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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Wprowadzenie
Studi um uwa runkowań i kierunków za gos poda rowania przes trzennego gmi ny zwane
dalej s tudium jes t nowym rodzajem dokumentu wprowadzonym do s ys temu pl a nowa ni a w
Pols ce us ta wą z dni a 7 l i pca 1994 r. o za gos poda rowa ni u przes trzennym (teks t
jednoli ty DZ. U. z 1999 r. nr 15 póz. 139 z późni ejs zymi zmia nami ) - zwa nej dalej
„us ta wą o za gos poda rowa niu". Art. 67 us t. 1 i us t. 3 tej us ta wy wprowadza obowiązek
uchwalenia s tudium przed utra tą mocy a ktualnie obowi ązujących planów
za gospoda rowania przes trzennego s porządzonych w trybie us tawy z dnia 12 lipca 1994 o
planowani u przes trzennym (D2.U. z 1989 r. Nr 17 póz. 99 z późniejszymi zmianami) przed
końcem 2001 r.
1.1 Cele, zakres i podstawa opracowania studium
Celem s tudium jes t określenie poli tyki przes trzennej gminy uwzględniając:
• kierunki dalszych przekszta łceń przes trzeni gminy wynika jących z zadań własnych,
• za dania wyni kające z polityki przes trzennej pańs twa i polityki regionalnej.
Studi um s ta nowi dokument umożli wia jący koordyna cję w za kresie planowania
miejs cowego w realiza cji uprzednio wymieni onych zadań w obsza rze gminy. Rol ę, funkcje i
za kres s tudium określa ła „us ta wa o za gos poda rowa ni u przes trzennym" (a rt. 6 us t. 4 i
5), a obecnie „us ta wa o planowa niu i zagospoda rowaniu przes trzennym” (a rt. 9 us t. 2, 3
oraz a rt. 10 us t. 1 i 2). Z samej nazwy dokumentu wynika , że s tudium powinno określać
uwa runkowania i kierunki zagospoda rowania przestrzennego gminy czyli okoli cznoś ci ma jące
wpływ na ks ztałtowanie zagospoda rowania.
Studi um (Opra cowanie dokumentu głównego z 2000 r.) obejmowa ło ca łą gminę
Lubniewi ce w pełnym zakresie określonym us tawą z 7 lipca 1994 r. o za gospoda rowaniu
przes trzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 139).
1-ws za zmiana Studi um z 2013 r. nie ingerowa ła w politykę przyjętą w Studium.
Za równo Studium jak i inne dokumenty s tra tegi czne wyma ga ć będą a ktualiza cji w zwi ązku
z przyjęciem:
- Koncepcji poli tyki przes trzennego za gospoda rowania kra ju 2030 ora z
- Planu zagos poda rowania przes trzennego województwa lubuskiego.
1. Zmiana z 2013 r. dokonana zos ta ła w za kresie ogra ni czonym uchwałą Nr IX/58/2011
Ra dy Miejskiej w Lubniewi cach z dnia 22 li pca 2011 r. w s pra wie przys tąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwa runkowań i kierunków zagospoda rowania
przes trzennego gminy Lubniewi ce (zmienionej uchwa łą nr XV/101/2012 Ra dy Miejskiej w
Lubniewi cach z dnia 26 s tycznia 2012 r. ora z uchwa łą XXI/150/2012 Rady Miejskiej w
Lubniewi cach z dnia 22 lis topada 2012 r.). Zakres obejmuje 12 terenów, na których
przewiduje si ę zmianę kierunków za gospoda rowania przes trzennego:
• na terenie 1.1 wska zanym na Rys . 5:
- ws kaza no kierunek obs za ry rozwoju funkcji wytwórczo-usługowych (w 2000 r.)
- zmiana : funkcje wytwórczo-us ługowe, a na częś ci terenu – obsza ry wiel ofunkcyjne
(mies zkalne wraz us ługa mi nieuci ążli wymi)
• na terenie 1.2 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
- us talono obs za ry funkcji rolni czych, a w częś ci obsza ry publi cznej i nfras truktury
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społecznej (w 2000 r.)
zmiana na obsza ry wielofunkcyjne (mieszkalne wra z us ługami nieuci ążliwymi ),
• na terenie 1.3 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono utrzymanie funkcji rolni czych, a w częś ci wska zano rozwój funkcji
turys tycznych (w 2000 r.)
zmiana na obs za ry wielofunkcyjne (mies zkalne wra z us ługa mi nieuci ążliwymi), z
utrzyma niem na częś ci możliwoś ci lokaliza cji funkcji turys tycznych,
• na terenie 1.4 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono obs za ry wielofunkcyjne (w 2000 r.)
zmiana na : utrzyma nie funkcji leśnej,
• na terenie 1.5 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono obs za ry rozwoju turys tyki oraz obsza ry wielofunkcyjne (w 2000 r.)
zmiana na utrzymanie funkcji leśnej, a w częś ci (wska zanej pod obs za ry wielofunkcyjne)
zalesienie.
• na terenie 1.6 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono utrzymanie funkcji leśnych ora z przebieg obwodni cy w ci ągu drogi
wojewódzkiej (w 2000 r.)
zmiana polegająca na przesuni ęciu drogi ora z wprowa dzeniem obs za rów rozwoju
funkcji turys tycznych z utrzymaniem w częś ci funkcji leśnej
• na terenie 1.7 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono funkcje leśne (w 2000 r.)
zmiana na lokaliza cję i nfras truktury techni cznej – przepompowni ścieków.
• na terenie 1.8 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono utrzymanie funkcji leśnej (w 2000 r.)
zmiana na obsza ry rozwoju turys tyki .
• na terenie 1.9 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono lokali zację pa rkingów zbiorczych i obs za ry o funkcja ch publi cznych (w 2000 r.)
zmiana na obs za ry wielofunkcyjne z utrzyma niem obsza rów o funkcja ch publicznych
(cmenta rz)
• na terenie 1.10 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono obsza ry o funkcja ch publicznych (cmenta rz) ora z utrzyma nie funkcji rolni czych
(w 2000 r.)
zmiana na obs za ry o funkcja ch mieszkalno-us ługowych (dom pomocy s połecznej) oraz
lokaliza cja przepompowni ś cieków,
• na terenie 1.11 wska zanym na Rys . 5a (i Rys . 5):
us talono obs za ry o funkcja ch wytwórczo-us ługowych (w 2000 r.)
zmiana na obsza ry wielofunkcyjne,
• na terenie 1.12 wska zany na Rys . 5:
us talono utrzymanie funkcji rolni czych (w 2000 r.)
zmiana na utrzymanie funkcji rolni czych, zalesienie oraz lokaliza cja s ta cji bazowej
telefonii komórkowej.

Zmiany (z 2012 r.) wyni kającą z koniecznoś ci doprowadzenia do zgodnoś ci us taleń
Studi um:
- z za mierzeniami inwestycyjnymi właś ci cieli terenów,
- z potrzebami gminy,
- wytycznymi wyni kającymi z przeprowadzonych anali z uwa runkowań (w skali
planis tycznej) ora z oceny s tanu is tniejącego.
- z wydanymi decyzjami o wa runka ch zabudowy i zagospoda rowania terenu, które
nie muszą być zgodne ze Studium, a do wydania których burmistrz jes t zobowiązany na
pods tawie usta wy o planowa niu i zagos poda rowani u przes trzennym, jeżeli za mierzenie jest
6

zgodne z przepisami odrębnymi i spełnia wa runki „dobrego sąsiedztwa ”.
Ws zel kie zmiany (wprowadzone 1-wszą zmianą Studi um (z 2013 r.) wyróżni one
zos ta ły kolorem czerwonym w tekście i rysunka ch nr 5 i 5a Studium uwa runkowań i
kierunków za gospoda rowania przes trzennego gminy Lubniewi ce (dokumentu głównego)
przyjętego uchwa łą Nr XVI/125/2000 Rady Miasta i Gminy Lubniewi ce dnia 28.06.2000 r.
1.2 Studium, a system reg ulacji dotyczących rozwoju i zagos podarowania
przestrzennego
Rol ę i funkcję s tudium w s ys temie planowa nia w Pols ce określa rysunek 1 ora z w gminie
rys . 1a . Pods tawą określającą uwa runkowania zewnętrzne, cele i kierunki regionalnej
polityki przes trzennej „są ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa" (a rt.6 us t. 2 „us tawy o za gos poda rowa ni u
przes trzennym"), a obecnie również „zasady określ one w koncepcji przes trzennego
za gospoda rowania kra ju ora z s tra tegii rozwoju gminy”.
Uwzgl ędnieni e poli tyki
przes trzennej pańs twa i poli tyki regionalnej ma zapewni ć ten dokument.
Pierwotna wers ja Studium opra cowywana była w s ytua cji wyprzedza jącego opra cowa nia
s tudi um w s tos unku do planu zagospoda rowania przes trzennego województwa pods tawę
do określenia kierunków zagospoda rowania stanowi ły:
• przepis y szczególne wg cz. IV pkt. 4.1,
• wytyczne i wnioski orga nów rządowych ora z regionalnych i powia towych,
• Stra tegia rozwoju województwa lubuskiego z 6 ma rca 2000 r.,
• Stra tegia rozwoju przes trzennego (w rama ch Fazy IV prac nad studium).
Studi um gmi nne z kolei s ta nowi pods ta wę do planowania miejs cowego (mpzp)
ora z decyzji o wa runkach zabudowy i zagospoda rowania terenów (wzi zt) wydawanych w
trybie rozpra wy adminis tra cyjnej (a rt.6 us t.5 pkt.2 oraz a rt.44 us t.1 „us tawy o
za gospoda rowaniu").
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1-ws za zmia na s tudium (2013 r.) opra cowywa na była w s ytua cji obowi ązywania :
• Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (KPPZK), przyjętej w 2012 roku
(Moni tor Polski z 2012 r., poz. 252) dnia 13 grudnia 2011 r.
• Strategii rozwoju województwa lubuskiego z 19 grudnia 2005 r. (aktualizacja z
horyzontem czasowym do 2020 r., przyjętej Uchwa łą Nr XXXVII/260/2005 Sejmi ku
Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r.), obecnie w trakcie aktualiza cji na
podsta wie uchwa ły Nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 ma rca
2010 r. w spra wie przyjęcia zasad, trybu i ha rmonogramu opracowania a ktualizacji
„Stra tegii Rozwoju Województwa Lubuskiego”.
• Planu zagos podarowania przestrzennego województwa Lubuskiego z 2 października
2002 r. przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwa łą Nr XXXVII/272/2002 i
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 18 lis topada
2002 r. Nr 105, poz. 1279), za ktualizowanego uchwa łą Nr XXII/191/12 Sejmi ku
Województwa Lubuskiego z dnia 21 ma rca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu
za gospoda rowania przes trzennego Województwa Lubuskiego".
• Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubniewice z 2001 r. określająca priorytety
rozwoju na la ta 2001-2015 – przyjętej uchwa łą Nr XXVII/191/2001 Rady Mias ta i Gminy
Lubniewi ce z dnia 26 września 2001 r. w spra wie przyjęcia s tra tegii Gminy Lubniewi ce wa żna do 2015 roku

1.3 Dane, wielkości charakteryzujące i główne uwarunkowania
1) dane, wielkości charakteryzujące (stan 1998) wg US Zielona Góra . Da ne ozna czone
kolorem czerwonym podane wg publikowanych danych Sta tys tycznych GUS na s tan 31
grudnia 2010 r. uzupełniająco z 2005 ora z wg Spisu Powszechnego z 2002 r.
• Gmina Lubniewi ce, powiat Sul ęcin należy do gmin miejsko-wiejski ch.
• powierzchnia 130 km 2, w tym powierzchnia miasta 12 km 2,
• na jwi ęks zą jednostką osadniczą jest siedziba gminy - miasto Lubniewi ce (od 2005 r.
Lubniewi ce odzys kały prawa miejs kie),
• sołectwa 3 (Rogi, Ja rna tów, Glisno), miejs cowości 7 (Lubniewi ce, Rogi , Ja rna tów, Glisno,
Sobieraj, Wałdowi ce, Osieczyce),
• l udnoś ć (s ta n na 31.XII.2010 r. wg GUS): ogółem 3048, w tym w mi eś ci e 1927, na wsi
1121; mężczyźni ogółem 1511, w tym w mieś cie 944, na wsi 567; kobiety ogółem
1537, w tym w mi eś ci e 983, na wsi 554; ludnoś ć w wieku produkcyjnym 2069,
przedprodukcyjnym 515, poprodukcyjnym 464,
• obci ążenie demogra fi czne (s ta n na 31.XII.2010 r. wg GUS): 47,3 (określone odsetkiem
ludnoś ci w wieku nieprodukcyjnym w s tosunku do l udnoś ci w wieku produkcyjnym),
przy dużym zrównowa żeniu wska źnika dla terenów wiejs ki ch i miejs ki ch; dla terenów
wiejs ki ch w gmi nie obci ążenie wynosi 49,9 dla terenów mi ejs ki ch 45,9,
• pra cujący w gospoda rce na rodowej wg danych GUS na koniec 2010 r. - 269 osoby , w
tym w mieście 233, na wsi 36,
• za rejes trowano 311 jednos tek w s ys temie Regon (s tan na koniec 2010 r.), wg sekcji PKD
2007, z tego 297 w sektorze prywa tnym:
− w sekcji G - handlu hurtowym i detali cznym; napra wa ch poja zdów sa mochodowych,
włącza jąc motocykle - 65 jednos tek, w tym w mieście 50 na wsi 15,
− w sekcji F - w budowni ctwie 62 jednostki w tym w mieście 51 na wsi 11,
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− w s ekcji A - w rolni ctwie, leśni ctwie i łowiectwie i rybactwie - 26 jednos tek, w tym w
mieś cie 20, na wsi 6,
− w sekcji I – dzia łal noś ci zwi ązanej z za kwa terowaniem i us ługa mi gas tronomi cznymi 25 jednostek, w tym w mieś cie 22, na wsi 3,
− w sekcji L – dzia łal noś ci związa nej z obs ługą rynku nieruchomoś ci - 24 jednostki, w tym
w mieście 20, na wsi 4,
• ogólna li czba bezrobotnych w gminie w 2010 r.- 187, (w 1997 r. 336, w tym w mieś cie
171, na wsi 165),
• wysokie dochody budżetu gminy na jednego mies zkańca (bez subwencji i dota cji)
2520,59 zł/mieszkańca (woj. Lubus kie 1193 zł/mieszkańca), zna cząco zmalały osi ąga jąc w
roku 2002- 1134,86 zł/mieszkańca , a w roku 2010 – 1679,42 zł/mieszkańca ,
• odległoś ci siedziby gminy od:
− oś rodków regionalnych
- Gorzowa Wlkp.
- 38 km,
- Zielonej Góry
- 107 km,
− oś rodka obs ługi pona dlokalnej - Mi ędzyrzecza
- 38 km,
- Sul ęci na
- 14 km,
- Skwierzyny
- 22 km,
− oś rodków pona dwojewódzki ch (na uka , wyspecjali zowane zakres y obs ługi , centrum
ta rgowo-kongresowe)
- Poznania
-130 km,
- Szczecina
-118 km,
- Berlina
-163 km.
2) główne uwarunk owania ( Wg US Gorzów Wlkp. i Zielona Góra z 2010 r.).
a) li czba l udnoś ci s tałej:
• s tan 3,05 tyś . M
− gmina pod względem liczby ludnoś ci należy do ma łych,
− niskie zal udnienie 24 osoby/km 2, w tym w mieś cie 159 os oby/km 2, na wsi 10
osoby/km 2, (ś rednia województwa l ubus kiego 73 osoby/km 2 (w 2010 – 72,4 os ./km 2),
dla terenów wiejskich 23 M/km2),
• trafna i aktualna oka zała się prognoza pomi gracyjna dla woj. gorzowskiego (opa rtej na
prognozie GUS) w lata ch:
− 2000 r. ogółem: 3,0 tyś . os ób, w tym w mieś cie 2,0 tyś . i na wsi 1,0 tyś .,
− 2010 i 2020 r: 3,1 tyś ., w tym w mi eś ci e 2,0 tyś . i na wsi 1,1 tyś .,
• wys tępują trendy i tendencje mi gra cyjne l udnoś ci s poza gmi ny, zwi ązane z
rozwojem mies zkalni ctwa (drugie domy, mies zkalni ctwo pens jona towe, obs ługa
turys tyki itp.),
b) gęs ta sieć hydrog ra fi czna rzek, ci eków i zbi orni ków wodnych w południ owej częś ci
gminy:
• rzeka : Lubniewka ,
• na jwi ęks ze jeziora : Lubiąż, Lubniewsko, Kra jni k, Miechowskie (Ja rna towskie),
c) wysoka lesistoś ć 68,55% (województwo ok. 49%),
d) niezna czna iloś ć gruntów komunalnych oraz nieduży udzia ł gruntów AWRSP
ogra ni cza możli woś ci i ch przezna czenia na cele publi czne,
e) ograni czenia w zagospodarowaniu w obs za rach:
• we władaniu RDLP,
• rezerwa tu jeziora JANIE i m. Włodzi mierza Korsaka ,
• zespołu przyrodni czo-kra jobra zowego „Uroczysko Lubniews ko",
• kra jobra zu chroni onego „9-Pojezierze Lubniewi cko-Sul ęci ńskie”,
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• s trefy ochrony sanita rnej oczys zczalni ścieków w Lubniewi ca ch (300 m),
• koryta rz y techni cznych: ga zoci ągu wys okoprężnego tra nzytowego ora z linii
energetycznej 110 kV,
f) możliwości rozwoju turys tyki:
• ś wi ątecznej i pobytowej na d jezi ora mi w obrębie mias ta Lubni ewi ce ora z w
sąsiedztwie miejs cowoś ci Ja rna tów i Sobiera j,
• turys tyki wodnej, wędrówkowej i rowerowej w opa rci u o is tniejące i planowane
ś cieżki rowerowe ora z wykorzys tanie jezior i rzeki Lubniewki,
• agroturys tyki w miejs cowoś cia ch Lubniewi ce (Trzcińce, Świerczów) Glisno,
Ja rna tów, Sobieraj, Rybakówka i Rogi ,
g) możliwości :
• kompleksowego uporządkowania gospoda rki wodno-ś ciekowej w opa rciu o
zrealizowaną mechani czno-biol ogi czną oczyszczalnie ś cieków dla miasta Lubniewi ce
ora z przepompownie dla s ys temu grupowego Glisno i Świerczów,
• tworzenia niewielki ch sztucznych zbiorników wodnych w rejonie Lubniewi ce-Glisno,
h) położenie gminy w s ąsiedztwie strefy:
• przygranicznej,
• podmiejskiej m. Gorzowa Wlkp.
i) duże zainteresowa nie dzia łkami i nieruchomoś cia mi nada jącymi si ę na cel e
letniskowe i w zakresie mieszkalnictwa (drugie domy),
j) ograni czone możli woś ci rozwoju ryba ctwa s ta wowego w opa rci u o is tni ejące i
planowane obiekty i wa runki fizjogra fi czne,
k) duże ogra ni czenia dla ci ężkiego ruchu motorowego na drodze wojewódzki ej nr 136 w
obs zarze zabudowa nym m. Lubniewi ce,
l) rozwi ąza ny problem neutraliza cji odpadów s ta łych spełnia jących wymogi ochrony
ś rodowis ka ora z rozwój s ystemu zaopatrzenia w gaz przewodowy,
m) połączenia automatyczne w ruchu telefonicznym,
n)
bra k rozpozna nia surowców bal neol ogi cznych z możli woś ci ą potencjal nego
wys tępowania w obs zara ch łąk ś ródleśnych i w obs za ra ch zalesionych.
2. Zespół projektowy
1) zespół projektowy dokumentu głównego:
Niniejsze s tudium opra cowane zos tało na zlecenie Za rządu Mias ta i Gminy Lubniewi ce
na podsta wie umowy nr 4/98 z dnia 28. 04. 1998 r. przez zespół Biura Planowania
Przes trzennego w Gorzowie Wlkp. w s kładzie:
Główny projektant:
- mgr inż, a rch. Tadeusz Pękalski uprawnienia urbanistyczne nr 634/88,
Projektanci:
- mgr Danuta Brzezińska uprawnienia urbanistyczne nr 1078/90,
- inż. Andrzej Ja kubowski upr. biegłego d/s. ochrony przyrody OP/l-z/214/110/97,
- mgr i nż. Wi talius z Rudźko,
- inż. Józef Szepel upr. urbanistyczne 1160/91,
- mgr Ignacy Zwierzewicz,
Asystenci:
- mgr i nż. Waldema r Cytryna ,
- mgr inż. a rch. Zofia Cytryna ,
- tech. a rch. Zofia Byczkowska ,
- tech. elektronik Urszula Dubiel,
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2) 1-wsza Zmiana Studium Gminy Lubniewice przygotowana zos ta ła na pods tawie umowy Nr
ZO/02/2011 z 9 września 2011 r. z Pra cownią Archi tektoniczno-Urbanis tyczną ARCHITEC przez
zespół w składzie:
Główny projektant:
mgr i nż. a rch. Zofia Cytryna - uprawnienia do planowania przestrzennego
nr 1679, zrzeszona w Za chodniej Okręgowej Izby Urbanistycznej pod nr Z-288,
Asystentka:
mgr inż. a rch. Aleksandra Rybak.
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II. LOKALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU l ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Ludność
Li czba ludnoś ci w gminie na koniec 1998 r. ( faktycznie zamieszka łych) wynosi ła 3 055, w tym
mias to zamieszkiwa ły 1 961 osoby, zaś wsie 1 094 osoby. Wg danych UMi G Lubniewice gminę
za mieszkiwa ło 3 095 osób, w tym w mieście 1938, a na wsi 1157. Struktura wieku ludnoś ci , wg
danych z 1997 r. (bra k danych s ta tys t. z późniejs zych la t) przedsta wiała się nas tępująco:
• wiek przedprodukcyjny 808 osób (26,4%),
w tym: miasto 510 (63,1%), wieś 298 (36,9 %),
• wiek produkcyjny 1852 osób (60,6%),
w tym: miasto 1199 (64,7%), wieś 653 (35,3%),
• wiek poprodukcyjny 395 osób (12,9%),
w tym: miasto 252 (63,8%), wieś 143 (36,2%),
Na koniec 2010 r. l iczba ludnoś ci w gmi nie ni ezna cznie zmniejs zyła si ę do 3048, w tym
mi as to zamieszkiwa ło 1927 osób (63,2% ludnoś ci gminy), zaś wsie 1121 os ób(36,8% ludności
gminy). Struktura wi eku ludnoś ci , wg da nych z 2010 r. przeds tawia ła si ę nas tępująco:
• wiek przedprodukcyjny 515 osób (16,9%),
w tym: mias to 302 (58,6%), wieś 213 (41,4%),
• wiek produkcyjny 2069 osób (67,9%),
w tym: mias to 1321 (63,8%), wieś 748 (36,2%),
• wiek poprodukcyjny 464 osób (15,2%),
w tym: miasto 304 (65,5%), wieś 160 (34,5%).
1.1 Sytuacja demograficzna
Sytuację demografi czną gminy w retrospekcji cha rakteryzuje zesta wienie:
Miasto Lubniewice
1996"
1997
1998
wyszczególnienie
liczba
%
liczba
%
liczba
%

2010
liczba
%

1 851
907
944

100,0
100,0
100,0

1 903
927
976

102,8
102,2
103,4

1 961
952
1009

105,9
105,0
106,9

1927
944
983

104,1
104,1
104,1

104

100,0

105

-

106

-

104

-

508
1116
227

100,0
100,0
100,0

507
1153
243

99,8
103,3
107,0

510
1199
252

100,4
107,4
111,0

302
1321
304

59,4
118,4
133,9

przyrost naturalny na
1000 mieszkańców

-4,3

-

3,2

saldo migracji

37

-

42

ludność ogółem
mężczyźni kobiety
kobiety na 100
mężczyzn
wiek:
przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

-

3,1

-

0,0

-

52

-

-15

-

* Lubniewi ce odzys kały prawa miejskie w 1995 r.; b.d. - brak danych

Obszary wiejskie

14

wyszczególnienie
ludność ogółem:
mężczyźni kobiety
kobiety na 100
mężczyzn
wiek:
przedprodukcyjny
wiek produkcyjny wiek
poprodukcyjny
przyrost naturalny na
1000 mieszkańców
saldo migracji

1997

1996
liczba
%

Liczba

1998

%

2010

liczba

%

Liczba

%

1197
600
597

100
100
100

1 151
586
565

96,2
97,7
94,6

1094
560
534

91,4
93,3
89,5

1 121
567
554

93,7
94,5
92,8

100

100

96

-

95

-

98

-

359
689
149

100
100
100

326
681
144

90,8
98,8
96,6

298
653
143

83,0
94,8
96,0

213
748
160

59,3
108,6
107,4

3 ,3

-

6 ,1

-

-1 ,8

-

-7 ,0

-

-41

-

-36

-

-66

-

4

-

liczba

1988
%

Liczba

%

liczba

%

31 25
1 519
1 606

100
100
100

30 54
15 13
15 41

97 ,8
99 ,6
96 ,0

30 55
1 512
1 543

97 ,8
99 ,5
96 ,1

3048
1511
1537

97,5
99,5
95,7

-

10 2

-

10 2

-

102

-

1 063
1 738
32 5

10 0
10 0
10 0

83 3
42 6
40 7

78 ,4
24 ,5
12 5,2

80 8
41 4
39 4

76 ,0
23 ,8
12 1,2

515
2069
464

48,5
119,1
142,8

8 ,9

-

13

-

4

-

-2 ,6

-

88

-

6

-

-14

-

-11

-

Gmina ogółem
wyszczególnienie
ludność ogółem:
mężczyźni kobiety
kobiety na 100
mężczyzn
wiek:
przedprodukcyjny
wiek produkcyjny wiek
poprodukcyjny
przyrost naturalny na
1000 mieszkańców
saldo migracji

10 6

1997

1998

2010
Liczba
%

Z powyżs zego zes ta wienia wynika ją nas tępujące uwa runkowa nia w zakresie
s truktury demogra fi cznej:
• s tagnująca liczba ludnoś ci w gminie z tendencją malejącą (s padek o 2,5%) w la ta ch 19882010,
• w la ta ch 1996-2010:
- na wsi spadek o 6,3%,
- niewielki wzros t li czby ludności w mieś cie (ok. 4,1%)
- wzgl ędna równowa ga li czby kobiet do li czby mężcz yzn w gmi nie z przewa gą w
mieś cie i mniejszą iloś cią na wsi,
• zmiany w s trukturze wieku:
- ba rdzo zna czący s padek udzia łu grupy przedprodukcyjnej o ok. 40%, w s tos unku do roku
1996 r.
- od roku 1988 na s tąpi ł zna czny wzros t ludnoś ci w wieku produkcyjnym (o 19,1%), w
s tos unku do roku 1996 w mi eś cie o 18,4% a na wsi o 8,6%,

15

- duży wzros t grupy poprodukcyjnej w gmi nie ok. 43 % w s tos unku do roku 1988, w tym
w s tos unku do roku 1996 w mi eś cie 33,9%, a na wsi 7,4%,
• od 2002 r. w gminie przyrost na turalny bliski wa rtoś ci 0, w tym w mieś cie przewa żnie
ujemny,
• po okresie napływu ludnoś ci do gminy nasępił zas tój z tendencją odpływu od 2008 r. można
za uwa żyć również okresowe tendencje (napływu do miast lub odpływu na tereny wsi , co
może prowadzić do rozpraszania się za budowy na terena ch wiejs kich)
Sytua cję demografi czną gminy należy wi ęc oceni ć ja ko s tagna cyjną z tendencją do spa dku
(w s tosunku do roku 1998 ora z la t s przed 1988 roku). Niewielka przewa ga kobiet (gmina 102
kobiety/100 mężczyzn - woj. l ubuskie 103 kobiet/1), przy czym w mieś cie Lubniewi ce przypada
106 kobiet/100 mężczyzn).
1.2 Rozmieszczenie ludności
Uwa runkowania w s ytua cji demografi cznej w la tach 1980 - 2010:
• s ta gna cja li czby ludnoś ci w gminie z tendencją spadkową – 3% w s tosunku do roku 1998 przy
wzroście w mieście o 1,4%, i spadku w obs za rach wiejski ch o 4% - dmiennie ni ż w ogól nej
tendencji (odpływu z mias ta na obs za ry wiejskie). Da je to nadzieję na za chowanie zwa rtoś ci
za budowy - ograni czenie jej rozpras zania.
Rozmieszczenie l udnoś ci w retrospekcji określa ta bela nr 2, obra zuje ona zmia ny w
rozmi es zczeniu l udnoś ci w obs za ra ch gminy w poszczególnych miejs cowoś ciach i obrębach.
Wyróżnić przy tym należy:
• s tagna cję: w m. Lubniewi ce (przy wzroś cie 6%) i w miejs cowoś ci Ja rnatów (spadek 4%),
• obs za ry o dużym regresie (s padek od 10% do 20%) to: Rogi (-13,6%) i Glisno (-16,4)
obecnie regres w Roga ch jes t na poziomie (-26%) a Gliśnie (-18) na przes trzeni la t 19882010.
Na jwi ęks za li czba ludnoś ci zasiedla m. Lubniewi ce – 64 % ogółu ludnoś ci w gminie, i
kolejno Glisno - 25%, Jarna tów - 10%, i Rogi - 1%.
1.3 Możliwości i prog nozy rozwoju
Uwzględniając wys tępujące dotychczas tendencje w gmi nie wys tępują niewielkie
możliwości rozwoju w opa rciu o własny potencja ł demografi czny.
Dotychczas opra cowane prognozy demogra fi czne dla województwa gorzows kiego
wyci ąg dla gminy Lubniewi ce cha rakteryzuje zes tawienie.
wyszczególnienie

prognoza biologiczna BPP
1990 r. do 2001 r.
prognoza pomigracyjna BPP
1996 r. wg prognozy GUS dla
woj. gorzowskiego do 2020 r.

ludność ogółem
1990

2000

miasto
wieś
razem

2 822*
2 822*

b.d.
b.d.
3100

miasto
wieś
razem

3000
3000

2000
1000
3000

2010

2020

b.d.
b.d.
3 400

-

2000
1100
3100

2000
1 100
3 100

* s za cunek
Studium w tej s ytua cji nie może być s porządzone z uwzgl ędnieniem metod
pa rametrycznych, lecz w opa rciu o:
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• waloryza cję przestrzenną obs zaru gminy,
• a nali zy wys tępujących trendów demogra fi cznych w rozmi es zczeni u l udnoś ci w
okresi e 1988-1998 r,
• ks zta łtowanie s truktur „otwa rtych" z s ukces ywnym uś ciśleniem w ra mach
planowania miejs cowego.
Cel owe jes t opra cowanie prognozy bi ologi cznej dla województwa lubuskiego w układzie
gmin, w opa rciu o zmienione uwa runkowania demografi czne ora z prognozy pomi gra cyjnej
uwzgl ędniającej dobrą pozycję stra tegi czną województwa w procesa ch transforma cji i
integra cji z UE ora z za rysowujące się tendencje rozwoju.
2. Funkcje gminy
2.1 Funkcje gospodarcze
Funkcje gospoda rcze uwzgl ędnia jąc s trukturę za trudnienia określoną w opa rciu o
Europejską Klas yfika cję Działalnoś ci wg danych z 1997 r. w gminie Lubniewice
cha rakteryzowa ło poni żs ze
zes tawienie (dotyczy podmiotów gospoda rczych
za trudniających powyżej 5 osób):
- ogółem:
607(100%),
• us ługi
351 (57,8%) w tym:
- us ługi w sferze budżetowej
163,
- us ługi komercyjne i pozostali
188
• przemysł i budowni ctwo
132 (21,7%), w tym:
- działalność produkcyjna
124,
- budownictwo
8,
• rolni ctwo, łowiectwo, leśnictwo
124 (20,4%),
W mieście Lubniewi ce wys tępowała następująca struktura :
ogółem:
421 (100%),
• usługi
286 (67,9%), w tym:
- us ługi w sferze budżetowej
129,
- us ługi komercyjne
157,
• przemysł i budownictwo,
98 (23,3%), w tym:
- dzia łal noś ć produkcyjna
91,
- budownictwo
7,
• rolni ctwo, łowiectwo, leśnictwo
37 (8,8%).
W obsza ra ch wiejskich gminy Lubniewi ce za trudnienie cha rakteryzuje zestawienie:
ogółem
186(100%),
- usługi
65 (35,0%), w tym:
- us ługi w s ferze budżetowej
34,
- us ługi komercyjne i pozos tali
31,
- przemysł i budowni ctwo, w tym:
34 (18,3%), w tym:
- dzia ła lnoś ć produkcyjna
33,
- budowni ctwo
1,
- rolni ctwo, łowiectwo, leśnictwo
87 (46,8%).
Z przeprowadzonych analiz w opa rciu o s trukturę za trudnienia wynika , i ż wiodącymi były:
dla gminy funkcje us ługowe - uzupełniająco rolni cze i przemys łowe, dla mias ta funkcje
us ługowe - uzupełnia jąco funkcja wytwórcza , natomiast dla obsza rów wiejski ch funkcje
rol nicze, uzupełniająco us ługi .
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Anali zując iloś ć podmiotów gospoda rczych w określonych sektora ch na przes trzeni lat 1998 2008 wys nuć można nas tępujące wni oski (wg sekcji PKD 2004):
- pods ta wowym sektorem działalnoś ci od la t w gminie jes t sektor s ą: handel hurtowy i
detali czny ora z napra wa poja zdów sa mochodowych i motocykli i a rtykułów użytku
os obis tego i domowego (sekcja G) – I miejs ce,
- rośnie zna czenie dzia łalnoś ci – budowni ctwa (sekcja F) – z V miejs ca w 1998 r. na II
miejs ce w 2008 r.,
- spada zna czenie (sekcji H) – hotela rs two i res taura cje - z II miejs ca w 2002 r. na IV
miejs ce w 2007 i 2008 r. – to ozna cza os łabienie w zakresie reali za cji cel u głównego
określonego w s tra tegii gmi ny i poli tyce wska zanej w Studium,
- na ok. V miejs cu s ta bilnie utrzymuje się (sekcja A) – rol ni ctwo, łowiectwo i leśni ctwo.

2.2 Funkcje obszaru gminy
Funkcje pos zczególnych obs za rów gmi ny określa rys unek 5, ta k w zakresie sta nu ja k i
potencjalnych wal orów. Uwzgl ędnia jąc przezna czenie i użytkowa nie terenów gminy do
wi odących funkcji zaliczyć należy:
• w mieś cie mieszkalni ctwo i uzupełniająco funkcje wytwórcze,
• w obs za ra ch wiejski ch, leśnictwo, rolni ctwo ora z uzupełniająco turys tyka .
Możliwoś ć rozwoju turys tyki wa runkuje poprawa s tanu czys toś ci jezior (s tan sani ta rny
przyda tny dla turys tyki - klasa II). Wg przeprowadzonych ba dań w 1997 r. jezioro
Lubniews ko i Kra jni k sklas yfi kowane zos ta ły w III klasie czys toś ci , jezi oro Lubi ąż w 1998 r.
zali czono również do III klas y czys toś ci (poza częś ci ą jeziora w s ąsiedztwie zabudowy
miejskiej zali czonej do II klas y).
Jezioro Lubi ąż cha rakteryzuje zna czna poda tnoś ć na degra da cję odpowiada jąca III ka tegorii .
O ta kiej ocenie decydują a nalizowa ne ws ka źni ki morfometryczne, hydrogra fi czne i
zlewniowe, przyjmujące w wi ęks zoś ci niekorzys tne wa rtoś ci . Na przes trzeni dziesi ęciu la t
Jezioro Lubi ąż popra wi ło s tan czys toś ci podwyżs za jąc klas ę z III do II. Według ba dań s padły
s tężenia azotu mi neralnego, a zotu ca łkowi tego i fos foru ca łkowi tego w wa rs twie
powierzchniowej. Niezna cznie popra wi ła si ę przezroczys toś ć wód. Ba dania z 2003 roku
wyka za ły dalszą popra wę: wyra źnie zmala ła produkcja biol ogi czna , zmniejs zyły si ę jeszcze
ba rdziej koncentra cje zwi ązków a zotowych. Ta k wi ęc podjęte przed ponad dziesięcioma
la ty działa nia porządkujące gospoda rkę ś ciekową na terenie zlewni i w samych
Lubniewi ca ch (m. i n. odci ęcie dopływu ś cieków od jeziora ) da ło wymierne efekty.

2.3 Przeznaczenie i użytkowanie gruntów
Powierzchnia gminy ogółem wynosi 12 944 ha w tym mias to 1 211 ha ; obs za ry wiejskie
11 733 ha:
- domi nują obs za ry las ów i za drzewień o pow. 8 873 ha co s ta nowi 68,55% pow.
gminy,
- g runty rolne wys tępują na powierzchni 3 018 ha co s tanowi 23,3 %,
- zna czącą powierzchni ę 541 ha za jmuje teren wód otwa rtych 4,2% pow. gminy
- nas tąpi ł zna czący spadek iloś ci terenów komunika cji , które za jmują 193 ha tj. 1,5 % pow.
gruntów gminy (spadek o 235 ha),
- tereny zabudowane za jmują niewielką powierzchni ę 72 ha co s ta nowi 0,6% pow.
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ewidencyjnej gminy (duży spadek w s tosunku do 1998 r.).
Według ewidencji gruntów ich przezna czenie i użytkowanie w retrospekcji cha rakteryzuje
tabela nr 3, na tomias t uwa runkowania przes trzenne określa-pogl ądowo rysunek 3 i
uś ciśla rys unek 5.
Z przeprowadzonych a naliz wynika , że w la ta ch 1989 - 1999 r. nas tąpi ły niewielkie zmiany
w s trukturze użytkowania gruntów:
• użytków rolnych ubytek 0,24 powierzchni tj. 31 ha w tym:
- gruntów ornych ubyło 11 ha ,
- łąk ubyło 24 ha ,
- sadów przybyło 1 ha ,
• powierzchnia lasów i zadrzewień powiększyła się o 7 ha ,
• przybyło terenów osiedlowych 11 ha , terenów różnych 1 ha i nieużytków 18 ha ,
• ubyło gruntów pod wodami 1ha , kopalnych 1 ha i komunikacyjnych 4 ha .
Zmia ny w użytkowaniu i przezna czeniu gruntów wska zują na niewi elki dyna mi zm
procesów rozwojowych.
Według danych z 2010 (s tan na 1.01. 2011 r.) nastąpi ły niewielkie zmiany w użytkowaniu
gruntów w kierunku wznowienia użytkowania rolnego (pra wdopodobnie uwa runkowane
przys tąpieniem Polski do UE (dopła ty dla rolników), obecnie użytki rolne stanowią 23,3 %
powierzchni gminy.
Wci ąż zwiększa si ę udzia ł gruntów leśnych w gminie – 68,5,5% pow. ewid. gminy.
Zna czący spadek powierzchni zajętej pod zabudowę (z 174 ha w 1998 r. do 72 w roku 2010) –
może wynika ć ze zmiany metody liczenia i klas yfikowania użytków.
3. Systemy obsługi technicznej
Funkcjonowanie gminy w zakresie obs ługi techni cznej ludności i gospodarki zapewnia ją
lokalne s ys temy zaopatrzenia w wodę, oczys zczania ś cieków i neutralizacji odpadów ora z
za opatrzenia w energi ę cieplną. Sys temy ponadlokalne tworzą główny układ powiązań
infras trukturalnych, ta k zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przestrzenne uwa runkowania
dotyczące s ys temów lokalnych obsługi techni cznej określa rysunek 5.
3.1 Drogi gminne
Sieć lokal ną tra nsportu drogowego tworzą drogi gmi nne, głównie gruntowe. Za pewnia ją
uzupełnia jące powiąza nia w funkcjonowaniu s truktury społeczno-gospoda rczej gminy,
1) stan istniejący do ważniejszych zaliczyć należy następujące drogi gminne:
- Lubniewi ce (droga powia towa 11423) - Rogi ,
- Ja ma tów- Rogi ,
- Kolonia Lubniewice - Świerczow,
- Glisno - Świerczow,
- Ja rnatów - Sobiera j,
- Glisno - Rybakowo,
- drogi i uli ce w obsza ra ch zabudowanych (poza odcinkami w ci ągu dróg
wojewódzkich i powiatowych),
2) potrzeby i możliwości rozwojowe układu dróg gminnych:
• konieczna jest moderni za cja i popra wa s tanu techni cznego ulic lokalnych
i doja zdowych w ci ąga ch dróg gmi nnych w obs za ra ch za budowa nych ora z w/w
wa żniejszych dróg gminnych,
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• sieć dróg ś ródpolnych w obsza ra ch wiejs kich w wi ęks zoś ci nie spełnia wa runków

techni cznych us talonych dla dróg doja zdowych, które powi nny mieć s zerokoś ć
mi n. 10 m w liniach rozgrani czenia, co wymaga zmian w s trukturze użytkowa nia
terenów s zczególnie w obsza ra ch przezna czonych do zabudowy,
• potrzeby rozwojowe sieci dróg i uli c związane będą z zabudową
i za gospodarowaniem nowych terenów zainwes towania pełniąc funkcje dróg i uli c o
funkcji dojazdowej,
3.2 System zaopatrzenia w wodę
1) stan istniejący (da ne US Zielona Góra s tan 31.12.1998 r):
• długość rozdziel czej sieci wodociągowej wynosi ogółem 13,2 km, w tym: w mieście
8,3 km, w obsza ra ch wsi 4,9 km, w mieście 77,4% l udnoś ci korzys ta z wodoci ągów
komunalnych,
• nas tąpi ł wzrost iloś ci mieszkań wyposażonych w wodoci ąg z 918 do 973 na przes trzeni la t
2002-2007,
3
3
3
• zużycie wody wynosi: 126,7 da m w tym: w mieście 92,6 dam , na wsi 34,1 dam ;
3
na 1 mieszkańca w m ogółem 41,5 -wmieś cie 47,2 oraz na wsi 31,2:
− wodociąg komunalny grupowy obsługuje miasto i wsie i Ja rnatów,
− ujęcia wody w Lubniewi ca ch, Gliśnie, Ja rnatowie, Świerczowie, Trzcińca ch i Rogach
− miejs cowe s ystemy zaopa trzenia w wodę wys tępują w Świerczowie, Trzci ńcach.
2) potrzeby i możliwości rozwoju:
• wys tępują potrzeby objęcia s ys temami wodoci ągowymi dawnej osady Trzcińce
włączonej do miasta ,
• celowa jes t rozbudowa s ys temu wodociągowego w Lubniewi ca ch w dos tosowa niu
do procesów rozwoju za gospoda rowania,
• nie można wykluczyć koniecznoś ci res trukturyza cji istniejącego s ystemu
za opa trzenia w wodę, z uwagi na s tan sanita rny ujęć.
3.3 Odprowadzenie i neutralizacja ścieków
1) stan istniejący:
• długość sieci ka nalizacyjnej (wg US Zielona Góra stan 31.12.1998 r.) wynosi
ogółem 9,1 km (podano nieaktualizowane przez US dane z 1997 r. ) s za cuje się, że
długość sieci ka nalizacyjnej wzros ła o około 1,5 km, w tym na wsi o 0,5 km)
• gmina jest na jlepiej zaopa trzoną w sieci kanaliza cji, spoś ród ws zys tki ch gmin powia tu
sul ęcińskiego (95% skanalizowania).
• w 2005 r. za kończono moderniza cję mech-biol . oczyszczalni ś cieków w Lubniewica ch i
budowę kanaliza cji sani tarnej w Ja rnatowie i Gliśnie. Efektem była zna cząca poprawa s tanu
czys toś ci jeziora s tanowi ącego odbiornik wód oczys zczonych, ze wzgl ędu na zaos trzenie
przepisów oczys zczalnia wymaga ponownej moderni za cji ,
• zbiorczy s ys tem kanaliza cyjny z siecią przepompowni obejmuje obecnie swoi m
zasi ęgiem Lubniewi ce, Trzcińce i Glisno.
2) potrzeby i możliwości rozwoju:
• dotychczasowy rozwój tych s ys temów nie odpowiada potrzebom ochrony
ś rodowiska .
• włączona zos ta ła do s ystemu zbiorczego wieś Glisno,
• wieś Jarna tów nie jest wyposażona w kanaliza cję,
• oczys zczalnia Lubniewi ce może s tanowić pods tawę dla dalszego rozwoju s ys temu
grupowego obsługującego sąsiednie wsie i zabudowę turys tyczną.
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3.4 Gromadzenie i neutralizacja odpadów stałych
1) stan istniejący:
• neutraliza cja odpadów odbywa się poza obsza rem gminy,
• wys ypisko gminne pomi ędzy Lubniewi cami , a Glisnem nie spełnia ło wymogów
ochrony ś rodowiska ,
2) potrzeby i możliwości rozwoju:
Uwzgl ędnia jąc potrzeby ochrony ś rodowiska i
uwa runkowania przyrodni czofi zjogra ficzne gminy konieczne jes t porządkowanie gospodarki odpada mi s ta łymi :
• wys tępują potrzeby wyzna czenia wiejski ch punktów gromadzenia odpadów we
wsia ch,
• celowa jes t zmiana s ys temu neutraliza cji w opa rciu o ponadgminny zakład utyli zacji
z technol ogi ą recyklingu i kompos towania , w ra ma ch Celowego Związku Gmi n
(CZGK) z lokaliza cją w gmi nie Sul ęcin.
3.5 System zaopatrzenia w energię cieplną
Sys tem zaopa trzenia w ciepło opiera się na niewielki ch kotłownia ch wbudowanych na paliwo
s ta łe. Istniejące źródła ma ją cha rakter wewnątrzzakła dowy lub indywi dualny. W obsza rze
gminy brak jes t s ystemów zdalaczynnych. Celowa jes t w przyszłości res trukturyza cja s ys temu w
opa rciu o paliwa ga zowe i olej opa łowy z utrzymaniem niewiel ki ch kotłowni wbudowanych ze
wzgl ędu na niewielką iloś ć wiel orodzinnej zabudowy w mieście i w obsza rach wiejski ch.
• wys tępują możli woś ci zaopa trzenia w energi ę ciepl ną do cel ów bytowych i
ogrzewania budynków w opa rciu o:
− energię elektryczną z krajowej sieci przes yłu na wa runkach uzgodnionych z Rejonem
Energetycznym,
− ga z przewodowy w Lubniewi ca ch i Gliśni e (docel owo) ga z płynny i olej opa łowy
ww. miejscowoś cia ch (przejś ciowo) i w pozosta łych obsza ra ch wiejs kich.
4. Środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodni cze cha ra kteryzuje si ę wysoki mi wa rtoś ciami i walorami
potwierdzonymi wprowadzeniem s zczególnych form ochrony o znaczeniu ponadlokalnym (cz.
III pkt.1).
4.1 Wartości i walory środowiska przyrodniczego
Gmi na położona jes t w obsza rze Pojezierza Lubuskiego. Powoduje to duże zróżni cowani e
cech ś rodowis ka przyrodni czego. W gminie wys tępują obs za ry wa rtoś ciowe przyrodni czo.
Walory te zwi ązane s ą z wys tępowa niem jezior i rzek, dużymi kompleksami leśnymi ora z
obs za rów o zróżni cowa nej rzeźbie. Domi nują obs za ry w rzeźbie falis tej przy zna cznym
udziale obs za rów pa górkowa to-falis tych.
Wal ory te i wa rtoś ci wyni kają z nas tępujących cech ś rodowiska przyrodni czego:
• sieci hydrogra fi cznej z wys tępowaniem jezior o powierzchni powyżej 50 ha ,
• dużych deni welacji o rzeźbie falisto-pagórkowa tej,
• dużego zróżnicowania ekos ystemów wodnych i leśnych,
Wa rtoś ci i walory ś rodowiska przyrodniczego gminy potwierdzone zosta ły badania mi i
us tanowieniem obsza rów ochrony przyrody. Zna czne obs za ry gminy przyda tne sadła turys tyki
i agroturys tyki.
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4.2 Stan i funkcjonowanie środowiska
Środowisko przyrodni cze w gminie w porównaniu do innych obsza rów województwa
lubuskiego cha ra kteryzuje leps zy s tan sani ta rny. Wynika to z wi ęks zej odpornoś ci
ekos ys temów rol nych i leśnych ora z mniejszej a ntropopresji . Położenie przes trzenne w
oddaleniu od wi ęks zych koncentra cji ludnoś ci i uci ążli wego przemys łu ora z wys tępowa ni e
dużych kompl eks ów leś nych i jezi or s twa rza dobre wa runki za mies zka nia i wypoczynku.
W obs za rze gminy wys tępują zna czne obs za ry bi ol ogi czni e czynne funkcjonujące jako ba nk
genów. Strukturę tych obs za rów wyznacza ją tzw. koryta rze ekologi czne o dużym dyna mizmie
hydrosfery i związanych z nią ekos ys temów i ekonów. Koryta rze ekologi czne obejmują swoi m
zasi ęgiem s trefy alimenta cji wód. Ukła d tej s truktury określa pogl ądowo rysunek 5 i 5a .
Jeziora o zlewnia ch rolni czych i rolni czo-leśnych przepływowych i z li cznymi dopływa mi .
Cha ra kterys tyczna dla tych s truktur jes t duża otwa rtoś ć na a ntropopres je powodującą w
obsza ra ch pogors zenie s tanu sani ta rnego wód i cieków oraz pogors zenie s tanu a tmosfery i
podwyżs zone imisje (opad zanieczyszczeń).
Sta n ś rodowiska przyrodni czego w obsza rze gminy jest zróżni cowany. Cechy i
funkcjonowanie ś rodowiska powodują że w obs za ra ch przylega jących do sieci hydrogra fi cznej
jes t ono ma ło odporne na degrada cje i pres je. Dotyczy to w szczególnoś ci :
• ś rodowiska wodnego,
• wys tępowania erozji wodnej i wietrznej obs za rów o zróżni cowanej rzeźbie terenu,
czemu w większoś ci przeciwdziała ją zalesienia.
W obs za rze gminy wys tępuje lokal ne zagrożenie ś rodowiska zwi ązane z dużą presją w
wyniku:
• opóźnień w porządkowaniu gospoda rki wodno-ś ciekowej we wsi Glisno,
• rozwiniętego ryba ctwa z gospodars twami s tawowymi,
• spalania głównie paliw sta łych w kotłownia ch i gospoda rs twa ch domowych,
• zdeponowanych w ś rodowisku gruntowym zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
z gospoda rki wielkoobs za rowej, które cha rakteryzowa ła duża intens ywnoś ć
produkcji zwierzęcej i wykorzys tywania środków chemi cznych.
Pomi mo zmniejs zenia si ę tych oddzia ływań, s tan czys toś ci jes t nieza dawala jący (III klasa).
Sta n ś rodowiska jes t jednak lepszy niż w wielu obsza ra ch województwa lubuskiego.
Pres ja na środowisko przyrodni cze w gminie ulega zmniejs zeniu w wyniku:
• podjętych dzia ła ń w os ta tniej deka dzie (rozbudowa s ys temu ka nali za cyjnego w
Lubniewi ca ch, i włączenie do s ys temu wsi Glisno ora z porządkowanie gospoda rki
odpada mi komunalnymi ),
• zmniejs za si ę pres ja gos poda rki rolnej na ś rodowis ko w wyniku ograni czeni a
produkcji zwierzęcej o cha rakterze przemys łowym, chemi za cji w produkcji roślinnej
ora z likwida cji gorzelni we wsi Osiek.
4.3 Sieć hydrograficzna
Gęs ta sieć hydrografi czna z niewielkimi rzekami i ciekami oraz jeziorami o zróżni cowanej
odporności i zaawansowaniu procesów eutrofi za cji powoduje, że ś rodowisko przyrodni cze w
gminie wymaga s zczególnej ochrony ekologi cznej. Główny układ hydrografi czny gminy tworzą;
− Lubniewka s tanowi ąca dopływ Wa rty (zlewnia III rzędu) z jeziorami Lubniews ko,
Lubiąż i Krajnik zna jdującymi si ę w górnej zlewni ,
− jezioro Ja rna towskie (Miechowskie) z niewielki mi cieka mi wodnymi .
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5. Środowisko kulturowe
5.1 Stan i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Wielkoś ć obsza rów rolni czej przes trzeni produkcyjnej i s trukturę jej użytkowania określa
tab. 3, a przes trzenne rys . nr 5. Do cha rakterys tycznych uwa runkowań s tanu zaliczyć należy:
• ws ka źni k przyda tnoś ci r.p.p. IUNG jes t niżs zy od przeci ętnego wynosi 62,1 pt. (ś rednia
kra ju 66,6 pt.).
• użytki rolne w gminie za jmują niewielką powierzchni ę (łącznie 22,5%),
• obsza ry rolni cze ma ją zwa rtą s trukturę i s tanowią enklawy ś ródleśne,
• domi nują grunty orne (90%), a zaledwie 10% użytki zielone,
• użytki ziel one (10% gruntów rolnych za jmują niewielkie powierzchnie i nie tworzą
wi ęks zych rozłogów,
Wys tępują następujące uwa runkowania w zakresie ja koś ci rolni czej przes trzeni
produkcyjnej:
- zna czący udzia ł (66%) gruntów o wys oki ch klasach boni ta cyjnych (II-IV) w tym: II
kl . 8 ha , III kl . 442 ha , kl . IV 1498 ha,
- kompleks y na jleps zych gleb w gmi nie wys tępują w obręba ch Lubniewi ce (na
ws chód i południe od miasta ) ora z Glisno,
- zna czna mozaikowa toś ć gleb - obok gleb dobrych i ba rdzo dobrych wys tępują w
sąsiedztwie gleby słabe i ba rdzo s łabe.
• wyks zta łcone kierunki produkcji rolni czej w zakresie:
- produkcji roślinnej dominującej,
• wielos tronnej produkcji zwierzęcej z przewagą bydła oraz trzody chlewnej o
rozwini ętej ba zie produkcyjnej w oś rodka ch po byłych PGR we wsia ch Świerczów,
Trzcince, Ja rnatowie, Suszyca ch i Glisno,
• częś ć obiektów produkcji zwierzęcej obecnie wykorzys tywana w ma łym stopniu lub
niewykorzys tywana (2 bukacia rnie w Sus zyca ch),
• przemys ł przetwórczy i rolno spożywczy na terenie gminy reprezentują gorzelnie w
Gliśnie i Jama towie oraz mieszalnia pasz w Świerczowie,
• do kierunków specjalis tycznych, cha rakterys tycznych dla gminy zali czyć należy
ryba ctwo z gos poda rką jeziorową oraz s tawową: s tawy Rogi - Wa łdowi ce (20 ha) i
Glisno (10 ha ).
5.2 Obszary leśne
Obs za ry leśne i zadrzewień za jmują 8873 ha, co s tanowi 68,55% pow. gminy.
Las y w gminie pozos ta ją w za rządzie zna jduje się w Nadleśni ctwie Lubniewi ce (52%), w
Na dleśnictwie Skwierzyna (25%) i w Nadleśni ctwie Sul ęcin (23%):
• wś ród lasów domi nują siedlis ka boru ś wieżego (79%) i mies za nego ś wi eżego
(17%),
• przeważa ją drzewa s osnowe (96%),
• możli woś ci wykorzys ta nia kompleksu leś nego należy oceni ć jako zna czące w
regi onie:
- lesistoś ć ponad 66%,
- przeciętna zasobnoś ć ok. 180 m 3/ha ,
- przeci ętny wiek 49 la t,
- przeciętny przyrost drzewostanów 3,65 m 3/ha,
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•

mini malne przekroczenia w etata ch ci ęć,
duże zasoby runa leśnego i zwierzyny łownej,
wys tępują zagrożenia lasów czynnika mi biotycznymi .

5.3 Osadnictwo
Główną s trukturę osadni czą gminy tworzy miasto Lubniewi ce z ma łą li czbą ludność, wsie
Glisno i Ja rna tów ora z niewielkie wsie, osady rolnicze i leśne. Wsie i osady
o skupionej zabudowie wykszta łciły si ę przy ośrodka ch rolni ctwa wielkoobsza rowego:
• dominuje osadni ctwo skupione (miasto i wi ęks ze wsie) ze znacznymi ubytkami w
subs tancji wyks ztałconej do 1945 r.,
• za budowa rozproszona wys tępuje w miejs cowości Rogi , w obsza ra ch Lubniewic
ora z nad Lubniewką pozosta łoś ci młynów nad w obs zara ch zalesionych,
• wys tępują his toryczne układy przestrzenne:
- owalni cy w Lubniewi ca ch, Gliśnie i Ja rna towie,
- osa d przy oś rodka ch rol ni ctwa wielkoobs za rowego: Górny Ma jątek, Sobiera j,
Trzcince,
- osa dy przyfabrycznej - Świerczów
• wys tępują późniejsze nawa rs twienia :
- wielodrożni cy w Lubni ewi ca ch ora z Gliśnie i Ja rna towie,
- o rozpros zonej zabudowi e: Rogi (układy ruralis tyczne XIX i pocz. XX w. tzw. osadni ctwo
ła nów leśnych).
5.4 Walory i wartości zabudowy i z agos podarowania
W gmi nie wys tępuje wiel e obi ektów o wa rtoś ci his torycznej w tym wpisanych do
rejes tru za bytków ora z w ewidencji konserwa torski ej. Określa je za łączni k nr 5b.
Wi ęks z oś ć te renów os a dni cz ych za ch owa ła wa l o ry i wa rtoś ci kul tu rowe . Wal ory
a rchi tektoni czno-kra jobra zowe posiada głównie zabudowa reali zowana do 1950 r.
wpis ująca si ę ha rmoni jnie w kra jobra z przyrodni czy i kul turowy. Średni owieczne ukła dy
przes trzenne wys tępują w obs za rze Sta rego Mias ta w Lubniewi ca ch ora z we wsia ch
Glisno i Ja rna tów. Zabudowa zreali zowa na przed 1945 roki em, posia da walory
urba nis tyczno-a rchi tektoni czne. Za budowa real i zowa na w la ta ch 1980-2000, pomi mo
walorów a rchi tektoni cznych pos zczególnych obiektów, nie tworzy ha rmoni jnych zes połów
przes trzennych.
5.5 Krajobraz przy rodnicz o - kulturowy
W gmi nie Lubniewi ce, uwzgl ędnia jąc rzeźbę obs za rów domi nują kra jobra zy falis te, przy
wys tępowa niu fali s to-pa górkowa tych w rejoni e Lubni ewi c i w s ąsi edztwi e Ja rna towa .
Analizując formy kra jobra zu kul turowego s twierdzi ć nal eży, i ż dominujący udzia ł ma ją w
obs za rze gmi ny kra jobra zy falis to-jezi orne.
6. Prawa własności gruntów
Struktura włas noś ci w gminie uległa zmia nie. Na czas sporządza nia Studium z 2000 r.
dominowa ły grunty należące do Ska rbu Pańs twa :
• grunty Ska rbu Pańs twa s ta nowi ły około 81% powierzchni gmi ny, w tym we włada niu ALP
około 66% i AWRSP 15%,
• grunty prywa tne s ta nowi ły ok. 5,5% powierzchni ,
• grunty komunalne nada jące si ę do za gospoda rowa nia i zabudowy to około 242 ha co
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s ta nowi ło 1,9% powierzchni gminy.
Wg s tanu na 1.01.2011 r. nadal dominują grunty należące do Ska rbu Pa ńs twa
• grunty Ska rbu Pańs twa s ta nowi ą około 74% powierzchni gminy, w tym we włada niu PGL
LP (Pa ńs twowego Gos poda rs twa Leś nego Las y Pańs twowe około 69% i ANR (Agencji
Nieruchomoś ci Rolnej) 9%,
• grunty prywa tne s ta nowi ą ok. 12% powierzchni ewidencyjnej gmi ny,
• grunty komunalne nada jące si ę do za gospoda rowa nia i zabudowy to około 189 ha , co
s ta nowi 1,5% powierzchni gmi ny.
7. Jakość życia mieszkańców
Ocena jakoś ci życia mies zkańców nie jes t możli wa wpros t w opa rciu o dane s ta tys tyczne i
jednozna czne kryteria . Do finalnych wnios ków można jednak dojś ć anali zując szereg
skła dowych. Ocenę taką dokona no w opa rciu o anali zy źródeł utrzymania i dochodów ora z
wa runków za mieszkania .
Uwzgl ędnia jąc te kryteria wa runki życia l udnoś ci ocenia si ę ja ko: gors ze ni ż przeci ętne w
województwie l ubus kim głównie z uwa gi na niżs ze dochody i gors ze wa runki mieszkaniowe
przy leps zej dos tępnoś ci us ług.
7.1 Źródła utrzymania i dochody ludności
Głównym źródłem utrzymania ludnoś ci w gminie jes t działal noś ć us ługowa i produkcyjna
w mieś cie, na wsi rol nictwo, leśni ctwo i łowiectwo raz us ługi. Zna czny odsetek osób pra cuje w
us ługa ch komercyjnych i adminis tra cji ora z pobiera zasiłki i zapomogi . Dochody ludności
os zacowano jako ni ższe niż w woj. lubuskim w opa rciu o dochody gmin, analizy struktury
za trudnienia ora z stopy bezrobocia (wg US w Zielonej Górze z 1998 r):
• nis kie dochody pra cujących w gos poda rce na rodowej 785,2 zł (na pods ta wi e
dochodu gmi ny z udziału w poda tku sta nowiących dochody budżetu pańs twa na 1.
pra cującego w gospoda rce narodowej (w woj. lubuskim -1080 zł na 1 pra cującego),
• wys oka s topa bezrobocia 19,2% wyżs za od wojewódzkiej (ś rednia województwa
lubuskiego 13,5%), obniżyła się w roku 2010 do 9%,
• liczba bezrobotnych w gminie: spadek z 336 os. W 1998 r. – do 187 os . w roku 2010.
W roku 2008 zanotowano 130 os . bezrobotnych – spadek był szczególnie zna czący w zakresie
kobiet ze 103 (w 2007 r.) do 62.
• duże zmiany w s trukturze za trudnienia w gospoda rce narodowej:
w gminie: spadek z 607os. – do 244 os ., w tym:
w mieście:
spadek z 421 - do 209 os .
na wsi:
spadek z 186 - do 35 os .
7.2 Warunki zamieszkania
Sta n zasobów mieszkani owych, poś rednio funkcjonowanie s ys temów obsługi ora z s tan
ś rodowiska przyrodni czo-kul turowego mają wpływ na wa runki zamies zkania . Wa runki
zamies zka nia w gminie określa si ę ja ko gors ze ni ż przeci ętne.
Wyni ka to z następujących uwa runkowań:
1) stan zasobów mieszkaniowych:
• gors zy ni ż przeci ętnie s tan techniczny mieszkań wynika jący z wieku subs tancji :
- s ubs ta ncja mi es zkani owa zreal i zowa na do roku 1944 w gmi nie ogółem 72,3%
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(analogi cznie w województwie 50,6%),
- nis kie dochody ludnoś ci nie za pewnia ją ś rodków na niezbędne remonty
i moderni zacje,
• s tanda rd zamies zka nia (wg US Zielona Góra 1998 r.) zbli żony do przeci ętnego:
- za gęs zczenie mies zka ń wi ęks ze ni ż przeci ętne: ogółem w gmi nie 3,45 os oby/1
mieszkanie (woj. lubus kie 3,31 osoby/1 mieszkanie),
- nieco mniejsza liczba osób na 1 izbę wynosząca 0,88 (woj. l ubuskie 0,90),
2
2
- wi ęks za powierzchnia użytkowa w m /1 osobę - w gmi nie 20,8 m /1 os obę
2
(woj. lubuskie -18,9 m /1 osobę),
2) stan sanitarny środowiska przyrodniczego nieco lepszy niż przeciętny,
- s ta n zanieczys zczenia wód powi erzchni owych i podziemnych ora z powietrza od
przeciętny,
- bra k w gminie obiektów powodujących zagrożenia dla ś rodowiska ,
- dogodne wa runki do dals zego porządkowa nia gos poda rki wodno-ś ciekowej w
obsza rze gminy w opa rciu o oczys zczalni ę ścieków w Lubniewi cach,
3) lepsza niż przeciętnie dostępność usług wyni kająca z rozmieszczenia urządzeń
pods ta wowej obs ługi ludnoś ci w Lubniewi ca ch i Gliśnie (w Lubniewi ca ch i Gliśnie
dla 88% l udnoś ci ) ora z niewiel kie odległoś ci wsi Ja ma tów ora z osady Rogi od
Lubniewic.
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III. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
Wyróżniono w tym za kresie uwa runkowania wynika jące ze stanu is tniejącego i
przes ądzonego przepisami szczególnymi . Uwa runkowania ponadlokalne o cha rakterze
przes trzennym w ba rdzo ogra niczonym zakresie określone zos tały w Stra tegii rozwoju
województwa lubus kiego. Z uwa gi na koniecznoś ć określenia w niniejszym s tudium
przes trzennego cha rakteru tych uwa runkowań w obs za rze gminy opa rto si ę na materia ła ch
zebranych w Studium za gospoda rowania przes trzennego województwa gorzowskiego:
• s tan is tniejący i przes ądzony przepisami s zczególnymi (rys . 2 w skali do 1:100000),
• uwa runkowania wynika jące z pona dlokalnej poli tyki przes trzennej (rys . 3 w s kali
1:100000).
Dokonano s tosownych a ktualizacji w zakresie zmian przepisów szczególnych oraz uś ciśleń
przes trzennych na rys . 5 w s kali 1: 25000. Uwa runkowania dotyczące ochrony
a rcheologi cznej określono w opa rciu o Archeologi czne Zdjęcie Polski (rys . 2a w skali 1:25000).
1. Ochrona przyrody
Obs za ry i obiekty s zczegól nej ochrony przyrody us ta nowi one zos ta ły w opa rci u o
us tawę o ochronie przyrody.
1.1 Obszary ochrony przyrody
W gminie wys tępują obs za ry s zczególnej ochrony przyrody określone w częś ci IV, pkt. 4.1,
rys 5 i 5a , w tym rezerwa t, obs zary krajobra zu chronionego, zespół przyrodni czo-krajobra zowy
ora z użytki ekologiczne.
1.2 Obiekty ochrony przyrody
W obsza rze gminy wys tępują obiekty przyrodni cze szczegól nie chronione, do których
zalicza ją się pomniki przyrody. Stan i ch udokumentowania określa tab. nr 4 ora z rys . 5. Stan
udokumentowa nia tych obiektów jest niewys ta rczający.
2. Ochrona zasobów środowiska kulturowego
W gminie wys tępują obsza ry ś rodowiska kul turowego podlegające odrębnym regulacjom
us tawowym. Obsza ry te określono w części IV, pkt. 4.1 oraz na rys . 5 i 5a .
2.1 Obszary leśne, lasy ochronne
Obs za ry leśne i las y ochronne ora z inne nieruchomoś ci przezna czone na cele gospoda rki
leśnej podlega ją regula cjom „us tawy o lasa ch". Obs za ry te wchodzą w s kład Na dleśnictw
Lubniewi ce, Skwierzyna i Sul ęcin.
Celowe jes t sukces ywne nada wanie s tatusu lasów ochronnych w koryta rza ch
ekologi cznych. Zasadne s ą zalesienia w obręba ch Glis no, Ja rna tów i Rogi , ze wzgl ędów:
• na wyrównanie granicy rolno-leśnej,
• zalesienie niski ch klas boni ta cyjnych gruntów rolnych nieprzyda tnych dla i nnych
funkcji ,
• utworzenie wi ększego kompleksu leśnego w obsza rze rolno-leśnym (na ws chód od
Glisna)
• kra jobra zowych zapewniając przesłanianie obiektów dysha rmoni jnych w „otwa rtym
krajobra zie" (linie napowietrzne, budynki), których przekszta łcenie nie jes t zasadne
i możliwe ze wzgl ędów funkcjonalnych i ekonomicznych),
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Zalesienia w obs za ra ch łąk ś ródleśnych i nieużytków s tanowi ących bazę dla różnorodnoś ci
biologi cznej nie s ą wskazane. Możliwoś ci zalesień ogra niczają ponadto wysokie klasy gruntów
rol nych. Obs za ry do zalesień określono pogl ądowo na rys . 3 i uś ciślono na rys . 5.
2.2 Kompleksy gleb podlegające ochronie
Kompleks y gleb podlegających ochronie us tawowej w s posób zgeneralizowa ny określa rys .
3 ora z ba rdziej s zczegółowo rys . 5 zali czono do ni ch gleby kl . IV o pow. powyżej 1 ha ora z kl . II
i III o pow. powyżej 0,5 ha . Pona dto określono obs za ry użytków zielonych, w których
domi nują grunty orga ni czne. W wi ększoś ci obsza rów rolni czych gminy wys tępują grunty rolne
podlega jące ochronie.
2.3 Złoża surowców geologicznych
Złoża s urowców geol ogi cznych o zna czeni u ponadlokal nym nie wys tępują w gminie.
Część obsza ru gminy zosta ła ujęta w koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie ropy naftowej i gazu
ziemnego „Sulęcin-Międzyrzecz nr 15/97/p z dnia 28.04.1997 r. ważna do dnia 28.04.2015 r.
2.4 Ochrona wód
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Gorzows kiego us tal one zos ta ły perspektywi czne
klas y czys toś ci wód rzeki Lubniewki II klasa.
2.5 Ochrona obiektów o wartości archeologicznej i historycznej
W obs za rze gmi nny wys tępują zasoby ś rodowiska kul turowego podlega jące odrębnym
regula cjom us ta wowym. Objęte ochroną s ą obi ekty a rcheol ogi czne (ta b. 5a i rys . 2a ).
Obiekty a rcheol ogi czne wykl uczone z zabudowy ora z za gos poda rowania nierolni czego i
nieleś nego (grodzis ka , cmenta rzys ka ) ora z wyma ga jące wyprzedza jących bada ń
a rcheol ogi cznych (osady, s ta nowis ka wiel okul turowe i wiel koobs za rowe określ ono na rys .
5). Obiekty o wa rtoś ci his torycznej wpisane do rejes tru za bytków i w ewi dencji
konserwa tors kiej proponowane do objęcia ochroną określa tabela 5a . Wi ęks ze obs za ry
podlega jące ochronie określono na rys . 5. Przepis y ochronne dotyczące zagos poda rowa nia
obs za rów, terenów i obiektów zabytkowych us talonych i pos tul owanych do ochrony
określono w częś ci IV pkt. 4.1.
3. Ponadlokalny system obsługi ludności
Oś rodkiem powia towym jes t mias to Sulęcin. Obsługę regionalną gminy zapewniają Gorzów
Wl kp., Zielona Góra ora z w zakresie wyspecjalizowanego s zkolni ctwa wyżs zego, szpitalni ctwa i
opieki klinicznej Poznań i Szczecin.
4. Ponadlokalne systemy obsługi technicznej
4.1 System drogowy
Pods tawowy s ys tem powiązań drogowych gminy opa rty jes t na układzie dróg
ponadlokalnych należą do ni ch drogi :
• kra jowa nr 133 rela cji : za pewnia jąca powi ązanie z przejś ciem gra ni cznym Sta ry
Kos trzyn oraz Skwierzyną ora z poprzez drogę kra jową 132 z Gorzowem Wlkp.,
• wojewódzkie:
• nr 136 rel a cji : droga kra jowa nr 133 - Lubniewi ce -Glisno, droga kra jowa nr 137
za pewnia jąca połączenie z Sul ęcinem i Mi ędzyrzeczem,
• powiatowe:
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nr 11420 rela cji Lubniewi ce - (Osiecko - Sokola Dąbrowa w gm. Bledzew)
nr 11421 rela cji : Lubniewi ce - Ja rnatów - (Miechów gm. Sul ęcin),
nr 11422 rela cji : droga woj. 136 - Glisno - (Grochów gm, Sul ęcin),
nr 11423 rela cji : Lubniewi ce - Trzci ńce,
nr 11 449 rela cji : : Lubniewi ce - Glisno - Trzemeszno Lubuskie (gm. Sulęci n),
nr 11453 rela cji : Glisno-(Nowa Wieś w gm. Bl edzew).
Drogi nr: 11421, 11449 (częś ci owo) ma ją nawi erzchnie twa rde, pozos ta łe w wi ęks zoś ci
gruntowe. Ogra ni czenia dla ruchu na drodze wojewódzkiej nr 136 wys tępują w
Lubniewi cach.
4.2 System kolejowy
W obs za rze gminy ni e wys tępują urządzenia trans portu kolejowego. Li nia kolejowa w
obs zarze gminy Lubniewi ce zosta ła zdemontowana w latach powojennych.
4.3 System przesyłu informacji i łączności
Powi ązania s ys temu poprzez central ę telefoni czną w Lubniewi ca ch z gorzowską s trefą
numeryczną. Sieć telefoni czna w za kresie głównych powi ąza ń kabl owa , doziemna. W
obsza rach wiejski ch wys tępują sieci napowietrzne.
4.4 System elektroenergetyczny
W obsza rze gminy znajduje si ę linia 110 kV zapewnia jąca powiązania poprzez GPZ 110/15
„Sulęcin" i GPZ 110/15 „Gorzów". Obs ługę miasta i gminy Lubniewice zapewnia sieć ś redniego
napi ęcia 15 kV z trans formacją na sieć 0,4 kV. Część obsza ru gminy zasilana jest z GPZ 110/15:
Sulęcin, Gorzów „Jedwabie" i z GPZ w gm. Bledzew. Sieci 15 kV główne napowietrzne, a sta cje
15/0,4 kV słupowe i linie kablowe doziemne. Przestrzenne rozmieszczenie głównych urządzeń
s ys temu w obsza rze gminy określa rysunek 5 i 5a .
Utrzyma nie właś ci wych wa runków eks ploa ta cji i bezpieczeńs twa wymaga wprowadzenia
ograni czeń w zagospoda rowaniu terenów w s ąsiedztwie:
• linii elektroenergetycznych 110 kV, z koryta rzem technicznym o szerokoś ci 20 m od
osi linii (po obu strona ch) z zakazem zabudowy i za gospoda rowania
przezna czonego do s ta łego pobytu ludzi ora z wszel ki ch za drzewień w odległoś ci
10 m od osi linii li cząc od obrysu korony drzewa,
• na powietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, w pasie koryta rza techni cznego
o s zerokości minimum 7 m (po obu s trona ch) z w/w ograniczeniami dla
za gospoda rowania ora z z zaka zem zadrzewień w odległoś ci 6 m od osi li nii do
obrysu korony drzewa.
4.5 System zaopatrzenia w gaz
W okresie s porządzania Studium (2000 r.) odbiorcy w mieście i gminie Lubniewi ce nie byli
zaopa trywa ni w ga z z s ys temów przewodowych. Zaopatrzenie opa rte było o gaz płynny.
W 2007 r. 127 mieszkań było obs ługiwanych w gaz z sieci.
5. Uwarunkowania wynikające z polityki regionalnej
Wers ja pods ta wowa Studium opra cowana zos ta ła w opa rciu o Studium zagospoda rowania
przes trzennego województwa gorzows kiego, opra cowanego dla obs zarów północnych woj.
lubus kiego, w tym gminy Lubniewice. Plan zagospoda rowania przes trzennego województwa
lubuskiego przyjęty zos ta ł po przyjęciu Studium Lubniewi c.
Opra cowana i przyjęta była Stra tegia rozwoju województwa l ubuskiego. Cele rozwoju
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uwzgl ędniające kierunki polityki przes trzennej pańs twa i polityki regi onalnej określone w w/w
dokumenta ch były zbieżne:
1) w studium zagospodarowania przestrzennego województwa gorz owskiego:
GŁÓWNYM CELEM STRATEGICZNYM WOJEWÓDZTWA JEST ZMNIEJSZENIE DYSTANSU
CYWILIZACYJNEGO DO WYSOKO ROZWINIĘTYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
Cele ws półzależne:
• efektywny ekonomi cznie rozwój w opa rciu o wal ory przes trzennego położenia na

głównym ki erunku i ntegra cji z UE i tworzenie„s zans dl a ka żdego" ja ko ba zy
procesów rozwoju,
• ochrona i ra cjonalne użytkowani e ś rodowis ka przyrodni czego ora z dziedzi ctwa
kulturowego przygrani cza jako podstawy rozwoju województwa ,
• ks zta łtowanie ładu przes trzennego ja ko czynni ka popra wy jakoś ci życia i
ś rodowiska przyrodniczego ora z efektywnoś ci gospoda rowania.
2) głównym uwarunkowaniem w strategii województwa lubuskiego była misia i
główne cele rozwoju:
WZROST POZIOMU CYWILIZACYJNEGO l ZAPEWNIENIE TRWAŁEJ KONKURENCYJNOŚCI
REGIONU POPRZEZ WYKORZYSTANIE POŁOŻENIA PR Z YGR ANICZ NEG O, WALORÓW
Ś ROD OWISK A PR Z YROD NICZEG O l PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.
ora z cele główne:
- konkurencyjna gospoda rka z silnym sektorem MSP (cel l),
- rozwini ęta infrastruktura techni czna i komunalna (cel II),
- wysoki poziom wyks ztałcenia i nauki (cel III),
- turys tyka , rekrea cja i sport a tutem regionu (cel IV),
- wielofunkcyjny rozwój terenów wiejski ch (cel V),
- poprawa stanu ś rodowiska (cel VI),
- kultura czynnikiem wzros tu jakoś ci życia (cel VII),
- aktywna współpra ca transgrani czna i mi ędzyregionalna (cel VIII),
- skuteczna polityka społeczna i poprawa bezpieczeńs twa publicznego (cel IX).
Uprzednio określona mis ja jes t zbieżna z głównym celem stra tegi cznym północnej
częś ci województwa lubus kiego ora z z celem poli tyki rozwoju przes trzennego ok reś l onym
w S tudi um za gos poda rowa ni a przes trzennego województwa gorzowskiego.
G łówny cel pol i tyki p rzes trzennej to tworzeni e wa runków do rozwo ju w
ks zta łtowa niu przes trzeni otwa rtej na współpra cę trans gra ni czna i mi ędzyregionalną wg
zas ad społecznej gos poda rki rynkowej w wyni ku moderni za cji i rozwoju i nfras truktury
społecznej i techni cznej umożliwia jącej wykorzys tanie potencja łu zasobów i walorów
województwa .
Głównym celem strategicznym polityki przestrzennej w obs za rze ca łego województwa , a
wi ęc i uwa runkowaniem dla gminy jest:
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI OTWARTEJ, CZYSTEJ l INNOWACYJNEJ
co oznacza :
- otwa rcie na współpra cę w realiza cji celów poli tyki przes trzennej rozwoju kra ju jako
pods tawy do realizacji celów wspólnych z s ąsiadami regionalnymi , samorządowymi
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i podmiotami gospodarczymi ,
• efektywne s truktury otwa rte dla procesów ws zechs tronnego rozwoju w zakresie
s ys temów obs ługi l udnoś ci i gospoda rki w s ferze infras truktury społecznej i
techni cznej,
• s truktury uwzgl ędnia jące ład ekol ogi czny i a rchitektoni czny w kra jobra zie
przyrodni czym i obs zara ch osadni czych,
• s truktury sprzyja jące pos tępowi i innowacyjnoś ci w wyniku ks ztałtowania
a trakcyjnych struktur przyja znych ludziom i ś rodowisku.
Wobec wys tępującej zbieżności celów za pods ta wę do formułowania polityki przes trzennej
gminy można przyjąć uwa runkowania polityki przes trzennej określonej w uprzedni o
wymienionym „s tudium wojewódzki m" (rys . 3). Wni oski do Stra tegii rozwoju województwa
lubus kiego za warto w częś ci IV, pkt. 7.
3) 19 grudnia 2005 r. dokonano aktualizacji Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego z
horyzontem czasowym do 2020 rok u, w którym określono 4 cele s tra tegi czne.
Pos zczególnym celom s tra tegi cznym przypisano cele opera cyjne, które zosta ły s formułowane
w oparci u o przeprowadzone konsul ta cje społeczne ora z dokonane oceny realizacji
dotychczasowej s tra tegii rozwoju.
Cel strategiczny 1. ZAPEWNIENIE PRZESTRZENNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
SPÓJNOŚCI REGIONU – określono nas tępujące cele opera cyjne:
− moderniza cja
infrastruktury transportowej
ora z
zwi ększenie
dos tępnoś ci
komunika cyjnej regionu,
− udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury techni cznej i komunalnej poprawia jącej
wa runki życia ora z podnos zącej a trakcyjnoś ć inwestycyjną obsza rów aktywnoś ci
gospoda rczej.
− udoskonalenie i rozbudowa infras truktury społecznej – w s zczególnoś ci w sfera ch
eduka cji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej.
− uspra wnianie s ys temu tra nsportu publi cznego z wykorzys taniem pa rtnerstwa publicznoprywa tnego,
− ws poma ganie procesów rewi taliza cji miast i obsza rów wiejski ch,
− podejmowanie działań na rzecz zrównowa żonego rozwoju obsza rów wiejski ch,
− uzys kiwanie trwałych efektów płynących ze współpra cy transgra ni cznej i
mi ędzyregionalnej,
− ws piera nie dzia łań na rzecz zwi ększenia tożsamoś ci regionalnej.
Cel strategiczny 2. PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZEŃSTWA,
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO NAUKI ORAZ INFORMATYZACJA
SPOŁECZEŃSTWA.– określono nas tępujące cele opera cyjne:
− podniesienie jakości ks ztałcenia na poziomie ponadgimna zjalnym i wyżs zym,
− wzmocnienie i us tabilizowanie kadry naukowej ora z rozwój bazy naukowo- bada wczej
lubuski ch uczelni oraz s tymulowanie i ch współpra cy,
− dostosowanie ks ztałcenia do potrzeb regionalnego rynku pra cy i s tanda rdów UE,
− wyrównanie szans eduka cyjnych dzieci i młodzieży,
− ws piera nie dzia łań na rzecz rozwoju społeczeńs twa informa cyjnego,
− ograni czenie zakresu i s kutków wykl uczenia społecznego osób i rodzin, i ch integra cja ze
społeczeńs twem ora z wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży.
Cel strategiczny 3. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU
PODNIESIENIE POZIOMU TECHNOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW I ICH INNOWACYJNOŚCI
DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ – określono następujące cele opera cyjne:
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− uspra wnienie mechani zmów trans feru innowa cji i technol ogii oraz wzrost efektywnoś ci
ws półpra cy s trefy gospoda rki i ins tytucji naukowych,
− rozwój ins tytucjonalnego i kapi ta łowego otoczenia biznesu.
Cel strategiczny 4. EFEKTYWNE, PROROZWOJOWE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO – określono nas tępujące cele
opera cyjne:
− wykorzys tanie walorów środowiska i dziedzictwa kul turowego dla rozwoju turys tyki ,
− promocja walorów turys tycznych i stworzenie s ys temu informa cji turys tycznej,
− podejmowanie przedsi ęwzi ęć kulturalnych tworzących a trakcyjny wizerunek
województwa .
Stra tegia rozwoju województwa lubuskiego obecnie jest w trakcie a ktualizacji na
podsta wie uchwa ły Nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 ma rca 2010
r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i ha rmonogramu opra cowania aktualizacji „Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego”.
4) 21 ma rca 2012 r. uchwa łą Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego dokonano
aktualiza cji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Lubuskiego (przyjętego
2 pa ździernika 2002 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwa łą Nr
XXXVII/272/2002 i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr
105, poz. 1279 z dnia 18 listopada 2002r.) ustalając propozycje rekomenda cji dla gmin:
• W za kresie s truktury przes trzennej:
- Podjęcie dzia łań w zakresie zapewnienia ładu przes trzennego na terenie gminy poprzez
ra cjonalizację użytkowania przes trzeni i zapobiegania jej degra da cji ;
- Stworzenie wa runków umożliwia jących uporządkowanie obs za rów funkcjonalnych na
terenie gminy, w tym infras truktury techni cznej;
- Podjęcie dzia łań zwi ększa jących efektywnoś ć gospoda rowania przestrzeni ą;
- Stworzenie wa runków pozwalających na kszta łtowanie procesów urba niza cji w celu
osi ągni ęcia najkorzys tniejs zych rozwiązań przes trzennych;
- Podjęcie działań zwi ększa jących odpornoś ć s truktury przes trzennej gmi ny na
za grożenia wynika jące z eks tremalnych zjawisk przyrodniczych i katas trof;
- Dążenie do osiągni ęcia wysokiej jakości ś rodowiska przyrodni czego poprzez ochronę i
odpowiednie użytkowa nie;
• W za kresie miejs ca w strukturze przes trzennej województwa :
- położenie gminy w jednym z głównych pasm rozwoju przes trzennego województwa , w
III Pa neuropejskim Koryta rzu Transportowym, wzdłuż autostra dy A18, generującym
rozwój społeczno - gospoda rczy;
- wykorzys tanie położenia gminy na turalnych i ba rdzo cieka wych zasoba ch
przyrodni czych i kulturowych do rozwoju turys tyki i rekrea cji ora z związanych z nim
us ług ora z s tworzenie centrum wypoczynkowo - turys tycznego;
• Pozos tałe rekomenda cje wynika jące ze Zmiany PZPWL:
- Moderni za cja infras truktury tra nsportowej ora z zwi ęks zenie dos tępności
komunika cyjnej;
- Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury techni cznej i komunalnej poprawia jącej
wa runki życia ora z podnos zącej a trakcyjnoś ć inwestycyjną obsza rów aktywności
gospoda rczej;
- Udoskonalenie i rozbudowa infras truktury społecznej - w szczególnoś ci w s fera ch
eduka cji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej;
- Us prawnienie s ys temu transportu publi cznego z wykorzys taniem pa rtners twa
publiczne - prywa tnego;
- Uzyskanie trwa łych efektów płynących ze współpra cy mi ędzyregionalnej;
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Ws pieranie dzia łań na rzecz zwi ększenia tożsamoś ci regi onalnej,
Wykorzys tanie walorów ś rodowiska i dziedzi ctwa kul turowego dla rozwoju turys tyki
Promocja walorów turys tycznych i s tworzenie s ys temu informa cji turys tycznej;
Podejmowanie przedsi ęwzi ęć kul turalnych tworzących a trakcyjny wizerunek regionu i
województwa ;
- Podniesienie jakoś ci ks ztałcenia,
- Dostosowanie ks ztałcenia do potrzeb regionalnego rynku pra cy i s tanda rdów UE,
- Wyrównanie szans eduka cyjnych dzieci i młodzieży,
- Ws pieranie dzia łań na rzecz rozwoju społeczeńs twa informacyjnego,
- Ograni czenie zakresu i skutków wykluczenia społecznego osób i rodzin, i ch integra cja
ze społeczeństwem oraz wyrówna nie szans rozwojowych dzieci i młodzieży;
- Rozwój ins tytucjonalnego i kapita łowego otoczenia biznesu;
- Ws pieranie wzros tu za trudnienia i mobilnoś ci za wodowej;
- Poprawa jakoś ci s tanu ś rodowiska przyrodni czego;
- Ks ztałtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakoś ci życia ;
- Rozbudowa i przebudowa sieci dróg komunika cji rowerowej o zna czeniu
mi ędzyregionalnym i międzyna rodowym;
W ra ma ch programów rządowych przewiduje się moderni za cję sieci ga zowej wysokiego
ciśnienia DN 1400, 8,5 MPa i lokaliza cję drugiej ni tki wdróż is tniejącej sieci, o taki ch samych
pa ra metra ch.
W ra mach programów wojewódzki ch przewidziano jedną inwes tycję na terenie gminy
Lubniewi ce:
„Rozwój bazy hotelowej w północnej części województwa lubuskiego jako modelowy
ośrodek kształcenia kadry dla kierunku turystyka. Remont Pałacu w Rogach, Adaptacja na
ośrodek szkoleniowo-nauk owy PWSZ w Gorzowie Wlkp.”
-

Poś rednio Gminę Lubniewi ce dotyczą również inwes tycje zwi ązku gmin, m.in. :
- Rozbudowa istniejących za kła dów w Długos zynie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
- Utworzenie wspólnego s ys temu gospoda rowania odpadami dla zakładu
za gospoda rowania odpadów w Długos zynie (CZG - 12) i gminy miejsko -wiejs kiej
Słubi ce
- Budowa instala cji termi cznego zagospoda rowania odpadów CZG - 12 w Długoszynie
5) dnia 13 grudnia 2011 r. Rada Mi nistrów przyjęła Koncepcję przes trzennego
za gospoda rowania kra ju 2030 (KPPZK) opublikowana w Moni torze Polski m z 2012 r., poz.
252 – z dokumentu nie wynikają bezpośrednie wytyczne dla za gospoda rowania gm.
Lubniewi ce. Studium uwa runkowań i kierunków za gospoda rowania przes trzennego gminy
Lubniewi ce w za łożeniach zbieżne jes t z rozwiązaniami przyjętymi ww. dokumencie.
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6. Uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych
Lokalizacja obiektów stałych lub tymczasowych:
- o wysokości 100 m i w ięcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody,
wymagają z głoszenia do Prezes a Urzędu Lotnictwa Cywilnego właś ciw ego organu
nadzoru nad lotnictwem wojskowym i oznakowaniu jako przeszkody lotnicze,
- o wysokości 50 m i więcej powyżej poziomu otacz ającego t erenu lub w ody,
wymagają z głoszenia do właś ciw ego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym.
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