Wierci�&  Bukowna  Lisiec  gr. gminy;  

� Nr 1229D: Osiek  droga nr 36 - '��(�$
�)  

� Nr 1230D: Lubin (od drogi krajowej nr 3)  Osiek  Raszowa - ��!�
���;  

� Nr 1231D: Lubin (od drogi nr 3)  Ksieginice  Czerniec - "��#!$
�;  

� Nr 1232D: droga nr 3  Karczowiska  Zimna Woda  Lisiec  gr. gminy;  

� Nr 1233D: droga nr 36  *���!��  *����������  Ras�
wka  Karczowiska  droga nr 3; 

� Nr 1234D: droga nr 335  Krzeczyn Wielki  Gorzyca  gr. gminy; 

� Nr 1235D: Krzeczyn Wlk.  Lubin  +,�
!$nik  droga nr 3;  

� Nr 1236D: Obora  Lubin;  

� Nr 1237D: droga nr 36  *���!��  Redlice  -�������.)  

� Nr 1250D: gr. gminy  ��!���� *��� - Raszowa;  

� Nr 1138D: gr. gminy - Szklary 	
���. 
 

� Drogi gminne 

Drogi gminne ���(������� !��/ ��
� (����$����,0 !��1� �
����1 � ��!����� ������$�� i 

��.��ctwa. Parametry klasy D, L ��� (���1�� klasy D. 
 
7.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA, AUTOBUSOWA I ZAPLECZE TECHNICZNE 

2 Komunikacja kolejowa 

3���� �#�� (�������� (����!���� ���0 �����$�����0 zelektryfikowana linia kolejowa nr 289 

relacji Legnica - Rudna  ������ � 4������������#� (���!$����#� � #���!����.����, +,�
!$����0

	��������� � ��!�
���5 3����$� 3'3 ��#���!$���� ��������# � �����.�� 607 �# linii kolejowej nr 

971 ��������� #���!������ ������� ����� 	
������ - ����� '�(����� 38' ������$�����0

�����$��4��������5 "�� (��������� !� ���������, �#��� � #����������� � �����!�� (�������� �

!$������
� �!$��������, ������
� ����� ���������,5 +���# (���#�!����# !��1� linia kolejowa Lubin 

- Polkowice. 

2 Stacja i zaplecze PKP 

�$���� 3'3 �!�$������ ��!$ � ���$������ �� .�� #��!$� ����� (��� ����� '��������5 9�!������

���, (�!�1��!�� � $������� �� $��!�� �������  	���
�5 

2 Komunikacja PKS 

9������ (��!$����� 4��#� (������
� ��iorowych na terenie gminy jest komunikacja 

��$���!���5 -!��!$��� #���!����.�� �#��� ����� (�!������ (��������� � ������#5 ����� (�!����

:; (������& �������� � -��������#0 < � �������0 :� � 	������#0 �= � +,��������#0 :> �

Polkowica#�0 < � +,������#0 > �� ?������5 *��!$� (����$� (�!���� ���(�.������ (��������� z 

#���!����.���#� !(��� �����
��$�� �����.��!�����0 m.in5 � -��!����0 3�������#0 %������ 

	
��0 3���0 +� !$��,���0 	������#-��0 '�����#� i Lesznem.  

Na terenie miasta funkcjonuje ponadto prywatna komun������ �!����� ��(���������

(��������� � ������1!��#� #��!$�#� ���!��5 
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� Zaplecze techniczne 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 stacja paliw � ���������	�� 
����� ��� �����	��� ����� �

Lubinie. 

 
7.3. ��������� ������ ����� � !���� �!����"#��$% �  �$�%����� 

� �&'()*+,* -./0. 

1�23���� �4�54 ������6� � 7��7�� �6 8����9� 6������:�5 � ���5 ;<=> - 2000. 

Tab. 41 ?@ABCDEFD GHIJH KLMLNDOL E@ PGLPQD KG@RLNDR EG 3 i ST LG@Q NLRDNUPQKFDR nr 292 i 335 

NR 

DROGI 
ODCINEK 

VWXYZ[V\[ ]^_`^ a bcdWefW_`gfchY a iWXW_` jkkk l 2005 

 

2000 WSP. WZROSTU 2005 WSP. WZROSTU 
2015 

PROGNOZA 

3 
POLKOWICE-

LUBIN 
15976 1,29 20564 1,29 26444 

3 
LUBIN-mnopq

KOCHLICE 
11978 1,08 12934 1,64 21257 

36 
LUBIN-

rstuvwv 
6706 1,22 8162 1,37 11216 

36 
LUBIN-

PROCHOWICE 
4360 1,22 5331 1,43 7612 

292 LUBIN-RUDNA 3426 1,01 3460 1,55 5369 

335 
LUBIN-

sxyzu{w 
2516 1,19 2998  2353 

 

| �+&},~& �'&+. ,�'+,*��/*�� , ~&�-�)*+,& 

- �������6 8���� ����� ��47�4� 7�96 �����:�5 � �����97����5 4��3�������:�5 8��������� �

�	��7��� �����8������:�� � ��6�����:�� �������� ��6���� ���69�� ����������� ������

� ��� ���4����:���� �������� ��5�7��� ������� �� �������� ��3� �:� ������:�

czynnikiem w rozwoju gminy. 

- ��������� �������:�������� ����� ��������� �� ����� � �4����� ���� ��:������� ��:���4���:�

obszar gminy. 

- ����4����� 62�� ���� 7�96 �8���� 7�6�7�� 8��������� ��2����	�� ���������	�� �

���7���� 6���: � �4����� ��� ���:�� ���������	���� ��6���4� �:�6 ��7�� 8�8��:

8�����9� ���5�����:�5 � ���4 �������5��� 

- ���������	� ������� �������� ��� ��6��6��� �4�54 ������6�� ��������6� � 8�����6� - budowa 

�5�7���9�� 	���3�� �������:�5� 
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8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

8.1. GOSPODARKA WODNO-�������� 

�	 
����� ���� ���� ���������� ����	�	 �	��  ��� ���� � ��	 !" ����#�	 !""!�$ w 

sprawie regulaminu dos
	���	�	 ���� � ��%���	��	�	 #���&'� 	 ��(�	��� ���� ����$ 

) *+,-+./01231 4 4,56 

7���(����#�� �  ���� (� � 8""9": �����������	�$ ;��< %���(&��� (�< �� (
��� ��<�������

�(�
���	��� � 	(
<%������� ����(����#��	��= >��(�&'�9 ����(
'�9 ?���@��9 ?&�	��wice, 

Karczowiska, Obora oraz Li(���$ A �(
�������� (
	��� ���	
�	�	 ���� �	(�@	� (� 	(
<%�����

����(����#��$ 

B CDE FGHIJKLM - MGHN FGHIJKLMO PIGHKO QRSTSULMO VWIJSMWO VWIJSMW XWRW G YSZJH[G\] 
B CDE ^GH_IULM - MGHN ^GH_IULMO XGRSI\WO YS`SRSMGaHO XGRSZWbJGce, cWJHK i Buczynka; 

B SUW Siedlce - MGHN CGHb[aHO defZSMW YLZ\W G gJHZ\GHa] 
B CDE CKRWbSMGaH - MGHN CKRWbSMGaHO hW[HIGHO DIUZS\GH G QIGi`G\GaH] 
B SUW Karczowiska - MGHN QWZaJSMGIKWO VWIJLMKW] 
B SUW Obora - MGHN PfSZW] 
B SUW Lisiec - MGHN jGIGHaO klKowna, Zimna WodW G EGHZaGHm] 
7���(����#�� n������ ;��@&� � 7���(������ &����(
	�� � ���� �	&�%���� � 7>;�n ����$
7���(����#�� n������ 7	�� �  �����	 &����(
	�� � ���� �	&�%���� � o����	����$
7���(����#�� o��'(
�& &����(
	�� � ���� �	&�%���� � �>;�n �����	$ ;��	 sprzedana na 

potrzeby Gminy Lubin w 2008r: 495.752 m
3
. Woda nie jest sprzedawana na potrzeby innych gmin. 

; ������ ��<p ���� q(��& � n�r@��� �	����� (�< �������� ���� �����	
����$  

q(
	
�� @	
	 ��&	���	�� ������ 
�����< �� �����(�	�	 ��s���	 ���� t�(���<��	��u %����
���(�&	v�'� ���� ����$ 

Tab. 42  Wydane pozwolenia wodno w prawne w gminie Lubin. 

Lp 
Nr decyzji 

pozwolenia 

wodno 

prawnego 

xyz{|}~�~�� 

������z�yz 

����� 

����{�}� 

�z}��{� 

�� ��y���y � 
strefa ochronna 

Data 

wydania 

decyzji 

Termin 

����~�}y 
decyzji 

����z| �~���
przewidzianych 

w pozwoleniu 

wodnopranym 

1 

RO.6223/2/01 

SUW Lisiec 

eksploatacja 

studni 

|����y� ������ 

|����y� ������ 

Starostwo 

Powiatowe 

w Lubinie 

224/3 

brak w decyzji 

�|���z� |��z��
ochronnej 

�{�}y� �~�� 

06.08.2001 31.12.2010 konserwacja 

2 

SR.III.6210-

70/1/98 Obora 

|����y� ������ 

studnia 

�� ¡���� 

����� 

¢~{z�����y 

w Legnicy 

465/8 pow. 

0,09ha 

strefa ochronna 

� w granicach 

y|��yz{�}z�~
ogrodzenia 

studni i SUW 

11.07.1998 30.12.2018 konserwacja 

3 

SR.III.6210-

65/1/98 Siedlec 

studnia 55m/g� 

|����y� ¡£���� 

|����y� ¡¡���� 

����� 

¢~{z�����y 

w Legnicy 

Brak danych o 

��y��}z 

strefa ochronna 

� w granicach 

y|��yz{�}z�~
ogrodzenia 

studni i SUW 

11.07.1998 30.12.2018 

konserwacja 

do rowu 

melioracyjnego 

nr C 

4 

SR.III.6210-

67/1/98 

¤yz|���� 

stacja 

uzdatniania 

wody 

����� 

¢~{z�����y 

w Legnicy 

14/2 pow. 

0,15ha 

brak w decyzji 

�|���z� |��z��
ochronnej 

�{�}y� �~�� 

11.07.1998 30.12.2018 

Konserwacja 

do rowu 

melioracyjnego 

nr B � 2/Nowa 

x��������
�¥���{�}� �
rzeki Zimnicy 

5 SR.III.6210-

69/1/98 

Karczowiska 

studnia �¡���� 

studnia 

Starostwo 

Powiatowe 

110/2 pow. 

0,08ha 

strefa ochronna 

11.07.1998 30.12.2018 konserwacja 
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�������� 
w Lubinie 

� w granicach 

�	
��������
ogrodzenia 

studni 

6 

SR.III.6210-

66/1/98 

���������� 

	
����� ������ 

studnia 

�������� 

����� 

��������� 

w Legnicy 

161 pow. 

0,12ha 

strefa ochronna 

� w granicach 

�	
��������
ogrodzenia 

studni i SUW 

11.07.1998 30.12.2018 

konserwacja 

do rowu 

melioracyjnego 

nr C 

7 

SR.III.6210-

68/1/98 

����	
�� 

	
����� ������ 

	
����� ������ 

����� 

��������� 

w Legnicy 

683/5 pow. 

0,47ha 

strefa ochronna 

dla studni nr I i 

II � w granicach 

�	
��������
ogrodzenia 

studni i SUW 

dla studni nr I w 

Kwadracie o 

boku 20x20m 

11.07.1998 30.12.2018 konserwacja 

  !"#$%&'"(')*+ * ,)*+-(.%"/*&*')*+ 01*+.2& 

3456784 9:;<9=>:?>@A> A 9B?45?B?>@A> CBA7DE= 9F5GHIHJK @>56L;HJKB7 9B?45?B?>M@A7 CBA7DE=N O=

@>=A>5A7 ;<?7;H569=9CPQR =5?456DA7 ;95A>:>JK ;9?=9M7@A> =9:@9;<>=@7S 

T UA7856E= O9B?45?B?>M@A> FA9M9IAB?@>Q V =5A7 UA7856E=R WA75?DE= OXYZ 8
3
/d) V F7?;9C<7:@A

9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 @< \]^ 9 :GS __Z8 V rzeka Zimnica; 

T Osiek (oczyszczalnia biologiczna) V =5A7 `5A7DR aA<95?9=AB7R bG9;96E= O_cZ 8
3
/d) V 

F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 @< de V rzeka Zimnica; 

T 3?DM><4 fE<@7 O9B?45?B?>M@A> FA9M9IAB?@>Q V =A7C 3?DM><4 fE<@7 Oc25 m
3
/d) V F7?;9C<7:@A

9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 @< \]^ V rzeka Zielenica; 

T 3DG>:9=AB7 O9B?45?B?>M@A> FA9M9IAB?@>Q V =5A7 3DG>:9=AB7R b5ALIA@AB7R g56<9@A7 OcdZ 8
3
/d) V 

F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 \W^ V potok hLF@A>Di 

T Obora (oczyszczalnia biologiczna) V =A7C `F9<> Oc_Z 8
3
/d) V F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [

?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 @< _YY V rzeka Zimnica; 

T Siedlce (oczyszczalnia biologiczna) V =5A7 3A7:MB7R j?7<@A7BR hKF<9=> fE<@> OcXk 8
3
/d) V 

F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 V rzeka Zimnica; 

T jl<E56@AD O9B?45?B?>M@A> FA9M9IAB?@>) V =5A7 jl<E56@ADR mA5A7BR nHD9=@>R oA7<BA7pR qA8@>

Woda (460 m
3
/d) V F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [ ?M7=@A>N <E= 87MA9<>B4J@4 9 @< XZ_ V rzeka 

Baczyna; 

T RaszE=D> O9B?45?B?>M@A> FA9M9IAB?@>Q V =5A7 r>5?E=D>R b><B?9=A5D>R f9I9G9=AB7R aAG95@>R

aAG9<>:?AB7R r>5?9=>R r>5?9=> a>G>R f9<?7MA@ OeZZ 8
3
/d) V F7?;9C<7:@A 9:FA9<@AD CBA7DE= [

?M7=@A>N 9:;<9=>:?>M@AD @< X ?7 56>=E= Wstg a>G> r>59=> V potok Kaczorek. 

Z miejsc9=9CBA b<?7B?4@ a>G4R b<?7B?4@ oA7MDAR f9<?4B> CBA7DA 9:FA7<> aWoAb mHFA@S

aA7J5B9=9CBA nHB?4@D> A u>?7D O;<?45A9G7D UA78569=>Q @A7 5K 5D>@>MA?9=>@7R 8A7J5B9=9CP

q>M75A7 O;<?45AEG7D 3DG>:9=ABQ J756 5D>@>MA?9=>@> 64MD9 B?LCBA9=9S 

 

8.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

D?A>G>@A> = ?>D<75A7 I95;9:><DA 9:;>:>8A @> 67<7@A7 I8A@4 mHFA@ ;<9=>:?9@7 5K ?I9:@A7

? ;<?4JL648 = :@AH Xe ;>v:?A7<@AD> cZZ_ <9DH WM>@78 f95;9:><DA `:;>:>8A :M> f8A@4 mHFA@

OHBl=>G> r>:4 f8A@4 mHFA@ U< wwtttxedxcZZ__QS h9 MA;B> cZZk <9DH @> 67<7@A7 gminy 

oF9=AK?4=>G> HBl=>G> U< wwwtxXcXxey r>:4 f8A@4 mHFA@ ? :@A> c_ B?7<=B> Xeey <S = 5;<>=A7

H56>M>@A> 5?B?7IEG9=4Bl ?>5>: H6<?48>@A> B?4569CBA A ;9<?K:DH @> 67<7@A7 f8A@4 mHFA@S U9=4

r7IHM>8A@ H6<?48>@A> B?4569CBA A ;9<?K:DH @> 67<7@A7 I8A@4 mHFA@ ;<?4JL64 ?956>G HBl=>GK U<

XLI/179/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 roku. W dniu 12 czerwca 2006 roku 

?><?K:?7@A78 oEJ6> f8A@4 mHFA@ OU< 97/2006) 9D<7CM9@7 ?956>G4 @9=7 =48>I>@A>R J>DA7 ;9=A@@A

5;7G@AP ;<?7:5ALFA9<B4 HFA7I>JKB4 5AL 9 H?45D>@A7 ?7?=9M7@A> @> C=A>:B?7@A7 H5GHI = ?>D<75A7

9:FA7<>@A> 9:;>:E= D98H@>M@4Bl 9: =G>CBABA7MA @A7<HBl989CBA @> 9F5?><?7 I8A@4 mHFA@S 
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����� ����� ��� 	
����� ������ �������
��� ����
���� 
������������� ���������� ��� �
�	
�����


�	����� �
���������� ����
��� 
�	��� �
�������� ���������� �!" "# "$� ������� ���

�����	����� 	
���
��% 

& ��������� '���������
���
 �
�	
����� (
�������� ��'�(� �	� � "�"� ��� )������� $*+,-220 

Legnica (076) 862 08 74 - 
�	��� 
�� �� �����
���
  �������- 

& .������� '���������
���
 ������������ �.'�� �	� � "�"� � ������* ��� /��0����� $* +,-300 

Lubin, tel. (076) 847 86 52 - 
�	��� 
�� �� �����
���
  �������- 

& .������ 1����� �
�	
����� (
�������� � .��������
�� �.1�(�.�* ��� ��
�
��� $2* +,-140 

3 
�����* ���� �"45� 6$6 +" 46 - odpady wozi na sk���
���
  3 
����
��� 

'
���
�� 	
������� ����� ���
� ���
� 
�
� � ���� �	����

-magazynowe. Odpady zbierane 

� ������ ����� ���7���� �� �����
���� ��
�����
��� 	
�� �����* �� 	
���������� 
������

������  ��������� ������ � 7��� �
�
�� � 

W dniu 1! ������ !""5 �
�� 
��
��
�� �
����� �
� �������� ��� 	���������
���

����������� ��� 
 ���
����� �� 
����� 
�	���� 8 
������� ��������� !""5 �
�� 
��� ��

	
������ !""4 �
�� 
 ������ �
�� ���
��9 ������� ��� ��
����� �����	����� 	
���
��% 

: HYDROTRUCK Sp. z o. o. z Polkowic. 

: ��������� '���������
���
 �
�	
����� (
�������� ;	� � 
�
� � ������� 

: .������� '���������
���
 ������������ ;	� � 
�
� � ������ 

: '���������
���
 <���� (
�������� =�� ���������� ������� �	� � 
�
� 

: 8�
������� '���������
���
 ������������ >�?> ;�>� � 8�
����� 

: BECKER-POLSKA Sp. z o.o. z Polkowic. 

Tab. 43  Liczba @ABCADEFBGH CABIEDEJKLE CADCIBEMN OPAHQ ME ADRISF ADCEDSH TAPOMEUMQLVW 

 
XYZ[Y \]^_`a[Y 

b]cYZ de_f\`][]g`eh 

i]\jk l]d][_ ]mfna_ [o[]Z_d
]ljYlp[ 

q ]rsm^][YteY 

L.p. 30.09.2003 r. 26.07.2004 r. 31.12.2004 r. 31.12.2006 r. 30.09.2003 r. 31.12.2006 r. 

1.  Buczynka O  22  17  16  O  73  

2.  Bukowna 29  40  30  32  73  80  

3.  uvcp\ater 104  212  164  173  52  79  

4.  Czerniec 39  78  62  56  48  68  

5.  wxmc][Y ypctY 10  33  23  25  30  76  

6.  y]i]^][e`_ 54  74  58  56  73  75  

7.  Gola 31  44  35  37  72  82  

8.  Gorzelin 25  44  34  35  58  78  

9.  y]cZo`Y bz]{Ytp[h 37  74  49  67  48  84  

10.  Karczowiska 44  75  68  76  94  138  

11.  |^]j]ap[ 24  29  23  23  83  79  

12.  |cZ_`Zot }Y^o 28  61  44  39  47  64  

13.  Krzeczyn Wielki 78  139  113  131  58  94  

14.  |\eniete`_ 70  208  166  152  34  72  

15.  Lisiec 54  87  60  61  63  70  

16.  }e^]cYlZe`_ 44  102  67  71  43  69  

17.  }e^]\tY 18  31  26  30  60  97  
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18.  Miroszowice 30  56  55  61  59  103  

19 
�������� �	
���

��������� 
76 220 85 94 35 43 

20.  Obora 170  251  199  206  70  82  

21.  Osiek 109  177  145  177  69  98  

22.  ������� 46  76  61  62  65  79  

23.  Raszowa 23  56  34  33  41  59  

24.  �
����
 �
�
 21  27  25  26  78  93  

25.  �
�����
 182  263  217  225  70  83  

26.  Siedlce 44  119  99  98  37  82  

27.  ���
������ ��
������ 63  93  68  61  68  66  

28. 
����
�� ����� 

��� ���� !���
��� 
167  245  192  220  70  89  

29.  Ustronie O  26  24  23  O  88  

30.  "������# 41  62  45  47  67  76  

31.  Zimna Woda 61  74  68  64  82  86  

 Razem 1722  3098  2356  2477  57  79  

$%&'()*+, -./ 0&(*' *( 12 /3'4*+( 5667 389: ;/<4*+, ; 4(*=>+ ?3;,%(;(*=>+ ?3;,; />+*@

2477 gospodarstw domowyAB ?<0+(4( '><.= *( <4C+D3 <4?(4D. %<>'*()*=AB8 E3;=F>'FGA: H, .

/>+*+, ;*(F4'F, 0+@ 125I /<0?<4(30&.( 4<><.,: .0%(J*+% K<%'CL<.(*+(M -?3<A,*& /<0?<4(30&.

<CF@&=AB .=.<;,> <4?(4D.9 .=*<0+ NOP8  

Q< /3<>(4;,*+( + <4C+<3' <4?(4D. %<>'*()*=AB .=%<3;=0&=.(*, 0G /LD.*+, ?<F,>*+%+ 226

)+&3D.: ( &(%H, ?<F,>*+%+ 2266 )+&3D.8 R >*+,F0;,F )+A;C+, .=0&@?'FG &(%H, ?<F,>*+%+ 76 + 256 )+&3D.8 

S( &,3,*+, />+*= T'C+* ?3<.(4;<*( F,0& 0,),%&=.*( ;C+D3%( <4?(4D. <?(%<.(*+<.=AB8

U=0&,> .43<H<*= ;<0&(L ;/<4*+, ; ;(L<H,*+(>+ <%3,V)<*=>+ . (*()+;<.(*=> E)(*+, /<0?<4(3%+

<4?(4(>+ -*+, C=L <?3(A<.=.(*= <0<C*= ?)(* ;<3/(*+;<.(*+( 0,),%&=.*,F ;C+D3%+98 U,),%&=.*(

;C+D3%( .?3<.(4;<*( ;<0&(L( . 566W 3<%'8 RA;,V*+,F *( &,3,*+, />+*= .L(0*, ?<F,>*+%+ -%+)%(

0;&'%9 3<;0&(.+L( X+3>( <4C+,3(FGA( <4?(4= ;>+,0;(*, -TEYZ9 . 3(>(AB ?+)<&(H'8 [?3DA; ;C+D3%+

4< ?<F,>*+%D.: . 566W 3<%' *( &,3,*+, \3;@4' Y>+*= ?3<.(4;<*< ;C+D3%@ >(%')(&'3= -. 3<%'

5667 F,F *+, %<*&=*'<.(*<98 U'3<.A, ;C+,3(*, 0G . 0=0&,>+, ?<F,>*+%<.=>: 4<0&@?*=> 4)(

%(H4,/< >+,0;%(]A( MY*+(;4(M ?<F,>*+%D. -&=?' K^_`abcdefgaah < ?<F,>*<VA+ 2:W >3
) ustawione 

0G . A,*&3(AB >+,F0A<.<VA+: . >+,F0A(AB 'A;@0;A;(*=AB ?3;,; >+,0;%(]AD.8 E<F,>*+%+ *( 0;%L<

.=%<*(*, 0G ; &.<3;=.(: *(&<>+(0& ?<F,>*+%+ *( ?)(0&+% &< %<0;, 0+(&%<.,8 R ;.+G;%' ;

przy0&G?+,*+,> 4< .43(H(*+( 0,),%&=.*,F ;C+D3%+ />+*( T'C+* . )(&(AB 566W-5667 ;(%'?+L( W1

?<F,>*+%+ *( 0;%L< + W7 ?<F,>*+%D. *( &.<3;=.( 0;&'A;*, -Eij98 kGA;*+, . />+*+, *( %<*+,A

5667 3<%' 3<;0&(.+<*=AB C=L< 26O 0;&8 ?<F,>*+%D. 4< 0,),%&=.*,F ;C+D3%+8 [A,*+( 0+@: H, +)<Vl

3<;0&(.+<*=AB ?<F,>*+%D. 4< 0,),%&=.*,F ;C+D3%+ *( &,3,*+, />+*= F,0& .=0&(3A;(FGA(8 

R 5667 3<%' . 3(>(AB 0,),%&=.*,F ;C+D3%+ ;,C3(*<m 26 &<* ?)(0&+%' + 255 &<*= 0;%L(8 R

?3;,)+A;,*+' *( F,4*,/< >+,0;%(]A( />+*= . 5667 3<%' <4;=0%(*< 22:Nn %/ <4?(4D.

<?(%<.(*+<.=AB -. 566W C=L< &< 1:5W %/op%9: A< . 0%()+ .<F,.D4;&.( 4<)*<V)G0%+,/< F,0& C(34;<

dobrym wynikiem. 

R 3<%' 5667 *( &,3,*+, />+*= T'C+* .=&.<3;<*=AB ;<0&(L< 5 5WI p/ -<%8 26 &=08 >
3
) 

<4?(4D. %<>'*()*=AB -; /3'?= 569: . .+@%0;<VA+ <4?(4D. %<>'*()*=AB ;>+,0;(*=AB8 q3D4L,>

.=&.(3;(*=AB <4?(4D. %<>'*()*=AB ;>+,0;(*=AB 0G /<0?<4(30&.( 4<><., >+,0;%(]AD.

/>+*= -C'4=*%+ >+,0;%()*,9 <3(; 43<C*, ;(%L(4= 3;,>+,V)*+A;, + '0L'/<.,8 R />+*+, + ?<4>+<&(AB
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���������� ��	 
������ ��� �������� �	�����	� ������ �
��� �	 ������ �� ����	����	

����� 
����������� 

��	�� ������ �������� ��������	��� �
��� ��  !!" ��# �� $	�	�� ��	�������

�
��	������	 � ���	$ �����	# ������� !%&' �
3
()�(��� � !! ��()�(���#� * 
�
��	���� ������ ������+

��������� ���� ���	���, �  !!- ���� ������� ��  !' ��()�(���% � �  !!' �� ."- ��()�(����

/����	 � 0123 �� �	�	���� ��	$����� �������� �	� ������   ' ��()�(���� *������� ���������	

� �����	 4���� �� ���	� �������	 � ����� ���	����������� 1���$��$��% �	 ��	 �������

mieszka��� ����� �� ��$��� �������������� �����	�% ��	�������� ����+ ������������ �
���

����������� $	�� �������� *������� ����������� �
��� ���	����� �� 5&6 ��	��������

wynosi ok. 240 kg/Mk/rok. 

3
�� � �	�	�� ����� 4���� 
��	�������	 �� �� ���������� ���$�$��	 ��� 
��� ������

7�$������� ����+ �
��� ����	���� 
��	� 4120# 	
������� $	�� �� ���������� � 4	�����

����������� 
��� ��� 8����	$�����	$% ��������	 
��	� 4120#� 7� ����� ��	$��� $	��

���������� �� �	�	��	 ������ 4���� ���������	 
��	� )�	$���	 1��	����������� 2��
�����

3
���� 9)���: �
� � ����� ��� /�	���� .% ;&-300 Lubin).  

2���� 4���� ��
�	�� 
�����	��	 ����������� ���$� ��<������$��-edukacyjnych 

���������� � ���
����� �
���� ��� ��	���� ��������� ������� ���������� 

Gmina posia� �� ���������� �
��� ����������� ����������� �
��� ������ ���

��	�	�
�	���	 � ���$���	#, � 7�	������	 � =�	������ 7��	�� ��������+% �	 ��� ���������� ��

���	�����% ����	 ��	 
�����$� 
�������	�� ��
����	��� � �� 
��	�������	 � �	��������$� �la 


��	��������� ��������� �  !! ���� ��	 �
�������� 1��	����� 	������������ � >�������$�

	��
������$�#� /	 ��������� ���������� $	���	 ��������� ��	�������% � ����+ 	
���������

�
��� ���� ��	�������� 

=��������� �����	 ?7>@)=AB*?, 

C /������$���� � ��������	�	� $	�� D��� 2���� 4����� =��������� 	��
��������	 ���� �

�����  !! �� - ��������	 ��������	� =��� <�������-prawny jest uregulowany uzyskano 


�����	��	 �� ����� �D��� E	$����� � 4�����	% 	���$� � ��� !;�..�.&&! ����% ��

TUNG/GL/8381/13/90); 

C * ��������  !!" ���� �� ���������� �������� ���� �� ���������	 ���������� �����	 �

art. 54 ustawy o odpadach) - dec. Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 04.01.2006 r., nr 

RO.76443-17/14/2005, � 
�
��	� ���
	����$��� 	���$� �� ��� !5�! � !!5�., nr RO.7164-

2/2007) ���� �� �	��������$�� 

C /����	 � 
��������� 	���$��� ���������	 ���������� ��	$��	 �	��������$� �	�������� �

����������� ���� ��������	 ����	��� �����	���������� � �����	��	 ������������ 1���	


��	��	��+ ��� 	��
��� � �������� ��� � ��	����  !!F ����� 3����	���� �	���� ����������

���������� � 7�	������	 �� -. ������  !!& ����� 

=��������� �����	 ?=>@84G@?, 

C /������$���� � ��������	�	� $	�� D��� 2���� 4����� * ���	��	 �
�����������

���������� ���� $	����	 	��
��������	 - ostate����	 	
�������� �
��� ��
��	����� �

2005 r. Stan formalno-prawny jest uregulowany - �������� 
�����	��	 �� ����� �D���

Rejonowy w Lubinie, dec. z dnia 05.11.1990 r., nr TUNG/GL/8381/12/90) 

C * ��������  !!" ���� �� ���������� �������� ���� �� ���������	 ���������� �����	 �

art. 54 ustawy o odpadach) - dec. Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 04.01.2006 r., nr 

RO.76443-.5(.-( !!;% � 
�
��	� ���
	����$��� 	���$� �� ��� !5�! � !!5 ��% �� RO.7164-

1/2007) ���� �� �	��������$�� 

C /����	 � 
��������� 	���$��� ���������	 ���������� ��	$��	 �	��������$� �	�������� �

����������� ���� ��������	 ����	��� �����	���������� � �����	��	 ������������ 1���	


��	��	��+ ��� 	��
��� � �������� ��� � ��	����  !!F ����� 3����	���� �	���� ����������

���������� � Siedlcach to 31 grudnia 2009 roku. 
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����������� ��	��
� ����� ��� ������	����� � �������� � ������������ ������
� � ������

������� ��������������� ������
� ������� �������� ����  ���������� � ��������� ����������

��	��
� ����� ��� ������	����� � �������� ������ 	��	�����! 

" ��� ����������� � ���������� ������
� � ���� #$�#%�&##'�� 

" ��� ����������� � ���������� ������ � ���� (#�#$�&##'�� 

�� ������� ����� )���� �������* ��� �����	��*� ���������� ��	��
� 	����������� �

	�������� ����������� +��kaz wg KGHM). 

Tab. 44  ,-./ 01.231456 56.27 823/9: 4 ;.-9<4.2= 049;/9>3 0 >2?@49/4. 507@A1 OIZG "Lubin". 

L.p. Lokalizacja 
Zagospodarowa

nie 

Powierzchnia 

[ha] 
BCDEFGFGHI Stan 

1. 

w kompleksie 

JKLMNOP MQ RS
od placu 

szybowego 

(rejon szybu LZ) 

TKUKM JKLMN 4,50 

przekazano do regionalnej Dyrekcji 

VQWXY ZQ[WTY\YN]^ YK _U\]`QYab 

cQdJKLMa]TY\ Y VbeaMaKP fg\dMaK f 
Aktem notarialnym repetytorium A Nr 

10376/97 z dnia 22.V111.1997 r. 

fQOhMaiTKP 
zrekultywowane, 

przekazane 

2. 
MQ c \d WfNeXY 

LG i LZ 

fea\UMah \djQdXY 

poflotacyjnych 

klaJXYkP j\`\m\MN
w 

]fiL]a MQ TKUKMaK 
gminy Polkowice 

ok. 600 

przekazano 01.01.1999 r. do KGHM 

Z\JWhQ naKdo Rp qddfaQ` rQh`Qd 

Hydrotechniczny w Rudnej 

YNh\MQM\ WTQeaJafQ]si 

ea\J\ga]fMt j\YaKUf]^Ma 
Wh`uP jUfKhQfQMK 

v.@w xy ,-./ 01.231456. 56.27 823/9: O/ZG "Polkowice-Sieroszowice". 

L.p. Lokalizacja 
Zagospodaro

wanie 

Powierzchn

ia [ha] 
BCDEFGFGHI Stan 

1. 

W granicach 

obszaru 

gXUMa]fKg\
Polkowice II w 

jego 

j\`bdMa\Y\ z 
wschodniej 

]fiL]a {dfaQ`hQ
nr 497/26 

obreb Szklary 

lXUMK| 

W kierunku 

JKLMNO 
4,5 

KG}n Z\JWhQ naKdo Rupu qddfaQ`

rQh`QdN lXUMa]fK ~Z\Jh\Ya]K-

RaKU\Wf\Ya]K� 

W trakcie rekultywacji 

�� ������� ����� )���� ������������� ���� ����� ������	��������� � �������*� ���������

�������� �����
� ������ ������ � ����������� ������ ���	��������� ��� w latach 1971-1978, a 

�����	��� � 	�������� �� ���� �%%�� ����*����*�� ��� ���� )����� W dniu 23 stycznia 2006 

���� �������� �������*���� �����* �� � �������&�-1/23-����������� ����������� ������ ��������

������ ����������� � )����� �
����� 	������ ���	odarki odpadami niebezpiecznymi 

������������ ������� ��������� ��������
�� � ��� ��������� � ����������� ������ ������

na czas oznaczony z terminem do dnia 31 czerwca 2007 roku. 

 

8.3. ENERGETYKA 

� Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie opracowania zlokalizowana j��� ���� ���� � eksploatowana przez GAZ-SYSTEM 

¡¢£¢ ¤¥¥¦§¨© ª« ¬®¯©̈ ª§°   �±²�³´ ±�µ¶�·  ¸¹�³�º» 

¼ ����¸�º� ½¾ ¿À³Á� Â ÃÀÄ�Á � Å¶�³Á�̧ Æ Á�Ç�Á�ÈÁ�· ÉÊ ËÌÍ �¶�� ¸�ÅÁ��Á�À Á�Ç�Á�ÈÁÆÇ

PN6.3MPa; 

¼ ����¸�º� Ã��Á�¸� Â ÃÀÄ�Á � Å¶�³Á�̧ Æ Á�Ç�Á�ÈÁ�· ÉÊ ËÍÍ �¶�� ¸�ÅÁ��Á�u nominalnym 

PN6.3MPa; 

¼ ����¸�º� ÃÀÄ�Á Â ¾�È� � Å¶�³Á�¸Æ Á�Ç�Á�ÈÁ�· ÉÊ ÎÍÍ �¶�� ¸�ÅÁ��Á�À Á�Ç�Á�ÈÁÆÇ

PN6.3MPa; 
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� ��������	
�	 �����	�� ���
�	
�� � ��	�
��� 
���
��
	� �� ��� ���� ���
�	
�� 
���
��
��

�������� ��������	  ��� !" #�$�
% 

� ��������	
�	 �����	�� ���
�	
�� � ��	�
��� 
���
��
	� �� �&� ���� ���
�	
�� 
���
��
��

�������� ��������	  ��� #�$�
 �'#� 
���% 

� ��������	
�	 �����	�� ���
�	
�� � ��	�
��� 
���
��
	� �� �&� ���� ���
�	
�� 
���
��
��

�������� ��������	  ��� #�$�
 (')��	���
 *�	���% 

� ��������	
�	 �����	�� ���
�	
�� � ��	�
��� 
���
��
	� �� +� ���� ���
�	
�� 
���
��
��

�������� ��������	  ��� ,$���% 

� ��������	
�	 �����	�� ���
�	
�� � ��	�
��� 
���
��
	� �� &� ���� ���
�	
�� 
���
��
��

�������� ��������	  ��� !��
� *���% 

� stacja redukcyjno-pomiarowa I
0 Lubin 1/Lotnisko; 

- stacja redukcyjno-pomiarowa I
0 
Gola; 

� stacja redukcyjno-pomiarowa I
0 Obora; 

� stacja redukcyjno-pomiarowa I
0 
Lubin 2/Krzeczyn Wielki; 

� stacja redukcyjno-pomiarowa I
0 
Zimna Woda; 

#���������� �'� �	�� .�����
� 
� ������
����/ ��.�wych. 

Zgazyfikowanych jest 01 234 5676869:;< 5=>?2@894? 2 >@;<6A94?B ;>CD;4 EF49:G H6D94I4?F E@>J

B?3K E@>6;4LE 2:36I4?E6 ;4D94?94@ MNOO PJQ49 - P?E94;@G R K?E6 E@>6;4LEJ >@34S@9? 3L ;>K?=:

stacje redukcyjno-56F4@=62? STU 

- ze stacji redukcyjno-pomiarowej we wsi Zimna Woda >@65@K=:2@9? 3L 234? R4Fna Woda, 

P434?;V W4?=;4?XV YJI629@V Z@=;>6243I@V [@3>\2I@V [@3>62@ ]@7@V [aszowa, 

- ze stacji redukcyjno-pomiarowej we wsi Krzeczyn Wielki >@34S@9? 3L 234e Krzeczyn Wielki, 

^<=\3K94IV _6=>:;@V Z=>?;>:9 ]@7:V 

- ze stacji we wsi Obora >@65@K=JB? 34C 234? `Q6=@ 4 a>IS@=: _\=9?V 

- ze stacji we wsi Gola >@65@K=JB? 34C 24?D _6S@G 

W4?D `34?I B?3K >@34S@9@ > 34?;4 E@>62?B D=?A94?E6 ;4D94?94@ F4@3K@ PJQ49@G 

b?79L 492?9K@=:>@;BL A:3K=:QJ;:B9?B 34?;4 E@>62?B A:3569JB? c>4@7 `Q37JE4 aieci Legnica (ul. 

d;49@23I@ 0V ef-220 Legnica). 

g hijkilmnopqo r opomsqt ouovlmwxnpy 

zS?IK=6?9?=E?K:;>9@ 34?{ 5=>?3:762@ 

`Q?;94? 9@ K?=?94? EF49: PJQ49 >9@BAJBL 34C 9@3KC5JBL;? ?S?IK=6?9?=E?K:;>9? 6Q4?IK: 34?;4

5=>?3:762?BU 

1. stacja Elektroenergetyczna 400/110kV "Czarna", 

2. |=@EF?9K S4944 ?S?IK=6?9?=E?K:;>9?B 6 9@54C;4J }OOI~ =?S@;B4 ]4IJ762@ - Czarn@ 2>A7J8 IK\=?B

9@S?8: 9@A@S J2>ESCA94@{ 5@3 K?;<96S6E4;>9: 6 3>?=6I6D;4@;< �O F?K=\2 �56 }O F?K=\2 6A 634

S4944 2 6QJ I4?=J9I@;<� AS@ IK\=?E6 6Q624L>JBL 6E=@94;>?94@ >@E6356A@=62@94@ 4 J8:KI62@94@

jego terenu, 

3. |=@EF?9K S4944 ?S?IK=6?9?=E?K:;>9?B 6 9@54C;4J }OOI~ =?S@;B4 ^>@=9@ - b@34IJ=624;? 2>A7J8V

IK\=?B 9@S?8: 9@A@S J2>ESCA94@{ 5@3 K?;<96S6E4;>9: 6 3>?=6I6D;4@;< �O F?K=\2 �56 }O F?K=\2

od osi linii w obu kierunkach� AS@ IK\=?E6 6Q624L>JBL 6E=@94;>?94@ >@E6356A@=62@94@ 4

J8:KI62@94@ B?E6 K?=?9JG 

cS@ K?=?9\2 >9@BAJBL;:;< 34C 2 5@34? K?;<96S6E4;>9:F 6Q624L>JBL 9@3KC5JBL;? J3K@S?94@

A6K:;>L;? 6E=@94;>?X 4;< J8:KI62@94@ 4 >@E6356A@=62@94@U 
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����������� � �!�"��#$ %&!�#$'� %( ��#( ����� )&#$* +*� &,� �ru Studium wskazane w 

-.!����  �/&�%&)�(&����� %( ��#( ����/& �&���0) #�� )&!�&1!+�'��/&2 )& 3� /!4)������ �
Studium: 

5 6 789:;<=; >?@:>AB C:>D>E=<98 

1) u#( $"���� �'�%!&�#�*�� '&%�!�� 3�$#�* �$*F G  H0� "��) � �� "&�&'!���� %( �)�3)�*'���
I&,� �( JKLMNO  H0� '(3� $�� ��#3(�!��/&O �3(&�*0� �!��#$*F &(� /!�� �$'&( $�#$���$*F
przede wszystkim na potrzeby lokalne i regionalne, 

2) &*F(&�� * 41*�  H0� �4/!� ,(3��#��/&  �!�/��+*$*F �� "&�&'!���� %( �)�3)�*'��� )!�
%( $� H��O F�%&#�#$* ��� �'�%!&�#�*�� #�� '&%�!��$, 

3) &,�4*�� �$�&'+ &*F(&�+ &,� �(0�  ���!���� KH0���/& P,�&(��'� Q0) .&) ��"�$*F �( RST
-U3, ,�&(��' J3,��2 

4) !�'��)�*�� �'3#'0� V� $* ��� � *F�"�* ��� )�/(�)�*�� /!�, G &,� �($ �&'0H  �'H�)0�
%( �"$�H&�$*F I�%W JKLMN &(� #�(��0� %&(�) ��*'�*F, 

5)  ��4'� ���� !����#&1ci gminy, 

6) o,� �( *F(&��&��/& '(��&,(� 3 -Dolina Czarnej Wody2O 

7) (� �(��# %( $(&)$ -P�"�� Q&)�2W 

5 W zakresie komunikacji 

1) projektowana autostrada A-3, 

2) budowa drogi ekspresowej S-3 na trasie drogi krajowej nr 3, 

3) przebudowa drogi krajowej nr 3 do uzyskania na caH�� )H3/&1*� %�(�"�#(0� '!��$ K.O � )(&/�
'(��&��� �( RT )& 3 $�'���� %�(�"�#(0� K. � KO 

4) 3 $�'���� )&*�!&�& %�(�"�#(0� '!��$ K �� )(&/�*F �&���0) '�*F �( RRX &(� YZYO 

5) ��#����+*� !���� '&!��&�� �( Y[Z 

5 W zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

PZPWD wyznacza tr $ �#(�V$ (���"0� %&�&) �&�$*FW K"��� Lubin ��!��$ )& �#(�V$ �� �����O )!�
'#0($*F �$ ��* � ��4 ���#4%3�+*� ) ��H����\  

1) &*F(&�� �#�*�� J3,�� K0(��* $ �� #(���� !���� '&!��&��� �( Y[ZO 

2) &),3)&��O "&)�(�� �*�� � ,3)&�� ��H0� %( �*��%&�&) �&�$*FO 

3)  ��4'� ���� %( �%3�#&�&1*� ��#����+*$*F '&($# � '���H0�W 

5 W zakresie infrastruktury technicznej 

1) ]�#����+*� ��%&���#( �� linia elektroenergetyczna 400kV (�!�*�� M�'&H&�� G Czarna G 

Pasikurowice G ^&,( �_ &(� %(&��'#&���� %( �,3dowa w/w linii na linie 2x400kV, 

2) Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna G Polkowice, 

3) ��#����+*� ���` /� &�� �$�&'��/& *�1������ wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi, 

4) ��#����+*� � %(&��'#&���� ��%&���#( �� linie elektroenergetyczne 110kV, 

5) ��#����+*� �#�*�� �!�'#(&��erg�#$* �� & /0(�$" ��%�4*�3 SSa'b � caa'b. 
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN 
1. KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ 
1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY I PODZIAŁ FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY 

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego. W nowym podziale 
administracyjnym kraju wchodzi w skład starostwa lubińskiego, na które składają się: miasto Lubin, gmina 
Lubin, gmina Rudna, miasto i gmina Ścinawa. Atrakcyjne położenie wokół dużej jednostki miejskiej, miasta 
Lubina, a także w pobliżu Legnicy, dominacja małych i średnich jednostek osadniczych na terenie gminy 
oraz stosunkowo liczne obszary leśne powoduje, że główną funkcją gminy pozostanie rolnictwo, zaś 
funkcjami uzupełniającymi, które należy rozwijać, będą: mieszkalnictwo, usługi, produkcja, przetwórstwo 
rolne oraz turystyka i rekreacja. Pod względem funkcjonalno - przestrzennym, zgodnie z kierunkami rozwoju 
gminy, można wyodrębnić następujące strefy: 

A) strefa północno-zachodnia (funkcja usługowo - rolniczo - produkcyjna) - związana z drogą krajową nr 3 
i wojewódzka nr 335 , obejmująca tereny w obrębach : Gola, Szklary Górne, Obora, Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Chróstnik, Osiek, Pieszków, preferowane funkcje to usługi, rzemiosło,  
rolnictwo, działalność produkcyjna, obsługa komunikacji oraz mieszkalnictwo, 

B) strefa północno-wschodnia (funkcja rolniczo - usługowa) - obejmująca głównie tereny rolne wzdłuż 
drogi krajowej nr 36 oraz wojewódzkiej 292 w obrębach: Składowice, Ustronie, Dąbrowa Górna, 
Księginice, Siedlce, Miroszowice, Kłopotów, Czerniec, Niemstów, preferowane  funkcje  to   rolnictwo,   
przetwórstwo  rolno-spożywcze,   usługi,   rzemiosło, mieszkalnictwo, 

C) strefa południowa (funkcja rekreacyjno-rolniczo - usługowa) - obejmująca głównie tereny leśne i rolne w 
obrębach : Lisiec, Bukowna, Zimna Woda, Wiercień, Karczowiska, Gorzelin, Raszówka, Raszowa, 
Miłoradzice, Miłosna, Buczynka, Gogołowice 
preferowane funkcje to gospodarka leśna, usługi, turystyka rowerowa i weekendowa, wypoczynek, 
rekreacja (jeździectwo, wędkarstwo), rolnictwo, mieszkalnictwo rekreacyjno-letniskowe. 

 
1.2. PRZEKSZTAŁCENIA W STRUKTURZE FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ 

Postulowane zmiany dotyczyć będą głównie usprawnienia układu komunikacyjnego, wyznaczenia 
nowych terenów pod: zabudowę mieszkaniową, usługi, rzemiosło, działalność produkcyjną, infrastrukturę 
techniczną, sport i rekreację oraz turystykę. 

W zakresie komunikacji proponuje się m.in. na drodze nr 3 budowę zachodniej obwodnicy Lubina, 
budowę obwodnicy miejscowości Krzeczyn Mały na drodze wojewódzkiej nr 335 oraz budowę obwodnicy 
miejscowości Obora w ciągu drogi powiatowej jako kontynuacja południowej obwodnicy miasta Lubin. 

Rejony rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dotyczą głównie miejscowości: Szklary Górne, 
Obora, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Chróstnik, Osiek, Pieszków, Składowice, Dąbrowa Górna, 
Księginice, Miroszowice, Niemstów, Lisiec, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Miłoradzice, Miłosna. 

Postulowane rejony rozwoju funkcji usług komercyjnych oraz rzemiosła to obszar zlokalizowany w 
Chróstniku, Miroszowicach, Siedlcach. 

Funkcję produkcyjną zlokalizowano w miejscowości: Szklary Górne, Obora, Krzeczyn Wielki, Osiek, 
Składowice, Siedlce, Raszówka, Miłosna. 

Tereny produkcji rolno - spożywczej oraz usługowo-rzemieślniczej zlokalizowano głównie w 
miejscowościach: Gola, Obora, Chróstnik, Miroszowice, Księginice i Kłopotów. 

Większe tereny rekreacyjno-sportowo-turystyczne zlokalizowano w Oborze, Krzeczynie Małym, 
Krzeczynie Wielkim, Chróstniku, Osieku, Miroszowicach, Zimnej Wodzie, Raszówce, Raszowej, Raszowej 
Małej i Miłoradzicach. 
 
1.3.    PODZIAŁ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY JEDNOSTEK I KIERUNKI ROZWOJU 

Buczynka 
- rozwój usług podstawowych 
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- rozwój budownictwa letniskowo-rekreacyjnego 

- rozwój usług agroturystycznych 

Bukowna 

- rozwój usług podstawowych 

Chróstnik 

- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 
 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój rolnictwa oraz funkcji towarzyszących (przetwórstwa, obsługi rolnictwa) 

- rozwój usług komercyjnych 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 
 

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym budowa obwodnicy 

Czerniec 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój usług podstawowych 

Dąbrowa Górna 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój usług podstawowych 

Gogołowice 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług podstawowych Gola 

- rozwój rolnictwa oraz funkcji towarzyszących (przetwórstwa, obsługi rolnictwa) 

- rozwój usług podstawowych 

Gorzelin 
- rozwój usług podstawowych 

Gorzyca 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój usług podstawowych 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

Karczowiska 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój usług podstawowych 

Kłopotów 

- rozwój rolnictwa oraz funkcji towarzyszących (przetwórstwa, obsługi rolnictwa) 

- rozwój usług podstawowych 

Krzeczyn Mały 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 
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- przebudowa układu komunikacyjnego w tym budowa obwodnicy 

Krzeczyn Wielki 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 
 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 
 

- rozwój usług podstawowych 

Księginice 

- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój rolnictwa oraz funkcji towarzyszących (przetwórstwa, obsługi rolnictwa) 

- rozwój usług podstawowych 

Lisiec 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój usług podstawowych 

Miłoradzice 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój budownictwa letniskowo-rekreacyjnego 

- rozwój usług agroturystycznych 

- rozwój usług podstawowych 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

Miłosna 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług podstawowych 

Miroszowice 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój rolnictwa oraz funkcji towarzyszących (przetwórstwa, obsługi rolnictwa) 

- rozwój usług komercyjnych 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

Niemstów 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 
 

- rozwój usług podstawowych 

Obora 

- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 
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- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym budowa obwodnicy 

Osiek 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 
 

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym budowa obwodnicy 

Pieszków 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług podstawowych 

Raszowa 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 

Raszowa Mała 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 

Raszówka 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I o poszerzonym programie 

- rozwój funkcji mieszkaniowej, 
 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 

- rozwój usług podstawowych 

Siedlce 
- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług komercyjnych 

- rozwój usług podstawowych 
 

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym budowa obwodnicy 

Składowice 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 



- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług podstawowych 

Szklary Górne 

- rozwój ośrodka usługowego poziomu I 

- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 
 

- rozwój funkcji gospodarczych (wyspecjalizowanych usług, rzemiosła, handlu hurtowego, działalności 

produkcyjnej) 

- rozwój usług podstawowych 

Ustronie 
- rozwój usług podstawowych 

Wiercień 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój usług podstawowych 

Zimna Woda 
- rozwój funkcji mieszkaniowej 

- utrzymanie funkcji rolniczej 

- rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowej 

- rozwój usług podstawowych 

Poniższa tabela przedstawia proponowane przekształcenia funkcjonalne jednostek osadniczych 
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Bolanów   
Karczowiska mieszkaniowa mieszkaniowa
Kłopotów rolnicza rolnicza
Krzeczyn Mały rolnicza rolniczo - mieszkaniowa
Krzeczyn Wielki rolniczo - usługowo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 

obsługi ludności
Księginice rolniczo - usługowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 

obsługi ludności
Lisiec rolnicza rolniczo - mieszkaniowo - usługowa
Miłoradzice rolniczo - usługowo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 

obsługi ludności
Miłosna rolniczo - mieszkaniowa rolniczo - mieszkaniowa
Miroszowice rolniczo - mieszkaniowa rolniczo - mieszkaniowo - usługowa
Niemstów 
Łazek Podgórze

rolniczo - usługowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 
obsługi ludności

Obora rolniczo - usługowo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 
obsługi ludności

MIEJSCOWOŚĆ ISTNIEJĄCA FUNKCJA PROJEKTOWANA FUNKCJA
Buczynka rolnicza rolniczo - rekreacyjna
Bukowna rolnicza rolnicza,
Chróstnik rolniczo - usługowo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 

obsługi ludności
Czerniec rolnicza rolnicza
Dąbrowa Górna rolnicza rolnicza
Gogołowice rolnicza rolniczo - mieszkaniowa
Gola rolniczo - mieszkaniowa rekreacyjno - mieszkaniowa
Gorzelin rolnicza rolniczo - rekreacyjna
Gorzyca rolniczo - mieszkaniowa rolniczo -mieszkaniowa

Tab. 1 Przekształcenia funkcjonalne jednostek osadniczych
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Osiek rolniczo - usługowo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 
obsługi ludności

Pieszków rolnicza rolniczo - mieszkaniowa
Raszowa rolnicza rolnicza
Raszowa Mała rolnicza rekreacyjna
Raszówka usługowo - rolniczo - mieszkaniowa ośrodek lokalny I stopnia o poszerzonym 

programie
Siedlce rolniczo - usługowa ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 

obsługi ludności
Składowice 
Zalesie

rolnicza rolniczo - mieszkaniowo - usługowa

Szklary Górne 
Lubków Owczary

rolniczo - usługowo - produkcyjno -
mieszkaniowa

ponadlokalny ośrodek turystyczno-
rekreacyjno-sportowy 
ośrodek lokalny I stopnia o funkcjach 
obsługi ludności, 

Ustronie rolnicza rolnicza,
Wiercień rolnicza rolnicza,
Zimna Woda rolnicza rolniczo - mieszkaniowo - usługowa
 
1.4.    GŁÓWNE ZASADY PRZEZNACZANIA TERENÓW POD ZAINWESTOWANIE 

ORAZ ETAPOWANIE INWESTYCJI 

Nowe tereny pod zainwestowanie wyznaczone są zgodnie z zasadami uwzględniającymi: 
• obszary posiadające obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
• obszary luk inwestycyjnych, 
• rejony występowania gleb o niskiej klasie bonitacyjnej, 
• rejony występowania gleb zdegradowanych, 
• korzystne warunki fizjograficzne, 
• dogodną komunikację, 
• dobrą dostępność infrastruktury technicznej, 
• rejony wymagające doinwestowania, 
• konieczność ochrony wartości środowiska przyrodniczego, 
• konieczność ochrony wartości środowiska kulturowego oraz ochrony krajobrazu - wytyczne 

konserwatorskie, 
• obszary największego zainteresowania inwestorów, 
• obszary atrakcyjne ze względów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Kolejność realizacji inwestycji. W 

pierwszym etapie: 
• tereny mające zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, 
• tereny uzbrojone lub łatwe do uzbrojenia, 
• tereny łatwo dostępne komunikacyjnie. 

W drugim etapie: 
• tereny nie mające obecnie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, 
• tereny uzbrojone lub łatwe do uzbrojenia, 
• tereny łatwo dostępne komunikacyjnie. 

W trzecim etapie: 
• pozostałe tereny. 

• Wnioski ze stanu prawnego gruntów 

Problemy związane ze stanem prawnym gruntów wiążą się głównie z rozdrobnionymi, typowo rolniczymi 
podziałami własnościowymi i przewagą własności prywatnej na potencjalnych obszarach urbanizacji. 
Efektywne i uporządkowane lokowanie na tych obszarach nowych zespołów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oraz terenów aktywności gospodarczej wymagać będzie scalania gruntów i parcelacji 
umożliwiającej zagospodarowanie o charakterze miejskim i wiejskim. Dotyczy to w szczególności gruntów w 
miejscowości Obora, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki i Chróstnik (tereny mieszkaniowe, usług komercyjnych, 
aktywności gospodarczej). 
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W związku z usprawnieniem i rozbudową układu komunikacyjnego (poszerzane i nowe odcinki dróg) 
konieczne będzie pozyskanie przez gminę nowych gruntów. 
 
1.5.    GŁÓWNE ELEMENTY UKŁADU FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEGO 

W Studium, stosownie do skali opracowania, wyznaczono osiem głównych rodzajów 
zagospodarowania terenu: 

Tereny mieszkaniowe oznaczone symbolami - 

( M, MU ) 

Tereny infrastruktury społecznej oznaczone symbolami -( U, UST, 

ZP, ZC ) 

Tereny aktywności gospodarczej oznaczone symbolami -( UK, 

AG, AGP, PE, NUp, RPR, RLU ) Tereny rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej - 

( RO, R ) 

Tereny lasów i wód oznaczone symbolami - 

( RL, WS ) 

Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami -( NO, 

EE, EG, NU, WZ ) 

Tereny komunikacji i urządzeń obsługi komunikacji oznaczone symbolami - 

( KK, LK, KS, S, GP, G, Z, L ) 

Określone na rysunku studium linie podziału terenów o różnych funkcjach są orientacyjne. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korektę granic. Dokładne linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu powinny zostać ustalone na etapie opracowania planów miejscowych. 

W przypadku nie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (projektowanych w 
studium pod tereny mieszkaniowe, infrastruktury społecznej oraz aktywności gospodarczej) na cele nie 
rolnicze, dopuszcza się pozostawienie ich w dotychczasowym rolnym użytkowaniu. 

Dla istniejących lub będących w budowie obiektów budowlanych, zlokalizowanych na nie zaznaczonych 
na rysunku studium terenach zainwestowanych, dopuszcza się rozbudowę, modernizacje lub remont. 
 
1.6.    KIERUNKI ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

• Ogólne kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Lubin został określony poprzez wyznaczenie 
nowych terenów przydatnych do zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje się dalszy rozwój, głównie 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zagrodowego, rezydencjonalnego oraz rekreacyjno - 
letniskowego. Na terenie gminy wyklucza się możliwość realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej. 

Terenów przeznaczonych pod nową zabudowę jest więcej niż wynika z tendencji demograficznej w 
gminie. Powodem takiego działania jest potrzeba poprawy standardów mieszkaniowych, możliwość w miarę 
swobodnego wyboru miejsca przez inwestorów i władze gminy oraz zachowanie dotychczasowego 
charakteru zabudowy bez potrzeby nadmiernego jej zagęszczania. 

Nową zabudowę jednorodzinną i zagrodową w jednostkach wiejskich lokalizuje się w pobliżu istniejących 
jednostek osadniczych, na terenach stosunkowo dobrze wyposażonych w elementy infrastruktury 
technicznej oraz posiadających dobre warunki fizjograficzne, a także w miejscach największego 
zainteresowania inwestorów. Zabudowę rezydencjonalną lokalizuje się na terenach o wysokich walorach 
krajobrazowo - przyrodniczych, w pobliżu kompleksów leśnych, na obszarach posiadających dobre warunki 
fizjograficzne. 



Na terenach zabudowy mieszkaniowej możliwa jest również lokalizacja obiektów usługowych, 
rzemieślniczych, produkcji nieuciążliwej związanych z prowadzoną na miejscu działalnością gospodarczą 
oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, placów manewrowych, a także 
zieleni urządzonej. 

Uciążliwość funkcji usługowo - produkcyjnych musi się zamykać w granicach własnej działki i nie może 
wykluczać funkcji mieszkaniowej. Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na funkcje 
mieszkaniowo - usługową. 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy. 
W miejscowych planach należy dla terenów mieszkaniowych stosować poniższe zasady. Należy dążyć 

do ograniczenia rozproszenia zabudowy poprzez uzupełnianie ciągów zabudowy. Zaleca się wprowadzić pas 
zieleni izolacyjnej szerokości 20 m od krawędzi drogi krajowej wolny od zabudowy. 

Obowiązuje wymóg dostosowania noworealizowanej zabudowy oraz obiektów modernizowanych do 
lokalnej tradycji budownictwa w zakresie kształtowania brył budynków, układu dachów, wysokości, detalu 
architektonicznego i lokalnych materiałów budowlanych takich jak cegła, kamień i drewno. 

Na terenach nowoprojektowanej zabudowy poza strefą ochrony konserwatorskiej A i B dopuszcza się 
zabudowę o różnorodnym charakterze, zachowującą prawidłowe relacje z zabudową sąsiadującą, 
uwzględniającą uwarunkowania funkcjonalne, krajobrazowe i kulturowe. 

Proponuje się zabudowę nie wyższą niż dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym, o wysokości 
budynku do 10 m. W budynkach zaleca się stosować dachy strome o kącie nachylenia połaci 270-55°, zakaz 
stosowania dachów o jaskrawych kolorach (w tym zielonych, niebieskich, żółtych, itp.) odbiegających od 
tradycyjnych kolorów. 

Dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, rezydencjonalnej zaleca się przyjąć następujące minimalne 
wielkości działek: 

300 m2, 
1000 m2, 
1500 m2,

• zabudowa szeregowa - 
• zabudowa bliźniacza - 
• zabudowa wolnostojąca - 

2000 m2,• zabudowa zagrodowa - 
• zabudowa rezydencjonalna -   2000 m2. 

Szczegółowe granice, zasady zagospodarowania i kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej 
należy określić w planach miejscowych uwzględniając ustalenia sformułowane poniżej. 

• Ustalenia studium dla terenów mieszkaniowych Oznaczone 

na rysunku Studium, symbolem M 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej), zabudowy 
zagrodowej i rezydencjonalnej z dopuszczeniem istniejącej zabudowy wielorodzinnej brutto, wraz z 
zabudową gospodarczą, usługami (w tym sport, rekreacja i turystyka) i usługami podstawowymi (w tym 
m.in. boiska, szkoły, place zabaw, świetlice i inne), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 
drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zaleca się aby obiekty nawiązywały skalą i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa, 
- dla zabudowy jednorodzinnej zaleca się przeznaczyć pod nowoprojektowaną zabudowę (w tym 

utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% (dla zabudowy 
szeregowej), maksymalnie do 35% (dla zabudowy bliźniaczej), maksymalnie do 30% (dla zabudowy 
wolnostojącej) powierzchni działki; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie, 

- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i 
stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 

- wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowych, uciążliwość 
obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych 
norm zgodnie z przepisami szczególnymi, 

- w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących postuluje się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 
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- dla terenów większych ośrodków produkcji i obsługi rolnictwa znajdujących się na terenach 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaleca się likwidację lub zmianę lokalizacji. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem MU 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z dopuszczeniem istniejącej zabudowy 
wielorodzinnej oraz usługowej (w tym sport i rekreacja) i usługami podstawowymi (w tym m.in. boiska, 
szkoły, place zabaw, świetlice i inne) wraz z zabudową gospodarczą, oraz niewielkimi obiektami produkcji 
nieuciążliwej związanymi z prowadzoną na miejscu działalnością gospodarczą oraz niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią 
urządzoną (w tym ogrody i sady). 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zaleca się aby obiekty nawiązywały skalą i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa, 
- nie dopuszcza się do lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących 

pogorszyć stan środowiska i stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących postuluje się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
1.7.    KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

• Ogólne kierunki rozwoju infrastruktury społecznej 

Na terenie gminy Lubin przewiduje się dalszy rozwój usług dla potrzeb mieszkańców oraz ludności 
zamiejscowej. W Studium zaznaczono niektóre istniejące obiekty usług podstawowych oraz 
ponadpodstawowych. Ze względu na skalę opracowania, na rysunku Studium wyodrębniono tylko niektóre 
tereny przeznaczone pod nowe usługi podstawowe, pozostawiając swobodę wyboru przyszłym inwestorom. 

Istnieje konieczność poprawy oferty usługowej poprzez zwiększenie ilości punktów handlu, gastronomii, 
rzemiosła, gabinetów lekarskich i dentystycznych. 

Postuluje się aby na terenie każdej wsi działał sklep spożywczo - przemysłowy oraz świetlica wiejska 
(ewentualnie z biblioteką i dostępem do Internetu). Wsie poziomu I zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem, 
należy wyposażyć w obiekty gastronomii. W okresie perspektywicznym zakłada się rozwój usług zwłaszcza 
związanego z otoczeniem rolnictwa. 

Istniejąca na terenie gminy baza sportowo - turystyczno - rekreacyjna jest niewystarczająca dla 
potrzeb rozwoju gminy. W związku z projektowaną funkcją turystyczną gminy oraz rosnącym 
zapotrzebowaniem wyznaczono nowe tereny do rozwoju tego rodzaju usług. Przesłankami warunkującymi 
rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnej w gminie są: duże kompleksy leśne, lasy przydatne do rekreacji, 
czyste nieskażone środowisko, stawy, tereny atrakcyjne krajobrazowo, miejscowości z interesującymi 
zabytkami. Na obszarze Studium zaproponowano nowe tereny sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku 
w obrębie Krzeczyn Mały i Chróstnik. 

Postuluje się poprawienie jakości i ilości zainwestowania związanego z obsługą szlaków turystycznych 
(miejsca odpoczynku, itp.). Szczegółowy przebieg szlaków turystycznych i tras rowerowych należy 
zweryfikować i ostatecznie określić na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zakłada się wyposażenie systemu tras rowerowych (z ewentualnym wykorzystaniem dróg 
powiatowych, gminnych, polnych i leśnych) w obiekty rekreacji związane z turystycznym ruchem rowerowym. 

Szczegółowe granice, zasady zagospodarowania i kształtowania nowej zabudowy należy określić w 
planach miejscowych uwzględniając ustalenia sformułowane poniżej. 

•   Ustalenia studium dla terenów infrastruktury społecznej 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem U 

Tereny ważniejszych podstawowych i ponadpodstawowych usług na wydzielonych działkach (oświaty i 
wychowania, zdrowia, kultury, sakralne, administracji i łączności, działalności finansowej, sportu i 
rekreacji, obsługi turystyki, handlu, gastronomii, rzemiosła i inne) wraz z niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią 
urządzoną. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
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- budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami do lokalnej 
tradycji budownictwa, 

- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących 
pogorszyć stan środowiska i stwarzających uciążliwość dla mieszkańców, 

- dla dz. nr 109/43 w Chróstniku dopuszcza się lokalizacje zabudowy mieszkaniowej, 
- postuluje się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem UST 

Tereny usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku wraz z zielenią oraz niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zabudowa zharmonizowana z krajobrazem, 
- dopuszcza się lokalizację świetlic, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i 

stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- postuluje się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo, 
- dopuszcza się inne funkcje uzupełniające podstawowy program (gastronomia, handel detaliczny, 

hotele itp.), 
- dopuszcza się odstąpienie od realizacji gminnego boiska sportowego i przeznaczenie go pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami; 
- dla dz. 306 w Krzeczynie Wielkim w ramach zagospodarowania dopuszcza się: zespół boisk 

sportowych, świetlicę wiejską oraz zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nie uciążliwych. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem UST/U 

Tereny usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku wraz z zielenią (w tym ogrodów botanicznych) 
i akwenem wodnym oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i tereny ważniejszych 
podstawowych i ponadpodstawowych usług na wydzielonych działkach (oświaty i wychowania, zdrowia, 
kultury, sakralne, administracji i łączności, działalności finansowej, handlu, gastronomii, rzemiosła i inne) 
wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami 
manewrowymi oraz zielenią urządzoną. Obecnie teren istniejącej kopalni piasku podsadzkowego 
„Obora”. Dopuszcza się prowadzenie rekultywacji w trakcie funkcjonowania kopalni i sukcesywne 
zagospodarowywanie obszaru kopalni zgodnie z kierunkami określonymi powyżej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zabudowa zharmonizowana z krajobrazem, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i 

stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- postuluje się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo, 
- dopuszcza się inne funkcje uzupełniające podstawowy program (gastronomia, handel detaliczny, 

hotele itp.). 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem ZP 

Tereny zieleni, parków i skwerów wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Zasady 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- nie zaleca się zmiany funkcji parku na inną - dopuszcza się taką zmianę jedynie w przypadku 

faktycznego użytkowania części terenu zieleni publicznej w sposób inny niż zieleń oraz dla poprawy 
funkcjonowania przyległych do parku działek zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej nie 
odpowiadających wymaganym standardom przestrzennym, 

- dopuszcza się pojedyncze uzupełniające obiekty usługowe uatrakcyjniające zagospodarowania terenu 
(mała gastronomia, boiska do gier małych, place zabaw, obiekty małej architektur, itp.), 
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- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i 
stwarzających uciążliwości dla ludności. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem ZC 

Tereny cmentarzy wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Zasady 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- nie dopuszcza się lokalizacji terenów mieszkaniowych w odległości 50 m od granicy cmentarza w 

przypadku terenów zwodociągowanych oraz 150 m na terenach niezwodociągowanych, 
- zaleca się lokalizację ogólnodostępnych parkingów w sąsiedztwie cmentarzy, 
- dopuszcza się uzupełniające obiekty usługowe uatrakcyjniające i towarzyszące funkcji podstawowej. 

Ścieżki rowerowe - oznaczone na rysunku Studium ciągami prostokątów 

Główne trasy rowerowe wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi (miejsca odpoczynku itp.). 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- proponuje się w atrakcyjnych miejscach urządzenie miejsc postojowych (ławki, pola biwakowe, 

miejsca na ogniska), 
- w terenach przeznaczonych do odpoczynku dopuszcza się lokalizację niewielkich tymczasowych 

obiektów usługowych (punktów gastronomicznych i handlowych), 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan środowiska i 

stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- zaleca się dokładne oznakowanie ścieżek rowerowych. 

1.8.    KIERUNKI ROZWOJU AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ •   Ogólne 

kierunki rozwoju aktywności gospodarczej 

Studium zakłada zwiększenie potencjału aktywności gospodarczej gminy zapewniającego nowe miejsca 
pracy oraz powiększającego dochody budżetu gminy. W tym celu wyznaczono nowe tereny usług 
komercyjnych oraz aktywności gospodarczej o różnym stopniu uciążliwości. 

Studium nie przewiduje lokalizacji usług wielkohandlowych (wiekopowierzchniowych) z wyjątkiem 
obszaru objętego zmianą nr 5. Na ww. obszarze na terenach oznaczonych symbolami UST/U i AGP 
dopuszcza się usługi wielkopowierzchniowe. 

W celu umożliwienia rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej wyznaczono w studium strefę 
aktywności gospodarczej w zachodniej części gminy zlokalizowaną w obrębach Obora oraz Krzeczyn Wielki. 

Dla terenów produkcyjnych należy wprowadzić wewnętrzny układ komunikacyjny dla bezpośredniej 
obsługi poszczególnych obiektów. Wszystkie tereny zakwalifikowane do strefy przemysłowej wymagają 
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, które przede wszystkim winny rozwiązywać 
problemy komunikacyjne, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, a także zasady usuwania, 
unieszkodliwiania i składowania odpadów. 

W studium zaznaczono tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych leżące na terenach 
posiadających udokumentowane lub zarejestrowane złoża surowców. Rozwój terenów górniczych zaleca się 
prowadzić w sposób skoordynowany nie kolidujący z planowaną infrastruktura techniczną. 

Wybór konkretnego terenu oraz wielkość działki do zainwestowania pozostawia się do decyzji władz 
gminy w porozumieniu z poszczególnymi inwestorami. W celu niedopuszczenia do chaotycznej zabudowy 
oraz niewłaściwej gospodarki gruntami zaleca się prowadzenie polityki przestrzennej, polegającej na 
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Szczegółowe granice, zasady zagospodarowania i kształtowania w/w terenów należy określić w planach 
miejscowych uwzględniając ustalenia sformułowane poniżej. 

•   Ustalenia studium dla terenów rozwoju aktywności gospodarczej 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem UK 

Tereny usług komercyjnych oraz innych nieuciążliwych usług (w tym usługi podstawowe i 
ponadpodstawowe) i działalności produkcyjnych, z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 
drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną. 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- preferuje się różnego rodzaju nieuciążliwe usługi (handel, gastronomia, obsługa ludności, obsługa 

firm, finanse, turystyka, obsługa samochodów, itp.), działalność usługowo-produkcyjną, magazynową, 
przetwórczą, stacje paliw itp, 

- dopuszcza się usługi oświaty, zdrowia, kultury, administracji i łączności, 
- dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów oraz urządzeń produkcyjnych i usługowych mogących 

pogorszyć stan środowiska, 
- zaleca się wprowadzenie min 20% powierzchni jako czynnej biologicznie na obszarach 

nieruchomości. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem AGP 

Tereny aktywności gospodarczej, produkcyjnej, składowej, budowlanej, usługowej (rzemiosło, handel 
hurtowy i detaliczny, hotelarstwo i gastronomia, działalność usługowo-produkcyjna i produkcyjna, 
gospodarka magazynowa, obsługa komunikacji samochodowej itp.), wraz z zielenią, niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- proponuje się maksymalną wysokość nowo wznoszonych i rozbudowywanych hal i magazynów 

wynoszącą 18 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy, 
- zaleca się przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni działki na zieleń, 
- ustala się konieczność zorganizowania stanowisk postojowych na działce, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów oraz urządzeń produkcyjnych i usługowych mogących 

pogorszyć stan środowiska 
- dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej lub mieszkań funkcyjnych w ograniczonym 

zakresie (funkcja mieszkaniowa musi być związana z prowadzona działalnością) 
- na obszarze objętym zmianą nr 5 dopuszcza się na terenie oznaczonym symbolem AGP - Szyby 

Zachodnie ZG „Lubin”  lokalizację bazy logistycznej. 
Oznaczone na rysunku Studium, symbolem AG 

Tereny aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej (rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, hotelarstwo 
i gastronomia, działalność usługowo-produkcyjna i produkcyjna, gospodarka magazynowa, obsługa 
komunikacji samochodowej itp. w tym schronisko dla zwierząt w miejscowości Szklary Górne), wraz z 
zielenią, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- proponuje się maksymalną wysokość nowo wznoszonych i rozbudowywanych hal i magazynów 

wynoszącą 15 m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy, 
- zaleca się przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni działki na zieleń, 
- ustala się konieczność zorganizowania stanowisk postojowych na działce, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów oraz urządzeń produkcyjnych i usługowych mogących pogorszyć 

stan środowiska, 
- dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej lub mieszkań funkcyjnych w ograniczonym zakresie 

(funkcja mieszkaniowa musi być związana z prowadzona działalnością). 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem PE 

Tereny powierzchniowej eksploatacji surowców wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej 
wraz z drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- proponuje się maksymalną wysokość obiektów budowlanych do 1 kondygnacji, 
- zaleca się przeznaczenie co najmniej 10% powierzchni działki na zieleń, 
- ustala się konieczność zorganizowania stanowisk postojowych na działce, 
- nie dopuszcza się do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 
- ustala się obowiązek rekultywacji terenu po zakończeniu działalności, 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem NUp 
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Tereny osadnika wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z drogami dojazdowymi, 
parkingami, placami manewrowymi. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- ustala się obowiązek rekultywacji terenu w kierunku leśnym, 
- nie dopuszcza się do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem RPR 

Tereny stawów hodowlanych i rekreacyjnych, produkcji rybackiej wraz z niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- nie dopuszcza się do lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących pogorszyć 

stan środowiska i stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- dopuszcza się lokalizację urządzeń turystyczno - rekreacyjnych (pomostów, stanowisk do wędkowania, 
itp.) 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem RLU 

Tereny obiektów i urządzeń obsługi gospodarki leśnej. 
Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- nie dopuszcza się do lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących pogorszyć 

stan środowiska i stwarzających uciążliwości dla mieszkańców, 
- dopuszcza się lokalizację urządzeń turystyczno - rekreacyjnych. 

 
1.9. KIERUNKI ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ OBSŁUGI ROLNO- 

SPOŻYWCZEJ 

• Ogólne kierunki rozwoju produkcji rolnej oraz obsługi rolno-spożywczej 

Zgodnie z założonymi celami rozwoju gminy oraz stanem dotychczasowym, gospodarka rolna stanowić 
ma, jedną z podstawowych dziedzin życia gospodarczego gminy. Istniejące na obszarze gminy obiekty 
związane dotychczas z produkcją rolniczą lub przetwórstwem rolno-spożywczym powinny nadal w miarę 
możliwości pozostać w użytkowaniu rolniczym lub być z nim związane (obsługa, przechowalnictwo, 
przetwórstwo, hodowla). Zaleca się aby tereny większych ośrodków produkcji i obsługi rolnictwa 
zlokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej lub w ich pobliżu zostały przeniesione na tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Obiekty stawowe istniejące na obszarze gminy powinny nadal pozostać w dotychczasowym 
użytkowaniu. Obiekty wymagające uruchomienia lub odbudowy powinny zostać doprowadzone jak 
najszybciej do odpowiedniego stanu technicznego. Ich uruchomienie zwiększy możliwości retencjonowania 
wody na obszarze gminy. Możliwe jest również wykorzystanie obiektów stawowych wraz z odpowiednio 
zagospodarowanym otoczeniem na cele rekreacyjne (np. łowiska komercyjne, możliwości uprawiania 
sportów wodnych). 

• Ustalenia studium dla terenów produkcji rolnej oraz obsługi rolnictwa Oznaczone na 

rysunku Studium, symbolem RO 

Tereny upraw ogrodniczych, sadów, ogrodów działkowych i rekreacyjnych wraz z niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- dopuszcza się możliwość zalesiania, 
- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych mogących pogorszyć stan 

środowiska i stwarzających uciążliwości dla mieszkańców. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem R 

Tereny użytków rolnych (uprawy polowe, hodowlane, ogrodnicze, sadownicze, szkółkarskie i cieków 
wodnych). 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem infrastruktury technicznej (w tym urządzeń infrastruktury 

technicznej), 
- dopuszcza się nową zabudowę zagrodową dla gospodarstw rolnych o powierzchni areału nie 

mniejszej niż 20 ha, 
- dopuszcza się możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych (zgodnie z wymienionymi działkami w pkt. 

6.3.), 
- dopuszcza się możliwość zalesiania, 
- na obszarze objętym zmianą nr 5 dopuszcza się lokalizację dróg i miejsc parkingowych związanych z 

obsługą ponadlokalnego ośrodka turystyczno-rekreacyjno-sportowego. 

1.10. KIERUNKI ROZWOJU DLA TERENÓW LASÓW I WÓD 

• Ogólne kierunki rozwoju dla terenów lasów i wód 

Zaleca się wprowadzanie nowych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych miejsc odpoczynku 

itp. 

• Ustalenia studium dla terenów lasów i wód 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem RL 
Tereny lasów, dolesień, zadrzewień (w tym cieków wodnych). 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących gospodarce leśnej oraz elementów małej 

architektury (ścieżki piesze i rowerowe, ławki, oświetlenie itp.); 
- dopuszcza się możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych (zgodnie z wymienionymi działkami w pkt. 

6.3.). 
- na obszarze objętym zmianą nr 5 dopuszcza się lokalizację dróg i miejsc parkingowych związanych z 

obsługą ponadlokalnego ośrodka turystyczno-rekreacyjno-sportowego. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem WS 

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (w tym cieków wodnych). 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- dopuszcza się lokalizację urządzeń hydrotechnicznych, melioracyjnych oraz związanych z mała 

energetyką wodną, 
- dopuszcza się wykorzystanie wód na cele rybackie, rekreacyjne, sportowe, 
- ustala się dla terenów przylegających do wód prowadzonych otwartymi korytami konieczność 

zachowania po obu stronach brzegów stref o szerokości min 3,0 m umożliwiających przeprowadzenie 
prac konserwacyjnych i przebudowy, 

- ustala się dla terenów przylegających do wód prowadzonych otwartymi korytami ograniczenie 
lokalizacji urządzeń infrastruktury w odległości mniejszej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarpy cieków. 

 
1.11. TERENY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI 

Tereny wymagające rehabilitacji i przekształceń to przede wszystkim zespoły podworskie i pałacowe po 
zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rolnych pozostające w gestii Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa ewentualnie posiadające już nowych właścicieli, wymagają remontów, a często odbudowy. 

Do głównych działań na tych obszarach należy eliminacja funkcji i obiektów degradujących i 
uciążliwych. Należy dążyć do poprawy stanu technicznego obiektów poprzez modernizację, remonty, 
rozbudowę oraz odpowiednie wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Należy poprawiać walory 
przestrzeni poprzez wprowadzanie zieleni oraz elementów małej architektury. 
 

Działania na tych obszarach powinny zmierzać do: 
• wyeliminowania funkcji uciążliwych i degradujących 
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• wprowadzenia funkcji współczesnych do zespołów pałacowo - parkowo - folwarcznych nie kolidujących z 
ich pierwotnym przeznaczeniem 

• poprawy stanu technicznego obiektów poprzez modernizację, remonty, rozbudowę oraz odpowiednie 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 

• wykorzystania obiektów gospodarczych na cele przetwórstwa rolnego, obsługi rolnictwa, rzemiosła, 
usług, itp. 

• zachowania w miarę możliwości dotychczasowych funkcji zespołów pałacowo - parkowo -folwarcznych 
(pałace - funkcje mieszkaniowe lub usługowe, folwarki - funkcje gospodarczo-usługowe, parki - funkcje 
rekreacyjne). 

• Możliwości zagospodarowania odpadów wydobywczych powstających podczas wydobycia rudy 
miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 

1 W celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza się sposób 
zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych polegający na ich wypełnianiu 
masami skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie z. 
obowiązującymi koncesjami. 

2 Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych powstających podczas głębienia i budowy 
szybu kopalni miedzi oraz prowadzenia działalności wydobywczej, w sposób nie stwarzający zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska do: 
1) utwardzania powierzchni terenów do których KGHM Polska S.A. posiada tytuł prawny, 
2) wykorzystania w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie 

odpadów: 
 

a) jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej, 
b) do doszczelniania zrobów,  które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z 

zawałem stropu podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych, 
c) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych, 
d) do likwidacji zbędnych wyrobisk w tym szybów, 
e) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych, 
f) do utwardzania dróg na dole kopalni; 

3 Dopuszcza się składowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych materiałów odpadowych 
powstałych w wyniku przerobienia urobku wydobytego na powierzchnię ziemi odpady poflotacyjne), pod 
następującymi warunkami: 
1) przedsiębiorca uzyska wymagane odpowiednimi przepisami koncesje na składowanie odpadów w 

wyrobiskach górniczych, 
2) lokowane w wyrobiskach górniczych odpady nie będą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludności oraz dla środowiska, 
3) lokowane w wyrobiskach górniczych odpady nie będą oddawały odcieków do otoczenia 

przekraczających parametry określone w obowiązujących przepisach oraz zagrażających 
środowisku. 

• Rekultywacja terenów przemysłowych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 

Na terenach, na których została zakończona eksploatacja górnicza dopuszcza się wykonanie rekultywacji w 
kierunku leśnym. 
 Na obszarze objętym zmianą nr 5 dopuszcza się rekultywację: 
• na terenie kopalni piasku podsadzkowego „Obora” w kierunkach: leśnym, rolnym, wodnym, parkowym, 

sportowym, rekreacyjnym, usługowym, 
• na terenie „Szybów Zachodnich ZG Lubin” w kierunkach: przemysłowym, składowym, usługowym, 

parkowym, rekreacyjnym, leśnym.  
 
1.12. POLITYKA W ZAKRESIE PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

• Mieszkalnictwo 

W Studium zakłada się poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy realizowaną poprzez: 

• rozwój budownictwa opartego głównie o zabudowę jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową), 
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• wprowadzenie hierarchizacji przestrzeni za pomocą małej architektury, dominant, zieleni, 
wyeksponowania osi widokowych, 

• wprowadzenie podziału na przestrzeń publiczną oraz dla mieszkańców, 
• podniesienie standardu bazy mieszkaniowej poprzez modernizację istniejących obiektów oraz 

rewaloryzację zabudowy zabytkowej, 
• poprawę stanu technicznego obiektów poprzez modernizację, remonty, rozbudowę oraz odpowiednie 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, 
• zwiększenie w miarę możliwości terenów zielonych i rekreacyjnych, 
• modernizację i podniesienie parametrów technicznych układu komunikacyjnego. 
 
• Usługi podstawowe 

W Studium zakłada się poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie usług podstawowych realizowaną 
poprzez: 
• rozwój  usług  podstawowych  na  terenach  mieszkaniowych  brutto w  poszczególnych jednostkach, 
• rozwój zaplecza oświatowego, kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom 

gminy odpowiednich warunków edukacji, rozrywki i rekreacji. 
• Rynek pracy 

W Studium zakłada się poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie rynku pracy realizowaną m.in. 
poprzez : 
• tworzenie nowych miejsc pracy w usługach podstawowych (handel, rzemiosło, działalność gospodarcza, 

drobna wytwórczość itp.), 
• tworzenie nowych miejsc pracy w usługach komercyjnych, 
• tworzenie nowych miejsc pracy w działalności produkcyjnej, handlu hurtowym, działalności magazynowej 

itp. 

2. KIERUNKI   OCHRONY  WARTOŚCI   I   ZASOBÓW  ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

2.1. PODSTAWOWE KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Uwzględnianie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym dla 
prowadzenia działalności na terenie gminy. Zarówno planowanie przestrzenne jak i działalność inwestycyjna 
muszą umożliwiać zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. 

Do zadań gminy w zakresie ochrony środowiska należą w szczególności: 
• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami 
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom na terenie gminy 
• przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 
• zachowanie różnorodności biologicznej, 
• rozwijanie współpracy z gminami sąsiednimi na rzecz wspólnej ochrony środowiska 
• wprowadzenie   działań   zmierzających   do   pogłębienia   świadomości   ekologicznej mieszkańców 

gminy 

Sformułowane w Studium kierunki ochrony środowiska przyrodniczego pozostają w ścisłej zależności z 
następującymi dokumentami: 

- Polityką ekologiczną państwa. 
- Programem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego. 
- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. 
- Programem ochrony środowiska dla gminy Lubin. 
- Strategią Rozwoju Gminy Lubin na lata 2009 - 2013. 
- Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Lubin na lata 2004 - 2010. 

Nadrzędną zasadą wynikającą z formułowanych w w/w dokumentach celów strategicznych jest zasada 
ekorozwoju, która w tym przypadku oznacza konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w 
harmonii z lokalnym ekosystemem. 
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Ze względu na obecny charakter gminy środowisko przyrodnicze poddane jest tutaj silnej, szkodliwej presji 
zakładów przemysłu miedziowego oraz gospodarki komunalnej. Przejawia się ona w sposób widoczny 
poprzez uszkodzenia drzewostanów na obszarach leśnych, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb oraz 
składowanie odpadów przemysłowych. Pomimo zdecydowanego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w 
ostatnich latach, środowisko przyrodnicze gminy wymaga wciąż wielu działań, które spowodują poprawę 
jego stanu oraz spełnienie oczekiwań mieszkańców gminy. 
 
2.2. OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE I PRZEWIDYWANE DO 
OCHRONY 

Trwałość różnorodności biologicznej i krajobrazowej podlega w Polsce silnemu zagrożeniu ze względu na 
dążenie do maksymalizacji wykorzystywania zasobów przyrody. W zasadach i celach związanych z ochroną 
przyrody najważniejsze cele sformułowano wokół utrzymania i ochrony elementów różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej, właściwego wykorzystywania i odnawiania jej zasobów oraz łączenia obszarów 
chronionych w spójne systemy powiązane korytarzami ekologicznymi. 
Ochrona mniejszych obiektów i obszarów będzie się odbywała poprzez ustanawianie: pomników przyrody, 
użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo krajobrazowych. Rada Gminy 
ma prawo ustanawiania ww. form ochrony przyrody (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 
kwietnia 2004 roku), jeżeli wojewoda nie wprowadził tych form. 
Cele średniookresowe do roku 2015 
1 Należyta i stabilna ochrona obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 2. Zachowanie   i   
rewitalizacja   krajobrazu  wiejskiego  z  właściwą   dla   niego   naturalną bioróżnorodnością. 

Kierunki działań: 
Zagadnienie: Obszary i obiekty chronione 

• Bieżąca ochrona obszarów i obiektów chronionych. 
• Intensyfikacja działań mających na celu obejmowanie obszarów i obiektów formami ochrony 

przyrody: obszary sieci NATURA 2000, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody. 

• Aktualizacja opracowań inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania zagrożeń 
różnorodności biologicznej. 

• Unikanie sytuowania nowego zainwestowania w obrębie obszarów będących lokalnymi korytarzami 
ekologicznymi. 

 

• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki na terenach cennych przyrodniczo. 
Zagadnienie: Ochrona fauny i flory 

• Ochrona i wzmacnianie drożności korytarzy ekologicznych. 
• Utrzymanie różnorodności biologicznej siedlisk. 
• Zapewnienie warunków migracji zwierząt. 
• Kompleksowa ochrona i umiarkowane użytkowanie ekosystemów wodno-błotnych. Zagadnienie: 

Ochrona krajobrazu 
• Ochrona i rewaloryzacja elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego. 
• Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. 

 

• Dbałość o architekturę powstających obiektów (turystycznych, rekreacyjnych, mieszkaniowych). 
• Utrzymanie i rozwój zieleni charakterze publicznym (parki, zieleńce, skwery) i powiązanie ich z 

otoczeniem. 
• Rekultywacja obszarów zdegradowanych. 

•   Obszary i obiekty ochrony przyrody i krajobrazu - istniejące 

Rezerwat leśny „Zimna Woda" 

Utworzony w 1987 r., chroniący zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi i stanowiskami 
wielu gatunków roślin chronionych oraz gatunków górskich na stanowiskach niżowych (Zarz. MOŚiZN z dnia 
19.02.1987r./MP Nr 7 poz. 55 z 1987r.) - obszar objęty ochroną ścisłą. 

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Czarnej Wody" 
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Południowo - zachodni fragment terenu gminy wiejskiej Lubin został objęty ochroną w formie obszaru 
chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody", wyznaczonego na podstawie Rozporządzenia Wojewody 
Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu. Na terenie 
obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody" na podstawie § 4 rozporządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Czarnej Wody" (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317, poz. 3927) wprowadza się 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 przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 
1227); 

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; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5) 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; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji 
gruntów jako użytki rolne oraz usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu dla celów 
gospodarczych skał, w tym torfu, a także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25 ha, jeżeli 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę Obszaru. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy: 

1) terenów, dla których w obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy ustalenia planu bądź studium przewidują sposób 
zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 
terenu; 

2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 
terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227); z 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm) 
decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 7, nie dotyczy: 

1) terenów położonych w obrębie jednostek osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.); 
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2) terenów, które w obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewiduje. 

Pomniki przyrody 
Podlegają ochronie zgodnie z art. 44.1 „Ustawy o ochronie przyrody". Na terenie opracowania występuje 

37 drzew - pomników przyrody, posiadających numer w rejestrze wojewódzkim: Są to w większości drzewa 
rosnące w parkach podworskich - tab. 5 w części Uwarunkowania. 
Stanowiska cennych gatunków flory i fauny 

Stanowiska roślin chronionych podlegają ochronie zgodnie z „Ustawą o ochronie przyrody", ustawą „Prawo 
ochrony środowiska" oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.). 

Stanowiska zwierząt chronionych podlegają ochronie zgodnie z „Ustawą o ochronie przyrody", ustawą 
„Prawo ochrony środowiska" oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.). 

Na rysunku " Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin" oznaczono występujące na terenie opracowania 
udokumentowane stanowiska zwierząt chronionych. 

W rejonie miejscowości Raszowa Mała i Buczynka na południu gminy Lubin wyodrębniono obszar 
szczególnego zagęszczenia występowania rzadkich gatunków flory i fauny. Na analizowanym terenie 
stwierdzono występowanie jednego gatunku roślin ujętego w Polskiej czerwonej księdze roślin, 8 gatunków 
pod ochroną ścisłą i 4 gatunki pod ochroną częściową. Stwierdzono również występowanie 2 gatunków 
grzybów objętych ochroną gatunkową. Wydzielono 28 okazów drzew, głównie dębów, kwalifikując je jako 
projektowane pomniki przyrody. Ponadto wydzielono 6 rzadkich gatunków gadów i 13 gatunków płazów oraz 
25 gatunków ptaków występujących na tym terenie. Dodatkowo stwierdzono tutaj zadomowienie się 
kilkunastu gatunków ssaków łącznie z nietoperzami. W stawach hodowlanych oraz w rzece Kaczorek 
stwierdzono występowanie 14 gatunków ryb, z dominującym karpiem i szczupakiem 

Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 
Przez teren gminy Lubin przebiegają dwie odnogi Korytarza Południowo-Centralnego (KPdC) o 
znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zgodnie z koncepcją „Projekt korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce", wykonanym w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
w Białowieży. 

Ciągi ekologiczne o charakterze lokalnym 

Ciągi ekologiczne występujące na terenie opracowania obejmują cieki wodne i ich doliny, tereny podmokłe 
oraz roślinność wodno - łęgową, leśną, krzewy i zadrzewienia występujące wzdłuż cieków i wokół zbiorników 
wodnych. Na szczególną uwagę zasługują doliny rzek. W obrębie ciągów ekologicznych należy: 
• Pielęgnować i rozwijać obudowę biologiczną cieków w celu odbudowy równowagi biocenotycznej, 

poprawy klimatu, warunków wodnych i glebowych. 
• Ograniczyć inwestycje w dolinach rzek i innych cieków z wyjątkiem inwestycji związanych z ciekami 

(urządzenia techniczne, infrastruktura przeciwpowodziowa i urządzenia sportowo -rekreacyjne). 
• Zakazać zabudowy poprzecznej dna dolin rzecznych. 
• Prowadzić regulacje cieków pozwalające na wyrównanie i kontrolę przepływów z zastrzeżeniem 

niedopuszczania do przesuszenia obszaru dolinnego. 
•   Ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i gnojowicowania gleb. 

• Obszary i obiekty ochrony przyrody i krajobrazu - proponowane 

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przez gminą w dziedzinie ochrony przyrody jest utworzenie nowych 
rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych. 

Dla zabezpieczenia najcenniejszych ekosystemów gminy Lubin, jakimi są żyzne lasy liściaste, w 
opracowaniu „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lubin" proponuje się utworzyć dwa nowe rezerwaty 
przyrody i powiększyć istniejący rezerwat przyrody „Zimna Woda". 
Proponowane rezerwaty przyrody: 
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1. Powiększenie istniejącego rezerwatu „Zimna Woda", co zwiększy skuteczność ochrony systemu źródlisk 
Zimnej Wody. Stworzy to jednocześnie strefę otulinową dla najcenniejszych fragmentów lasów 
chronionych w dotychczasowych granicach rezerwatu. 

2. Rezerwat dla ochrony różnego typu lasów liściastych i mieszanych, w tym głównie łęgów olchowo-
jesionowych z masowo występującym gatunkiem chronionym - śnieżycą wiosenną Leucouim varnum 
oraz odnalezionym w trakcie inwentaryzacji fiołkiem torfowym Viola epipsila. Lasy pod Chróstnikiem dają 
szansę ochrony tego ujętego w Polskiej Czerwonej Księdze roślin wymierającego gatunku. 

3. Rezerwat dla ochrony lasów liściastych, pomiędzy Osiekiem a Niemstowem, z wieloma gatunkami roślin 
naczyniowych i porostów oraz głazami narzutowymi z bogatą florą epifitycznych mszaków. 

Proponowany obszar sieci NATURA 2000 

Gmina Lubin wystąpiła do Ministra Środowiska w sprawie utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony sieci 
NATURA 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody" obejmujący tereny łęgów i grądów źródliskowych rezerwatu 
„Zimna Woda" oraz okolicznych lasów - o łącznej powierzchni 120 ha. 

Proponowane użytki ekologiczne 

W formie użytków ekologicznych proponuje się ochronę trzech typów ekosystemów, charakteryzujących 
głównie środkową część gminy o rolniczym typie krajobrazu. 

• muraw kserotermicznych, 
• bagiennych i podmokłych łąk, 
• śródpolnych oczek wodnych. 

 
Proponowane do utworzenia użytki ekologiczne: 

1. Bagienna łąka o charakterze torfowiska niskiego między Zimną Wodą a Wiercieniem z masowo 
występującymi storczykami z rodzaju Dactylorhiza, rośnie tu także wierzba rokita i turzyca Hartmana 
oraz drobna. 

2. Bagienne łąki na południe od Górzycy, z bardzo licznym a rzadkimi gatunkami roślin: turzycą pchłą, 
turzycą Dawalla, turzycą gniazdkowatą, turzycą Hosta, turzycą odległokłosą, podkolanem bialym, listerą 
jajowatą, storczyków z rodzaju Dactylorhiza. 

3. Bagienną łąką pomiędzy Krzeczynem Wielkim a Krzeczynem Małym, z masowo występującymi 
storczykami z rodzaju Dactylohorza, kruszczykiem błotnym, podkolanem białym, listerą jajowatą, 
goździkiem pysznym, wierzbą rokitą, ostrożeniem łąkowym i psim, turzycą pchłą, gniazdkowatą, Hosta, 
odległokłosą. 

4. Sucha murawa przylegająca do obiektu nr 3, z rzadkimi w woj. Dolnośląskim gatunkami -tymotką 
Boemere, strzęplicą siwą, chabrem driakiewnikiem, rozchodnikiem ościstym, przetacznikiem kłosowym. 

5. Sucha murawa o podobnym składzie gatunkowym jak obiekt nr 4, na wschód od Krzeczyna Małego, 
występuje tu także dąbrówka kosmata. 

6. Suche murawy pomiędzy Oborą a Krzeczynem Małym, o podobnym składzie gatunkowym jak obiekt nr 
4. Prócz tego rośnie tu pięć okazów wymierającego na Dolnym Śląsku berberysu pospolitego. We 
wszystkich trzech obiektach suchymi murawami zlokalizowane są nieczynne już piaskownie. 

7. Małe oczko wodne na północ od Krzeczyna Małego, otoczone zaroślami wierzbowymi - stałe miejsce 
żerowania nietoperzy z rodzaju karlik 

8. Wydłużone oczko wodne na północ od Krzeczyna Małego, z bogatą roślinnością bagienną. Lęgowisko 
kokoszki wodnej, wodnika i świerszczaka, godowisko rzekotki drzewnej. 

9. Oczko wodne na północ od Krzeczyna Małego (okresowe), otoczone zadrzewieniem śródpolnym. 

10. Niewielki zbiornik wodny na wschód od Krzeczyna Małego, z małym trzcinowiskiem i zakrzewieniami 
wierzbowymi, godowiska rzekotki drzewnej. 

11. Niewielkie głębokie oczko wodne na południe od Obory, z ubogą roślinnością bagienną. Godowisko 
grzebiuszki ziemnej. 
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12. Oczko wodne na południe od Obory z przyległym szuwarem glicerii wodnej. Godowisko rzekotki 
drzewnej. 

13. Okresowy zbiornik wodny na południe od Obory. Godowisko grzebiuszki ziemnej i rzekotki drzewnej. 
Przyległy szuwar glicerii wodnej i łąk są siedliskiem derkacza i przepiórek 

14. Niewielki okresowy zbiornik wodny z bogatą roślinnością szuwarową i zaroślami wierzbowymi na północ 
od Pieszkowa. Siedlisko żurawia, licznej populacji rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego. 

15. Sporej wielkości zbiornik wodny na południe od Osieka (w sezonach obfitujących w opady) z 
największym w gminie naturalnym trzcinowiskiem. Miejsce lęgów błotniaka stawowego, wodników, 
kokoszek wodnych, czernic, głowienek, trzciniaków. Po stawach w Raszowej Małej i Buczynce 
najciekawsze w gminie Lubin miejsce występowania ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu również kumak 
nizinny, zaskroniec, goduje rzekotka drzewna i grzebiuszka ziemna. 

16. Niewielkie oczko wodne całkowicie zarośnięte płatem trzcin na południowy wschód od Gogołowic. W 
niektórych sezonach gnieździ się tu błotniak stawowy. 

Proponowane pomniki przyrody 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lubin proponuje do objęcia ochroną jako pomniki przyrody łącznie 292 
stanowiska drzew (233 stanowiska na terenie parków podworskich, 59 - poza nimi) oraz 25 krzewów (4 na 
terenie parków, 21 poza nimi). 

• Lasy ochronne 

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie 
celów, dla których zostały wydzielone. Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej określa się w 
akcie uznania lasu za ochronny. 
Podlegają one ochronie zgodnie z art. 15 ustawy o lasach z dnia 28. 09. 1991r. Szczegółowe zasady 
ochrony tych lasów określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad 
prowadzenia w nich gospodarki leśnej z dnia 25 sierpnia. 1992 r. 

Najważniejszymi zadaniami są na tym terenie przebudowa gatunkowa drzewostanów w celu 
dostosowania składu gatunkowego do typów siedliska oraz zwiększenia ich odporności na zagrożenia a 
także ochrona lasów przed pożarami. 

• Parki, skwery, zieleń publiczna 

Założenia parkowe i obszary zieleni podlegają ochronie zgodnie z art. 4 „ Ustawy o ochronie dóbr 
kultury" oraz zgodnie z art. 127 ustawy „Prawo ochrony środowiska". Na terenie objętym opracowaniem 
obszary zieleni publicznej to głównie parki miejskie, podworskie, cmentarze oraz skwery i zadrzewienia. 
Występujące na terenie gminy parki i tereny zielone stanowią bardzo istotny element systemu powiązań 
przyrodniczych oraz miejsce wykorzystywane do różnego rodzaju rekreacji. Występują tam ponadto cenne 
okazy drzew, gatunki roślin oraz przedstawiciele fauny. 
Na terenach wzmożonej ochrony, tj. występowania roślin rzadkich i zagrożonych istotne będą działania 
chroniące teren przed zmianą użytkowania tych obszarów w celu powstrzymania procesów ubożenia flory i 
fauny. Dla zapewnienia skutecznej ochrony fauny istotne będzie podejmowanie takich działań jak: - 
zapewnienie różnorodności drzew i krzewów jako miejsc bytowania i żerowania ptaków i zwierząt, 

• minimalizacja działań powodujących fragmentaryzację drzewostanu, 
• dostosowanie terminów cięć pielęgnacyjnych i prac związanych z konserwacją drzew poza okresem 

rozrodu zwierząt, 
• zachowanie rzek, starorzeczy, rowów wraz ze związanymi z nimi zakrzaczeniami i zespołami 

roślinności nadbrzeżnej. 
W każdych warunkach istotne jest szczegółowe rozpoznanie warunków życia roślin i zwierząt i 
wypracowanie skutecznych metod ochrony stanowisk niektórych gatunków, ochrony ostoi zwierząt 
zwłaszcza w okresie rozrodu. 

Ochrona układów zieleni parkowej oraz ochrona pozostałych terenów zielonych polega na: 
• Zachowaniu terenów zabytkowych założeń zieleni w granicach historycznych. 
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• Nie dopuszczeniu do dzielenia tych obszarów na działki użytkowe, a w miarę możliwości zachowania 
własności w całości lub dążenia do scalania gruntów. 

• Prace melioracyjne winny być projektowane i prowadzone w ten sposób, aby nie niszczyć naturalnych 
zadrzewień, zwłaszcza tych, które rosną nad brzegami cieków wodnych. Zakłada się, że prace 
melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego. 

• Aleje i szpalery należy konserwować, odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew. Są 
to naturalne pasy ochronne, których kontynuację winno się przewidzieć w planie zagospodarowania 
przestrzennego i w planach zadrzewień. Zalecane jest stosowanie do obsadzeń gatunków drzew trwałych 
i długowiecznych. Postuluje się połączenie poszczególnych założeń zielonych pasami zadrzewień 
zlokalizowanymi wzdłuż cieków wodnych, alej, grup zadrzewień śródpolnych, tworząc tunele (ciągi) 
ekologiczne. 

• Obszary te należy zachować jako założenia zieleni komponowanej i zabezpieczyć przed dewastacją. 
Konieczne jest uporządkowanie terenów parków; wskazana jest ich rewaloryzacja. 

• Należy ograniczać możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni publicznej bez 
uzasadnionej celami nadrzędnymi, konieczności, 

• Obszary lasów i zadrzewień należy zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i pożarami 
• W planach zagospodarowania przestrzennego należy wyznaczać nowe tereny zieleni publicznej, 

przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. 

• Cmentarze 

Podlegają ochronie zgodnie z art. 2 „Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". Ochrona 
konserwatorska układów zieleni cmentarnej zmierza do: 

• Zachowania ich dotychczasowej funkcji, jeżeli są nadal użytkowane, 
• Zachowania cmentarzy nieczynnych jako terenów zielonych, np. miejsca spacerowe, 
• Zaznaczenia w terenie obszaru cmentarza poprzez ogrodzenie go w sposób trwały (sztuczny, np. mur lub 

naturalny, np. żywopłot), 
• Zabezpieczenia przed dewastacją, uporządkowania terenu cmentarzy, 
• Uzgadniania wszystkich działań z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków, zaś wszelkie prace 

mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (pozwolenie to 
wydaje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu). 

• Stanowiska zwierząt chronionych 

Podlegają ochronie zgodnie z art. 27.1. „Ustawy o ochronie przyrody" oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 2004 r., w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2237). W odniesieniu do gatunków chronionych obowiązują zasady ochrony 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r., w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną. 
• Kompleksy gleb chronionych ( w tym organiczne ) 

Podlegają ochronie zgodnie z "Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych", polegającej m.in. na 
ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, zapobieganiu procesom ich degradacji i dewastacji oraz 
konieczności ich rekultywacji. Ich ewentualne przeznaczenie na cele nierolnicze może nastąpić jedynie w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ( dotyczy kompleksów gleb I - III klasy bonitacyjnej ). Szczegółowe zasady ochrony gruntów rolnych 
określają przepisy ustawy. 
 
2.3.    OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

• Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Dążenie do uzyskania odpowiednich parametrów zakresie jakości wód wynika m.in. z ustaw: Prawo wodne i 
Prawo ochrony środowiska, programów nadrzędnych oraz uwarunkowań związanych z akcesją do Unii 
Europejskiej. Podstawę polityki wodnej w Unii Europejskiej stanowi Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE 
z 22 grudnia 2000 r., w której gospodarowanie zasobami wodnymi następuje w zlewniach rzecznych. 
Głównym celem ramowej dyrektywy jest zapewnienie ochrony wód w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Wymagane jest osiągnięcie dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych w okresie 15 
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lat od daty wejścia w życie dyrektywy. Wiąże się to z realizacją szeregu działań w zakresie ochrony wód, w 
tym oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (j.t. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm) reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód 
oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Gospodarowanie wodami powinno być prowadzone z zachowaniem 
zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z 
uwzględnieniem ich ilości i jakości. Ustawa Prawo wodne uwzględnia również szczegółowe rozwiązania 
zawarte m.in. w dyrektywach: 
• 96/61/EC dotyczącej zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem, 
• 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która ma na celu zapewnienie skutecznej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem, 
• 91/676/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywa azotanowa. 

Cele średniookresowe (2015r.): 

1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
2. Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości i ilości wody do picia 
3. Rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji i uzdatniania wody. 
4. Dążenie do zapewnienia odpowiedniej klasy czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym 

ze szczególnym uwzględnieniem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 316 
5. Ochrona przed powodzią. 

Kierunki działań 
• Intensyfikacja działań związanych z modernizacją wodociągów. 
• Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia do 

standardów UE. 
• Realizacja programów mających na celu ochronę zlewni, w tym ustanawianie stref ochronnych 

zbiorników oraz obszarów zasobowych ujęć wód pitnych 
• Przestrzeganie norm dotyczących dopuszczalnego stężenia substancji zawartych w wodach 

odprowadzanych do rzek z istniejących oczyszczalni, rozbudowa i modernizacja istniejących 
oczyszczalni, 

• Zintensyfikowanie kontroli miejsc nielegalnych odprowadzeń ścieków do wód powierzchniowych; 
• Stały monitoring jakości wód oraz ferm hodowlanych i pozostałych obiektów odprowadzających ścieki do 

wód 
• Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego (szamba, dzikie 

składowiska odpadów), pełna hermetyzacja źródeł generujących zanieczyszczenia 
• Usprawnienie systemów asenizacji indywidualnej w miejscach nie objętych zasięgiem sieci 

kanalizacyjnej; 
• Wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w obszarach zasilania ujęć wody do picia i na 

obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia wód podziemnych (np. zakaz lokalizacji uciążliwego 
przemysłu, składowisk odpadów, magazynów substancji niebezpiecznych, itp.) 

• Wyposażenie miejscowości na obszarze zalegania GZWP w pierwszej kolejności w kanalizację sanitarną 
• Przestrzeganie zasad stosowania nawozów oraz ograniczenie ich stosowania w dolinach rzek, 
• Stosowanie dużej ilości zadrzewień śródpolnych, obsadzanie zbiorników wodnych i cieków roślinnością, 

zachowanie w bezpośrednim sąsiedztwie rzek kompleksów łąkowych 
• Działania podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym 

zmniejszenia wodochłonności produkcji. 
• Ochrona istniejących zadrzewień i wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz obsadzanie 

cieków i zbiorników wodnych roślinnością wodną (rośliny stanowią filtr dla zanieczyszczeń 
przenoszonych przez wiatr i wody powierzchniowe) 

Zwiększenie skuteczności ochrony wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń 
z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć zapewnienie właściwej ochrony 
wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam, gdzie podatność na ich zanieczyszczenie jest 
największa. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy wszelkich informacji bieżących oraz prognoz dotyczących oddziaływania na 
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środowisko wodne projektowanej zabudowy i wszelkich obiektów, a także obszarów funkcjonalnych na 
terenie powiatu. Sporządzenie na ich podstawie projektów stref ochronnych, a następnie odpowiednie ich 
wdrożenie da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym 
samym ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry 
hydrogeologiczne, takie jak głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności 
filtracyjne warstwy wodonośnej, rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także dane na temat 
istniejących już obiektów mogących zagrażać jakości wód (magazyny substancji niebezpiecznych i trasy ich 
przewozu, składowiska odpadów, stacje paliw) oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody 
(ujęcia), a także zbiorników i cieków powierzchniowych. 

• Ochrona przed powodzią 

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne" na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią zabrania się 
wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią. Na rysunku „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin" oznaczono tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią - 
zagrożenie powodziowe rzeki Czarna Woda (zgodnie ze „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Kaczawy" sporządzonym na zlecenie RZGW we Wrocławiu). 

Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się lokalizowania inwestycji zaliczanych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów 
zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania (art. 40 ust.3 ustawy Prawo 
Wodne). 

Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności:(art. 82 ust.2 ustawy Prawo Wodne): 

1. wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych 
2. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania 
brzegów, obwałowań itp. 

3. zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót związanych z 
regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, 
rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 

Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może 
w drodze decyzji, na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (art. 82 ust.3 ustawy Prawo Wodne): 

1. zwolnić od zakazów określonych w ust. 2; 
2. wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań 

ochrony przed powodzią; 
3. nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

• Strefy ochrony ujęć wód 

Istniejące na terenie opracowania ujęcia wody zaopatrujące lokalne wodociągi posiadają strefy ochrony 
bezpośredniej zamykającej się w granicach obszaru użytkowanego jako ujęcie wód. Na ich terenie 
obowiązują następujące ustalenia: 
• Wykorzystanie terenu wyłącznie do celów związanych z poborem wody i funkcjonowaniem stacji 

uzdatniania wody. 
• Odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do ujęć wody. 
• Ograniczanie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

gospodarki wodnej. 
Utrzymanie strefy w porządku i czystości, okresowe koszenie trawy, niedopuszczanie do jej gnicia. 

 
2.4.    KOPALINY, DZIAŁALNOŚC GÓRNICZA 

Zasady ochrony złóż kopalin określają zapisy ustawy „Prawo ochrony środowiska" oraz Ustawy 
„Prawo geologiczne i górnicze", mówiące m.in. o racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym również kopalin towarzyszących oraz konieczności uzyskania 
odpowiedniej koncesji. 
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W studium uwzględniono granice udokumentowanych złóż kopalin użytecznych oraz terenów i obszarów 
górniczych dla eksploatacji złóż występujących na terenie gminy (przedstawiono na rysunku 
"Uwarunkowania środowiska przyrodniczego''). 

Zasady gospodarowania złożem kopaliny i ochrony środowiska związane z eksploatacją złoża określają 
przepisy szczególne. 

W dniu 27 września 2009r przeprowadzono referendum dotyczące budowy kopalni węgla brunatnego, 
mieszkańcy gminy Lubin opowiedzieli się przeciwko kopalni odkrywkowej na terenie swojej gminy (do urn 
poszło 53,39% uprawnionych do glosowania mieszkańców gminy Lubin, 94,12% głosowało przeciwko 
budowie kopalni odkrywkowej). 

Cel długookresowy 
1. Ochrona niezagospodarowanych zasobów złóż surowców mineralnych. 
2. Racjonalna gospodarka eksploatowanymi zasobami kopalin. 
Kierunki działań: 
 

• Uwzględnienie w dokumentach planistycznych wszystkich złóż w granicach ich udokumentowania 
wraz z zapisami o ich ochronie. 

• Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin. 
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Obszar studium obejmuje teren górniczy o zróżnicowanych 

prognozowanych wpływach działalności górniczej. Przy planowaniu inwestycji w granicach terenu górniczego 
należy występować do przedsiębiorcy górniczego o podanie informacji o prognozowanych wpływach 
eksploatacji górniczej, które należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji i planowaniu zmian obiektów już 
istniejących. 
Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu filar ochronny 
Na terenach górniczych „Lubin I" i „Małomice I" utworzone zostały filary ochronne dla szybów i obiektów 
przemysłowych na placach szybowych, dla składowiska (osadnika) „Gilów" (zapora i czasza) oraz dla miasta 
Lubina. 
Eksploatacja górnicza w latach prowadzona będzie w filarze ochronnym miasta Lubina, w filarze ochronnym 
zapory i zbiornika „Gilów" oraz w uwolnionej części filara ochronnego dla szybów L-IV, L-V i obiektów 
przemysłowych LZ, w oparciu o programy eksploatacji złoża w filarach ochronnych. 
 
2.5.    OCHRONA POWIETRZA 

Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń na terenie gminy wiejskiej Lubin należy zaliczyć emisję niską, 
emisję ze źródeł komunikacyjnych oraz emisję ze źródeł przemysłowych. 

Emisja niska 
Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój gazyfikacji i sieci ciepłowniczej, w 
znaczącym stopniu wykorzystywane powinny być lokalne zasoby energii odnawialnej (uprawa wierzby 
energetycznej) i wprowadzane takie źródła energii jak gaz i olej. Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy 
spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych 
kotłowniach materiałów takich jak opakowania z powłoką aluminiową, butelki PET, powodujących emisję 
substancji specyficznych do powietrza. 

Emisja komunikacyjna 
Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi rosnące zagrożenie zwłaszcza w rejonach gdzie drogi 
wojewódzkie (lub krajowe) przebiegają przez centra miejscowości. 
Zmniejszenie emisji komunikacyjnej będzie następować poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 
obszarów wsi, zmniejszenie ruchu samochodowego lokalnego i działania dotyczące zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń wraz ze spalinami. 

Emisja przemysłowa 
Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją z 
zakładów przemysłowych zostały określone w dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje zasadę 
prewencji i regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca się zastosować 
technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty 
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w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i 
kontroli zanieczyszczeń (IPPC). 
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z 
problematyką dopuszczalnej emisji - emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć 
mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best Available Techniques.) 

Cel średniookresowy (2015r.) 
Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza na terenie całej gminy oraz 
utrzymanie obecnej jakości powietrza 

Kierunki działań: 

• Klasyfikacja jakości powietrza w gminie zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
• Realizacja zadań wynikających z wymaganych programów ochrony powietrza dla stref w których 

przekroczono poziomy zawartości substancji szkodliwych 
• Modernizacja procesów technologicznych i systemów energetycznych 
• Instalowanie   urządzeń   do   redukcji   zanieczyszczeń   powstałych   w   procesach 

technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń; 
• Wprowadzanie i wdrożenie zintegrowanych pozwoleń w zakładach znajdujących się na liście 

instalacji IPPC; 
• Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14000) 
• Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT) 
• Likwidacja niskiej emisji 
• Upowszechnianie przyjaznego środowisku budownictwa poprzez stosowanie materiałów 

energooszczędnych, termomodernizacja budynków 
• Modernizacja dróg i budowa obejść drogowych miejscowości (m.in. obwodnicy Lubina w ciągu 

projektowanej drogi ekspresowej S-3) 
• Egzekwowanie reżimów emisji spalin przez użytkowników pojazdów 
• Rozbudowa tras rowerowych oraz propagowanie ekologicznych form transportu 
• Wspieranie i promowanie indywidualnych działań polegających na przechodzeniu na ekologiczne 

rodzaje paliw 
• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeprowadzenie szczegółowych badań 

lokalnych dotyczących wykorzystania energii odnawialnej przez potencjalnych Inwestorów 
• Edukacja społeczeństwa między innymi w zakresie zagrożeń wynikających ze spalania odpadów, 

racjonalnego wykorzystania energii; 
• Zwiększenie nasadzeń, przede wszystkim zielenią przyuliczną, w tym także nasadzanie żywopłotów 

wokół boisk szkolnych i placów zabaw 
• Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami w zakresie ochrony powietrza 

 
2.6.    OCHRONA PRZED HAŁASEM I PROMIENIOWANIEM 
ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Na terenie gminy wiejskiej Lubin uciążliwości związane z hałasem są spowodowane przede wszystkim przez 
komunikację drogową. Pomiary uciążliwości hałasu przeprowadzone w 2006 r. wykazały znaczne 
przekroczenia dopuszczalnych wartości przy głównych drogach przebiegających przez teren gminy (głównie 
wzdłuż drogi nr 3). Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dla obszaru przekroczeń dopuszczalnych 
norm jakości hałasu należy sporządzić program ochrony środowiska przed hałasem (podstawą dla jego 
sporządzenia są tzw. mapy akustyczne). 

W 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządziła mapę akustyczną dla drogi 
krajowej nr 3 na odcinku Polkowice - Lubin/przejście 1 w ramach prac nad opracowaniem map akustycznych 
dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16 400 pojazdów na dobę. Ustalenia wynikające z w/w 
dokumentu należy uwzględnić przy opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Głównym działaniem z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi będzie prowadzenie badań, 
które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem (WIOŚ). Ważnym zadaniem służącym do 
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realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed promieniowaniem (II PEP). Zapisy te będą podstawą do wprowadzenia stref 
ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i 
radiolokacyjnych gdzie rejestruje się przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania 
niejonizującego. W przypadku nowych urządzeń należy poszukiwać niskokonfliktowych lokalizacji. 

Cele średniookresowe (2015r.) 
¦  Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach zabudowanych 
¦  Bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego i radiacyjnego 

Kierunki działań: 

1. Prowadzenie monitoringu i dokonanie oceny akustycznej miejsc o największym natężeniu ruchu. 
2. Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego poprzez poprawę nawierzchni dróg. 
3. Budowa obwodnicy Lubina w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-3. 
4. Budowa ekranów akustycznych, wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów ulicznych. 
5. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. 
6. Preferowanie lokalizacji niskokonfliktowych dla środowiska przy opiniowaniu raportów oddziaływania na 

środowisko. 
7. Prowadzenie badań poziomów pól elektromagnetycznych. 
8. Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych 

ochronie przed promieniowaniem (m.in. ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenów 
znajdujących się w tzw. pasie technologicznym przesyłowych linii elektroenergetycznych). 

 
2.7.    OBSZARY    WYMAGAJĄCE    PRZEKSZTAŁCEŃ,    REHABILITACJI    LUB REKULTYWACJI 

W gminie Lubin zidentyfikowano następujące obszary wymagające działań przywracających równowagę w 
środowisku: 

¦  nieczynny zbiornik odpadów poflotacyjnych „Gilów". 
¦  hałda skały płonnej w rejonie szybu PW, w związku z tym należy przewidzieć możliwość 

doprowadzenia wody geotermalnej dopompowywanej z szybów LI i LII - kopalni O/ZG 
„Lubin". 

¦  teren po byłej bazie paliwowej JAR w Raszówce. 
¦  tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, zwłaszcza piaskownia w Oborze winne być 

zrekultywowane w trakcie lub po zakończeniu działalności górniczej. Miejsca wydobywania kruszyw 
bez wymaganego pozwolenia, nie są rekultywowane i często wykorzystywane są na tzw. dzikie 
wysypiska. 

Powierzchnie nieczynnych składowisk odpadów poflotacyjnych są trudne do rekultywacji i 
zagospodarowania, ze względu na własności fizyko-chemiczne odpadów: wysokie zasolenie, występowanie 
metali ciężkich, zróżnicowane stosunki wodno-powietrzne odpadów, brak substancji organicznej. Na 
składowisku Gilów doprowadzono do biologicznej stabilizacji powierzchni skutecznie broniąc ją przed erozją 
eoliczną i wodną. Prace rekultywacyjne doprowadziły do wytworzenia zespołów roślinności o charakterze 
ochronnym, przeciwdziałającej przede wszystkim emisji pyłów, erozji wodnej i zapewniającej warunki do 
tworzenia się pokrywy glebowej. 

W przypadku terenów zdegradowanych przylegających do dawnej byłej bazy paliwowej wojsk radzieckich w 
miejscowości Raszówka, teren działek 519/2 i 519/3 należących do skarbu państwa, przewiduje się 
rekultywować w kierunku leśnym. 
Perspektywicznie dużym przedsięwzięciem rekultywacyjnym będzie wyrobisko i otoczenie piaskowni Obora. 
Dopuszcza się rekultywację na tym obszarze w kierunkach: leśnym, rolnym, wodnym, parkowym, 
sportowym, rekreacyjnym, usługowym. 

 
3. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ I 

GOSPODARKI LEŚNEJ 
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3.1. OGÓLNE KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ 

Niewielki spadek powierzchni użytków rolnych związany ze wzrostem ilości terenów zainwestowanych oraz 
zalesianiem gruntów niskiej jakości i zdegradowanych nie wpływa istotnie na zmianę rangi sektora rolno - 
spożywczego w gospodarce gminy. 
Pomimo dobrych warunków agroklimatycznych, intensywność produkcji rolniczej jest jednak niska, co wiąże 
się ze średnią jakością gleb. 
Wskazana jest kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w kierunku trwałego zagospodarowania gruntów 
użytkowanych rolniczo, będących własnością Skarbu Państwa lub gminy. W zasobie gruntów Własności 
Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze 32,1 % użytków rolnych gminy. 
Należy również kontynuować proces zalesiania gruntów słabej jakości oraz zdegradowanych występujących 
w gminie. Działania te należy przeprowadzić zgodnie z opracowanym projektem granicy rolno - leśnej i po 
przeznaczeniu gruntów pod zalesienia w mpzp. 
W Krajowym Programie Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003) gmina Lubin znalazła się w grupie gmin o 
największych preferencjach środowiskowych w województwie dolnośląskim do zwiększania lesistości. 
Duże powierzchnie gruntów pod zalesienia wyznaczono1 m.in. we wsiach Bukowna, Zimna Woda, Krzeczyn 
Mały, Szklary Górne i Pieszków. 
Uchwalona w 2001 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Strategia Rozwoju Obszarów 
Wiejskich2 lokuje obszary wiejskie gmin powiatu lubińskiego w IV regionie funkcjonalnym województwa - 
rolniczo - przemysłowym. 
Region obejmuje obszar będący w oddziaływaniu przemysłu miedziowego i charakteryzuje się dobrymi 
warunkami klimatyczno - glebowymi dla rozwoju rolnictwa. Jako główny cel strategiczny rozwoju obszarów 
wiejskich wskazano tu podniesienie dochodów ludności wiejskiej, czego nie można jednak wiązać wyłącznie 
z produkcją rolniczą. Do głównych zadań koniecznych dla osiągnięcia powyższego celu zaliczono 
- przekształcenie struktury obszarowej gospodarstw. 
- przekształcenie struktury zatrudnienia. 
- dostosowanie kierunków produkcji rolniczej, a zwłaszcza zwierzęcej do warunków przyrodniczych. 
Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki wdrażaniu działań w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich takich jak: pomoc grupom producentów rolnych, renty strukturalne, wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych, pomoc młodym rolnikom, wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW), wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i zalesianie gruntów 
rolnych. 
Do II strefy nizinnych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, którym przysługuje wsparcie 
finansowe ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej3, zostały zaliczone wsie Karczowiska i Raszowa. Od roku 2002 na obszarze gminy Lubin ARiMR 
dofinansowała zalesienia na powierzchni 126,5 ha gruntów we wsiach: Składowice (97,53 ha), Chróstnik 
(3,33, ha), Szklary Górne (7,80 ha), Obora (15,16 ha) oraz Kłopotów (2,69 ha). 
Położenie względem ośrodków miejskich regionu, jak i walory przyrodnicze (duże kompleksy leśne 
przydatne do rekreacji, stawy rybne) sprzyjają rozwojowi gospodarstw agroturystycznych. 

Obszary istniejących lasów i terenów zadrzewionych należy pozostawić w dotychczasowym 
użytkowaniu. 

Zgodnie z ustawą o lasach gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: 
- powszechnej ochrony lasów; 
- trwałości utrzymania lasów; 
- ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów; 
- powiększania zasobów leśnych. 

 
1 
Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lubin. Biuro Urbanistyki i Architektury - Jelenia Góra. 2002 
2 
Uchwała Nr XXXV / 583 / 2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego 
3 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 
wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 
(Dz. U. Nr 73 z dnia 2004 r., poz. 657, z późn. zmianami);
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Szczegóły prowadzenia gospodarki leśnej dla danego obszaru zawierają obowiązujące plany 
urządzenia lasu i uproszczony plan urządzenia lasu (dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa) 
z uwzględnieniem: 
- zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia 

człowieka oraz na równowagę przyrodniczą 
- przebudowy drzewostanów zgodnie z warunkami siedliska. 
- ochrony lasów 
- racjonalnego pozyskiwania drewna i odnawianiu drzewostanów. 
 
3.2.    KIERUNKI OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

Grunty rolne i leśne podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych a lasy na 
mocy ustawy o lasach. 
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych określa zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 
rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zgodnie z nią ochrona gruntów rolnych polega na: 
- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; 
- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, 

powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, 
- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 
- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; 

a ochrona gruntów leśnych polega na: 
- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 
- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi, 
- przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności 

nieleśnej; 
- poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności. 
Ustawa o lasach określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady 
gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. 

•   Wymogi dotyczące pozostałych terenów 

Podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ich ewentualne przeznaczenie 
na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, może nastąpić jedynie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu zgody właściwego Ministra (dotyczy kompleksów gleb I - III 
klasy bonitacyjnej). 

4. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
4.1. PODSTAWOWE     KIERUNKI     I     ZASADY     OCHRONY     ŚRODOWISKA 

KULTUROWEGO 

W Studium ustala się następujące zasady ochrony środowiska kulturowego: 

• zachowanie obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację, rewaloryzację, adaptację do współczesnych 
potrzeb i wymogów, 

• zachowanie i porządkowanie historycznych układów urbanistycznych oraz porządkowanie ich struktury 
przestrzennej, 

• rozwój budownictwa w oparciu o istniejące zabytki na zasadzie kontynuacji cech przestrzennych - 
kształtowanie skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznej, jako jej twórczej interpretacji, 

• rozwój turystyki poprzez wykorzystanie zabytków architektury jako walorów krajoznawczych, 
• utrzymanie stref ochrony konserwatorskiej, 
• przekształcanie oraz waloryzację obiektów dysharmonijnych i obszarów zdegradowanych, 
• podporządkowanie i wpisywanie nowej zabudowy w krajobraz. 

Dla osiągnięcia określonego wyżej celu w zakresie ochrony zabytków określa się następujące kierunki 
działań: 
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• wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej oraz ustala zasady postępowania w ich obrębie w procesie 
zagospodarowania terenu, 

• utrzymuje się status ochronny obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego; 
ochroną proponuje się objąć również obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków architektury i 
budownictwa, 

• wyznacza się obszary i obiekty do przekształceń i rehabilitacji, waloryzacji oraz ustala się zasady ich 
zagospodarowania, 

• proponuje się opracowanie i realizowanie programu konserwatorskiego w celu ratowania najcenniejszych 
obiektów o walorach kulturowych, 

• proponuje się opracowanie i uchwalenie lokalnej polityki finansowej i preferencyjnej dla ratowania 
obiektów o walorach kulturowych, a także opracowanie systemu promocji dla noworealizowanych 
obiektów o twórczych rozwiązaniach architektonicznych, w szczególności dla obiektów projektowanych i 
realizowanych w tradycyjnej konstrukcji i formie, 

• proponuje się opracowanie programu popularyzującego zagadnienia związane z miejscową tradycją 
budowlaną i zabytkami regionu. 

 
4.2. ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO UJĘTE W STUDIUM 

Dla realizacji określonego celu w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego w Studium określa się 
w szczególności: 

• Obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych: 

1) cmentarze, 
2) stanowiska archeologiczne, 
3) obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków. 

• Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną konserwatorską zawarte w obowiązujących 
planach miejscowych: 

1) strefa „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
2) strefa „B" ochrony konserwatorskiej, 
3) strefa „K" ochrony krajobrazu, 
4) strefa „E" ochrony ekspozycji, 
5) strefa „W" ścisłej ochrony archeologicznej, 
6) strefa „OW" obserwacji archeologicznej, 

7) strefy ochrony zabytkowych układów zieleni - parki, cmentarze, tereny pocmentarne. 4.3.    

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Wprowadza się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochronnych, strefy ochrony 
konserwatorskiej. Objęto nimi obszary uznane za szczególnie ważne pod względem przekazu kulturowego. 

Na rysunku Studium wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 
• strefę „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
• strefę „B" ochrony konserwatorskiej, 
• strefę „K" ochrony krajobrazu, 
• strefę „E" ochrony ekspozycji, 
• strefę „W" ścisłej ochrony archeologicznej, 
• strefę „OW" obserwacji archeologicznej, 

• strefy ochrony zabytkowych układów zieleni - parki, cmentarze, tereny pocmentarne. •   Strefa 

„A" ścisłej ochrony konserwatorskiej 

Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej powinna obejmować obszar, na którym elementy dawnego, 
historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowanie, zabudowa zachowały się w stanie nienaruszonym 
lub został on jedynie nieznacznie zniekształcony. Obszar ten uznany jest za szczególnie ważny jako 
materialne świadectwo historyczne i kulturowe. 

W strefie A zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami 
wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej, jak też pierwszeństwo działań 
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rewaloryzacyjnych oraz wymagań konserwatorskich przy realizacji robót budowlanych oraz zmianach 
zagospodarowana. 

W gminie Lubin strefę „A" wyznaczono dla następujących obszarów: 

Bukowna - założenie pałacowo-parkowe (nr 35) wraz z folwarkiem, 
Chróstnik - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— założenie pałacowo-parkowe, 
— zespół kościelno-cmentarny w granicach muru cmentarza przykościelnego, 
Czerniec - kościół filialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wraz z cmentarzem 

przykościelnym, Dąbrowa Górna - cmentarz 
parafialny z kaplicą cmentarną, Gogołowice - cmentarz parafialny 
z kaplicą cmentarną, Gorzelin - podworski park krajobrazowy, 
Gorzyca - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— zespół kościelno-cmentarny wraz z dawną plebanią i jej otoczeniem, 
— założenie parkowe wraz z folwarkiem nr 8, 
Kłopotów - dawny cmentarz ewangelicki usytuowany na pn. od zabudowy wsi, przy drodze 

prowadzącej do Miroszowic, Krzeczyn Mały - założenie pałacowo-parkowe wraz z 
folwarkiem oraz sąsiadującymi terenami 

rolniczymi, 
Krzeczyn Wielki - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— założenie pałacowo-parkowe wraz z folwarkiem, 
— zespół kościelno-cmentarny (w granicach administracyjnych miasta Lubin), Księginice - 
wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— zespół pałacowo-parkowy z dwoma towarzyszącymi folwarkami: pn. i pd, 
— cmentarz parafialny usytuowany w pd.-wsch. części wsi, Lisiec 
- zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem (pałac nr 15), 
Miłoradzice - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, 
— park krajobrazowy, 

Niemstów - kościół filialny p.w. św. Antoniego z cmentarzem przykościelnym, park należący do 
zespołu dworskiego Zwierzyniec Dittersbach - Schlolhof, Obora - zespół parkowy z ruiną 

dworu wraz folwarkiem oraz zespół kościelno-cmentarny. Osiek - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" 
ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— kościół par. p.w. Chrystusa Króla, 
— cmentarz poewangelicki na zachodnim krańcu wsi, 
Pieszków - kościół parafialny p.w. M.B. Częstochowskiej wraz z cmentarzem, 
Raszowa - kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, a także zespół pałacowo- 

parkowy bez części folwarcznej, Raszówka 
(dawniej Lipiny) - cmentarz parafialny. 
Siedlce - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
— zespół kościelno-cmentarny (kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła), 
— zespół pałacowo-parkowy, 
Składowice - zespół dworsko-parkowy z folwarkiem oraz szpaler kasztanowców przy drodze 

prowadzącej do zespołu od pd.-zach, Szklary Górne - zespół pałacowo-parkowy wraz z 
folwarkiem oraz zespół kościelno-cmentarny 

(kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła), Ustronie - zespół dworsko-parkowy nr 19 (park 
wraz z aleją kasztanowców), Zimna Woda - wyznaczono dwie rozłączne strefy „A" ścisłej ochrony 
konserwatorskiej: 
— zespół kościelno-cmentarny w wschodniej części wsi (kościół prawosławny p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej; 

cmentarz przykościelny), 
— założenie parkowe z folwarkiem, kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej oraz zabytkowa część cmentarza. 

W strefie „A" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
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• zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linii zabudowy, 
kompozycję zieleni); 

• należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego, szczególnie: nawierzchni, cieków i 
zbiorników wodnych; zaleca się poddanie szczególnym wymogom estetycznym takich elementów 
krajobrazowych jak mostki i balustrady przy ciekach wodnych; 

• zachować sposób użytkowania gruntów; 
• zachować własności działek wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze objętym 

strefą ochrony konserwatorskiej i dążyć do scalania własności podzielonych zespołów dworskich; 
• zachować historyczne wnętrza urbanistyczne; 
• dążyć do usunięcia elementów uznanych za zniekształcające założenie historyczne i odtworzenia 

elementów zniszczonych, w oparciu o szczegółowe warunki określane każdorazowo przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

• konieczność uzgodnienia wszelkich zmian lub korekt przebiegu dróg i ich nawierzchni z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

• dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, 
podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni murów i otworów, oraz nawiązać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; 

• sukcesywnie usuwać lub przebudowywać obiekty dysharmonizujące; 
• dostosować współczesną funkcję do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów, 

nawiązać w miarę możliwości do programu historycznego oraz eliminować funkcje uciążliwe; 
• wymóg poddania nowej zabudowy szczególnym rygorom odnośnie gabarytów i sposobu kształtowania 

bryły - dopuszczalne są najwyżej dwie kondygnacje z dachami o stromych połaciach, krytych dachówka 
ceramiczną, ewentualnie z użytkowym poddaszem skrytym w dachu, o ile szczegółowe wytyczne nie 
będą stanowić inaczej, wskazane jest nawiązanie wysokością budynków do budynków sąsiadujących i 
wpisanie się w sylwetę miejscowości; 
•   zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy oraz dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci. 

W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego 
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian i podziałów nieruchomości oraz przebudowy, 
rozbudowy i remontów wszystkich obiektów będących w strefie, a także uzgadniania wszelkich zamierzeń 
inwestycyjnych na tym obszarze. Inwestor winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub 
opracowań studialnych archeologicznych, architektonicznych, stratygraficznych lub innych. 

W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne i pojedyncze 
znaleziska oraz odkryte podczas remontów detale architektoniczne. Ustala się wymóg uzyskania zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie wszelkich prac ziemnych, które uwarunkowane są 
przeprowadzeniem badań archeologicznych wyprzedzających lub towarzyszących. W wypadku 
podejmowania inwestycji budowlanych inwestor winien liczyć się z koniecznością zapewnienia nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi lub badań ratowniczych. Koszt nadzoru i ratowniczych badań 
archeologicznych lub architektonicznych pokrywa inwestor. 

•   Strefa „B" ochrony konserwatorskiej 

Strefa „B" ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary, w których elementy dawnego układu 
przestrzennego tj. rozplanowanie, forma zabudowy, a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem 
zachowały się w stosunkowo dobrym stanie. 

Działalność w strefie B zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, 
w tym przede wszystkim zabudowy, układu ciągów komunikacyjnych oraz podziału i sposobu 
zagospodarowania działek siedliskowych. Zmierza także do restauracji i modernizacji technicznej obiektów o 
wartościach kulturowych dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektu. 

Strefę „B" ochrony konserwatorskiej wyznaczono dla następujących obszarów: 

Chróstnik - wyznaczono dwie rozłączne strefy „B" ochrony konserwatorskiej: 
— folwark i zabudowania gospodarcze (nry 62-66) na wschód od założenia pałacowo-parkowego, 
— folwark i zabudowania gospodarcze (nr 56/57) na zachód od założenia pałacowo-parkowego, 
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Dąbrowa Górna - teren zespołu folwarcznego (nr 9a), usytuowanego w pd.-zach. części wsi, 
Gogołowice - teren zespołu folwarcznego (nry 33-37), usytuowanego w pd.-zach. części wsi, 
Gola - cmentarz ewangelicki na pn.-wsch. od wsi, 
Gorzyca - Bolanów - założenie parkowe przy willi nr 1 wraz z folwarkiem, 
Karczowiska - nieczynny cmentarz ewangelicki na wsch. krańcu wsi, 
Miłoradzice - teren zespołu folwarcznego nr 48 oraz centralna część wsi, a także teren nieczynnego 

cmentarza wiejskiego sąsiadującego od pn. z czynnym cmentarzem parafialnym, 
Miroszowice - zespół pałacowo-folwarczny (pałac nr 12a), 
Niemstów - zespół pałacowo-folwarczny nr 117 na wschodnim krańcu wsi wraz z 

zadrzewieniem parkowym (Nieder Herzogswaldau), Niemstów - Podgórze - zespół 
pałacowo-folwarczny nr 1 (Oberhof) wraz z parkiem. Ochroną 

konserwatorską objęto także aleje lipową (z Niemstowa) i lipowo-dębowo- 
platanową, przy drogach prowadzących do przysiółka, Osiek - folwark nr 38 wraz z 

pałacem i parkowym zagospodarowaniem terenu, Raszówka (dawniej Lipiny) - zespół pałacowo-
folwarczny (pałac nr 16a,. Siedlce - centralna część wsi, stanowiąca bezpośrednie otoczenie kościoła, 
Składowice - cmentarz parafialny, usytuowany przy drodze polnej w północnej części wsi, 

Szklary Górne - Owczary - zespół dworski nr 76 z folwarkiem i parkiem. W strefie 

„B" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 

• zachować zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układ dróg, 
linii zabudowy, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

• konieczność uzyskanie uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zmian rodzaju 
nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu; 

• wymóg restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości obiektów; 

• konieczność dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
skali i ukształtowania brył budynków, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej; 

• wymóg prowadzenia działalności inwestycyjnej, uwzględniającą istniejące już związki przestrzenne i 
planistyczne. 

Na obszarze strefy „B" ochrony konserwatorskiej zaleca się konsultowanie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków działań inwestycyjnych w zakresie: przebudowy, rozbudowy i remontów obiektów 
figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa oraz zmian historycznie ukształtowanych wnętrz 
ruralistycznych. 

Wskazane jest aby nowa zabudowa gabarytami i sposobem kształtowania bryły oraz doborem materiału 
odwoływała się do miejscowej tradycji; dopuszczalne są co najwyżej dwie kondygnacje z dachami o 
stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną, ewentualnie z użytkowym poddaszem skrytym w dachu. 
Wysokość nowych budynków nie powinna przekraczać wysokości budynków sąsiadujących; w przypadku 
remontu okien i drzwi, wskazane jest zachowanie wielkości okien, tradycyjnych podziałów skrzydeł 
okiennych oraz utrzymanie istniejących dekoracji powiązanych z tymi otworami (obramienia, nadokienniki, 
parapety, podokienniki). Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości 
kalenicy. 

•   Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego 

Obejmuje ona obszar krajobrazu związanego integralnie z zespołem zabytkowym, znajdującym się w 
jego otoczeniu, lub obszary o charakterystycznym wyglądzie, ukształtowane w wyniku działalności 
człowieka. 

Działania konserwatorskie w strefie „K" polegają na takim kształtowaniu ewentualnej nowej zabudowy, 
aby jej skala nie była konkurencyjna w stosunku do obecnej sylwety miejscowości. 

Strefę K wyznaczono w celu właściwej ochrony krajobrazu kulturowego dla obszarów związanych z 
następującymi miejscowościami: 

Buczynka — zespół folwarczny (nry 4-5) z parkiem, 
Bukowna — siedlisko wsi i relikty dworu we wschodniej części wsi, 
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Krzeczyn Wielki — obszar pomiędzy folwarkiem a kościołem (częściowo wykracza poza 
granice administracyjne gminy Lubin) oraz odrębna enklawa zespołu zabudowy 

kmiecej w zachodniej części wsi, Miłoradzice — kolonia domów mieszkalnych  
usytuowanych w pd.-zach.  części wsi 

przeznaczonych pierwotnie dla pracowników nieistniejącej obecnie fabryki filcu, Pieszków 
— sąsiadujący z  kościołem  teren  zespołu  folwarcznego  nr  19a (Mittel 

Petschkendorf), 
Raszowa — siedlisko wsi, 
Raszowa Mała — siedlisko wsi wraz z zespołem pałacowo-folwarcznym nr 1 (nr rej. 618/L z 

dnia 27.08.1982 r.), Składowice — teren stanowiący bezpośrednie 
otoczenie i folwarku nr 7a, Zimna Woda — siedlisko wsi. 
W przypadku lokalizacji na terenie gminy Lubin farm wiatrowych zobowiązuje się inwestora do 

sporządzenia studium oddziaływania farmy wiatrowej na krajobraz kulturowy i pozytywnego zaopiniowania 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

• Strefa „E" ochrony ekspozycji układu zabytkowego 

Strefa „E" ochrony ekspozycji układu zabytkowego obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie 
właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych o szczególnych wartościach krajobrazowych. 

Działania konserwatorskie w strefie „E" polegają na takim kształtowaniu ewentualnej nowej zabudowy, 
aby jej skala nie była konkurencyjna w stosunku do obecnej sylwety miejscowości. 

Strefę E ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych i szczególnie wartościowego krajobrazu kulturowego 
wyznaczono dla następujących terenów: 

Chróstnik — Ochrona osi widokowej na pałac — przechodzącej przez majdan folwarku na wschód od 
założenia pałacowo-parkowego — polegająca na pozostawieniu jako drogi lokalnej alei 
oraz zakazie budowy na osi jakichkolwiek, nawet tymczasowych, kubatur, 

Składowice — punkt widokowy z ekspozycją na założenie dworsko-parkowe, ze wzniesienia 
usytuowanego na pd.-wsch. od pd. granicy parku. 

Działania konserwatorskie na tym obszarze polegają na ustaleniu nieprzekraczalnych gabarytów 
zabudowy zharmonizowanej z zespołem zabytkowym bądź ograniczeniu lub wykluczeniu zabudowy i innych 
elementów wysokościowych lub dysharmonizujących. 
 
4.4.    OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 

• Strefa „W" ścisłej ochrony archeologicznej 

Strefa „W" obejmuje tereny o rozpoznanej zawartości stanowisk archeologicznych podlegających 
ochronie konserwatorskiej, a charakteryzujących się własną formą krajobrazową. Obiekty, dla których 
wyznaczono strefę „W" wyłączone są z wszelkiej działalności inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć ich 
specyficzną formę. Przedsięwzięcia charakterze rewaloryzacyjnym (odtworzenie pierwotnego kształtu), czy 
inne prace rekultywacyjne lub adaptacyjne podejmowane na obszarze stanowiska objętego ww. strefą 
powinny uzyskać akceptację służb konserwatorskich i być prowadzone pod ich ścisłym nadzorem. 

Strefę W wyznaczono dla następujących stanowisk archeologicznych: 

Bukowna - stanowisko nr 4, Chróstnik - 

stanowisko nr 378, Czerniec - stanowisko nr 

379, Kłopotów - stanowisko nr 77, Krzeczyn 

Mały - stanowisko nr 91, Krzeczyn Wielki - 

stanowisko nr 96, Lisiec - stanowisko nr 164, 

Miłoradzice - stanowisko nr 170, 

Miroszowice - stanowisko nr 181, Niemstów - 

stanowisko nr 181, nr 380, Raszowa - 

stanowisko nr 381, Raszowa Mała - 
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stanowisko nr 302, Ustronie - stanowisko nr 

366. 
• Strefa „OW" obserwacji archeologicznej 

Granice strefy OW dotyczą miejscowości o metryce średniowiecznej i nowożytnej oraz obszarów o 
zachowanych reliktach intensywnego pradziejowego i historycznego osadnictwa przewidzianych pod 
zainwestowanie. 

Wszelkie inwestycje planowane na obszarach objętych strefa powinny zostać uzgodnione Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

Strefę OW wyznaczono dla następujących miejscowości: 

Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Gogołowice, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Lisiec, Miłoradzice, Niemstów, 
Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Siedlce, Zimna Woda. 

• Stanowiska archeologiczne 

W chwili obecnej z terenu gminy Lubin jest znanych 427 obiektów, część z nich (382) posiada dokładnie 
określoną lokalizację, pozostałych 45 to stanowiska, co do których wiadomo tylko tyle, że odkryto je w 
obrębie administracyjnym miejscowości. Na mapie Studium oznaczono stanowiska archeologiczne ujęte w 
rejestrze zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków (spis w załączniku). 

• Stanowisko   archeologiczne   proponowane   do   wpisania   do   rejestru   zabytków 
archeologicznych: 
Chróstnik st. 25/82 - pozostałości późnośredniowiecznej wieży mieszkalnej. 

Na obszarze stanowisk archeologicznych nieobjętych wyżej wymienionymi strefami ochrony 
konserwatorskiej prowadzenie działalności inwestycyjnej uzależnione jest od opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, którą potencjalny Inwestor lub osoba upoważniona zobowiązany jest uzyskać. 
Ponadto stanowiska te winny być uwzględniane i nanoszone w formie niezmienionej przy wykonywaniu 
planów i projektów szczegółowych. Nie należy jednak wykluczać możliwości, że dane, dotyczące zabytkowej 
zawartości stanowisk, jak i ich zasięgu, ulegną zmianie po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych. 
 
4.5.    OCHRONA ZABYTKOWYCH UKŁADÓW ZIELENI 

• Parki, cmentarze, szpalery i aleje 

Tereny te najczęściej stanowią integralną część jednego z obszarów chronionych strefą lub niekiedy 
występują samoistnie. Jako zieleń chroniona mogą występować obszary zielone, oznaczone jako teren 
zielony do zachowania, to jest: 
- założenia zieleni komponowanej: parki, ogrody, skwery ukształtowane przez człowieka, 
- cmentarze powstałe przed 1945 rokiem, 
- szpalery aleje, pojedyncze drzewa pomnikowe. 

Na terenach zieleni komponowanej obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 

- należy dążyć do ich zachowania i scalenia w granicach historycznych; 
- nie dopuszczenia do dzielenia tych obszarów na działki użytkowe, a w miarę możliwości zachowania 

własności w całości lub dążenia do scalania gruntów; 
- wymóg wprowadzenia zakazu prowadzenia jakichkolwiek inwestycji bez uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków; 
- wymóg prowadzenia wszelkich prac porządkowych i renowacyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków; gdy nie przewiduje się prac renowacyjnych należy pozostawić zbiorowisko 
naturalnej sukcesji przyrodniczej; w miarę możliwości należy zachować dawne funkcje poszczególnych 
części zespołów pałacowych: folwark jako tereny gospodarcze, polany parkowe jako krajobrazowe — 
bez prowadzenia nasadzeń, tereny zadrzewione jako naturalne masywy zieleni; prace melioracyjne 
winny być projektowane i prowadzone w ten sposób, aby nie niszczyć naturalnych zadrzewień, 
zwłaszcza tych, które rosną nad brzegami cieków wodnych; zakłada się, że prace melioracyjne winny 
dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego; 
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- aleje i szpalery należy konserwować, odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew; 
są to naturalne pasy ochronne, których kontynuację winno się przewidzieć w planie zagospodarowania 
przestrzennego i w planach zadrzewień; zalecane jest stosowanie do obsadzeń gatunków drzew 
trwałych i długowiecznych; postuluje się połączenie poszczególnych założeń zielonych pasami 
zadrzewień zlokalizowanymi wzdłuż cieków wodnych, alej, grup zadrzewień śródpolnych, tworząc tunele 
(ciągi) ekologiczne. 

 
4.6.    REJESTR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej 
wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (spis w części 
Uwarunkowania, rozdział 3.7.). Rygory te obowiązują niezależnie od położenia obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub poza strefą: 
- wszelkie prace remontowe, zmiany własności, zmiany funkcji i przeznaczenia obiektu wymagają 

pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w trybie określonym przez Rozporządzenie 
Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579); 

- w przypadku zamierzonej zmiany funkcji budynku lub jego części, użytkownik lub właściciel może złożyć 
wniosek o przebudowę w celu dostosowania do nowej funkcji, przedstawiając opracowany na własny 
koszt projekt zmian; negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie stanowi podstawy do 
roszczeń o odszkodowanie. 
Rejestr zabytków nieruchomych dla gminy Lubin obejmuje 73 obiekty (oraz 1 nieistniejący -pałac w 

Gorzycy), w tym: 
- kościoły - 14 obiektów 
- dzwonnice - 2 obiekty 
- cmentarze - 19 obiektów 
- pałace i dwory - 14 obiektów 
- zabudowa folwarczna - 5 obiektów 
- parki - 17 obiektów 
- aleje - 2 obiekty 
Rejestr zabytków ruchomych obejmuje 9 zespołów, w tym wyposażenie świątyń w Chróstniku, Czerńcu, 
Gogołowicach, Oborze, Raszowej, Siedlcach (wyposażenie i strop), Szklarach Górnych, Zimnej Wodzie (w 
kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej oraz w kościele p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej), łącznie 213 
obiektów. 

•   Budowle i pomniki proponowane do wpisania do rejestru zabytków: 
- Gogołowice, dwór nr 33/34. 
- Krzeczyn Mały, spichlerz na folwarku dworskim. 
- Miłoradzice, krzyż pokutny. 
- Niemstów, pałac nr 117 (Herzogswaldau Nieder). 
- Szklary Górne, zabudowania folwarku dworskiego. 
- Szklary Górne, pomnik św. Jana Nepomucena. 
- Szklary Górne, plebania przy kościele parafialnym 
- Szklary Górne - Owczary, dom zarządcy nr 76. 
- Ustronie, dwór nr 19. 
Rejestr zabytków archeologicznych obejmuje 17 stanowisk; kolejne 4 stanowiska chronione są na mocy 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych (patrz: Uwarunkowania - Tereny i obiekty chronione na 
podstawie przepisów szczególnych, tab.7 Wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru 
zabytków). 
- grodziska - 5 
- cmentarzyska - 10 
- osady - 1 
- siedziby oraz urządzenia obronne - 5. 
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4.7.    GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

Ewidencją zostają objęte zespoły i obiekty o istotnych, lokalnych walorach historycznych, 
kulturowych i krajobrazowych. Obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków nieruchomych spoczywa 
na wójcie gminy (art. 22 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Z 
terenu gminy Lubin ewidencją objęto 276 obiektów. 

Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabytków, a znajdujących się w strefach ochrony 
konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref, natomiast dla prac 
remontowych, modernizacyjnych, związanych z rozbudową i przebudową obiektów i prac rozbiórkowych 
prowadzonych przy zabytkach znajdujących się poza strefami i uwzględnionych w ewidencji zalecane jest 
uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w formie opinii określi dopuszczalność 
prowadzenia prac. 

Dla budynków ujętych w ewidencji, a nie wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się wymianę 
zabudowy w wypadku, gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub planistycznymi i uzyska 
akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewidencja zabytków architektury i budownictwa winna 
stanowić integralną część tekstu planu zagospodarowania. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w ewidencji 
lub wpisanie budowli znajdującej się w ewidencji do rejestru zabytków nie dezaktualizują ustaleń studium lub 
planu. 

5. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 
5.1.    OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 

Do najważniejszych zadań komunikacyjnych na terenie gminy należy: budowa zachodniej obwodnicy 
Lubina w ciągu drogi ekspresowej S-3, realizacja obejść miejscowości Siedlce i Osiek na trasie drogi 
krajowej nr 36 oraz realizacja nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z obejściem Krzeczyna 
Małego na jej trasie. 

W związku z realizacją mostu w Radoszycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 oraz dróg 
dojazdowych do nowego mostu na Odrze, droga wojewódzka nr 292 zostanie przebudowana, a na odcinku 
Lubin - Rudna przełożona na ciąg drogi powiatowej nr 1220D Lubin - Rynarcice i dalej na ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 332 i 331 do Rudnej. Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z jednej 
strony podniesie standard bezpieczeństwa na drogach z drugiej natomiast poprawi dostępność 
komunikacyjną dla pozostałych miejscowości gminy. 

W zakresie komunikacji lotniczej wyznacza się rezerwę terenu pod rozbudowę istniejącego lotniska w 
Lubinie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać ograniczenia wysokości 
zabudowy wyznaczone dla planowanej modernizacji lotniska Lubin określone w obowiązującej dokumentacji 
rejestracji lotniska Lubin. 

Sieci infrastruktury technicznej można lokalizować w wyznaczonych liniach rozgraniczających dróg za 
zgodą zarządzającego. 

Ewentualne korekty i zmiany przebiegu dróg nie są sprzeczne z niniejszym Studium. Dopuszcza się 
realizację innego przebiegu dróg nie wskazanego na rysunku studium. Po realizacji węzłów komunikacyjnych 
dopuszcza się włączenie do terenów sąsiednich działek nie zajętych pod układ komunikacyjny. Szczegółowe 
granice, zasady zagospodarowania i kształtowania terenów komunikacji należy określić w planach 
miejscowych uwzględniając ustalenia sformułowane poniżej. 

•   Ustalenia studium dla terenów komunikacji 

Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym, symbolem LK 

Tereny obsługi komunikacji lotniczej - rezerwa (lotnisko dyspozycyjno - sportowe klasy III) wraz z zielenią 
oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 
- dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących funkcji komunikacyjnej (urząd celny, posterunek 

Straży Granicznej, hotel, składy celne, gastronomia, handel, usługi finansowe, turystyczne, 
administracyjne itp.), 

- nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Oznaczone na rysunku Studium ciemno szarym (tereny kolejowe zamknięte), symbolem 
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KK 

Tereny kolei, komunikacji kolejowej i obsługi komunikacji kolejowej, w tym tereny zamknięte (linie 
kolejowe, stacja kolejowa, bocznice itp.) wraz z zielenią oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego, 
- odległość budynków i budowli od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m z 

zastrzeżeniem, że budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej 
powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu 
i wibracji, 

- dopuszcza się przeznaczenie terenów na trasy rowerowe wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi. 

Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym, symbolem KS 

Tereny obsługi komunikacji samochodowej (dworce autobusowe, parkingi, stacje paliw itp.) wraz z 
zielenią oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- nie dopuszcza się do realizacji inwestycji mogących stanowić zagrożenie dla sąsiadujących terenów 

mieszkaniowych, 
- dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących funkcji komunikacyjnej (gastronomia, sklep, 

myjnia itp.), 
- dopuszcza się możliwość zmiany funkcji terenu na działalność produkcyjną, usługową lub zieleni 

urządzonej. 

Oznaczone na rysunku Studium kolorem białym - projektowane, symbolem S 3: 
rezerwa pod projektowaną drogę ekspresową (zachodnia obwodnica Lubina w ciągu drogi krajowej nr 3) 
 
Oznaczone na rysunku Studium kolorem białym - projektowane, symbolem S 3: 
rezerwa pod projektowaną drogę ekspresową (śladem autostrady A-3) 
 
Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym - istniejące, kolorem białym -
projektowane, symbolem GP: 
istniejące i projektowane drogi i ulice główne przyspieszone 
 
Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym - istniejące, kolorem białym -
projektowane, symbolem G: 
istniejące i projektowane drogi i ulice główne 
 
Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym - istniejące, symbolem Z: 
istniejące drogi i ulice zbiorcze 

Oznaczone na rysunku Studium kolorem szarym - istniejące, kolorem białym -
projektowane, symbolem L: 
istniejące i projektowane ważniejsze drogi i ulice lokalne. 

 
5.2. KIERUNKI MODERNIZACJI DRÓG 

•   Modernizacja drogi krajowej nr 3 

Ustala się przebieg obwodnicy Lubina w ciągu drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Zielona Góra - Legnica 
- Lubawka - granica państwa; droga ekspresowa - klasa S 2/2 - wg wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Nr I - Pd -8/06 z dnia 12.09.2006 oraz „Koncepcji Programowej 
obejścia miasta Lubina w ciągu drogi ekspresowej S-3" wraz z projektem raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowiska dla inwestycji jw. - wg opracowania ProGEO - Wrocław 2008 r. 
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Projektowana obwodnica zapoczątkowana na północy miejscowości węzłem Lubin I (pierwszy 
preferowany wariant węzła na terenie gminy Lubin, drugi wariant poza obszarem gminy (w północnej części 
miasta) poprzez węzeł Lubin II (pierwszy preferowany wariant węzła na południowym przedłużeniu ulicy 
Hutniczej wraz z obejściem miejscowości Krzeczyn Wielki na terenie gminy Lubin, drugi wariant na drodze 
wojewódzkiej nr 335) łączy się z istniejącą drogą nr 3 na południe od Lubina węzłem Chróstnik. Dopuszcza 
się realizację tylko jednego z wariantów węzłów oraz ustala konieczność koordynacji ich lokalizacji z 
miastem Lubin. Parametry obwodnicy: S 2/2, szerokość w liniach rozgraniczających - 100,0 m, minimalna 
dopuszczalna odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej docelowej krawędzi jezdni drogi wynosi 50 
m. 

Ponadto utrzymuje się rezerwę pasa terenu pod alternatywny przebieg odcinka drogi S-3 po śladzie 
dotychczas projektowanej autostrady A-3 w południowo-zachodniej części gminy (obszar wsi Lisiec i 
Bukowna). 

Dla istniejącej drogi krajowej nr 3 zaleca się uzyskać docelowo parametry klasy GP (szerokość jezdni 2 
x 7,0 m, szerokość w liniach rozgraniczających - 50,0 m) na całym przebiegu (odcinek północno-zachodni i 
południowy). 

Sieci infrastruktury technicznej można lokalizować w wyznaczonych liniach rozgraniczających dróg za 
zgodą zarządzającego. Istniejące urządzenia (gazociąg wysokiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia) kolidujące z trasą projektowanej obwodnicy na etapie opracowania mpzp wymagają 
korekty ich przebiegu w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatorów tychże sieci. 

• Modernizacja drogi krajowej nr 36 

Zaleca się uzyskać docelowo parametry klasy GP (szerokość jezdni - 7,0 m, szerokość w liniach 
rozgraniczających - 50,0 m) na odcinku Lubin - Prochowice, oraz parametry klasy G (szerokość jezdni - 7,0 
m, szerokość w liniach rozgraniczających - 28,0 m) na odcinku Lubin -Ścinawa. Studium zakłada obejście 
miejscowości Osiek oraz Siedlce na trasie drogi nr 36. 

• Modernizacja dróg wojewódzkich 

Na drogach wojewódzkich nr 292 i 335 należy uzyskać po modernizacji docelowo parametry drogi klasy 
G o szerokości w liniach rozgraniczających - 25,0 do 35,0 m. W związku z realizacją dróg dojazdowych do 
nowego mostu na Odrze w Ciechanowie, ustala się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292, a na odcinku 
Lubin - Rudna przełożenie na ciąg drogi powiatowej nr 1220D Lubin - Rynarcice i dalej na ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 332 i 331 z jednoczesnym obniżeniem kategorii i klasy dotychczasowego odcinka drogi nr 
292 Lubin - Rudna. Zaleca się zmianę przebiegu trasy drogi nr 335 na odcinku od węzła Lubin II (przecięcie 
z projektowaną obwodnicą zachodnią Lubina) do połączenia z istniejącym przebiegiem drogi nr 335 na 
północ od miejscowości Krzeczyn Wielki oraz poprzez obejście miejscowości Krzeczyn Mały. Dla drogi nr 
335 przewidziano alternatywne rezerwy terenu pod realizację węzła drogowego „Lubin II" z projektowaną 
drogą S3 (w północno-wschodniej części obrębu Krzeczyn Wielki). Sieci infrastruktury technicznej można 
lokalizować w wyznaczonych liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządzającego. 

• Modernizacja dróg powiatowych 

Dla wszystkich dróg powiatowych (oprócz dróg nr 1229D oraz fragmentu drogi nr 122D w miejscowości 
Lisiec, dla których przyjęto docelowo klasę drogi L) przyjęto docelową klasę techniczną Z 1/2 o 
szerokościach w liniach rozgraniczających: na terenach zainwestowania wiejskiego - 15,0 - 20,0 m, na 
terenach otwartych - 20,0 m. Dla drogi nr 1219D przewiduje się rezerwę terenu pod południowo-zachodnie 
obejście wsi Obora (po śladzie dawnej linii kolejowej), a dla drogi nr 1233D rezerwę pod północno-wschodnie 
obejście wsi Karczowiska. 

• Modernizacja dróg gminnych 

Drogi, łączące ze sobą poszczególne miejscowości w gminie, jak również z gminami sąsiednimi 
zaliczono do dróg gminnych, dla których przyjęto klasę techniczną D lub L. 

• Natężenie i prognoza ruchu 

Prognoza ruchu kołowego na drogach krajowych nr 3 i nr 36 oraz drogach wojewódzkich nr 292 i nr 335 
w oparciu o pomiary generalne z 2000 i 2005 r. 
Tab. 2 Prognoza ruchu 
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NR DROGI ODCINEK POMIAR GENERALNY 

Z 2000 
ROKU

POMIAR 

GENERALNY Z 2000 

ROKU

PROGNOZA 
RUCHU W POJ/DOBĘ NA 

ROK 2015

3 LUBIN - PRZEJŚCIE 12209  21366

3 POLKOWICE-LUBIN 15976 20564 26444

3 LUBIN-węzeł KOCHLICE 11978 12934 21257

36 LUBIN -PROCHOWICE 6706 8162 11216

36 LUBIN ŚCINAWA 4360 5331 7612

335 TRZEBNICE - LUBIN 3426 3460 5369

292 LUBIN - RUDNA 2516 2998 2353

 
6. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
• Tereny infrastruktury technicznej ( WZ, NO, EE, EG, NU ) Oznaczone 

na rysunku Studium, symbolem WZ: 
tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę wraz z zielenią oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem NO: 
tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z zielenią oraz urządzeniami 
infrastruktury technicznej (dla miejscowości Szklary Górne dopuszcza się rozbudowę istniejącej 
oczyszczalni ścieków oraz zlokalizowanie w miarę możliwości usług o charakterze sportowo - 
rekreacyjnych, w tym zabudowy kubaturowej: straży pożarnej, świetlicy itp). 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem EE: 
tereny stacji elektroenergetycznej 400/110kV "Czarna", tereny urządzeń zaopatrzenia w energię 
elektryczną wraz z zielenią oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem EG: 
tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz wraz z zielenią oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Oznaczone na rysunku Studium, symbolem NU: 
tereny składowiska odpadów komunalnych z zielenią oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. 

 
6.1.    GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA. 

• Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Lubin oparte będzie nadal na istniejących ujęciach wody 
podziemnej i jej uzdatnianiu oraz dodatkowo uzupełniane z systemu wodociągowego LGOM oraz innych 
źródeł zaopatrzenia w wodę. W celu polepszenia zaopatrzenia gminy w wodę i jej magazynowania oraz 
zapewnienia właściwej, jakości wody planuje się: 
• rozbudowę sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej na terenach przeznaczonych do 

zainwestowania (wyprzedzająco), 
• wymianę lub modernizację wodociągów, 
• rozbudowę istniejących ujęć wód. 
Modernizację lub wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz budowę nowych odcinków sieci rozdzielczej 
przewiduje się w obrębie linii rozgraniczających modernizowanych i planowanych na terenie gminy dróg i 
ulic. 

• Strefy ochrony ujęć wód 

Urząd Gminy planuje przeznaczyć teren w miejscowości Krzeczyn Wielki (dz. nr 25/16) pod teren stacji 
uzdatniania wody wraz z istniejącymi studniami (teren o powierzchni około 0,5ha). Istniejące na terenie 
opracowania ujęcia wody zaopatrujące lokalne wodociągi posiadają strefy ochrony bezpośredniej 
zamykającej się w granicach obszaru użytkowanego jako ujęcie wód. Na ich terenie obowiązują następujące 
ustalenia: 
• Wykorzystanie terenu wyłącznie do celów związanych z poborem wody i funkcjonowaniem stacji 

uzdatniania wody. 
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• Odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do ujęć wody. 
• Ograniczanie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

gospodarki wodnej. 
Utrzymanie strefy w porządku i czystości, okresowe koszenie trawy, niedopuszczanie do jej gnicia. 
• Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 

Planuje się zachowanie dotychczasowego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
komunalnych, z utrzymaniem kanalizacji rozdzielczej oraz objęcie systemem odprowadzania i oczyszczania 
ścieków wszystkich terenów obecnie zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania w granicach 
opracowania studium. 

Przewiduje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprzez budowę nowych kanałów na 
terenach przeznaczonych do zainwestowania. Należy dążyć do tego, aby wszystkie ścieki bytowe 
powstające na terenie gminy były odprowadzane i oczyszczane w oczyszczalniach ścieków, bez stosowania 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Dopuszcza się użytkowanie i lokalizowanie szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości 
płynne, sytuowanego w obrębie własności zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków do czasu realizacji i podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla 
pojedynczych budynków znajdujących się w znacznej odległości od istniejącej i projektowanej zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej. 

W celu ochrony czystości wód powierzchniowych należy wyeliminować dopływ ścieków sanitarnych do 
kanalizacji deszczowej, a na wylotach kanałów do odbiornika zastosować urządzenia podczyszczające (np. 
separatory), ze względu na odprowadzanie z wodami opadowymi substancji ropopochodnych, spływających 
z terenów zurbanizowanych. 
 
6.2.    GOSPODARKA ODPADAMI 

„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego" wymienia składowisko w 
Lubinie jako jedno ze składowisk o największej dostępnej pojemności (po składowisku w Legnicy). 
Przewiduje on wykorzystanie tego składowiska do eksploatacji po 2009 roku jako składowiska regionalnego 
dla Obszaru Lubińskiego, z możliwością rozbudowy. Proponowany podział województwa na Obszary 
wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi wyznacza, jako jeden z 22 Obszarów, Obszar Lubiński 
stworzony w oparciu o system gospodarki odpadami miasta Lubina i jego składowisko (CSOiUO - Centrum 
Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów) z szacunkową liczbą obsługiwanej ludności - około 110 
tys. Docelowy model gospodarki odpadami - założenia. Przyjęto następujące podstawowe założenia planu 
długoterminowego: 
• Gmina Lubin uczestniczyć będzie w tworzeniu regionalnych (powiatowych) struktur gospodarowania 

odpadami. Podstawowe wytyczne określone zostały w Strategii wojewódzkiej [14] i Planie wojewódzkim 
(WPGO). 

• Przewiduje się że gospodarka prowadzona będzie w ramach tzw. Obszaru Lubińskiego (pokrywającego 
się z granicami administracyjnymi powiatu). Środkiem ciężkości będzie Miasto Lubin, w którym 
wybudowane zostanie Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO). 

• CSOiUO wybudowane zostanie w ramach istniejącego składowiska zarządzanego przez „Mundo" sp. z 
o.o. 

• Elementami gospodarki odpadami na Obszarze będą także Punkty Dobrowolnego Gromadzenia 
Odpadów (PDGO). 

• Wspólna gospodarka odpadami gmin obszaru prowadzona może być w ramach Związku 
Międzygminnego, w którym uczestniczyć będzie także gmina Lubin. 

• Przedsięwzięcia względem pozostałych elementów gospodarki odpadami w gminie Lubin stanowią 
kontynuację prowadzonych lub rozpoczętych w planie krótkoterminowym działań. 

Planowana gospodarka odpadami wg WPGO: 
Jednym z głównych założeń WPGO i Strategii jest odejście od gospodarki odpadami prowadzonej w skali 
gminy na rzecz regionalnych rozwiązań. Strategia proponuje utworzenie 22 Obszarów, z których większość 
posiada wielkość wystarczającą dla stworzenia własnego, niezależnego systemu gospodarki odpadami. 
Zakłada się trzy zasadnicze grupy działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
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• selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, wybranych nieopakowaniowych, biofrakcji, odpadów 
zielonych, wielkogabarytowych, gruzu, odpadów niebezpiecznych; 

• stopniowe ograniczanie zawartości biofrakcji w odpadach składowanych poprzez: kompostowanie 
przydomowe, selektywną zbiórkę biofrakcji i recykling organiczny, biostabilizację mieszanych odpadów 
komunalnych; 

• ostateczne usuwanie odpadów surowych, a docelowo przekształconych biologicznie lub termicznie, na 
składowiska. 

Do końca okresu długoterminowego (do roku 2015) wszystkie odpady usuwane na składowiska będą 
wcześniej poddane przeróbce. Strategia zakłada dwie drogi postępowania z biologicznie rozkładalną frakcją 
odpadów: 
• selektywne gromadzenie i recykling organiczny biofrakcji w instalacjach indywidualnych (przydomowych) 

lub zbiorczych (w ramach CSOiUO), 
• lub biostabilizacja odpadów mieszanych (w ramach CSOiUO), 
Przewiduje się także upowszechnienie kompostowni przydomowych. 
Selektywna zbiórka biofrakcji rozwijana będzie we wszystkich obszarach, z wyjątkiem tych, w których do 
roku 2006 stabilizacja biologiczna osiągnęła docelową wydajność i objęła całość wytwarzanych odpadów. 
Ponadto Strategia nie wyklucza uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacja 
taka powstać mogłaby w jednym z największych ośrodków województwa (Wrocław, LGOM, Wałbrzych-
Świdnica), który zapewniłby dostawy odpadów na poziomie uzasadniającym technologicznie i ekonomicznie 
funkcjonowanie takiej instalacji. Strategia wskazuje, że realne możliwości uruchomienia instalacji 
termicznego przekształcania odpadów pojawią się nie wcześniej niż w latach 2007-10. 
Strategia nie dopuszcza rozwiązań dublujących się, tak więc budowa dla konkretnego Obszaru instalacji 
termicznego przekształcania wykluczy budowę dla niego instalacji stabilizacji biologicznej odpadów. 
Realizacja planu w gm. Lubin. 
Przy realizacji zamierzeń gminnych, w powiązaniu z planem wyższego szczebla, zwrócić należy uwagę na 
następujące aspekty docelowego modelu gospodarki odpadami w gm. Lubin: 
• Zaleca się aby Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (przewidziane zgodnie z WPGO dla miasta 

Lubina) były zlokalizowane tak, aby także mieszkańcy gminy Lubin mieli ułatwioną możliwość korzystania 
z nich. 

• W gminie nie przewiduje się budowy zarówno spalarni odpadów jak też budowy innej instalacji 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (np. składowiska odpadów niebezpiecznych); 

• Gmina korzystać będzie z Centrum, na terenie którego zagospodarowywane będą mogły być odpady 
zmieszane, jak też inne frakcje. Przewiduje się między innymi, że wydzielona w Centrum frakcja 
organiczna z odpadów zmieszanych będzie poddawana biologicznej stabilizacji; 

• Gmina Lubin uczestniczyć będzie w zawiązywaniu współpracy międzygminnej mającej na celu budowę i 
wspólne zarządzanie Centrum; 

• Udział gminy Lubin we współpracy międzygminnej dotyczącej Centrum wiązać się powinien z pełnym 
wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy. Zakłada się, że do 
Centrum trafiać powinny surowce zbierane z obszarów, które do tej pory nie zostały tą zbiórka objęte. 
Założenia Programu Informacyjno - Edukacyjnego stanowią integralną część Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Lubin zawierają ocenę stanu świadomości mieszkańców, stopień przyzwolenia 
mieszkańców na wprowadzenie segregacji odpadów, określają formy i sposoby działań edukacyjnych 
dostosowane do potrzeb informacyjnych społeczności oraz harmonogram działań współgrający z 
harmonogramem Planu Gospodarki Odpadami. Działania informacyjno-edukacyjne powinny być realizowane 
w celu: 
• podniesienia wiedzy o planowanych rozwiązaniach w gospodarce odpadami; 
• zwiększenia zrozumienia i akceptacji społecznej; 
• wpłynięcia na udział mieszkańców w systemie segregacji; 
• unikania konfliktów społecznych; 
• tworzenia zasad dialogu i włączania społeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji. 
 
6.3.    ENERGETYKA 

• Zaopatrzenie w gaz 



Na terenie opracowania zlokalizowana jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia będąca w eksploatacji OGP GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział we Wrocławiu lokalizację w/w sieci pokazano na załącznikach mapowych. 
Wzdłuż istniejącej sieci zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązuje strefa ochronna (od gazociągu lub elementów 
technologicznych stacji) tj.: 

- 35 m do granicy terenu dla budynków użyteczności publicznej, 
- 25 m do granicy terenu zakładu przemysłowego oraz do linii zwartej zabudowy miast i zespołów wiejskich budynków 

mieszkalnych o zwartej zabudowie, 
- 20 m do rzutu budynku mieszkalnego zabudowy jedno- i wielorodzinnej oraz do granicy terenu parkingów, 
- 15 m do rzutu budynku wolnostojącego budynku niemieszkalnego. 

Dla odgałęzienia w/c zasilającego stację Lubin 2/Krzeczyn Wielki racji o średnicy nominalnej DN 150 oraz ciśnieniu 
nominalnym PN 6.3MPa [z uwagi na fakt, że został wybudowany po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 01.97.1055) należy 
wyznaczyć strefę kontrolowaną w wielkości po 2 m na stronę licząc od osi gazociągu]. 

Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której lokalizację pokazano na rysunkach studium stanowi obszar, 
w którym operator sieci gazowej jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej 
trwałość i prawidłową eksploatację. 

Ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej oraz 
sposobu jej zagospodarowania. Sposób zabezpieczenia istniejącego gazociągu w miejscu skrzyżowania z projektowaną 
bądź modernizowaną drogą należy uzgodnić z operatorem gazociągu przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

Dopuszcza się modernizację oraz rozbudowę zlokalizowanej na terenie gminy sieci gazowej. Mieszkańcy miasta 
Lubina zaopatrywani są w gaz przewodowy i docelowo przewiduje się rozwój rozdzielczej sieci gazowej na terenach 
przeznaczonych do zainwestowania. W związku z powyższym dopuszcza się podłączenie terenów zainwestowanych w 
gminie Lubin znajdujących się przy granicy administracyjnej miasta Lubina do miejskiej sieci gazowej. 

Docelowo przewiduje się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na terenach 
przeznaczonych do zainwestowania na terenie gminy w przypadku intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego w 
uzgodnieniu z operatorem sieci, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia, na zasadach 
określonych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
• Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Elektroenergetyczna siec przesyłowa 
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców z województw dolnośląskiego, 
opolskiego i lubuskiego PSE S.A. planują przebudowę Krajowego Systemu Energetycznego w południowo - zachodniej 
Polsce. Jednym z elementów tej przebudowy jest planowana budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 
x 400 kV relacji Czarna – Polkowice wraz z rozbudową stacji Polkowice i Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV. Trasa 
przedmiotowej linii przebiegać będzie przez obszar trzech gmin położonych w granicach województwa dolnośląskiego tj. 
Gminy Lubin, Gminy Rudna oraz Miasta i Gminy Polkowice. Rozbudowa stacji Czarna pozwoli na przesył mocy do stacji 
Polkowice i stacji Żukowice z innych elektrowni (między innymi z elektrowni Bełchatów i Opole). Realizacja tego zadania 
pozwoli rozpocząć kolejne inwestycje, bardzo ważne dla regionu, tj. modernizację istniejących linii elektroenergetycznych o 
napięciu 400kV relacji Mikułowa - Czarna i Czarna – Pasikurowice.  
Dla terenu gminy dopuszcza się: 
• modernizację istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 400kV relacji Mikułowa - Czarna i Czarna - 

Pasikurowice, 
• także możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących linii oraz linii zmodernizowanych, 
• możliwość  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii  przesyłowych  400kV  istniejących  i zmodernizowanych oraz 

nowych po ich wybudowaniu; 
• możliwość budowy fragmentu dwutorowej linii 400kV relacji Czarna - Polkowice po trasie jednego z dwóch 

rezerwowanych przebiegów (północnym lub południowym); 
• wprowadza się wariant trzeci przebiegu trasy odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV, o 

której mowa w tiret 4. wraz powiększeniem terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Czarna. 
Szerokości pasów technologicznych dla zmodernizowanych linii 400kV określona zostanie na etapie ich modernizacji. 
Dla trzeciego wariantu przebiegu dwutorowej linii 400kV relacji Czarna – Polkowice szerokość pasa technologicznego 
(rozumianego jako obszar, na którym oddziaływanie linii na środowisko może przekroczyć wartości graniczne określone w 
przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej) powinna wynosić 70m (tzn. po 35m od osi linii 
w obie strony).  

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Legnicy wnioskuje o umożliwienie w przyszłości stworzenia podstaw 

prawnych rozwoju sieci dystrybucyjnej, do zaprojektowania i wybudowania nowych linii napowietrznych 110kV, linii 
napowietrznych i kablowych 20kV, linii napowietrznych i kablowych 0,4kV oraz stacji transformatorowych 11 0/20kV 
napowietrznych, 20/0,4kV napowietrznych i wnętrzowych. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie niniejszego Studium 
wymagane jest wprowadzenie w zależności od występujących uwarunkowań poniższych zapisów: 
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• dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub 
napowietrzno-kablowych oraz budowę stacji transformatorowych napowietrznych lub wnętrzowych; 

• projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów 
komunikacyjnych tj. terenów ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
dopuszcza się odstępstwo od wyżej wymienionej zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą 
sieci; 

• zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących lub z projektowanych sieci 
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na warunkach określonych przez właściciela sieci 
(OSD); 

• ustala się obowiązek zachowania normatywnych, zgodnych z przepisami prawa odległości zabudowy od 
istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych; 

• linia zabudowy nie dotyczy budynków stacji transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w 
odległości do 1,5m od granic działki, docelowa wielkość działki będzie określona na etapie projektowania, 
stacje słupowe nie wymagają wydzielania działek. 

Wszelkie zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy powinny być poprzedzone 
analizą skutków zmian obejmującą między innymi: 
• bezpieczną i zgodną z innymi przepisami eksploatację i użytkowanie istniejącej dystrybucyjnej sieci 

elektroenergetycznej, gwarantujące pełne wykorzystanie jej zdolności przesyłowych; 
• prognozę bilansu (dostaw i odbioru) energii elektrycznej dla zaspokojenia potrzeb planowanych siłowni 

wiatrowych w obszarze gminy objętym zmianami; 
• prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne 

zgodnie z planowanymi kierunkami rozwoju gminy. 
Przewiduję się zlokalizowanie linii napowietrznej dwutorowej110kV relacji wcinak w linię S-494 -stacja 
Ustronie o długości ok. 4,7 km. 
Dopuszcza się na terenie gminy lokalizację linii kablowych 110kV wraz z kablami światłowodowymi 
(transmisyjne). Linie te mogą być wykorzystywane do wyprowadzenia mocy wytworzonych w farmach 
wiatrowych planowanych na terenie gminy oraz gmin sąsiednich do GPZ Czarna -zgodnie z wytycznymi. 

• Zaopatrzenie w energię cieplną 

Utrzymuje się dotychczasowe sposoby ogrzewania budynków. Przewiduje się indywidualny system 
zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem stosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu 
emisji zanieczyszczeń. 
Dopuszcza się zasilanie energią cieplną gminy Lubin z sieci ciepłowniczej przez dwóch dostawców w dwóch 
wariantach: 
• zasilanie sieci przez centralną ciepłownię należącą do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 
• zasilanie sieci przez centralną ciepłownię WPEC w Legnicy S.A. wspólnie z elektrociepłownią firmy 

„Energetyka" Sp. z o.o poprzez sieć będącą własnością WPEC w Legnicy S.A. 
Rezerwa mocy cieplnej w ciepłowni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 
wynosi 36 MW, a „Energetyka" Sp. z o.o. może przeznaczyć dla gminy i miasta z elektrociepłowni - 60 MW. 
W celu ekonomicznego wykorzystania mocy oraz obniżenia kosztów ogrzewania proponuje się: 
• prowadzenie procesów termomodernizacyjnych, 
• instalowanie wysoko sprawnych, energooszczędnych i ekologicznych urządzeń odbiorczych. 

• Nowe technologie 

Biorąc pod uwagę troskę o środowisko maturalne oraz zobowiązania związane z ratyfikacją Protokołu z 
Kioto oraz obecności Polski w Unii Europejskiej, Minister Gospodarki zobowiązał dostawców energii 
elektrycznej do zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Udział energii odnawialnej w całkowitej sprzedaży 
energii elektrycznej w Polsce zwiększany jest w każdym roku, tak aby w roku 2010 osiągnął poziom 10,4% 
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnych 
źródłach energii). Rozwój energetyki odnawialnej stanowi element zrównoważonego rozwoju, natomiast 
potrzeba rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynika z konieczności ograniczenia emisji z 
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procesów spalania paliw energetycznych, wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych i coraz mniej 
korzystnych ekonomicznie warunków ich pozyskiwania. 

Energia geotermalna: 

Zasoby energii cieplnej możliwe do pozyskania z wód geotermalnych w rejonie gminy Lubin nie są 
określone. Przeprowadzenie próbnych odwiertów pozwoliłoby oszacować takie zasoby. 

Energia wiatru: 

Energia wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu produkujących zieloną energię 
w krajach Unii Europejskiej. W gminie występuje zróżnicowanie lokalnego klimatu wynikające z niewielkich 
różnic wysokościowych. Przez cały rok przeważają wiatry zachodnie. Studium dopuszcza lokalizację 
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Lubin między innymi na niżej wymienionych działkach: Chróstnik: 
95/14,112, 476/5, Czerniec: 389/1, Krzeczyn Mały: 157, 234, 235, 239, Niemstów: 495/7, 566, 569, 574, 
608/1, 614, 621, 624, 625, 630, 640, 642, 650, 665/1, 666/2, 673/12, Miłosna: 95/2, 128, Obora: 249, 261, 
335, 339/2, 339/6, 343/1, 467, 468, 486, 491/5, 491/6, 499/5, 499/8, 499/10, 502/2, 508, 435/1 (pod 
warunkiem zachowania wymaganych odległości dla zabudowy usług sportu i rekreacji), Pieszków 282, 
Siedlce: 141/1, 205/27, 463, Składowice: 34/3, 31/4, 189/1 Ustronie 1, 5, 17, 20, 26/3 w odległości minimum 
500m od istniejącej lub planowanej w studium zabudowy. 
 
 
Dokładne lokalizację wiatraków powinny być wyznaczone na etapie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przy zachowaniu przepisów szczególnych. Zaletą energii wiatrowej jest: 
• brak zanieczyszczenia powietrza, uniknięcie zmian stosunków wodnych i podgrzewania wód 

powierzchniowych, oraz brak wytwarzanych odpadów w formie popiołów lub odpadów 
promieniotwórczych wymagających dalszej utylizacji, eksploatacji kopań głębinowych lub 
powierzchniowych, zagrożenia promieniowaniem jonizującym; 

• korzyści ekonomiczne dla Gminy w postaci podatków płaconych przez inwestora, aktywizacja lokalnych 
przedsiębiorstw, dochody z dzierżaw dla indywidualnych właścicieli gruntów; 

• poprawa lokalnej infrastruktury energetycznej. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje również na ujemne strony takich przedsięwzięć: 
• wytwarzać hałas i wibracje otoczenia, 
• zaburzać rozkład fal elektromagnetycznych, 
• zmieniać charakter krajobrazu, 
• tworzyć zagrożenia dla lokalnej i migrującej fauny, w tym szczególnie ptaków. 
Na etapie projektowania i przygotowywania inwestycji należy, więc poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na 
bezpieczne lokalizowanie elektrowni wiatrowych i nie będą w istotny sposób kolidować z ochroną zasobów 
przyrodniczych. 

W związku z potrzebą stworzenia warunków do rozwoju energetyki wiatrowej na obszarze gminy Lubin, na 
terenach rolniczych położonych w obrębach: Obora, Krzeczyn Mały (zmiana nr 1), Chróstnik, Osiek (zmiana 
nr 2), Niemstów (zmiana nr 3) wyznaczono granice obszarów, na których dopuszcza się rozmieszczenie 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze 
strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu, w tym farm wiatrowych. W ramach inwestycji dopuszcza się także budowę dróg eksploatacyjnych 
wraz z niezbędną siecią kablową, związaną z użytkowaniem elektrowni wiatrowych. Na terenach istniejącej i 
planowanej zabudowy położonych w rejonach elektrowni wiatrowych, dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych. Układ przestrzenny i 
kompozycyjny wszystkich elektrowni wiatrowych powinien zostać tak zaprojektowany, aby nie tworzył 
dysharmonii w krajobrazie poprzez przypadkowe zróżnicowanie wysokości lub usytuowanie. Należy 
wprowadzić nakaz ujednolicenia koloru i form elektrowni w obszarze całego zespołu.  

Dopuszczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych na wskazanych w studium obszarach nie przesądza 
o możliwości ich realizacji. Ostatecznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych przesądzą wymogi ochrony 
przyrody i środowiska, które mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość realizacji turbin wiatrowych na 
niektórych ze wskazanych obszarów lub na ich części. Dotyczy to w szczególności obszarów cennych 
przyrodniczo będących siedliskami rzadkich garnków roślin i zwierząt takich jak: oczka wodne, zadrzewienia 
śródpolne, suche murawy itp. Tereny najbardziej cenne przyrodniczo oraz obszar położony w promieniu min. 
200m wokół nich należy pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania. 
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Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej tereny przewidziane pod realizacje farm 
wiatrowych powinny podlegać szczegółowej analizie przyrodniczo-środowiskowej, sporządzonej przez 
specjalistów, przy zastosowaniu metod badawczych pozwalających na pełną analizę stanu środowiska 
przyrodniczego oraz ocenę wpływu elektrowni na poszczególne elementy przyrody. Dopiero wyniki ww. 
analizy pozwolą rozstrzygnąć kwestię możliwości realizacji farm wiatrowych na wskazanych w studium 
obszarach.  

 
Energia słoneczna: 

W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji 
energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych stanowi niewielki udział w 
bilansie energetycznym gminy. Zaleca się instalowanie indywidualnych baterii słonecznych, jako 
dodatkowego źródła ciepła. 

W związku z potrzebą stworzenia warunków do rozwoju energetyki słonecznej na obszarze gminy Lubin, na 
terenie rolniczym położonym w obrębie Pieszków (zmiana nr 2) oraz na terenie aktywności gospodarczej                     
(zmiana nr 4), wyznaczono granice obszarów, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefami 
ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w tym 
farm solarnych (fotowoltaicznych) wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu. 

Energia wodna: 

Na terenie gminy należy rozważyć budowę urządzeń hydroenergetycznych jako dodatkowe źródło energii. 

Energia z odpadów: 

Biogaz ze składowisk odpadów komunalnych - nie bierze się pod uwagę możliwości pozyskania energii z 
tego źródła. 
Biogaz z oczyszczalni ścieków - na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków. Z obecnej ilość 
ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni, ilość wytworzonego biogazu stanowić będzie 
niewielki udział w bilansie energetycznym całej gminy. 
Biomasa - słoma, odpady drzewne jest bardzo atrakcyjnym paliwem spełniającym wymogi ochrony 
środowiska ze względu na niską zawartość siarki i popiołu. Na terenie gminy znajdują się duże ilości słomy 
do wykorzystania. Zauważa się stały wzrost wykorzystania do ogrzewania budynków mieszkalnych, ciepłego 
powietrza pochodzącego z ogrzewania kominkowego. Spalanie odpadów - spalanie odpadów jest 
rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do składowania i kompostowania odpadów komunalnych. Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że spalanie odpadów wymaga skomplikowanego i kosztownego procesu 
technologicznego. 
 
6.4. SIECI TECHNOLOGICZNE KGHM I RUROCIĄGI 

Przewiduję się następujące inwestycje: 
• rurociąg wody pitnej i surowej z szybu Lubin Zachodni do szybu Lubin Główny; 
• rurociąg wody pitnej z SUW Polkowice Główne do wsi Szklary Górne, Szklary Dolne, Owczary; 
• rurociąg wody surowej z ujęcia "Owczary" do SUW na szybie Lubin Zachodni. 
Trasy rurociągów, oraz działki, po których będą przebiegać znane będą dopiero po opracowaniu projektów. 
Priorytetem w tyczeniu tras będzie: 
• w przypadku terenów leśnych (po istniejących trasach, wzdłuż duktów leśnych); 
• w pasach drogowych; 
Nowe odcinki sieci należy prowadzić pod ziemią, w miarę możliwości wzdłuż korytarzy istniejących 
infrastruktury. 
 
6.5. TELEKOMUNIKACJA 

Przewiduje się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej (zaleca się prowadzenie sieci wzdłuż dróg). Zaleca się 
lokalizację nadajników telefonii komórkowej, cyfrowej, telewizyjnej, itp. w odległości min 1 km od terenów 
zabudowy mieszkaniowej. 

7. SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM 
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W Studium, stosownie do skali opracowania, wyznaczono siedem głównych rodzajów zagospodarowania 
terenu: 

1) Tereny mieszkaniowe. 
2) Tereny infrastruktury społecznej. 
3) Tereny aktywności gospodarczej. 
4) Tereny produkcji rolnej oraz obsługi rolno-spożywczej. 
5) Tereny infrastruktury technicznej. 
6) Tereny komunikacji i urządzeń obsługi komunikacji. 
7) Tereny lasów i wód. 

 
Gmina Lubin położona jest w środkowo - północnej części województwa dolnośląskiego. W nowym 

podziale administracyjnym kraju wchodzi w skład starostwa lubińskiego, na które składają się: miasto Lubin, 
gmina Lubin, gmina Rudna, miasto i gmina Ścinawa. Atrakcyjne położenie wokół dużej jednostki miejskiej, 
miasta Lubina, a także w pobliżu Legnicy, dominacja małych i średnich jednostek osadniczych na terenie 
gminy oraz stosunkowo liczne obszary leśne powoduje, że główną funkcją gminy pozostanie rolnictwo, zaś 
funkcjami uzupełniającymi, które należy rozwijać, będą: mieszkalnictwo, usługi, produkcja, przetwórstwo 
rolne oraz turystyka i rekreacja. 
 
Pod względem funkcjonalno - przestrzennym, zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, można wyodrębnić 
następujące strefy: 
- strefa północno-zachodnia (funkcja usługowo - rolniczo - produkcyjna) obejmująca tereny w obrębach: 
Gola, Szklary Górne, Obora, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Chróstnik, Osiek, Pieszków, 
- strefa północno-wschodnia (funkcja rolniczo - usługowa) obejmująca tereny w obrębach: Składowice, 
Ustronie, Dąbrowa Górna, Księginice, Siedlce, Miroszowice, Kłopotów, Czerniec, Niemstów, 
- strefa południowa (funkcja rekreacyjno-rolniczo - usługowa) obejmująca tereny w obrębach: Lisiec, 
Bukowna, Zimna Woda, Wiercień, Karczowiska, Gorzelin, Raszówka, Raszowa, Raszowa Mała, Miłoradzice, 
Miłosna, Buczynka, Gogołowice 

 
Postulowane zmiany dotyczyć będą głównie usprawnienia układu komunikacyjnego, wyznaczenia 

nowych terenów pod: zabudowę mieszkaniową, usługi, rzemiosło, działalność produkcyjną, infrastrukturę 
techniczną, sport i rekreację oraz turystykę. 

W zakresie komunikacji proponuje się m.in. budowę zachodniej obwodnicy Lubina w ciągu drogi 
ekspresowej S-3, realizacja obejść miejscowości Siedlce i Osiek na trasie drogi krajowej nr 36 oraz realizacja 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z obejściem Krzeczyna Małego na jej trasie. 

Rejony rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dotyczą głównie miejscowości: Szklary Górne, 
Obora, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Chróstnik, Osiek, Pieszków, Składowice, Dąbrowa Górna, 
Księginice, Miroszowice, Niemstów, Lisiec, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Miłoradzice, Miłosna. 

Postulowane rejony rozwoju funkcji usług komercyjnych oraz rzemiosła to obszar zlokalizowany w 
Chróstniku, Miroszowicach, Siedlcach. 

Funkcję produkcyjną zlokalizowano w miejscowości: Szklary Górne, Obora, Krzeczyn Wielki, Osiek, 
Składowice, Siedlce, Raszówka, Miłosna. 

Tereny produkcji rolno - spożywczej oraz usługowo-rzemieślniczej zlokalizowano głównie w 
miejscowościach: Gola, Obora, Chróstnik, Miroszowice, Księginice i Kłopotów. Większe tereny rekreacyjno-
sportowo-turystyczne zlokalizowano w Oborze, Krzeczynie Małym, Krzeczynie Wielkim, Chróstniku, Osieku, 
Miroszowicach, Zimnej Wodzie, Raszówce, Raszowej, Raszowej Małej i Miłoradzicach. 

8. ZADANIA   SŁUŻĄCE   REALIZACJI    PONADLOKALNYCH   ORAZ 
LOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 

• Zadania proponowane w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego" 

Zadaniami proponowanymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego", 
służącymi realizacji ponadlokalnych celów publicznych, na obszarze Studium są: 

w zakresie komunikacji : 



 154 

- przebudowa drogi krajowej nr 36 do uzyskania docelowo parametrów klasy GP i G na odpowiednich 
odcinkach, 

- budowa obejścia miejscowości Osiek oraz Siedlce na trasie drogi krajowej nr 36 

• Zadania o charakterze regionalnym 

W Studium ujęto inne propozycje zadań o charakterze regionalnym, słuŜące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych: 

w zakresie komunikacji: 

- w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie są ujęte 
Ŝadne zadania w obszarze gminy Lubin. 

w zakresie ochrony środowiska: 

- prowadzenia działań w zakresie ochrony przed powodzią, 
- ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 316 „Subzbiornik Lubin", 
- powiększenie istniejącego rezerwatu „Zimna Woda", 
- utworzenie rezerwatu dla ochrony róŜnego typu lasów liściastych i mieszanych, pod Chróstnikiem, 
- utworzenie rezerwatu dla ochrony lasów liściastych, pomiędzy Osiekiem, a Niemstowem, 
- utworzenie Specjalnego Obszaru Ochrony sieci NATURA 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody", 
- utworzenie obszarów uŜytków ekologicznych. 

• Wnioski do opracowa ń regionalnych 

W Studium wskazano następujące zadania, które naleŜy uwzględnić w opracowaniach regionalnych, w 
studiach i planach zagospodarowania województwa: 

- modernizacja dróg wojewódzkich nr 335 i 292 docelowo do parametrów drogi klasy G oraz korekta 
przebiegu drogi nr 335, 

- uwzględnienie istniejących i planowanych elementów zagospodarowania turystycznego (szlaków 
turystycznych, ścieŜek rowerowych). 

• Zadania wymagaj ące współpracy z s ąsiednimi gminami 

W Studium określono następujące zadania w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami: 

- prowadzenia wspólnych działań z gminami sąsiednimi w zakresie ochrony przed powodzią, gmina 
Ścinawa, Miłkowice, Chojnów, 

- współpraca w zakresie komunikacji (koordynacja lokalizacji przebiegu trasy S-3 oraz lokalizacji węzłów 
Lubin I oraz Lubin II, modernizacja oraz budowa dróg wojewódzkich i powiatowych) z miastem Lubin, 

- współpraca w zakresie infrastruktury technicznej (budowa i rozbudowa sieci i urządzeń słuŜących do 
przesyłania energii cieplnej i elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, gromadzenia, przesyłania oczyszczania 
ścieków oraz utylizacji odpadów, utrzymywania urządzeń wodnych słuŜących zaopatrzeniu w wodę) z 
miastem Lubin, 

- współpraca w zakresie zastosowania taboru dostosowanego do natęŜenia ruchu (np. autobus na 
szynach, małe autobusy) z miastem Lubin, 

- współpraca w zakresie oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) z miastem Lubin, 
- współpraca w zakresie utrzymania szlaków turystycznych i wytyczenia ścieŜek rowerowych z miastem 

Lubin oraz gminami sąsiednimi. 

•  Zadania o charakterze lokalnym 

w zakresie komunikacji: 

- modernizacja oraz budowa dróg gminnych. 

w zakresie ochrony środowiska: 

- zwiększenie przepustowości istniejących kanałów i koryt; 

w zakresie infrastruktury: 

- budowa i rozbudowa sieci i urządzeń słuŜących do przesyłania energii cieplnej i elektrycznej i gazowej, 
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- budowa i rozbudowa sieci i urządzeń słuŜących do zaopatrzenia w wodę, gromadzenia, przesyłania i 
oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów; 

w zakresie kultury: 

- ochrona obiektów wpisanych do rejestru oraz ewidencji zabytków; w 

zakresie usług:  

- budowa i utrzymywanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów. 

9. OBSZARY WSKAZANE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH 
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

•   Obszary wskazane od opracowania miejscowych pla nów zagospodarowania przestrzennego 
 
 

1. Obszary, dla których sporządzanie planów miejscowych jest obowiązkowe reguluje art. 14 
ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z dnia 27 marca 
2003 r., w szczególności są to tereny: 

• wymagające opracowania na podstawie art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 
lutego 1994 r., 

• wymagające opracowania na podstawie art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 
dnia 3 lutego 1995 r., 

• tereny przeznaczone do zalesienia. 
 

2. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 - brak. 

4. Tereny obejmujące obszary, na których przewiduje się realizację inwestycji celów publicznych art. 44 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - brak. 

5. Obszary dla realizacji inwestycji ponadlokalnych celów publicznych: 
 

• budowa obwodnicy Lubina na trasie drogi nr 3 (klasa drogi S), 
• budowa obwodnicy Osiek i Siedlce na trasie drogi nr 36 (klasa drogi G), 
• budowa obwodnicy Krzeczyn Mały na trasie drogi nr 335 (klasa drogi G), 
• dla drogi nr 1219D rezerwa pod budowę południowo-zachodniego obejścia wsi Obora, 
• dla drogi nr 1233D rezerwę pod północno-wschodnie obejście wsi Karczowiska, 
• modernizacja oraz budowa dróg powiatowych. 

 

6. Obszary dla realizacji inwestycji lokalnych celów publicznych: 

• budowa wszystkich nowych dróg gminnych, 
• lokalizacja nowych terenów zieleni publicznej, terenów usług sportu i rekreacji. 

 

7. Pozostałe obszary, dla których naleŜy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

10. POLITYKA PROMOCJI 

Polityka w zakresie promocji jest zespołem działań mających za zadanie prezentację jej walorów, 
kształtowanie korzystnego wizerunku oraz budowę wysokiej pozycji w regionie w celu zainteresowania 
potencjalnych partnerów gospodarczych i indywidualnych. Do najwaŜniejszych działań promocyjnych naleŜą: 

• Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

• Opracowanie programu promocji gminy Lubin, 

• Wykreowanie symbolu (logo) gminy, 
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• Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny 

zainwestowane, 

• Opracowanie programu rozwoju turystyki i rekreacji, 

• Utworzenie centralnego ośrodka kompleksowej obsługi i informacji turystycznej gminy (foldery, 

przewodniki, mapy, filmy video, pamiątki, artykuły prasowe i radiowe, wystawy, itp.), 

• Przygotowanie stałej ekspozycji walorów turystycznych gminy, 

• Usytuowanie tablic informacji historycznej przy waŜniejszych obiektach zabytkowych, 

• Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska i turystyki z gminami sąsiednimi, 

• Promocja lokalnych firm i ich osiągnięć (festyny, targi, giełdy, wydawnictwa, wystawy itp.), 

• Wprowadzenie preferencji dla inwestujących, 

• Rozwój współpracy z gminami partnerskimi w kraju i zagranicą, 

• Intensyfikacja kontaktów z byłymi mieszkańcami gminy, 

• Współpraca w zakresie promocji z instytucjami regionalnymi, wojewódzkimi i krajowymi, 

• Prezentacja gminy podczas targów, wystaw i imprez kulturalnych, 

• Współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim i innymi instytucjami zaangaŜowanymi w 

dystrybucję środków Unii Europejskiej. 
 

11. ZAŁĄCZNIKI DO TEKSTU 
 

Wykaz obiektów z terenu gminy Lubin wpisanych do re jestru zabytków oraz znajduj ących si ę w 
gminnej ewidencji zabytków (zabytki nieruchome, zab ytki archeologiczne). 
 

12. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

Rysunek 1 - „Uwarunkowania przestrzenne gminy Lubin "  - w skali 1:20 000 

Rysunek 2 - „Kierunki zagospodarowania przestrzenne go gminy Lubin"   - w skali 1:20 000 
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1:. budynek gospodswozy obok nr 5: obora 1 stodoia, mur., ok. 1898;
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Wykaz zahytk w architektury 1 hudownictwa

1. Ruina dworu, pd.-wsch. kraniec wsi obok do-mu nr 1, mur., XVII.
2. Zespf folwarku nr 35 w zaoh. kra cu wsi:

6. budyncl-L mieszloalno-gospodarczy nr 35 6, mun, XDUXX;
b. budynek mieszkalno-gospodarczy nr 35 1:1, mun, XIXIXX;
c. budynck mieszkalny nr 35 c, mur., k. XIX;
cl. park, 2111'. It. 3 éw. XIX w., XIX/XX w, nr ref. 4457’L z 22.09. I976.

3. Dom nr 25, m1.1r., 4 éw. XIX.
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Chr stnik

Wyk62 26hytI<1;'1w architcktury 1 budowniotwa

1. Zosp61 16315101016 para alncgoz
6. koé-0161 p6r6 6lny p.w. Matki B026] Bolesnej, parafia w2m. 1233, I<o60161 wzm. I335,
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m‘ raj. 1I'.537"L 2 16.62.1990,‘

2. Zespét pastor -wki obccnic zagmda nr 85:
6. dawna pastor wka, ob-ccnic dom nr 85, mur., 3 éw. XIX;
1:1. studola, mur.-s26ch., 3 éw. XIX.
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6. dom mieszkalny, nr 56157, rnur., 4 éw. XIX;
b. obora, mur., 4 éw. XIX;
0. stodola, drew, 626011., 4 éw. XIX.
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Czerniec

Wykaz zahytk w architektury i buduwnictwa:

1. Zcspéi knéciclnu-cmcntarny:
a. kins‘-ciiri cwangclicki ob. filialny p.w. Matki Buicj Wspomuicnia Wiemych, mur., wzn. w

I794, rcmunt 1997-2003 (pracc w toku), nr ref. 595r‘L 2 14.04. 198};
b. dzwonnica na cmentarzu przyk-zrrécielnym, |:1re.w., wzn. w l794(?);
c. mur graniczny cmentalza przykoéciclncgo, mur., 2. pol. XIX;
d.

2. Zesp i folwarcznu-parknwy:
a. dam ugmdnil-ca, |u' 18, architekt Theo Effenherger, mur.-drew" I91 I;
h. park wraz I murcm granicznym, za}. k. XIX, nr mj. 692/L 2 2.5.015. I936.

3. Szkoia ob. dum rnieszkalny nr 2|, mur. pucz. XX.
4. Budynak mieszkalny nr 33, mur., XIXIXX.

cmentarz, zai. k. XVIII w., nr rej. 8-NIL z 16.02.1990.
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Dqbrowa Gérna

I Zespéi cmentarny:
a Kaplica cmentarna p. w. slw. Jézefa, mur., 1384;
b Dzwonnica, drawn, I888;
c Cmenlarz parafialny, zai. ok. 1860, powigkszuny w 1910, nr rej. 845:1. z £6.92. I990

2 Zesp l fulwarczny:
a O cyna mieszkalna, nr 9 a, mur., pocz. XIX w., przcbud. ok. l9I D;
b Stajnia i wnznwnia, mur., ok. 1910;
1: Stajnia kcmi rubuczych, mur., ck. 1910;
d 01:-ura,mur.,uk. 1910;
e Studola, mur., nk. I910.

Wykaz zahytk w architektury i buduwniclwa:

Stanowiska. archculugiczne

Numcr Db/szm Nu|n-cr
AZ? s.ta.nuw:'- Funkcja liultura Clumrnlngia

73-22 11'? Cmentarzysko Kultura hwy-zka Rejestr zabylkdw: 333:’AHch z dnia

73-22 . 3:5

ml‘-P"= 5!“ ._ .- _ - _ __ _ ._________.£t5i==|I1=|?1**5= \"J

ciahapalnc I.1‘ .63. I P68.
Akiunfizacja." *J4':’3.5

' " ‘ii-ii '_ la ii Cmcntarzysko '_ Kultura luzycka R£.ji:.5'[r zabyIk¢iw.' 33.1%-..~h; J.-nu
¢iah::-pain»: I Ii £33. I968.

.dic.|'un zuc'a.' 4?!-85_ ._____.i.'_._-.__-..- - , . _ _ _______- J
Znalezisku iuine Nu:-lit

TF3-22 ' -‘-U5 , Znalczisko hxinc Her:-lit
T3-22 SE55 lad usadnictwa XIII-XIV wick
T3-22 IE-ISIS §lad nsadnictwa
13-22 L ‘ms: Osada

-. F-‘.Iw.!;i=j=. -.
KW-XV wick

13-22 Wizrrsa Dsada XIV-IV wick
13-22 L wins Cn1:nta.rz:_ysk0

ciahz-palne?
Kuliura |'llZ}"Gl{

13-21 ‘ inns §1ad osadnichva KW-H3’ wick
ii-21” sm Skarb Kuitum luiycka Dlwuiej Eiedlce

_ -. __



Gogolowica

Wyl-ca: zabytkiiw architektury i bud-awnictwa:

1. Zespél kuélzielnu-cmentamy:
a. Ku ciéi iialny p.w. w. Katalzyny, mur., XV, przchud. i rozbud. 1635, ITIT, 1317 i

ISTI, rcmunt. 1829, 1839 i I. 1857-1858, nr reg‘. 594/L z 14.04.1981;
b. Cl‘l1¢l‘lT.HI'Z przykoécielny wraz 2 murem granicznym, zal. w XIV w., mur. pocz. XX, nr

rej. 854% z I-5.02.1990.
2. Zespét dworskn-folwarczny:

a. Dwér, rir 3354, wzn. w I79], przebud. w ISTD i na pocz. XX;
b. Budynek mieszkalnc--gospudarczy nr 3? z uhora wzn. na pocz. XX.

Stanuwisl-ca archeuiugiczne
____ __,__ _ __ _-___ _ _ - _ ---_ -. _-_.____.i_-__..____._ _,

Nurncr OIISIBI I'~|11II1=r
I'll. AZP slan1:rwi- Funkcja K.ull.u|a Ehmriulngia

_ mapic ; ska , [rejestr rnhylkdwj
43 T5-22 H33 Cmcntmzysku Pfrinc rrdninwieczc

_ _ _ _ , szkiclctnwn _ _
44 7'5-21 2.1’?-9 §lad osadnictwa Kultura hlzycka - Halazult i

____ __ _ _g!§§i§1§§{2i[¥i¢hNEl P- ine redniuwiecze
45 I 75-22 J‘ 3f4 lad nsadnictwa F Kultura fuzycka __ _ _ _Hj..=iI§_;:§_a.i _ __ ,
46 i ‘I5-22 4f4l_ Osaria _ __ Kiilmi*§_i11r.}'cka Epulca hrqzu

I

__i_ . -_.



Gala

Wykaz zahytkfiw art-hitektury i hudnwnictwa

1. Cmcntarz ewangelicki, na pn.-wsch. cad wsi. zai. 2. pnl. XIX w., Z3111]-(I‘liI,‘EiZ}" 1924 r.

Stanowiska archeologicznc

'Num¢r“'f)_bs:2a:—'?~I|.un:r| U __ ' _
rm AI? slan1:-wi- Funkcja Hullum Civunnlugia

mapi: ska _ ___, Ugjqw ;;|,yt|;_¢w-J
47 '1'?-19 1*’-15 i , -0§=d=__ __ _.‘i ]Iq_lcr+':5 tpukihrqizu-haisztat
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XIV-XV wick

54M 13-21 am ‘ ____ .2 Osada ."_ __

 

§_W-Kfwink



Gorzelin

Wykaz zahytk w architcktury i buduwnictwa:

Zespél pudwnrski:
l. Park, zai. XVIII, pzzeksztaicuny 3 éw. XIX, nr rej. 666fL z 2712. I933.

Stanowiska archcolngiczn :

N umul
I'll
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5 5 T5-2! U52 Dsada
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Halsziat
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P6121: éredniuwiecze
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Pl im: rndniuuricczu, 6'2
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Slat! usadniclwa
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65 75-20
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lad osadnictwa

Qlad usadnich

Pradzicjc
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Gorzyca

Wyl-ca: zahytkéw architektury i huduwnictw

I. Zcspél kuéciula lialncgoi
a. Kuéciéi iialny p.w. éw. Jézefa (Rob:-tnika}, wzm. I356, mur., wzn. XIV, XVIII, 1814

I821, I943, I972, remont clcwacji I934, eswangelicki I524-1945, nr raj. 3361739/L z

b. CIIICTIIEIZ para alny przykoéciclny, zai. XIV, pnwigkszony XIX, nr reg‘. 869/L 2:
27.12.1960;

16.02. 15190,"
c. Mur cmantamy 2 hramq, mur., XVIIfXVIII(?);
d. Picbania cwangelicka, ubecnie dam mieszkalny nr 2, mur., nk. I910.

2. Zespf dwnrskn—f0Iwa1'cz1'1ym:
a. paiac, nr ref. 796fL 2 16.11.1960 — nil: istriicje, ruzebrany pa I965;
b. dam nr 8, clawna rzqdcéwka, pucz. XX w.,
c. park, zai. 4 éw. XVIII w., 2 pol. XIX w., pucz. XX w., nr rej. 468/‘L 2 77.07. I976.

Stanowiska archeologicznc
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I m
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1
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Gorzyca — Bulandw

Wykaz zabytkéw arnhitcktury i buduwnictwa

1. Zcspdi fa-lwarku:
a. Willa nr 1, pucz. XX;
b. Park przy willi, pucz. XX.

Stanuwiska archcologiczne

Pain Gorzyca

— __.__ .| — --?..-..-_. _ - _-



KARCZOWISKA

Wyl-ca: Zabytk w architcklury i buduwnictwa

I . Zagrcrcla nr 6:
a. Dom micszkalny nr 6, mur.-sz.ach., k. XIX;
b. Budynck guspodarczy, mur.-szach., k. XIX.

2. Crncntarz swangclicki, zaI. XIX, nieczynny. '7"

Stanowiska arch-sologicznc

Brak



KLOPoTéw

Wykaz zabytk-jw architektury i buduwnictwa:

I.
2.
3.
4.

Cmcntarz cwangelicki, 2&1. W I925, rrr rej. 93371 I I6. 92.1990.
Dom micszlcalny nr 5. mur.-s:r.ach., psi. XIX.
Dom micszkalny nr IO, mur., XDUXX.
Stodola pray budymku micszkalnym nr 21, sza7:h.. poi. XIX.

Stanuwiska archculogicznc

HI

| HIEPIE

Numcr I Dbszar Humcr =
A1? sta.n::7wi- ' Funkcja Iliuitura Chmnnlngia

{gm zabytk w)
73 74-21

..@i=a
17'B I Dsacia Xultura 11.1217-:1:a Epuka b1'q,zu-haisztat

Slad usa.dnictwa Péiru: rcdniuwicczc
R|.=;7e.s'rr zabyrkdw: 7 337.-I rah I drain 2. I0. 7965.

___. - . - . _.+41E*7“"!'-147174-‘ .€§{’£-§._-....i.
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'14:. 74-2 1 9731_ , ___Q_§ada I{l.llt|.lra~1utyc1:a _ ____ Epoka brqzu_
780 74-21 11756 I -512.71 usadnictwa _ _ __ Wczesnr: érediiiowiiibzé:

l' .l-_-

j 3l"'“?4-271 12757 i §Iad usadnictwa ,' I _ _P6irln§r=:1ninwieczc
I 14-2| 1375: éim usaéiiicm ; , P6211: 5r:-zlniowitcze,s2

733 I 14-21 'T'§1ad nsadnictwa I ' Pradzieje I "
lad osadnicrwa ' _ _ Pd- ne redniuwiecze

15755
__|_
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Krzeczyn Maly

Wykaz zabytlufiw architektury i buduwnictwa

1. Zespcil pa1a1;uwu-parkuwy:
a. Pa1ac. nr 36, mur., I724, rozbuduwa I776, nk. 1335, remont I. 20. XX (19267), obecnic

w Lrakcic rcmcmtu kapitalnego, rrr raj. 4-:5'07L z 29-03. 7977;
b. Oficyna mieszkaina na folwarku, nr 36, mur., 1. 70. XIX
c. Sp1U1‘l1¢I'2 na falwarku, mur., 1763, 2 pol, XIX;
cl. Obnra pn. na fulwarku obok spichlciza, mur., I. 70. XIX;
1:. Obora wst:-I1. na. fulwarku, mur., 1869;
1". Park 24: wtg rzcm Reirerberg, 2.21. 1775, puwiqgksznny 1 i 3 éw. XIX, nr ref. 459/L .1

I7. 07.75776 oraz 477A/{J7 2 31 Irpca 2007;
g. Aleja Iipnwa pruwadzqca ud pd. na fulwarl-:, zaloznna 3 éw. XIX. 111" raj. 7057L 2

2.5. I76. 7 97175.

I
7

2. Dom pI' C-0"\=V 11(I5‘W folwarku, czworak, nr 34 a,b, mur., I909 -— p01oZ4Z1n}7 pnza fnlwarkicm.
3. Dom mieszkalny M11712, mur., ok. 1915.

Stanowiska archcnlngiczne

Numur Obazar Humnr
rm A21‘ !.1:anuwi- Funkcja

mapic
llultura Chrnnnlngiu

[rcj|:21.1' zabyttéw]
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:1-in I I
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Kultura przewnrska O1-Hes wplywriw 1'z_I_;m51cich
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L-

5756 Slad osadnictwa
511:1 osadnictwa
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P6221: redniuwiecze

15724 Osada XIV-XV wick
I 13-20 774-6 51nd osadnictwa XIII-XV wick
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Slad osadnictwa , P6312 redniuwieuze
1 95 74-20 16767 Osada‘? _,_____ _ __ ___ Pradziqie



Krzeczyn Wielki

Wykaz zahytkéw archilcktury i budnwnictwa

1. Z0sp01 pa1a00w0-parkuwy:
0. paiac nr 43, 0b001110 siedziba Przcdsighinrstwa R01ni020-Handl0w0-Us1ug0w0-Pr0duk-

0yjn0g0 ,,K12002r01“ sp. 2 0.0., mur., 1306-1372, 1. 10.7211. XX, r1r raj. 724'/L .1
26. 06. 7930; _

b. 011037110 mieszkalna, nr 43b, wsch.. mur., 011. p01. XVIII(?), 3 éw. XIX, p-002. XX, nr re].
72477. 2 215.110-! 936;

0. o cyna micszkalno-gospodarcza, 2a0h., nr 44, 440, mur., XVlII('7), I p01. XIX, pi-20b. I
0w. XX, nr raj. 72471. .1 26.06. 7986.‘

d. 010010 2'.a0h., mur., 1863, nr raj. 724/‘L 2 215.176. 79815,"
0. 1110:1010, mur., 11002. XIX, pr100b. p002. XX;
f. bu11y1-1011 0pi0hl0rz.a, stajni, w0z0wni i 010110137, mur., 2 p01. XV11I(‘7), 374 0117. XIX, przcb.

p002. XX;
g. mur 0t002.aj:-.=1,0y folwark, z brama, 01:1 pr1., mur., I. 60. XIX, p-D02. XX;
h. mauz0l011m 1'0d0w0 w par!-cu, mur., 1910;
i. park, 2&1. 14011100 XV1l('?), ubccny 1 0w. XIX, p0 1372, pocz. XX, nr r0_,7. 45877. Z

17.07.7970,‘
j. czwurak, nr 44 0,11, 45, poza granicami folwarku, mur., 1906.

2. Dom micszkalny 46, clawny 0zw0rak77), mur., XIXDIX.
3. Aleja 1ip0wa, 1100;. XVIII, uzup. XIX, nr ref. 70.1-‘7L 2 25-1'71'i.Q9_§. __ _
St:-111010715140.ar0h0010gi01.:n0
 .
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l20
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S1.-Q».-1 usadnictwa __ Péincércdniuwicczc _ _
122 74-20 3554 _ _ _ Osada? Pradzzieje ni-iii



Ksiqginice

Wykaz zahytkéw aruhitektury i huduwnictwa:

'l. Zespél cmentamy:
a. Cmentarz para alny, zal. ok. 1925, nr raj. 846fL 2 16.02. 1990;
b. Kaplica cmentama i rnur ogrodzcniuwy, mur., uk. 1915.

2. Zespél paiacuwu-parkowy z dwoma folwarkami:
a. Palac. ob. szkoia podstawowa, mur., 1815’? 2 wykorzystaniem reliktrfmw starszcj budowli,

przchud. w I. 190?-I908, nr raj. ?23fL z 26.36. 1986;
b. Park, zal. w k. 1. ll} XIX, powiqksznny 1. I902-1926, nr rej. .238 z 15.01 I956‘ oraz 456/L

z 22.09.19?-5,"
Fulwaric I pfrlnucnyz
a. U cjma. mieszkaina, nr I3 cl, na fulwarl-nu pélnucnym, mur., I902;
b. Stodola, na fnlwarku p-élnocnym, mur., uk. 19112;
c. Oranieria, na fnlwarku pélmocnym, mur., ck. pocz. XX.
Folwark II poiudniowy:
a. O cyna mieszl-caina I, nr [3, na folwarku pohwlniowym, mur., 4 éw. XIX, pm 1945;
b. O cyna mi-eszlcalna II, nr 13, na folwarku pt:-fudniotvym, mur., 4 éw. XIX, pa 1945;
c. Obora, na fulwarku poludninwym, mur., 4 éw. XIX;
ci. Spichlerz, na nlwarku poiudninwym, mur., 4 éw. XIX;
c. Budynek gcrspodarczy nbuk spichlcrza, na folwarku pcrludninwym, mur., 4 E-w. XIX;
f. Stoduia, 11:.-1 fulwarku p hldniuwym, mur., 1902.

3. Puczta I bibliutcka, nr ZU, mur., pocz. XX.
4. Dom mieszkalny nr 7, mur., XIX/XX.
S. Dom mieszkalny nr ll, czworak poza folwarkicm pd., mur., 1898.
6. Dom mieszkalny nr 22, mur., ok. 1850.



Stanuwiska archculugicznc

Nmncr Obs:-:11 Numcr
na A21‘ stanowi- Funkcja K1.11l1.1|‘i1 Chmnulngia |

___ ____ ___ : __ [
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11111-111 1-11111 _ _
31:11 nsadnictwa

Dsada
1 131 ' 11-21 1716-[1 ‘3la11'-dsadnicwra

Punkt osadniczy
131311 osadnictwa

Kulmra przeworska
42--_ - ---—

139 73-21

W51:-ii-21'
13161 31:11 usadniclwa

315:1 usadnictwa

Pradzicjc.
EH1-XIV wick

Prarlzicju
Okrcs wplym w nymskich pé -131

XHI-HIV wick
Pradziaje

XIV-XV wick __
19163

141 73-21 2111154
31ad osadnic1;wa ' _ Pradziejé

l Eiad osad11iq§w_a_.
142 _ __73_-21
BL 73-21

211156 Osada
Praclzinjc d_ _ ______i

KHI-KW wiek___ _ _i
22.1111} Znalczisku 1|._|_;in_1:

BL 73-21 23.-‘£1 Cmentarzysku
ciaiupalnc

‘ " 7 M11111
I Kulmra 11.l1}H:1.-ca Epoka brim‘-

HL 73-21
_n._

1411; Cmentanyskn . Kullura. 11.123111-:11

_ 2 2 -23



.|_

1

__ 1511

LISIEC

Wykaz zahytk w architcktury 1 budownictwa

1. Zcspirl palacuwu-parknwy
a. Palac, nr 15, mur., po 1339, rcmont dachu I938, nr rej 7'22/L 2 26.06. 19315,"
b. Park, 2111. 1-:. XVIlI(7), ok. pol. XIX, 2 pul. XIX, 111* rej. 290/L 30.05.1975.

2. Dom mieszkalny nr 10, mur., 4 éw. XIX, 1'¢m1:1n£21)112.
3. Dom mieszkalny, nr 17, mur-s1.ach., ok. p01. XIX.

Stanuwiska archeolngiczne
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1114 75-I9 11131
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I

wick
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_ 2.

I



163 75-21 __ 3111

Miloradzica

Wykaz zabytkéw architektury i budnwnictwa:

l. Zcspél kuéci-ztrlaz
a. Ko§ci-:51 para alny p.w. Tréjcy wigej, mur., XV, mzbud. 1629 i IGT4, z kaplicq

grobowa, rndziny van Mohl 2 l. BU XVH, r munt. 1978, nr rej. .5 961% 1-: £4.15-'4.l98I,'
b. Cmentarz przylw ciclny z kmniennym murem granicznym, zal. XV, XVII, XIX, nr rej.

85I.=*’L z I6. U2. I990,"
c. Plebania, nr 42, mur., po-I. XIX, k. XIX, pa 1945.

2. Cmc-ntarz parafialny wiejski, zalniuny 1333 (czqéé nieuzy cowana ntoczuna ccglanym
murcm Z ‘pI'Z}F§CiEt'lH}'1'ni nagrubkami).

3. Zespéi dwurski:
a. D cyna micszkalna 111‘ 48 w zabuduwic fulwarcmej, mur., k. XVITI, przehud. XIX;
b. Park, utnnznny 1:cglany1n murem, zal. uk. 1903, nr r'1:j. 4'66lL z 22.139. 19:11

4. Szkola, ob. dum nr 46, mur., pncz. XX.
5. Guspuda z sala, tanecznq, nr 80, uh. bibiiuteka i éwietlica wicjska, mur. 1-1. XIX, rozbud.

1905 (sala tancczna).
6. Dom micszkalny nr 49, mur.-szach, na pocz. XIX.
7. Dom mieszkalny nr 63, ob. sklep, mur., w 4 éw. XIX.
8. Dmn micszkalny 111' 69, mur., l pol. XIX.
9. Aleja kasztanuwcéw w pohldniuwcj czqéci wsi, zai. pocz. XIX.

Stanuwiska archculogicznc
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Nlilnsna

Wykaz zabytk w architcktury i bud:-wnic-twa:

Z spf folwarczny r11‘ 7:
a. Dom mieszkalnn-guspodarczy, mur., XTXIXX
b. Budynek gospndarczy, mur., XIXIXX.

Stannwiska archcologicznc

Numer Dhmf Numsr _' '-
_. — - - ---X‘

na AZP s*tm‘n:'1-\I‘1- Funkcj a [-1.-|.1J't1.11a Fhrunnlugin 1
__ Qrnjrgatr zabwkdrwj _ma il: _ _ _ BEE 1

U3 75-2] U19 Slad nsgdgiczhwa d _ __ Pradzicjc _ __
I79 7'5‘-21 2131} glliliusadnichwa P1515111: §.r1:1l|1i{1wi|:c:1:



Nllroszowice

Wykaz zabytk w architcktury i buduwniutwa:

1. Zn:-;p1'1I palacnwn-foIwarcz11y:
a. Palac, nr 12 3, mur., Ii. XVIII('?), przcbud. 3 éw. XIX, r1r raj. 72L/L 2 26. G15. 1' 936;
b. O cyna mieszkalna, nr 12 b, mur., k. XVIII{?), plzebud. k. XIX;
c. Budynek rnieszkalno-gospodarczy 2 czqécia, spichlerzowq, mur., I. 70 XIX;
d. Spichlerz, mur., ok. pol. XIX, przebud. L TU. XIX;
c. Obora nbok spichlerza, mur., l. 70. XIX.

Stan wiska archeulogiczne

I‘\€1.1|T|1:r; Dbszar Numcr
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I (grodzisko wg

5 1 | AZP}
_ 111; ‘_14*21* 3153 _I§Iad1i1sacIni1::lw2_1_:_ Kultura h11.}'cka '
___1__113,_,___;_r-=1-21', 4154 $11111 usadnichva, '“" " ' 1 __ _ _11-1,11 1-.»i=1<



Niemstdw

Wykaz zahytk w architcktury I huduwnictwa:

l. Zespéi kurlcielnu-cmenta1*ny ( ittersbach — Zw.-'erzy111ec):
a. Koéci i lialny p.w. sZw.Antonieg1;1, mur., 1.1]-1. pol. XVI, rozdbud. l pol. XVIII I przebud.

ul-1. I85? uraz p11 I945 (zwie czenie wiezy), 111:1 2002 w trakcie remuntu nr raj. 597'/L z
14.04.!

b. Cmentarz. przykoécielny zal. w XV, pcrwirgkszuny w 1933 (z tegu czasu mur graniczny),
915’! ,-

nr mj. 1‘.?64'fL z 115. 02. I990.
2. Z.e:spé~I podwnrski (Diuersbach — S'ch1'u,{1‘!11: :

11. D cyna mieszkalna, nr 71, mur., pocz. XX;
b. O cyna mieszkalna, nr 72, mur., pucz. XX;
1:. Dhura nbuk u cyny 111' 72, mur., pncz. XX;
cl. U cyna mieszkalna, nr 73, mur., pucz. XX;
c. Ofi1:-yna mieszkalna, nr 75, mur., pocz. XX;
f. O cyna mieszkalno-gospudarcza, nr 7?, mur., pncz. XX;
g. Studula pumiqdzy nr 75 a 7'7, mur., pocz. XX;
c. Obora, wzn. na pocz. XX;
h. Park, 2111. w 1852, pnwiqkszony uk. I930, bnisko zalozone ok. 1990, 111' re)’. 464/L z

]?.U.7'.!PF1‘5.
3. Zespél palacuwu-folwarczny Herzogswafdau Nieder:

11. Palac, 111: 1111', mur., 1:11-1. 1861];
a. Park, 2:-.11., DI{. I360.

4. Ruina zabuduwa dwuru gémego Herzngswafduu Ubsrhn ubuk dumu nr I52, mur.-kam.,
XVII('?).

Stanowiska archeologiczne
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NfEMST6W—- PODGURZE

Wykaz zabytkéw architektury I huduwnictwa:

I. Zespéi pa1a1:uwc1-folwarcznyt
a. Palac, nr 1, mur., nk. pol. XIX, plzebud. 11a p 1:Z.XX;
b. O cyna micszkalna, nr la, mur., ck. poi. XIX;
c. Ujezdtalnia ankowana przez dwie st-::1cl1:1Iy, mur., ck. pol. XIX, pecz. XX, pa 1945;
d. Obum, mur., 1. 60. XIX;
1:. Stoduia, mur., pucz. XX;
1'. Park wraz 2 pmwadzqcq 1:-d wschudu alejq, 1-1. XIX, pocz. XX w.
h. Park wraz z alejami, pocz. XX W.

_ X ‘-I——-——-



OBORA

Wykaz zahytk w architektury i buduwnictwa

I. Zcsp i k1:1§.ci131a:
a. K1:1§1:i151 e.w., 1:113. filialny p.w. 1-iw. Antonie-gu, wzm. I361, mur., k. XV, ruzhudnwany

I524, I651}, I331}, zniszczony I945, udb. 1966-I969, cwangclicki 1524-1945, nr raj.
I508.1’2281’L 2 2 7. 111.1966;

b. cmcntarz pxzyknécielny, 2111. XIV, 2 murem graniczny XVHI(?), nr raj. 928/L 2
I 6. U2. I 5-15111.1.

2. Zespél dworski Nieder 0151-Iran:
a. Ruina dwum, mur., 2 p111. XVI, przcbuduwany k. XVIII, rnzbuduwany k. XIX, nr raj.

P"2151"L .1: 215. 111$. I986,"
1'1. O cyna mieszkalna na fulwarku, 111' 45 f-g, mur., 1892;
b. Park, 4 éw. XIX, pocz. XIX, 111- raj. 1'1'8.I'1‘L 2 27.12.1983.

3. Zespél f:11w2|.r1-cu MEHEI Oberau:
a. o cyna mieszkalna, 111. Lubi ska 34 2,13 (daw1'1iej 111' 45 a,b), mur., pncz. XIX{?), pocz.

XX;
b.spichler2:wra2211b13ra;,m1u-., ok. I880.
Stanowiska archcnlugicznc:

Numcr Gbszar I I'~I1i1.3.-11:2

2111 ' '13-211 ' 11115

73-2'J '211 _ 2111

Cmentarzyskn
$11111 osadnichva

Kulmra 111iyc1Ic11

Rejestr zaby1'.Iu5w.' .31?-1‘.-".1iIr1:1I1 2 c1'm'11 8. 1'18. I 963,

na I AZP I .'1Ianuwi- Funkcja IIi.lJI1'.1.lIB. IZIIIHHDIHEIH
magi: I 311111 _ ___ ____ _| _ {"1433 III'1~'IIi'i""'.I “X1

XIII-XIII 111111311

1-i1Ic1u11I'i.:1n:j1:1.' §,?f'85
- ... ___.

73-20 31118 Slad osadnictwa
Bun!" 05441‘-i1'=1i11-. - - F?\11I11111_1=111»~‘='-1.-11111112 Okres wpjy"-véw lzymskich

212;
213 "13-211 -1113 I I 1273.11 91 d2i~=1"-1'3 . '_—'_I’

XIII-XI'\1" wi1:I1
4 2

XIII-III’ '-111211
214 73-2'II_ 51211 Osada ,
213 '13-211, 3121

XIV-XV wick
._ 1.‘.III-’:l"i.Ir"."?r'i'=.I<..

215 .73:-.2111‘ 7173
___.-..__.. a ‘Dsa1ia_ _

X11-'-1-1111 -111211
‘ 212 .13-211 3123 , Usada
I __13-211 111211 Dsada XIII-XIV wi1_:I5-213 .-211.-1 '13-213 111123 PUIIICI 1:15a1:Inicz3'

I __Ei1ad usadnictwa
Pr21112.i1:je

XIV-XV wiek

I
7 “___|

I.“-I I‘-J ID 73-20 11.125 0111112 ' ' 211111-11121 11-11111 1
I :1..- --- ..--..-221 1 13-211 12127 Osada.

I Osada
I Osada

Kulmra Iuiycka Ep-aka I:1r2|,211
Pradzieje

X171’-XV wick
_. _ .. 1

2D
,- 323 '73I*_-.Z'Ii.I'..--..I 223 ;13- 121311

131’2§___ i__$Ia1;I nsadnictwa 2112211,2;
n-___.

. _ Q2211. ---_-
I 224 =73-2|] I41'3[I

I 225 I13-211 131311., .
I.- 73-211 115737 $11111 1121111111111-.-.111

XHI-XI‘I1' wick
_ Osada __ __ _ __
L Owl“ _____ ._ ._

XIV-X11‘ 1_111j1_:k
XIII?-X11’ wick
XIV-XV wi1:k___226

1 227 __ 73-20 177311 511111 usadnictwa 111‘.-1i?
' 2211 ;'13-211 1-314111
I-.

$121111 nsadnilztwa XII!-XV 114:1:

 .

'1

L,

. 13-211 _ 2111--11-. -3.25! -.-2311 13-211 21142
i $11111 11-11111111111-11 , 7" 11111-11111 w11~,_11_ _ __ _________I

$12.11 osadnichua ' Pradzicje
Slacl usadnictwa_ ___ XV-X"'I1"I wick

I1
I



;_ Nurncr
1 na AZP
E maple

247

Oslek

Wykaz zahytkéw architektury i budnwnictwa:

1. Zespé kn cinlar
a. Koéciéi parafialr1y p.w. Chrystusa Kréla, mur., XV, pmebud. w I. 1609-1610, mzhud. w

1755; zniszczony w 1945 i remont w 1. 1965-1967, 1997-1993 remont dachu i clcwacji,
ewar1geli1:ki 1524-1945, nr raj. 948x’I1i5z’L 11' 1'3. 139.1961;

b. Cmentarz przykoécielny owczona kamiennu-ceglanym mumm granicznym, nicczynny
zal. XIV, nr raj. 9321/L z 16.02.1999.

2. Cmcntarz ewangclicki wicjski, zal. 1883, H?‘ raj. 93 FEE. z 1'6. 02.1990.
3. Zespél palace-we-fulwarczny 1'11" 38:

a. Paiac, nr 33 11, mur., 2 poi. XIX, przebud. XIX.-‘XX;
b. O cyna micszkalna, nr 33d, mur., l. 20 XX;
c. Uhura z cméciqmieszkalnq. nr 38 b, mur., nk. 1870;
cl. Obora 1 dwuma u cynami mieszkalnymi. nr 38 g, mur., 0k. 1870;
1:. Studoia, mur., 1875;
f. Spichlerz, mur., uk. poi. XIX.

Stanowiska archeologiczne

" ' "Ohsznr Numer
su1111:1w1'- Fun!-re}: | Kultma

414.11-
Chronntngia

{rqnatr zzhylkuhw}
= T4-El H1 Cmcntarzysko

1:-ialupalne
$11111 usadnictwa

Epuka braczu-halsztat

P1:'1i111: érudninwicczn
"I 248 74-21 212 $11141 nsachaichva

Osada
S1411 nsadnictwa

1

I

Pradzicjc
Wczesne rednicwiaczc

P154111: radniuuriecza
' 249 "14-21 3-1'3

i

Gsada
§lad osadnictwa.
1-ilad DSEl.dl'liGtWEl. I 11. __ ___ __

250 74-11 41"51] I.- élad nggdgiupna
' 251 T4-21

152' ' '74-21
_|

SE4

1511*?
__|_

_ Dsada
51:11jl_11_1-141111141144

Epoka hrqzu-halsztat
Fraclzieje

Wczesne ércdninwieczr:
_ _ F.'*li-_‘!*.!=.§¥‘»£1'1i'Y?!‘:'€_i‘£*¥%E__. ._ -. _ __

1_ __.___.... I
II-H wick

Pdine éredniuwiccza
_ Gsada

!-
Wczcsnc iredniuwiuczn

1 - 1 . -_I?{!-:r!2i=r41=!r!s91!1'!i=_ . _
74-21 I-‘I5 §lad nsadnictwa Pradzicjc1 253

2.54 14-21 I [H46 §lad usadniéhnfa
'..§_ad 0-sadnictwa

Pradzicje
P inc redniowieczc

' 74-21 l]1"1l5 Osadn _ _. ‘\?1’¢=¢4!11= §r~=d1Ji+=='-'-'i=====
9* 4 14-21 .1 2142 U}- Lad osadnictwa Pl ilu: éredninwiecze

255
256
zs? '14-:11

|_._

I 31’43 D5». lad osadnicrwa
-._m_1..1-=1-.4.

259 '
!
‘1 I H44

1 51’-45
U‘!- .ad osadnictwa

P611111: eircdniuwicmac
P15:- ne §r:dniowi4:-cze
-....,..-_i_..____,_- -- - --_.--.--.-

ia osadni-:twaDH P€1i.11¢ éradniuuviccze. 74-21
ZED

I
l li1"4? ad nsadnichwa[ u- E _ h "IT Pradzieje' 74-21

261 14-211 1
l'Ir'1"4E $.44 444411144.-14 Pradzicjc

2152 74-1'1 I H49 $]ad nsad11ic1w:z1
3144 1144111114144

_ _ "_i\1'1u|t11r1al!uiy'1:l|c11
P1i1:En: éredninwiecze

' 2113 w 1'4-21 14151 §lad osadnictwa Pradziejc __
i" 5'4-21

2155 '14-21
264 . 2EI'1"52 Filad usadniclwa Pmdzieje

é F13 §l11d osadnictwa
2611 “ I-'4-21 22151 §lad nsadnicnvg

Epoka I-iamicnia
Péirlc rcdninwieczc



Piaszk w

Wykaz zabytkéw are-hitektury 1 buduwnictwa:

I. Zcspé-1 1u1§ui121a:
a. Koéci-2'11 lialny p.w. Matki Boiej Czgstuchuwskiej, mur., XIV; udbu-1:1. pu 11555 1 w 1726,

1-estaur. 1 poi. XIX, remont wiezy 1992, dachu 1996, clcwacji 211111-21102, nr rej.
849/143/’L2 75.62.1961,"

b. Cmentatz przykoéciclny, rnur graniczny kamienny, XIV, XIX, 211111, nr raj. 93371’. 2
16.02.7996.

2. 24511151 pudwurski
11. O cyna mieszkalna nr 19 a, mur., 4 éw. XIX, pxzcbud. na pucz. XX.

Stanowiska archeolugiczne

Humcr Dbsw Humcr
I13

_IIl§|JlB

AZ? st51nuwi-
ska

Funkcja K.uIl11ra Chumlugia
_._ ___- 1E=iE~¥E'.¥=b1"l<1W1251 1 14-21

268 74-21

1.112
1'

II; c-ialopalnc
I
I

Cmentarzysku
Reje.51‘r zabylkéw: 63-".4rch 2 dnia 2

Epuka bra,211-11a|51:tat

A1Hunf{2§1r_;_f4I.' 7773.7
9.119. 1944, I

I2115 , Osada Epc.-I12 I2ra,:|.1-halsztat I

269 74-21 3711] $111-:1 osadnictwa
Osada

' " P1-.11121=j=
__ _ Epypka 1:113-':u-1121521111

.' 2111 = 74-21 4.111 , 21211 u5adn1c1v7a ______ ___ Pradzicjc _
211_,_1i-_21,_,'
373 ' 74-21

5115 0511115 __,=_ 1111424414. §r21iIni11-.4111,-._|;1j.1_'._|:_i
15714

-- _ ___ Dkres 11uwo2yc_r1_3-‘?
215 14-21 I

7732
I _ Grc1dzisk07

Slad osadnictwa
274 74-21 B733 1 $11111 0sad11111I§v-21

_ _ _1f{._l1111.1ra luiycka ___
__ __ ___ Pra1:12:iej:

27$ 74-21 51134 T $1411 4444114144 ; _ 1{u1t11I2 1u2jrc11a Egg-11112 Izgrqzju ___

_4-r-_,___.,-_

276 I 14-21 111135 $11211 11-saclnictwa
Siad osadnictwa

__,_ lb-J '--I ‘--I 74-21 11136 $1411 1;11111'.1;-.42
S1211 usadnictwa

Pradzieje
Wczusnl: 1'-r::|11i0wi:1:2‘.e

P1'l1lI111BjB
_ _ ____ P152111: 5'-r1::1ni1;1wi1:1:z-1:“

273 74-21 12737 211211 1:15a11nic1wa
21241 osadnicrwa

Pradziej
_"_1_§{1;2.1:5n1: 4mg1n_i_g»winc2c

74-21
74-21

I

ii2511 ||
1113.3.141511

21211 osacIni+:tv1'11._, _ Pradzicjc ____
__r__,__ . -.- _

2111.41 usadnictwa
S1.-111 1:1sadnic1wa

, 215.11 11244111211114
Praclziejc

Wuzcsnc rcdninwieczc
P1’-iI1I=_Pir==.1"11?'-':?'~"-1=;411_

281 f 14-21 151411 §1ad osadnictwa
S1111-1 osadnictwa

Pradzieje
P152112 rcdninv-4:412:

I
L

282 ' 14-21 115141 §Iad usadnictwu
I $11111 nsadniclwa

Pradzicju
P152112 :2r15dn1uwi1:_-22.1:

' 2112 75-21 1 71142 Osada _ ‘K-1'-111"?! 11!§1='.'~'=.I'=41- __1
I 2114 75-21 1 E743 ' 1211142121451

— 

1

1"~1ienkr:§lu_n_ajf_ _ _
1
|
|
1

1-
235 I 15-21 19744 _ 2111151 nsadrlictwa P152111: éredniuwiecze

"255 ' 15-21 I-
|

211745 '1 P1-111214j4
2117 75-21 2174-E

i $144 44444141»-14
Slad usaclniutwa PE:-:1;|1:_§'15d;11miuwie=-cze_

75-21
I-

221147
75-21 25142" 1 _'32 44—+

I -2127] o511111111:twa
P6211: 51::-d11i11wi:=cz:2511

259
290 1 15-21 241149 Usada

__ Osada
Kultllra przewurska

291 75-2 1 25750 Slad nsadniclwa
1
I

1__ __ _

I---1

P111211: irndninwiaczc
Okrcs wplgrw w l2}'l'l'151t1£‘-

P6211: érudninwieczc
h

Pradzicju _ __ _
292 75-21 261151 2 $154 01544421114 1

P6211: §re=dn1_1;1_\1-fie_c2c____
293 ' 15-21 27154 §lad osadnictwa P6211: §I'¢dl11D'W‘?1¢¢I¢. __ _ ., _,..-_-_ 

- _ __ ,

- 



Raszuwa

Wykaz zahytk w architektury i buduwnictwa:

l. Zespc':rI k0§ciuIa:
a. Koéciél cwangclicki, ob. liainy p.w. Najéwiqlszej Marii Panny, mur., XEFIII, przcbud. I

nadbudowany uk. 1360 i pocz. XX (wieza), remont elewacji 2002, nr raj. 46/A 2

b. Cmentarz przykoécielny, z.aI. w XVIII w., ceglany mur. graniczny pucz. XX, nr rej.

a. Palac. -— oh. w ruinie, mur. 1683, przebucl. I. SI} XVIII i XIXIXX w., czqéciuwo rnzebra-

bl. Most I wschndni, nad fusa, mur., XVIII, przemur. na pucz. XX;

Z. 02. 200],‘

930/’L z 1‘ 6. £12. I 990.
2. Ze-split palacowu-parl-mwy z fulwarkiem:

ny pu I955, nr raj. 957'/1?}/L 2 4.!0.1961 ,'

b2. Must II zachndni, nad fusq, pocz. XX;
I13. Must III |]- I'l1{II1iUW}', nad fosq, pocz. XX;
c. Park zai. w 2 pol. XIX z wykorzystanicm rcliktéw ogtodu uzdobncg-:1 I uk. poI. XVIII,

d. O cyna mieszkalna na folwarku, nr IT, mur., I pot XIX;
nr ref. 68211. 2' 2 7. 12. 1983.‘

e. O cyna micszkalna na fulwarku, nr 23, mur., XVIII, przcbud. XIX;
f. Relikt nranierii na folwarku, mur., pucz. XX.

3. Dom mieszkalny nr 25, mur., k. XIX, remunt EH02.
4. Ilmm mieszkainy nr 2?, mur., 2 pm. XIX, nzmunt ZIIIIZZ.

Stanowiska archeolugicznc

Nurner 01152:: I Humer
AZ? 5 slaru:w-'i- Funkcja Iiultura Chmnulugia

ska __ __ _ __ ___ ___ _ __ _ _[|fcju;;l1_‘z_11I:1|'_tj::I -Ir}
I'll

|I'I-EPIC

294 75-21 1.-’I Dsada Nieuluaéluna
295 T5-2] 2K2 : §Iad osadnictwa _ _ __ __ __ _ __F{¢~é:1_eéy¢dnim1-Iiecze
296 75-21 3:3 I §Iad nsadnictwa Praclzieje
29'? 1'5-II 41¢ ‘ $11-I1 usndnichwa F'|5i:nc Irndninwie:-:31:

‘T5-21 Osada? PcI1‘:|1e redniuwiecme. 3?“.299 7'5-21 Péine rndninwicczu
3II[I T5-21

5*’?
636 Us-ada
TI’? I élad us-adnichva Pradzi:-ja

301 75-2] ass élad usadnictwa PIHJ1: riredrliuwicczc
331 75-21

I .

Ber: nu- Palac na
men: wcze niejszym

zaluicniu

XVII wick



Raszuwa Mala

Wykaz zahytkfiw architektury I budnwnictwa

I. Zcsp l pz aunwu-fblwarczny:
a. PaIa¢:- 111' 1, mur., 2 poi. XIX, przcbud. I. 2'1}. XX, nr raj. 618/L z 27. U8. I932;
b. Oficyna micszkalna nr I2, mur., 4 éw. XIX, nr mj. 618/L z 27.081982,-
C. Ob»:-ra, mur.,-'-I éw. XIX,nr ref. 618./Lz2?.U8..I982.

Stannwiska archculogicznc

Cluunulogia
{,1-1:_[c:»:|.r zuhytk w}

Numer c:1=g'mI "1é:£.rI.=} " ‘
rm AZP star|-uwi- Funlrcjn Kultura

I!-aais __ _i5'=?‘*l__- -- . -._.- _._.__
302 T5-21 U31 Gmclzisku Péine §.redniuwiecze

Rejestr zabyrkciw.‘ -wilrifzl rah z dnia 2.$.U9.1'964.
Akluaiizacjarl JESS

.__ ,3?-!9dIi=11s9 ==#i1=i1=“'=* !?*i#==¥.=="_= _, -



LIPINY - Raszéwka

Wykaz zahytk w architcktury I buduwnictwa:

I. Cmcntarz para alny otucznny rnurem, zai. I349, pnwigkszuny w l. 20 XX, nr ref. 931fL z
16.02. I 990.

2. Zespél palacnwn-fuiwarczny Kaffenb m:
a. Palac, ul. W. Witnsa nr I6 a, mur., k. XVIII, przchud. ok. 1854 i w I. 20. XX, remunt. w

I978, nr raj. 28 F/'L z 8. IO.I'9?6;
b. O cyna mieszkalna, ul. W. Witosa nr I6 I1, mur., 2 pol. XIX;
c. Budynck guspndarczy obok o cyny W. Witusa nr 16 b, mur., pucz. XX;
cl. Dbura I 2: czgéciq micszkalnqnr I6 G, I1'!Ll=1'., Bk. IQID;
e. Obora II mur., ck. I910;
f. Studc a, mur., uk. I911];
g. Brama wjazduwa na fnlwark 2 murem graniczrlym, mur., ck. I910.

3. Dom mieszkalny ul. Witosa I0 — ob. Nadleénicnvo, mur. ck. 1920.
4. Dom mieszkalny ul. Witnsa I2, mur.-szach., 2 pol. XIX, k. XIX.

Stanowiska archeologiczne — dawn: obrqb geudezyjny Li-
piny-Rasz wka

Numcr
I'll

mnpil:

Dhszar
AIP

Hlmlcr
s1.a.m:|wi- Funlccja

Elli
K.1.:Itura

BL 75-II U32 Gsada

Eihmnnln-gia
_ _ ____ _ {rcjcatrzahylk wj

I"~I:c:-liI._ _ _ _
BL 75-21 H LI33 Q5-§EIi!____ ___'___: 1_cu11I|}L=I'1uzy¢1=a Halsztat
BL 75-21 354 Cmentarzyskla Kultura Iuiycka

ciafopalne _ ___ __ _ ___
BL 75-21 ' 4335 ' Wczcsn: ércdninwicczc, GPWIIEEQ.
I43 75-2] 51'315 Slad osadnictwa _ Pradzicjc _



RAszdWKA
Wykaz zabytkéw architektury I huduwniclwa:

I. Zesp l stacji kulejuwej, ul. Kolcjowaz
3

b.
c

d

2. Puczta, ul. I Maja 14, mur., I370.

Budynck dwurca, ul. Kn-lejowa 3, mur., IIITIEI;
Budynck nastawni, mur., ok. I920;
Budynek administracyjno-mieszkalny lc0I|:jnwy, ob. Leénictwo Raszéwka, ul. Kulcjowa
6, mur., I 8'10;
Budynek mieszkalny kolejowy, ul. Kolcjuwa I, mur., po I870;

c. Budynek mieszkalny kolcjowy, uI. Kolejowa 5, mur., po I870.

3. Willa, cub. Wiajski Uérudek Zdrowia, LII. I Maja I2, mur., pocz. XX.
4. Willa, ul. I Maja I3, IT1l.1I'.,DI(. I920.

Stanuwiska archenlogiczn

AZP stanm--i- Funkcja
I skamapic

303

'I§IIImcr] Obszar ' Humcr I _ W-
I13

iii»

Kulluru 1 Chmnu[ngia

.-u-_

_ ___ __|Lr|:_jI!5ll' I.BIJ}I'lIr.¢wj _
I 75-2Q_ II’_I2_ §lad osadnictwa _ I Sredninwicczc _

so-4 I:-'5-20 ‘Mi _ {Had osadnictwa ' _ Pradziéji:

X1 -  I .ii



Slcdlce

Wykaz zahytkcw architcktury i buclcwnictwa

I. Zcspcl kcéciciaz
a. Kcécicl liclny paw. éw. Michala Archanicla, mur., I372, przcbud. I534, I685 I I753

rcmcnt. I przchud. w I. I934-36, cwangciicki cd ck. 1520 dc I945, nr rI.;r'. 35I1x’I44iL z
15.02.1951,-

b. Dzwcnnica na cmcntarzu przykc ciclnym, drcw., XIX, nr rej. .598/’L 2 I -I. I5‘-I. I 981'
c. Cmcntcrz przykcéciclny zaI. w XIV w., kcrnicnnc-ccglany mur graniczny, nr rcj. 842/I. 2

I 6. 02. I 999.
2. Zcspcl paiaccwc-pcrkcwy z fclwarkicm:

a. PaIac — cb. w ruinic, mur., I. 20 lub 30 XXIII], przcbud. w 1. 70 XIX, nr rcj. H0128/L z
I0.05.I§-‘SI,’

b. U cync micszkalna w zcspclc p I GG‘WO-pHI'ICD\\'}II1’I, na pd.-wsch. cd palccu, mur., 2 pol.
XVIII, rczbudcwana XIXIXX;

c. Dcm zarzqdcy fclwarku, nr 23, mur., pccz. XX;
d. Obcra I na fclwarku, z pizylcgajqcym huciynkicm micszkainym, mur., 2 pci. XIX, prze-

bud. ck. 1910;
c. Obcra II na fclwcrku, mur., 2 pc-I. XIX, pizcbud. ck. I910;
f. Park przj,-' palacu, zaI. w I. 30. XVIII, przcksztaiccny ck. pol. XIX, nr rcj. 4.74/L z

I7.G?.I9?6.
3. Dcm micszlcllny nr 55, mur., k. XIX.

Stancwiska archcclcgicznc

' Hurncr Clbsziir
nu AIP

Humcr
stancw1'- Flmkcjn

___ §|[-H ___ __ __

73721 H22 Dsada

I-Zultura C'h1'cn::|lcg1c
[Ecjcs_l.1[ %'I||Icw) __
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Skladcwicc

Wykaz zchytkcw architcktury I budcwnictwa:

l. Cmcntarz para alny wicjski, wraz z murcm granicznym, zaicicny I925.
2. Ze3pcI dwcrskc-parkcwy 7. fclwarkicrn:

a. Dwcr 111‘ ‘I a, mur., poi. XVI, przcbud. XVIII, XIX I pccz. XX, nr raj. ?2.5.»’L 3' 26.06. I986
oraz 6III'fL .3 28. 12.1988;

b. Obcrc I, mur., 4 cw. XIX;
c. Obcra II 3 3333313 micszkainq, mur., 4 cw. XIX;
d. O cyna micszkalna w ciagu zabudcwy fclwarku, mur., 4 cw. XIX;
c. Spichlcrz, mur., 4 cw. XIX;
f. Obcrc III z czcccicwc rnicszkainyrn pcddcszcm, mur., 4 cw. XIX;
g. Park typu krajcbrazcwcgc, zaicicny 2 pcl. XVII jakc cgrcd czdcbny, przcksztctccny w

I I4 cw. XIX, r1rr£j. 451'/L 3' 13.03.1933’,-
h. Aicja kasztancwccw przy drcdzc prcwcdzqccj cd pd. dc zespclu, zatczcna 4 cw. XIX.

Stancwiska archcclcgicznc

Nurncr Ghszar
na AZP

Numcr
sl.ancwi- Funkcja II-ZI.1=I!uIa |"|,|' [||}]('_|Ei3_

Ski
324 73-21 IIII Emcntarzyskc

cialcplanc

._ I33.I==!!£c'J1I==I'-"I
Kullurn I'l.l.Z'fy'CI!I .

333 I 33-31 21"-1-5
I

Cicada
Dcada

_ _ _ ' _

K-'-lII'i1\‘-II I-"'11';cwuf5ka Clkrcc Ictcfiski pciny

' 326 ‘ 33-31 3316 lad csiidnictwa
lacl csadnigwa

, 32Ii'_§'73-2] 41'-II"! Gsada

XIV-XII wick
Iiulturc Iuiyc-kc Pradzicjc

_33s _ 33-31
329 ' 33-31

SHE
EM?

Dsadc _ _
Osada
Cicada
csada

__ Wczcsnc crcdnicwicczc fazc staajszc _
XIV-X‘~' wick

-XL

__3,I,I,v-3:3-' -.3131;
I<'.uI1ura I'l.li}'EIE . Epcka bqzu

Kultura przcwcrska - Okrcs wpfywcw rqvmskich pciriy
__ XIII-XIII wick _

’ 3311 "33-31 TISII §Iad csadnictwa
$Icd ccad31_icIwa

_ Kulmrc Iuzycka ___

' 3231 33-31 3331 Elad ccadnictwa
Dscda

%I
PI‘HdIicj_c _

1 33; _ 33-31
333 33-31
33-.1 33-31

W52
I III53

§Iad ccadnictwa

Pradzicjc
XIV-XV wick
XIII-XIV wick

31331 csadnictwa XIV-XV ~.-3313 ' " '1

11:33 $133 3333313333
Slad csadnictwa
§lad c3aI:In_ic1\j!a

Kulturc Iuiycka

335 ' 33-31 I 2I65 3133 cs-adnictwa

Prcd zicjc
Pcinc crcdnicwicc_3:c

XIV-XV wick
- .- ___.,_333 I 33-31 13559 lad csadnictwa

§Iad_p§cdnictwa
I 333 33-3'1 I41"'Il]

333 ' 33-31 I SITE

1- 333 33-31 I 1"'?.':l
_._;

Slad csadnictwa

Pradzicjc
XIV-XV wick

IXI?-XV Wi ij.
c3333
Osada

Kultura przcwcrcka I cwl. w-v “I33
XIII-XW \i'Il'IEiII

3133 33333331333 k'.u|t1|r3_pmcwcrcka

I2I
11
1

._ 340 33-31
I 131. 33-31

-.2.

ITIT4
IIIIE9

.3133 3333n131w3 Epcka kamicnic
3133 csaclnictwa

I 131'.‘ "33-31 I '5'I'5'l] §I3.cI_c3ad|1ictwa
r_. E.r.c1s3_bL3c1 I

L

Wczcsnc ércdnicwicczc



SZKLARY GORNE
Wykaz zabytkcw architcktury I budcwnictwc

I. ZcspcI kcccicia para alncgc:
a. I{c3IcicI' p.w. cw. Pictra I PawIa, wzm. I336, wznicsicny XVIXVI w. — przccl I516, rcz-

bud. I596, przcbud. I824, rczbudcwa I rcmcnl I908-I910, rcmcnt I928, wzmccnicnic
kcnstrukcji zagrcicncj szkcdami gcirniczj-,'n1I I993, nr raj. 855fI46;’L 3 22. II2.I 961' ,-

I3. Cmcntarz przykcéciclny ctcczcny ccglanym murcm granicznym, XIX, 1-1r rcj. 929/L 2
I6. I12. I999."

c. Plcbania, nr 40, mur., I313, I910, XX;
II. Stcdcla I, 33'.ach., pcl. XIX;
c. Stcccla II, 3z3ch., pcl. XIX.

2. Zcspci palaccwc-parkcwy:
3. PaIac, nr 51, wcnicsicny I715-I725, rczbudcwany ck. 1900, rcmcnt I przcbudcwa

wncuza I969-T0, r1r rcj. 271/29/L 2 II .05. I 535.1‘ ;
b. Oranzcria, ch. dcm rnicszkalny nr 511:, mur., I cw. XVIII, pccz. XX, pc I945;
c. Pawilcn cgrcdcwy na csi partcru cgrcdcwcgc, mur., ck. I900, zdjccic kcpuly I971;
d. Park, zai. I cw. XVIII, powickszcny I przcksztalccny ck. I900, nr rcj. 69OIL z

2.5.06. I 931$,
Fclwark:
c. Ujcidzalni:-3 I c cyna micszkalna, mur., ck. I910;
f. O cync rr1ic,3z.kaIna 52 T, w picrzci pr1., mur., pci. XIX, ck. I910;
g. Wczcwnia w picrzci p1'1., pray c cynic 52. T, mur., ck. IQIO;
I1. O cyny micszkclnc 52 R I 52 S, w picmci 1311., mur., XVIII(?), pccz. XX;
I. Budynck gcspcclarczy, w picrzci pn., micdzy 111* 52 S a gcrzclniq, mur., pccz. XX;
j. Gcrzclnia, w picxzci wsch., mur., 1 cw. XVIII, przcbudcwa ca gcrzclnic pccz. XX;
k. Stajnia I-ccni wicrzchcwych, w PICIZBI wsch., mur., l cw. XVIII, nadbudcwa pccz. XX;
l. Spichlcrz, w picrzci wsch., mur., 1 cw. XVIII, XIX;

m. Stcdcla I, w picrzci wsch., XVIII, XIX;
fl. Oficyna micszkalna, nr 52 L, w picrzci pcI., mur., pccz. XX;
c. Chlcwnia w picrzci pd., pcmicdzy 52 L a 52 K, mur., pccz. XX;
p. O cync micszkalna nr 52 K 3: bramc, przcjczdcwa, w picrzrci pcI., mur., ck. I360;
q. Ubcra, w picrzci pcI., rnur. ck. IQIII;
r. O cyna micszkalna I11" 52 N, w picrzci pd., mur., ck. I860;
3. Budynck gcspcdarczy I nr 52 G, w picrzci pd.-zach., mur., k. XX;
t. Budynck gcspcdarczy H 111' 52 G, w picrzci pd.-3.ach., mur., k. XX;
1.1. Owczarnia — budynck micszkalnc-gcspcdarczy nr $2 H, mur., 2 pcl. XIX, ck. I920;
v. Alcja kasztcncwccw prcwadzqca cd pcI1.1d1'1Ia dc cwczarni, zaIcZcna 2 pcI. XIX.
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Szklary G6ma— Lubk w

Stanowiska archeulugiczne
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Szklary Grime — Dwczary

Wykaz zabytk w arnhitcktury i buduwnictwa

1. Zcspét dwnrski Brliclrey:
a. clam zarzqdc-y nr 76, mur., 2 éw. XIX (1 3315?);
b. budynek guspudarczy I, mur., ok. pol. XIX;
c. buclynck guspodarczy II, mur., nk. p01. XIX;
d. budynek guspndarczy Ill, mur., ok. p01. XIX;
f. budynek guspudarczy 1\£ mur., ck. pol. XIX;
g. park; ck. p01. XIX.

Slanuwiska archeulugiczne

Patrz Szklary Gérne



‘L .

USTRONIE

Wyl-ca: zahytka w arc-hitcktury 1 hudownictwaz

1. Zespéi palacuwo-parkowy z fulwarkicm:
a. Dwér nr 19, mur., l. 30. XVII, przcbud. XVIIUXIX, 2 pol. XX i po 1945; -
b. Park 2. aiejq kasztanowcéw na grnbli, nr raj. -=1-d6fL z I 107.1976.

2. Szkoia nr 1; mur., 1908.
3. Dom mieszkalny nr 2, mur., XDUXX
4. Dom micszka111y nr 12, mur., ck. 1930.
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Wlercie

Wykaz zabytk w architektury i huduwnictwa

1. Dummies21ca1nynr3?,daW11a5211012, 1. 30. XXW.

Stanowiska archcologicznc
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Zimna W di

Wykaz zahytk w architcktury 1 budownictwa

1. Koéciél para alny p.w. §w. Tréjcy, mur., 1704-97, nr mj. 232/L 2 27. 0] .1‘ £71515.
2. Zespél k0§.cic11a ewmgelickiego ob. prawusiawnego:

a. 1ms2cir'11 cwangclicki, nbccnie pl'£|w051BWT1}* p.w. Zaéniqcia Matki Bus!-ziej, wzm. 1399,
mur., XIV, 1718, 2 p01. XIX, naprawa wigiby i wymiana pokrycia 1993, nr rej. 977/L z
29. 09.1992;

b. cmentarz przykuécielny 2 murem cmentamym, mur. XVII/XVIII, cmentarz puwiqkszony
XIX, HF 1'2}. 368.11 2 13.11.1992.

3. Cmantarz. wiejski katulicki, zal. k. XIX, nr nz-j. 936./L 2 16.02.1990.
3. Zespc podwurski:

2. n cyna mieszlcalna nr 59 a, mur., pocz. XIX;
h. spichlerz, mur., pncz. XX;
0. obora, mur., 01-1. pol. XIX;
d. stodoia 2 bramq przejazciowat, mur., 2 poi. XIX, przeb. ok. 1940;
e. park, I111. XVIH, przcksztalcnny i puwiqkszuny 1. 30. XIX, rrr rej. 47'6.=’L 2 17.07.1976.

4. Dom micszkainy nr 59, dawna szl-cola katnlicka, mur., 3 éw. XIX.
5. Dom micszkainy nr 4, mur.-s2ach.; 2 pol. XIX.
6. Dc-m '11~BSZ1{ 1.l‘l}" 111' 20, mur.-szach“ uk. pol. XIX.
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