IV. POLITYKA PRZESTRZENNA
Cel i kierunki s tra tegii rozwoju wyzna cza ją cele i kierunki poli tyki przes trzennej gminy
ora z zespół dzia ła ń zapewnia jących wykorzys tanie s za ns rozwojowych wynikających z
nas tępujących uwarunkowań:
• regionalnej poli tyki przes trzennej (pańs twa i województwa),
• możliwoś ci rozwoju przes trzennego w opa rci u o miejs cowe walory i zasoby gminy
(kierunki za gospoda rowa nia przes trzennego określono w pkt. 5).
Poli tyka regionalna ma cha ra kter proekologi czny ukierunkowany na ochronę wód ora z
prorozwojowy w zakresie rozwoju s ys temów tra nsportu drogowego (o znaczeniu
mi ędzyna rodowym, transgrani cznym i krajowym) ora z w odniesieniu do rozwoju wsi i
obsza rów wiejski ch. Spójnoś ć polityki gminy z polityką regionalną za pewni optymalne efekty i
umożliwi uzys kanie doda tkowych ś rodków ekonomi cznego wspa rcia wynika jących z
proekologi cznej i prorozwojowej polityki pańs twa i U.E. w wymienionych uprzednio
za kresa ch.
1. Uwarunkowania polityki przestrzennej wynikające z założeń strategii rozwoju gminy
1.1 Cele rozwoju gminy
Cele s tra tegi czne precyzują ogólne ki erunki dzia ła ń rozwoju s połeczno-gospoda rczego i przes trzennego gminy.
Głównym celem wspólnoty samorządowej jest poprawa warunków życia mieszkańców w
bytowym i kulturowym wymiarze.
Uwzgl ędnia jąc s tra tegi ę rozwoju kra ju, w której jednym z głównych kierunków działań
jes t integra cja z Uni ą Europejską ora z przygra ni czne położenie województwa lubuskiego cel
ten można uś ciśli ć następująco:
SPROSTANIE WYZWANIOM CYWILIZACYJNYM W POPRAWIE WARUNKÓW ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
Z powyżs zego wynika ją następujące współzależne cele stra tegiczne:
1) w sferze gospodarczej wzrost dochodów indywidualnych i zbiorowych
mieszkańców i gm iny , a wi ęc mechani zmu zasil a jącego proces y rozwoju w
za daniach własnych,
2) w sferze społecz nej tworzenie pods taw do postępu cywilizacyjneg o w
kulturowym wymiarze z zachowaniem własnej tożsamości, głównemu
podmiotowi procesu rozwoju jakim jest człowiek,
3) w sferze przestrzennej ef ektywne wyk orzystanie zasobów i walorów w
obszarze gminy w realizacji uprzednio wymienionych celów.
Real i za cja tej mis ji i z wi ąza nych z ni ą cel ów w s ferze s połecznej i gospoda rczej,
uwzgl ędniając zasoby i walory gminy wyzna cza główny cel w s tra tegii działań. Głównym celem
s trategi cznym jes t:
ZAPEWNIENIE ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNYCH JAKO GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA
ZASILANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU.
Cele współzależne:
1) ochrona wartości przyrodniczych, historyczno-kulturowych i przes trzennych
s tanowi ących pods tawy rozwoju funkcji turys tycznej,
2) efektywne wykorzystanie do rozwoju funkcji turystycznych obszarów
przywodnych zwi ęks zenie pojemności turys tycznej terenów wypoczynku
przywodnego ta k publi cznych ja k i zbi orowego i indywi dual nego użytkowa nia na
zasadach komercyjnych:
− powi ększenie terenów wypoczynku przywodnego,
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− tworzenie warunków do zagospoda rowania nowych terenów bazy turys tycznej w
różnych forma ch,
3) zapewnienie k onk urency jnej i wszechstronnej oferty w podaży produk tu
turystycznego:
− w dos tosowaniu do popytu i walorów położenia oraz potrzeb „od funkcji
turys tycznych do funkcji uzdrowiskowych",
− preferowanie form użytkowania terenów o wysokiej wa rtoś ci ekonomi cznej w
za gospoda rowaniu turys tycznym i pa raturys tycznym (wysoki wzros t wartości
nieruchomości ).
4) rozwój bazy usługowo-wytwórczej dla potrzeb turystów i mieszkańców,
5) wielofunkcyjny rozwój rolnictwa:
− zwi ązany z rynkiem turys tycznym (agroturys tyka , zaplecze żywieniowe),
− drobną wytwórczoś cią i usługami .
1.2 Długofalowe kierunki działań strategicznych.
W s tra tegii długookres owej uwzgl ędniając wys tępujące uwa runkowania us trojowe,
proponuje się nas tępujące kierunki dzia łań:
1) głównym, długofalowym kierunkiem działań strategicznych w sferze
społecz nej, g ospodarczej i przestrzennej będzie tworzenie warunków do
rozwoju.
Ozna cza to prowadzenie działań umożliwia jących realizację:
− potrzeb i aspira cji samorządu lokalnego w odniesieniu tak do odrębnoś ci jak i
zbiorowoś ci,
− za dań wyni kających z polityki ponadlokalnej ora z podmiotów gospoda rczych w
realiza cji celów wspólnych,
2) współzależne kierunki działań długofalowych:
a) tworzenie warunków sprzyjających aktywności głównego podmiotu rozwoju:
• inwes towanie w „czynnik ludzki",
• ochrona i ks zta łtowanie ś rodowis ka człowieka w obs za ra ch przyrodni czych i
przyrodni czo-kul turowych,
b) zapewnienie zasilania kapitałowego procesów rozwoju z:
• dochodów własnych samorządu gminy (indywidualnych i wspólnoty),
• dopływu ś rodków ekonomi cznego wspa rcia (poli tyka regionu i kra ju ora z
integra cyjna UE-promocja, lobbing i przygotowanie progra mów),
• organiza cja grup kapita łowych (promocja i koordynacja),
c) tworz enie warunk ów sprzyjających działalności podmiotów g ospodarczych
s zczególnie zwi ązanych z turys tyką i wielofunkcyjnym rozwojem wsi i
rolni ctwa w obsza rze gminy:
• promocja gminy i lobbing,
• uła twione wa runki do podejmowania działalnoś ci gospoda rczej zapewnienie
podaży a trakcyjnych nieruchomości dla rozwija jących działalnoś ć),
• czynnik l udzki : eduka cja , przys tosowanie zawodowe, organi za cja grup
kapi ta łowych, a s zczególnie zespołów produkcyjno-wytwórczo-rynkowych
producentów rolnych (produkcja rolna - przechowalni ctwo i zwi ązane z nim drobne
przetwórs two - sieć handlowa - ma rketing),
• dogodne wa runki w zakresie i nfras truktury (techni cznej, obs ługi finansowo-prawnej, społecznej),
• s tan i jakoś ć przes trzeni przyrodni czo-kulturowej.
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1.3 Sposób prowadzenia działań strategicznych
Proponuje si ę prowa dzeni e dzi a ła ń współzależnych na uprzedni o określ onych
kierunka ch działań długofalowych.
Tworzenie warunków do rozwoju oparte będzie na:
1) wykorzystaniu:
a) możliwości i zasobów potencjału społeczno-gospodarczego gminy, (strategia
autonomiczna i dostosowawcza),
b) szans wynikających z procesów integracji europejskiej oraz polityki rozwoju
regionalneg o (w tym pa ńs twa , województwa , powia tu, i s ąsiedni ch gmi n) o
proekologi cznym (strategia ofensywna i dostosowawcza), i prorozwojowym
cha rakterze, (strategia dostosowawcza i ofensywna ewentualnie autonomiczna lub
w niesprzyjających uwarunkowaniach defensywna),
2) koncentracji działań:
a) w realizacji celów wspólnych, lokalnych i ponadlokalnych w obszarze gminy
- wyni ka jących z prorozwojowych i proekologi cznych walorów, (s tra tegia
ofens ywna i dos tosowa wcza , w niesprzyjających uwa runkowaniach defens ywna),
b) w zakresach o wiodącej roli w uzyskaniu wielostronnych efektów w s ferze
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, do których zalicza si ę:
• ins trumentacje procesów rozwoju (zawsze strategia ofensywna):
- określenie celów, kierunków i zakresu działań,
- zasilanie kapi tałowe z udzia łem środków zewnętrznych,
- promocja i lobbing,
• infras trukturę s połeczną „inwes towa nie w czynni k ludzki" - wiodący w procesa ch
rozwoju, (globalnie strategia dostosowawcza i autonomiczna):
- aktywnoś ć mieszkańców - promocją gminy,
- integra cja wspólnoty samorządowej,
- przeciwdzia łanie pa tologiom społecznym,
- ochrona i ks zta łtowanie ś rodowiska człowieka - s ys temy i nżynieryjnej ochrony
ś rodowiska : strategia ofensywna, i ns trumenta cja w ochronie wa rtości kul turowych:
strategia dostosowawcza,
• infras trukturę techni czną s ys temów obsługi l udnoś ci i gospoda rki (pods tawy
rozwoju):
- s ys temy inżynieryjnej ochrony ś rodowiska, (globalnie strategia ofensywna,
w niesprzyjających uwarunkowaniach dostosowawcza lub autonomiczna,
a w zaopatrzeniu w gaz przewodowy dostosowawcza),
- s ys temy transportu i łącznoś ci , (strategia ofensywna i dostosowawcza, w
niesprzyjających uwarunkowaniach defensywna).
1.4 Główne źródła zasilania procesów rozwoju.
1) środki własne za sila ne w opa rci u o wzros t dochodów (zasila nie ka pi ta łowe
rozwoju) z zasilaniem z:
a) gospodarka nieruchom ościami:
• obrót gruntami z przeznaczeniem części nieruchomoś ci rolnych dla potrzeb rozwoju
turys tyki, obiektów i nfras truktury, drobnej wytwórczości i usług pa ra turys tycznych:
• wzros tu wa rtoś ci nieruchomoś ci :
- w mieście dla potrzeb funkcji turys tycznych, mieszkalnych i usługowo-wytwórczych,
- w obs za ra ch wiejs ki ch dla funkcji : a groturys tycznych, turys tyczno-l etniskowych,
mies zkalni ctwa , rozwoju drobnego przechowalnictwa i przetwórs twa ,
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b) restrukturyzacja rolnictwa:
• dla potrzeb rynku turys tycznego;
- rozwój produkcji sadowni czo-ogrodni czej,
- produkcja zdrowej żywnoś ci,
- rozwój przechowalnictwa ,
• wprowadzenia ba rdziej efektywnej s truktury:
- organiza cyjnej producentów rolnych, umożliwiającej ograni czenie kosztów
poś redni ctwa w odniesieniu do rela cji producent-konsument,
- przes trzennej gospoda rstw rol nych z dostosowaniem wielkoś ci ą gospoda rs twa do
rodza ju produkcji i zwa rtego rozłogu gruntów o dogodnych wa runka ch obs ługi
(zmniejszenie kosztów obs ługi mechanicznej),
c) dodatk owe dochody z:
• obsługi turys tyki ,
• rozwoju przetwórs twa drewna ora z produkcji i dzia łalnoś ci budowlanej,
d) rozszerzanie rynk u wewnętrzneg o gminy w zakresie a rtykułów żywnoś ciowych
i usług poprzez rozwój turys tyki :
• pobytowej, letniskowej oraz agroturys tyki, a docelowo rehabilita cyjne-uzdrowiskowej,
• specjalistycznej:
- motorowej, rowerowej, konnej i pieszej,
- zwi ązanej z wykorzys taniem kompleks u leśnego (myślistwo, zbiera ctwo runa
leśnego) i wędka rs twem,
2) środki zewnętrzne (ekonomicznego wspa rcia i pomocowe):
• progra my i projekty transgrani czne w zakresie:
- ochrony ś rodowiska i rolni ctwa ekologi cznego,
- kul tury w tym ochrona dziedzi ctwa his torycznego i wymiana kul tural na (plenery i
wa rs ztaty plastyczne, imprezy folklorys tyczne ś rodowisk mniejs zoś ciowych i
komba tanckich),
- działalnoś ci komercyjnej spółek z kapi tałem mieszanym,
• fundusze i funda cje celowe:
- ochrona środowiska i ekorozwój,
- res trukturyza cja i moderniza cja wsi i rolni ctwa ,
- rewaloryza cja zespołów sta romiejski ch i pamięci na rodowej,
• pri orytety i zadania polityki ponadlokalnej:
- ochrona środowiska i dóbr kul tury,
- moderni zacja i res trukturyza cja dróg kra jowych, wojewódzkich i powiatowych,
- eduka cja , przys tosowanie za wodowe oraz rozwój przedsiębiorczoś ci ,
- s ys temy ponadl okal nej i nfras truktury techni cznej łącznoś ci , za opa trzenia w ga z
i utyliza cja s tałych odpadów komunalnych oraz odpadów toks ycznych.
2. Strategia rozwoju przestrzennego
Określa sposoby osiągni ęcia celów rozwoju w sposób uwzgl ędnia jący
uwa runkowania przes trzenne wynika jące z:
- rozmieszczenia zasobów i walorów,
- wys tępowania i zasięgu obsza rów o istotnym zna czeniu dla rozwoju
(s tra tegi cznych) ora z o specjalnych uwa runkowań w i ch za gospoda rowaniu.
Określa wi ęc przestrzenne ukierunkowanie działań w sferze społecznej i
gospodarczej.
Ws kazanie miejs ca i rzeczowy zakres działań określają kierunki zagospodarowania
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przes trzennego (pkt. 4).
2.1 Cele strategiczne rozwoju przestrzennego.
Wyni ka ją z cel ów s tra tegii rozwoju. W zwi ązku z tymi uwa runkowa nia mi
s tra tegi cznymi , określa się następujące cele rozwoju przes trzennego:
Cele główne:
ZAPEWNIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO W TWORZENIU WARUNKÓW DO REALIZACJI
CELÓW ROZWOJU W OBSZARZE GMINY
Cele współzależne w tworzeniu wa runków do:
1) wzrostu efektywności g ospodarowania zas obami i walorami przestrzeni
geograficznej gminy,
2) zasilania kapitałoweg o proces ów rozwoju z gos podarki nieruchomościami
wspólnoty samorządowej.
3) powstawania w procesach rozwoju nowych wartości w kulturowym i
bytowym wymiarze.
Wa runki rozwoju uwzgl ędniające ład przestrzenny polega ć będą na zapewnieniu:
1) ładu ekologicznego:
• dos tosowa nie przezna czenia i użytkowa nia terenów do odpornoś ci biol ogi cznej
ś rodowiska,
• zapewnienie możliwoś ci przes trzennych realiza cji s ys temów i nżynieryjnej ochrony
ś rodowiska w zakresie:
- porządkowania gospoda rki odpa dami (z utyli za cją poza obsza rem gmi ny-zadanie
wspólne),
- dalszy rozwój s ys temów odprowadzenia i neutraliza cji ś cieków,
- s ys temu za opa trzenia w ga z przewodowy (ogra ni czeni e emis ji do a tmos fery w
s tosunku do wykorzys tania paliw sta łych),
2) ładu funkcjonalneg o:
• uwzgl ędnienie uwa runkowań przyrodni czo-kul turowych w rozwoju zabudowy i
za gospoda rowania ,
• poprawa dos tępnoś ci komunika cyjnej i wa runków bezpieczeństwa ruchu:
- w wyniku przebudowy i moderni zacji układu drogowo-uli cznego,
- wa runków do rozwoju telefoni zacji ,
• w kszta łtowa niu wewnętrznych powiązań pomi ędzy miejs cami zamieszkania , pra cy
i wypoczynku:
- rozmies zczenie miejs c za mies zka nia w sposób zapewnia jący dogodną obs ługę
urządzeniami infrastruktury społecznej,
- rozmies zczeni e miejs c pra cy w s tosunku za plecza s urowcowego ora z do miejs c
za mieszkania i wypoczynku, tak aby nie powodowa ć uciążliwych oddzia ływań oraz
zbędnych obciążeń dla wewnętrznego układu uli czno-drogowego w mieście,
• ks zta łtowanie s ys temów i nżyni eryjnych w s pos ób ekonomi czny i za pewnia jący
dobrą obs ługę ludności i gospoda rki ,
3) ład w zag os podarowaniu i zabudowie w za kresie zapewnia jącym ochronę
walorów krajobra zowych co przyczynia się do wzros tu wa rtości nieruchomoś ci .
2.2 Strefy rozwoju i restrukturyzacji
Uwzgl ędni a jąc wys tępujące uwa runkowa nia , s trefy rozwoju i res trukturyza cji (rys . 4)
obejmują obsza ry:
* turystyczne i osadnicze,
• wytwórcz o- usługowe w s ąsi edztwi e drogi kra jowej nr 22 i drogi wojewódzki ej
nr 136, (na których dopuszcza się wprowadzenie obszarów wielofunkcyjnych (mieszkaniowych
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wraz z usługami nieuciążliwymi – teren 1.1.)
• rolnicze w południowej i zachodniej częś ci gminy w mi eś cie Lubniewi ce
w obręba ch Glisno i Ja rna tów,
- priorytety:
- tworzenie zieleni urządzonej z obi ekta mi ma łej retencji w zespoła ch za budowy o
wysoki m standa rdzie i przy rzece Lubniewi ce w południowej częś ci Lubniewic,
- za pewnienie terenów dla rozwoju za budowy ww. obs za ra ch o zróżni cowa nych
s tandardach,
- rezerwacja terenów dla potrzeb rozwoju funkcji uzdrowiskowej nad jeziorem Lubiąż ora z
w rejonie północno-za chodni m k. Sobiera ja ,
- res trukturyza cja układu uli czno-drogowego w mieście Lubniewice,
- wyks zta łcenie oś rodka us ług skoncentrowanych w rejonie głównych obi ektów
infrastruktury społecznej w Lubniewi ca ch (szkoła , urząd gminy i oś rodek kul tury),
- zwi ęks zenie terenów publi cznych wypoczynku przywodnego nad jezi orami ,
przydatnych dla funkcji turys tycznej i w terena ch mieszkalni ctwa ,
- rewaloryza cja : s ta rego miasta w Lubniewi ca ch i zespołów pa ła cowo-pa rkowych w
Ja rna towie (w l kolejnoś ci) ora z w Gliśnie (w II kolejnoś ci),
- zapewnienie zaopa trzenia w ga z z s ys temów przewodowych dla Lubniewi c
i Glisna,
- res trukturyza cja obs za rów rol ni czych o ki erunku sadowni czo-ogrodni czym ora z
zmniejs zenie uci ążliwych oddzia ływań obiektów produkcji zwierzęcej z ewentualnym
wprowa dzeniem funkcji nierol ni czych w zakresie drobnej wytwórczoś ci i us ług l ub
agroturys tycznych (oś rodki jeździeckie),
- turys tyczne za gos poda rowa nie las u w obs za ra ch o funkcji turys tycznej i przy
droga ch: kra jowej nr 133, wojewódzkiej nr 136.
2.3 Strefy utrzymania dotychczasowego zagospodarowania
Strefy utrzymania dotychczasowego zagospoda rowania (rys . 4) obejmują:
• obsza ry leśne w pozosta łych obsza ra ch gminy,
• obsza ry gruntów ornych w rejonie oś rodka Trzci ńce (południowo-ws chodnia częś ć
obrębu Ja rna tów),
• łąki i trwa łe pas twis ka poza terena mi obiektów ma łej retencji i zi eleni urządzonej
w obszarze miejskim.
•

•

-

W s trefa ch tych dopuszcza si ę w odniesieniu do:
obs zarów leśnych:
za gospoda rowanie związane z funkcją z uwzgl ędnieniem przepisów szczególnych,
realiza cja obiektów liniowych infras truktury techni cznej,
wyzna czanie tras i szlaków turys tycznych,
us tanawianie obiektów ochrony przyrody w opa rciu o przepis y odrębne.
obs zarów rolni czych z dopus zczeniem:
uzupełnienie rozpros zonej za budowy rolni czej w za kresie jej przys tosowania do
funkcji a groturys tycznych w południowej i za chodniej częś ci gminy,
obiektów liniowych i nfras truktury techni cznej,
za gos poda rowani a zwi ąza nego z funkcją i spos obem użytkowa nia gruntów w
dostosowaniu do potrzeb restrukturyza cji rolni ctwa ,
us tanawianie form s zczególnej ochrony przyrody w opa rciu o przepis y szczególne.
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2.4 Obszary koncentracji procesów rozwoju i restrukturyzacji
Ws kazuje się obs zary koncentracji tych procesów (wg rys 5 i 5a):
1) w jednostkach osadniczych i w ich sąsiedztwie:
a) miasto Lubniewice - wg ki erunków (zasad) ks zta łtowania układu przes trzennego
określonych na rys . 5a :
• z zagospoda rowa niem uwzgl ędnia jącym przepis y s zczególne dotyczące ochrony
przyrody i dóbr kultury ora z ochrony gruntów leśnych,
• priorytety:
- s truktural ne - rozwój funkcji mies zkalno-turys tycznych, uzupełnia jąco wytwórczo-usługowych,
- rozwój s ys temu kanalizacyjnego i zaopa trzenia w gaz przewodowy,
- zapewnieni e terenów mies zkalno-turys tycznych o wysoki m s tanda rdzie (obs za ry
4A,5,6B, 11),
- lokaliza cja cmenta rza oś rodka domu pomocy społecznej - obsza r 6A,
- dopus zczenie lokali za cji za gos poda rowa nia zwi ąza nego z funkcjami wytwórczo-us ługowymi w s trefa ch peryferyjnych głównie w s ąsiedztwie drogi wojewódzkiej
nr 136 (obs zar 8),
- lokalizacja odtworzeniowa ta rta ku w północnym rejonie miasta (obsza r 8
w s ąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 136) lub gminy (Wa łdowi ce),
- obsza r po ta rtaku przezna czony dla funkcji us ługowych (centralny oś rodek
us ługowy, zieleń urządzona w tym rekrea cji przywodnej z przys tani ą białej fl oty),
powiąza ny z obs za rami użytecznoś ci publi cznej, obejmującymi tereny Urzędu
Miasta i Gminy, us ług oświaty i sportu,
- res trukturyza cja układu uliczno-drogowego (wg wa riantu preferowanego)
z ukształtowaniem obwodowym,
- utrzymanie rezerw przes trzennych dla zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 136
wra z ze zbi orczymi pa rkinga mi obs za ry nr 10 wg zasad określonych na rysunku 3
(wa riant 1) i rys 3.1 (wariant 2) obs za r 9,
- rewal oryza cja s ta rego mias ta z wyks zta łceni em przy linii brzegowej jezi or Lubi ąż
i Kra jnik, ci ągów pieszych z zieleni ą towa rzys zącą
- tworzenie terenów publi cznych w obsza rze 2, w obrzeża ch jezior (plaże, kąpieliska ,
zieleń parkowa leśna , ci ągi pies ze) i w obs za rach zabudowanych,
- tereny zieleni i urządzeń s portowych na d jezi orem Kra jnik z towa rzys zącą
za budową mies zkalną i turys tyczną (rejon Sus zyce - Górny Ma jątek),
• zalecenia:
- tworzeni e niewi el ki ch zbi orni ków wodnych obs za ry nr 7 w zes poła ch zabudowy
mieszkalno-usługowej o wysokim s tanda rdzie,
- rezerwa cja obs za ru 11 dla potrzeb zagospoda rowa nia uzdrowiskowego
i komplementa rnej bazy turys tycznej,
- wprowadzenie bia łej fl oty za pewnia jącej powi ązanie obs za rów turys tycznych z
centrum us ługowym (obsza r 1 i 2),
b) wieś Glisno wg rys . 5.2:
- res trukturyza cja rolni ctwa ukierunkowa na na agroturys tykę i uprawy s ądowni czoogrodni cze,
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-

priorytety:
obsza r 1 - s tacja redukcyjna gazu wra z z trasą ga zoci ągu wys okiego ciśnienia ,
obs zar 2 - cmenta rz,
obsza r 3 - mieszkalni ctwo jednorodzinne z utrzymaniem terenów sportowych,
obsza r 4 - wytwórczoś ć i us ługi,
obsza r 5 - rewaloryza cja zabudowy i pa rku przypa ła cowego w granica ch
historycznych.
c) wieś Jarnatów wg rys 5.2:
- restrukturyza cja:
- rol nictwa ukierunkowana na agroturys tykę i upra wy sądowniczo-ogrodnicze,
- uzupełniające funkcje turys tyczne (w opa rciu o rewaloryza cje subs tancji o wa rtoś ci
his torycznej), letniskowe oraz przemys łowo-wytwórcze (wykszta łcone),
• priorytety:
- utrzyma ni e i wyzna czenie doda tkowych terenów wypoczynku przywodnego na d
jeziorem Miechows kim w oparci u o turys tyczne zagospoda rowanie terenu,
- rewal oryza cja zespołu pa ła cowo-pa rkowego (obs za r 3) i his torycznej za budowy
wsi,
- funkcje letniskowe i uzupełniająco mieszkalne obs za r 2 i 4 (rys . 3.3A),
- uporządkowanie gospoda rki wodno-ś ciekowej,
- zadrzewienia i zalesienia przes łania jące linie 110 kV za chowa niem wa runków
techni cznych ora z w s ąsiedztwie urządzeń neutraliza cji ś cieków gorzelni ,
d) wieś Rogi wg rys . 5 i rys 5b:
- funkcje turys tyczne i uzupełniająco agroturys tyczne,
- za budowa rozproszona
• priorytety:
- rewaloryza cja parku przypa ła cowego wraz ze zbiorni kiem wodnym,
- uporządkowanie gospoda rki wodno-ś ciekowej,
- zalesienia przes łania jące linie 110 kV z za chowaniem wa runków techni cznych,
• zalecenia:
- lokaliza cja oś rodka jeździeckiego,
- tworzenie obiektów małej retencji z towa rzyszącym za gospoda rowaniem
rezydencjonalno-turys tycznym,
- miejs cowa ścieżka rowerowa do jeziora Miechowskiego.
e) Sobieraj wg rys . 5a :
• rejon rozwoju o funkcja ch turys tycznych i uzupełnia jąco agroturys tycznych - obs za r
do za gospoda rowania wa runkowanego realiza cją grupowego s ys temu
kanalizacyjnego,
• priorytety:
- res trukturyza cja pozos ta łoś ci oś rodka produkcji zwierzęcej na oś rodek jeździecki,
- tereny wypoczynku przywodnego nad jezi orem Lubniewsko (kąpielis ko i miejs ca
kąpielowe w ra mach turys tycznego zagospoda rowania lasu),
- za gospoda rowanie turys tyczno-letniskowe,
- pole gol fowe,
f) Wałdowice wg rys. 5 i rys . 5c:
• rejon rozwoju o funkcjach us ługowo-wytwórczych:
- obs ługa motoryzacji ,
- możli woś ć l okali za cji zainwes towania przemys łowego - ewentualna l okali za cja
odtworzeniowa ta rtaku ora z zwi ązanego z ni m przetwórs twa drewna
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z uwzgl ędnieniem ochrony ś rodowiska przyrodniczego,
• priorytety:

- ks zta łtowa nie za gos poda rowania w spos ób nie powodujący ogra ni czeń dla ruchu
motorowego na drodze krajowej nr 22,
- grupowy s ys tem neutraliza cji ś cieków sani tarnych lub s ystemy zakładowe,
- neutraliza cja wód deszczowych przed odprowadzeniem do rzeki Lubniewki,
• zalecenia:
- odtworzenie zniszczonego młyna z wykorzys taniem energetycznym i turys tycznym
obiektu.
Osiągnięcie celów stra tegii rozwoju przestrzennego gminy wyma ga :
• uwzgl ędnienia uwa runkowań ochrony i kszta łtowania ś rodowiska przyrodni czego w
zakresie:
- ochrony przyrody wg przepisów szczególnych (pkt. 3.1),
- dalszego rozwoju s ys temów inżynieryjnej ochrony ś rodowiska (pkt. 5.5 i pkt. 5.7)
• rewaloryza cji zabudowy, a w s zczegól noś ci obsza rów o wa rtoś ciach his toryczno-urbanis tycznych i his toryczno-a rchi tektoni cznych (obs za ry i obiekty podlega jące
ochronie zabytków i wska zane do ochrony - pkt. 3.2)
3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszarów, na podstawie przepisów
szczególnych
3.1 Obszary ochrony przyrody
1) rezerwat „Janie - im. Korsaka" (rezerwa t bagienny):
• za kaz zabudowy i zmiany dotychczasowego za gospoda rowania (zasady
gospoda rowania gruntami wg planu ochrony,
• wyzna czenie s trefy ochronnej wg odrębnej regula cji (plan ochrony),
2) zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko" z nas tępującymi
kierunkami poli tyki przestrzennej:
• utrzymanie lokaliza cji obiektów turys tycznych z poprawą s tanda rdu
i ogra ni czeniem uciążli woś ci dla ś rodowiska , w rama ch zagospoda rowania lasów
(przy drodze nr 11421 Lubniewi ce-Ja rna tów) ora z gruntów rol nych (w obrębie
Świerczowa),
• rozwój i za gospoda rowania terenów plażowo-kąpieliskowych i ba zy rekrea cyjnej o
niewiel kiej koncentra cji i rozpros zonej za budowi e w dos tosowa niu do wiel koś ci
grani cznych zagospoda rowa nia, bezpiecznych dla ś rodowiska przyrodniczego wg.
ekspertyz i mpzp ora z w ra ma ch turys tycznego zagospoda rowa nia lasu (w
uzgodnieniu z właściwym organem wg zakresu kompetencyjnego),
• ograni czenie uci ążliwych oddziaływa ń istniejącego zagospoda rowania zwi ązanego
z uprzednio wymienionym użytkowaniem z dopuszczeniem przebudowy i
rozbudowy
is tniejącej
zabudowy
za grodowej
i
osad
leśnych
w dos tosowaniu do wys tępujących potrzeb głównie w opa rci u o decyzje o wzi zt w
trybie rozpra wy adminis tracyjnej,
• za budowa i zagospoda rowanie podlega specjalnemu ks ztałtowaniu,
(ws zelka działalność w rozwoju za gospoda rowania przes trzennego gminy
w opa rci u o prognozy wpływu na ś rodowis ko, ze s zczególnym uwzgl ędnieni em
ochrony wód i krajobrazu),
• za budowa i za gospoda rowanie według obowiązujących mpzp,
• utrzymanie lasów o funkcja ch wodo- i glebochronnych,
• utrzymanie dotychczas użytkowanych turys tycznie terenów na zasadzie
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pojedynczych l okali za cji przy drodze do Ja ma towa ora z w obrębie Glisna i
Świerczów,
3) obszary chronionego kra jobrazu „9-Pojezierze Lubniewi cko-Sulęcińskie” z
za gospoda rowaniem wg przepisów szczególnych,
4) użytki ek ologiczne
3.2 Obszary ochrony zabytków.
W ks zta łtowa niu za gos poda rowa nia zapewni ć należy zagospoda rowani e według
wytycznych konserwatorski ch.
1) obszary ochrony archeologiczno-konserwatorskiei obejmują tereny wokół
obiektów określ onych na rys unka ch s tudium do uś ci ślenia w rea li za cji poli tyki
przes trzennej gminy - pkt. 6:
• cmenta rzysko, grodzis ko (wg rys . 5 i 5a ), zaka z za budowy i zmiany użytkowa nia
terenu
• s tanowisko wiel okul turowe i wielkoobs za rowe (wg rys . 5), osada : wyprzedza jące
badania a rcheologi czne,
• obs za r Sta rego Mias ta (wg rys . 5a ) i pozos ta łe s ta nowis ka (wg rys . 2a ): roboty
ziemne pod nadzorem konserwatorskim.
2) obszary ochrony konserwatorskiej
a) cmentarze o wa rtoś ci historycznej i i ch pozos ta łoś ci : Glisno, Ja rna tów,
Lubniewi ce, Rogi utrzymanie dotychczasowego za gospoda rowania,
b) parki:
• przypa łacowe:
- Sta ry Za mek-Lubniewi ce, Nowy Zamek-Lubniewice, Glisno, Jama tów, Lubniewi ce-Świerczów (rys. 5a),
- Rogi(rys . 5 i 5b),
• ogród dworski Lubniewice-Suszyce,
• zespoły zieleni zabytkowej w Lubniewi cach (rys . 5a),
c) układy urbanistyczne.
• przedmiot ochrony:
- Sta re Mias to w Lubniewi ca ch w tym s trefy ochrony: ś ci s łej, poś redniej i zi eleni
zabytkowej (rys . 5a),
• za kres ochrony:
- ukszta łtowanie ulic i placów,
- roboty ziemne pod nadzorem konserwa tors kim,
- uks zta łtowa ni e i us ytuowa nie za budowy w na wi ązaniu do obiektów o wa rtoś ci
his torycznej w sąsiedztwie l okaliza cji ,
d) układy ruralistyczne:
• przedmiot ochrony: owalnice wsi Glisno i Ja rna tów,
• za kres ochrony:
- ukszta łtowanie układu drogowo-uli cznego,
- uks zta łtowa nie i us ytuowa nie za budowy w na wi ąza niu do obi ektów o wa rtoś ci
his torycznej w sąsiedztwie l okaliza cji ,
e) założenia sakralne:
• przedmiot ochrony: koś cioły z zieleni ą towa rzys zącą i pozos tałościami
ogrodzeń w Lubniewi ca ch, Gliśnie i Jarna towie,
• za kres ochrony:
- ukszta łtowanie obiektów architektoni cznych,
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f)
•
-

utrzyma nie i uzupełnienie zieleni towa rzys zącej,
założenia rezydencjonalne:
przedmiot ochrony
za łożenia pa rkowo-pa ła cowe w Lubniewi ca ch (Sta ry i Nowy Zamek), Ja rna towie,
Gliśnie, Roga ch i Lubniewice-Świerczów (pozos tałości ),
• za kres ochrony:
- rewaloryza cję i rewi taliza cja zabudowy i za gos poda rowania w procesach
moderni zacji i res trukturyza cji (głównie dla potrzeb funkcji usługowych
taki ch jak turys tyka i kul tura ,
- ochrona i eksponowanie obiektów o wa rtoś cia ch historycznych z rewaloryza cją l ub
przes łanianiem obiektów dys harmoni jnych w rama ch procesów,
- przeks zta łceń i rozwoju za gospoda rowania w i ch s ąsiedztwie ,do których zalicza
się do tych obsza rów
g) zespoły folwarczne:
• przedmi ot ochrony stanowi ą obiekty w Gliśnie, Ja rna towie, Lubniewi ca ch,
Lubniewi cach-Suszyca ch, Lubniewi ca ch-Trzcińca ch i w Sobiera ju,
• zakres ochrony:
- rewaloryza cję i rewi taliza cja zabudowy i za gos poda rowania w procesach
moderni za cji i res trukturyza cji rol ni ctwa (również dla potrzeb funkcji wytwórczo-usługowych w tym pa ra turys tycznych,
- ochrona i eksponowanie obiektów o wa rtoś cia ch historycznych z rewaloryza cją l ub
przes łanianiem obiektów dys harmoni jnych w rama ch procesów,
- przeks zta łceń i rozwoju za gospoda rowania w i ch s ąsiedztwie ,do których zali cza
się do tych obsza rów,
h) zespoły przemysłowo-fabryczne:
• przedmi ot ochrony s tanowi ą obiekty wnioskowa ne do ochrony w Ja rna towie
(gorzelnia) i w Trzcińca ch z folwa rczną zabudową mies zkalną:
• zakres ochrony:
- rewaloryza cję i rewi taliza cja zabudowy i za gos poda rowania w procesach
moderni zacji i res trukturyza cji (głównie dla potrzeb funkcji wytwórczo-us ługowych,
- ochrona i eksponowanie obiektów o wa rtoś cia ch historycznych z rewaloryza cją l ub
przes łanianiem obiektów dys harmoni jnych w rama ch procesów,
- przeks zta łcenia i rozwój za gospoda rowania w i ch s ąsi edztwie (pozos ta jące w
jednym wnętrzu widokowym),
j) zabudowa o wartości historycznej:
• przedmi ot ochrony s tanowi ą obiekty zrealizowa ne przed 1945 r.,
• zakres ochrony:
- utrzymanie cha rakterys tycznych cech a rchi tektoni cznych w za kresie ukszta łtowania
i gabarytów,
- za kres przekształceń wg wytycznych konserwa torski ch.
3.3 Obszary ochrony zasobów
1) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
a) sadowniczo-ogrodnicze oraz produkcji polowej i hodowli w rejona ch:
• Glisna , Górnego Fol wa rku, Osady Trzci ńce,
b) produkcji ry backiej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy związ anej z
funkcjami rybackimi i agroturystycznymi wg mpzp:
- gos poda rs twa s ta wowe w rejonie Glis na - R yba kówka ora z na południ e od
Lubniewi c wg opra cowań specjalistycznych uwzgl ędniających ochronę środowiska
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wodnego,
- w obsza rze gminy wykluczona jes t hodowla ps trąga (s tawowa i w sadza ch) z uwa gi
na koniecznoś ć ochrony wód,
c) obszary gruntów rolniczych o klasach bonitacyjnych podlegających
szczególnej ochronie:
• ma ks ymalne ograni czenie w przezna czeniu III kl . boni ta cyjnych na cele nierolni cze,
• ograni czenia w przezna czeniu wi ęks zoś ci obs za rów gleb IV klas na cele
nierolni cze za wyjątkiem zapewnienia wa runków rozwoju zagospoda rowania :
- wielofunkcyjnego w Lubniewica ch,
- w obs za ra ch o funkcji turys tycznej w zakresie bazy turys tycznej i towa rzys zącego
mieszkalnictwa ,
• ograni czenia w rozpras za ni u zabudowy w obs za ra ch przyda tnych do produkcji
polowej za wyjątkiem obiektów wynika jących z potrzeb:
- res trukturyza cji rolni ctwa ,
- lokali za cji pojedynczych obiektów turys tycznych zwi ązanych z obs ługą ruchu
motorowego i ada pta cją is tniejącej subs tancji i jej uzupełnienia dla potrzeb
agroturys tyki ,
- towa rzys zących uprawom sadowniczym i gospoda rs twom ryba cki m nie
s twa rzającym uciążliwoś ci dla ś rodowiska wodnego wg pozwoleń wodno-pra wnych,
• za kaz zabudowy w obsza rach łąk,
• dopuszcza si ę w/w obs zara ch:
- wprowadzanie terenów zieleni urządzonej i użytków ekologi cznych,
- moderni zacje is tniejących s ystemów liniowych infrastruktury techni cznej bez
zmiany i ch przebiegu,
• rozwój infras truktury technicznej s ys temów liniowych głównie w pasach
techni cznych dróg lub i ch sąsiedztwie ora z urządzeń o wymuszonych wa runkami
techni czno-ekonomicznymi lokaliza cja ch, również w zakresie obiektów
towa rzys zących (tra fos ta cje, przepompowni e ś cieków, s ta cje redukcyjne ga zu i
obiekty łącznoś ci przewodowej i bezprzewodowej),
- uzys kani e lokali za cji ww. obi ektów infras truktury techni cznej w przedmi otowych
obsza ra ch wyma ga przedłożenia zgody właś ci ciela lub za rządza jącego
nieruchomoś ci ą prognozy l ub oceny oddzia ływania na ś rodowis ko s tosownie do
przepisów szczególnych i dotyczących zagospoda rowania cz. IV pkt. 6.1 i 6.2.,
d) obszary wyłączone z zabudowy w zakresie:
- trwa łych użytków zielonych poza obs za ra mi za gos poda rowania przywodnego
terenów turys tyczno-wypoczynkowych (do uściślenia w mpzp),
- gruntów ornych kl . III z dopuszczeniem zabudowy rolni czej związanej funkcjonalnie
z rozłogiem gruntów,
- obsza rów kl . IV, w których nie określono preferencji dla funkcji nierolni czych,
2) obszary leśne z zagospoda rowaniem regulowanym przepisami ustawy o lasach:
• za gospoda rowanie wg planu urządzenia lasu - uzys kanie lokaliza cji ww. obiektów
infras truktury techni cznej w przedmi otowych obsza ra ch wyma ga przedłożenia
zgody właś ci ci ela l ub za rządza jącego nieruchomoś ci ą i prognozy lub oceny
oddzia ływania na ś rodowisko stosownie do przepisów szczególnych ora z
przepisów dot. zagospoda rowania (cz. IV pkt. 6.1 i 6.2)
• dopuszcza si ę w/w obs zara ch:
- wprowadzanie terenów zieleni urządzonej i użytków ekologi cznych,
- moderni zacje is tniejących s ystemów liniowych infrastruktury techni cznej bez
zmiany i ch przebiegu,
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- rozwój infrastruktury techni cznej s ystemów liniowych głównie w pasach
techni cznych dróg lub i ch sąsiedztwie ora z urządzeń o wymuszonych wa runkami
techni czno-ekonomicznymi lokaliza cja ch, również w zakresie obiektów
towa rzys zących (tra fos ta cje, przepompowni e ś cieków, s ta cje redukcyjne ga zu i
obiekty łącznoś ci przewodowej i bezprzewodowej),
a) główne obszary zalesień wg rys . nr 5 sta nowi ą zalecenie z uś ciśleniami i dopuszczeniem
uzupełnień wg mpzp. z uwzgl ędnieniem następujących kierunków polityki przes trzennej:
• wprowadzenie zalesień na obrzeżach kompleksów leśnych, wyrównujących gra nice
rol no-leśne i zapewnia jących popra wę powi ązań pomi ędzy obsza ra mi leśnymi ,
• w zalesieniach obowi ązuje nadrzędność:
- ochrony różnorodnoś ci biologi cznej w utrzymaniu ekos ys temów łąkowych i łąkowoba giennych w obs za ra ch przewi dzia nych do objęcia ochroną przyrod y ora z w
koryta rzach ekologicznych,
- efektywnego wykorzys tania rol ni czej przes trzeni produkcyjnej w obs za ra ch o
wys oki ch klasa ch boni ta cyjnych oraz dla potrzeb rozwoju osadni ctwa , turys tyki i
zwi ązanego z nimi zagospoda rowania w s tosunku do zalesień,
- ochrony a rcheologi cznej,
b) lasy ochronne wg planów urządzania lasu,
- z zaleceniem i ch powi ęks zenia w obs za ra ch ochrony przyrody, a s zczególnie w
koryta rzach ekologicznych,
• turys tyczne zagospoda rowanie lasu:
- utrzymanie is tniejących urządzeń,
- rozwój zagospoda rowania w obs za ra ch o funkcji turys tycznej oraz w s ąsiedztwie
drogi kra jowej nr 22 i drogi wojewódzkiej nr 136,
- udos tępnianie dróg leśnych dia s zlaków turys tyki rowerowej, konnej i dojazdów do
wód otwa rtych,
c) osady leśne i leśniczówki:
- utrzyma ni e, moderni za cja i rozbudowa w dos tos owa ni u do cel ów gospoda rs twa
leś nego l ub ewentual ne i ch przezna czeni em na cel e turys tyczne w s ytua cji
uzasadnionej,
- cefowe wprowadzenie towa rzys zącego zagospoda rowa nia turys tycznego (ba za
turys tyczna w różnych forma ch i s tanda rdzie z za chowa niem wa runków ochrony
ś rodowis ka i l eśnej przes trzeni produkcyjnej, również w formie turys tycznego
za gospoda rowania lasu),
3) obszary ochrony wód:
a) powierzchniowych:
• rzeki Lubniewki - uzyskanie perspektywi cznie II klas y czys tości ,
- jeziora i sztuczne zbiorni ki wodne o funkcji rekrea cyjnej - uzyskanie
perspektywi cznie II klas y czys toś ci ,
• przepisy ochronne:
- za kaz odprowadzenia nie oczys zczonych ś cieków do wód,
- odprowa dzenie oczys zczonych ś cieków i wód des zczowych wyłą czni e do wód
płynących z za chowaniem perspektywi cznej klas y czys toś ci ,
- za kaz odprowadzenia oczyszczonych ś cieków do jezior, zbiorników wodnych oraz
zrzutu oczys zczonych ś cieków w odległoś ci mniejszej ni ż 3 km od jezior, bez
wprowadzenia doda tkowego s topnia oczys zczania biologi cznego,
- ochrona krajobra zowa obrzeży wód powierzchniowych z maks ymalnym
ograni czeniem zabudowy i za gos poda rowa nia nie zwi ązanego z funkcją a kwenu
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b)
•
•
•

-

wodnego z ograni czeniem ekspozycji zabudowy i zagospoda rowania w kra jobra zie
leśno-jeziornym i leśno-rolni czo-jeziornym poza obs za rami i istniejącej zabudowy,
podziemnych:
w gminie nie wys tępują obsza ry wód podziemnych o zna czeniu ponadlokalnym
podlega jące s zczególnej ochronie,
ws kazuje się do ochrony obsza ry koryta rzy ekologi cznych s tanowi ących s trefy
alimenta cji wód wg rys . 5 i 5a ,
przepisy ochronne:
zaka z lokaliza cji obiektów o s twierdzonym w prognoza ch l ub ocena ch uciążli wym
oddzia ływaniu na ś rodowisko gruntowo-wodne,
za kaz utyli zacji ś cieków sanita rnych i gnojowi cy w ś rodowisku wodnym i glebowym,
wys oki s topień redukcji za nieczys zczeń poprzez oczys zczenie mechani czni e i
biologi cznie ścieków przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub gruntu,
odprowadzenie wód deszczowych z terenów zainwes towania do odbi orników, po
uprzednim oczyszczeniu,
za ka z s tos owa nia ś rodków chemi cznych w gospoda rce rolnej i leś nej w l , II i III
klasie toks yczności .

4) obszary złóż surowców geologicznych
• wg obecnego rozpozna nia w gminie nie wys tępują obsza ry surowców
geologi cznych o zna czeniu ponadlokalnym podlega jące s zczegól nej ochronie,
• zalecane udokumentowanie złóż surowców:
- balneol ogi cznych w obs za ra ch nie zmeliorowa nych dla potrzeb rozwoju funkcji
rehabilita cyjne - uzdrowiskowych,
- okruchowych, dla potrzeb miejs cowych (pkt. 3.4).
3.4 Lokalne wartości środowiska przyrodniczego i zagrożenie środowiskowe
Us tanowienie regula cji ochronnych w przepisach gminnych w celu:
a) poprawy f unkcjonowania struk tury i s totnej dla rozwoju funkcji „eko" poprzez
us tanowienie użytków ekologi cznych w zakresie:
• za drzewień ś ródpolnych i przydrożnych,
• zbiorników wodnych, bagien i torfowisk,
• trwa łych użytków zielonych,
b) lokalne zagrożenia środowiskowe wys tępują w zakresie:
- s tanu czys toś ci jezior,
- pozosta łoś ci wys ypiska na południe od Lubniewi c,
- emis ji do a tmosfery, z uwagi na spalanie paliw s ta łych,
- za chowania walorów krajobrazowych,
c) racjonalnego i efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów:
• ws kazuje si ę rejony do udokumentowania l okal nych s urowców okruchowych, dla
potrzeb miejs cowych gminy w obrębie Glisno wg rys . 5 i 5a :
- w wypa dku nega tywnych wyni ków ba da ń lub po wyeks ploa towa niu zas obów,
obsza ry te wskazuje się do zalesienia,
• przes trzennych w opa rciu o regulacje „us tawy o za gospodarowani u" w zakresie wg
rys . 5 i 5a :
- ograni czenia rozpraszania zabudowy w obsza ra ch o wyłącznej funkcji rolni czej,
- ochrony możli woś ci tworzenia s ztucznych zbi orni ków wodnych w południ owym
rejonie Lubniewic,
• przeci wdziałanie za grożeniom ś rodowiska :
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- kontynua cja porządkowa nia gospoda rki wodno-ś ciekowej we wsi Glisno i objęcie
s ys temem kanaliza cyjnym wsi Ja ma tów,
- w ryba ctwie s tosowanie s tawów opaskowych (z wydzieleniem akwenu
gospoda rs twa s tawowego z ci eku pods ta wowego) ora z s ta wów buforowych ods tojników eliminujących bezpoś redni zrzut wód pods ta wowych do jezior i rzeki
Lubniewki,
- za ka z hodowli ps trąga (s ta wowa i w sadza ch) z uwa gi na koniecznoś ć ochrony
wód,
- ograni czenie przekształceń powierzchni ziemi w obsza ra ch o urozmai conej
konfigura cji w zagospoda rowa niu terenów,
- za budowa zha rmoni zowana z kra jobrazem.
3.5 Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wskazane do zalesień
W s trukturze przes trzennej wska zuje się obsza ry:
a) rozwoju produkcji ogrodnicz o-sadowniczej:
• w s trefie podmiejs kiej,
• w rejona ch rozwoju funkcji turys tycznych i a groturys tycznych,
b) produkcji polowej i hodowli w ca łym obsza rze rolni czej przestrzeni produkcyjnej,
z uwzgl ędnieniem wa runków ochrony:
• ś rodowiska przyrodniczego i zabytków (tab. 3a , rys . studium),
• ochrony sani tarnej w zakresie oś rodków produkcji zwierzęcej,
c) produkcji ry backiej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy związanej z funkcjami
rybackimi i agroturystycznymi wg mpzp:
− utrzymanie i rozwój gos poda rs tw s tawowych wg odrębnych regulacji (pra wo
wodne) i mpzp w odniesieniu do obiektów planowanych,
Przyjmuje si ę następujące kierunki poli tyki przes trzennej w zagospoda rowaniu:
• utrz yma ni e i ochrona g runtów rol nych zgodni e z przepis a mi s zczególnymi w
zwa rtych kompleksach rolniczej przes trzeni produkcyjnej wg rysunków s tudium,
• ograni czenie rozpraszania zabudowy poza wyzna czonymi strefa mi i obs za rami ,
• ograni czenie rozwoju obiektów liniowych, ograni czających efektywnoś ć
użytkowania i obni żających wa rtoś ć rolniczej przestrzeni produkcyjnej poza
wyzna czonymi koryta rzami i trasami,
• przezna czenie nieprzyda tnych dla rol ni ctwa nieruchomoś ci na cele nierol ni cze i
nieleśne,
• utrzymanie gospodars tw wielko i średnio-obsza rowych,
• zapewnienie wa runków przes trzennych do rozwoju produkcji wa rzywni cze-ogrodni czej w s trefie podmiejs kiej i w s ąsiedztwie wsi z uwzgl ędnieniem ochrony
a rcheologi cznej,
• rozwoju gospoda rstw rybacki ch, w tym rybacko-turys tycznych (łowiska specjalne) z
uwzgl ędnieniem uwa runkowań ochrony:
− ś rodowiska przyrodniczego wg odrębnych regulacji ,
− s tanowisk a rcheologicznych,
Obszary rolnicze wyłączone z zabudowy.
W kierunka ch zagospoda rowania przewiduje si ę zasadę wyłączania z zabudowy obs zarów
rolni czych wg rysunku s tudium, a w szczególności :
• trwa łych użytków zielonych, poza obs za rami zagospoda rowania przywodnego
terenów turys tyczno-wypoczynkowych (do uściślenia w mpzp),
• gruntów ornych kl . III z dopuszczeniem zabudowy rolni czej związanej funkcjonalnie
z rozłogiem gruntów,
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Obszary rolnicze wymagające rehabilitacji
Konieczna jes t rehabilita cja i rewaloryza cja oś rodków produkcji , obsługi rolni ctwa
wiel koobs za rowego, za budowy produkcyjno-gospoda rczej i towa rzys zącego mieszkalnictwa .
Ukierunkowanie tych procesów odbywa ć się będzie współzależnie na zasadach:
• ładu przes trzennego, z uwzgl ędnieniem ochrony dziedzi ctwa kul turowego,
• wielofunkcyjnego rozwoju i res trukturyza cji wsi i rolni ctwa ,
• przeci wdziałania degra dacji techni czno-technologi cznej zabudowy i zagospoda rowania.
4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszarów zabudowanych
•
−
−

•
•
−
−
•
•
−
−

Ks zta łtowa nie za budowy i towa rzys zącego za gos poda rowa nia uwzgl ędnia ć powinno:
uwa runkowania przyrodni czo-ekologicznych zapewnia jąc:
ochronę przyrody wg przepis ów s zczególnych-cz. IV, pkt. 3.1, (wód, powietrza w
wyniku rozwoju inżynieryjnych s ystemów ochrony ś rodowiska) -cz. IV, pkt. 5.4 i 5.5,
ochronę kra jobra zu kul turowo-przyrodni czego (uwzgl ędnienie wa runków
konserwa tors ki ch - cz. IV, pkt. 3.2, ograni czenie przeks zta łceń powierzchni ziemi
ora z s tos owa nie zasad i s tanda rdów za budowy i za gospoda rowa nia - cz. IV,
pkt. 4.4, tab. 6 i 7),
ochronę zasobów rolni czej i leśnej przes trzeni produkcyjnej w zakresach
zasadnych ekonomi cznie,
za pewnienie przes trzennych możliwoś ci realizacji :
pri orytetów s tra tegii - cz. IV, pkt. 2.2 i 2,4,
modeli wyposa żenia w urządzenia i nfras truktury s połecznej - cz. IV, pkt. 4.3,
kryteria lokaliza cyjne, s tanda rdy i zasady - cz. IV pkt. 4.4, ta bele 6 i 7.
wa runki techni czne i przepis y branżowe dotyczące:
dróg publ i cznych,
li nii elektroenergetyczn ych i s ieci ga zowej wys okiego ciś nienia .

4.1 Obszary zabudowane
W obs za ra ch is tnieją cej za budowy dopus zcza si ę w ymi anę s ubs ta ncji i uzupełnienia
z towa rzys zącym za gos poda rowa niem s tos ownie do wa runków miejscowych i uprzednio
określonych zasad kszta łtowania struktury.
Obszary przekształceń i rehabilitacji zabudowy:
a) Stare Mias to w Lubniewicach z ks zta łtowa niem za gos poda rowa nia wg tab. 6
i wa runków konserwa torski ch z zaleceniem:,
• ograni czenia ekspozycji zabudowy i zagospoda rowania dysha rmoni jnego
krajobrazowe,
• li kwida cji zbędnej subs ta ncji gos poda rczej l ub jej przeks zta łcenia dla potrzeb
rozwoju funkcji turys tycznych i pa ra turys tycznych,
• uzupełnienie zabudowy i zieleni urządzonej w terena ch mieszkalno-turys tycznych,
b) obszary obiektów rezydencjonalnych poprzez i ch rewaloryza cje w nawiązaniu do
wa rtości historycznych wg warunków konserwa torski ch,
c) wiejs kie obsz ary o wartoś ciach his torycz nych ws i: Glis no i Ja rna tów wg
wa runków konserwa torski ch w zakresie:
• uzupełnienia obiektów us ługowych i terenów zieleni urządzonej,
• rehabili ta cji zabudowy ukierunkowanej eksponowanie obiektów o wa rtoś cia ch
his torycznych poprzez likwida cje i przes łanianie obiektów dys ha rmoni jnych
i popra wę fizjonomii zabudowy w zakresie pokryć da chowych wys troju
elewa cyjnego, zagospoda rowanie otoczenia z wprowadzeniem zieleni urządzonej,
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• popra wę s tanda rdu wyposa żenia w za kresie urządzeń sa ni ta rnych i ogrzewa nia
ora z zieleni z urządzenia mi sportowo-rekrea cyjnymi,
• adapta cje i uzupełnienia zabudowy dla celów agroturys tycznych i turys tycznych,
d) ośrodki produkcji i obsługi rolnictwa :
• zmni ejs zeni e uci ążl iwych oddzia ływa ń z ograni czeni em uci ążli woś ci do własnej
dzia łki w opa rciu o opra cowania specjalistyczne lub do zasięgu nie powodującego
ograni czenia interesu pra wnego innych użytkowników bez ich zgody,
• eksponowanie wa rtoś ciowej zabudowy his torycznej z ha rmoni zowaniem zabudowy
pozosta łej (adaptacje, przesłanianie i likwida cja zbędnej substancji),
• przezna czenie częś ci oś rodków nieprzyda tnych dla rolnictwa dla celów
agroturys tycznych, turys tycznych (szczególnie z zabudowa ć wa rtoś ci historycznoa rchi tektonicznej) i drobnej wytwórczoś ci.
e) zabudowa zagrodowa i leśniczówki:
• przezna czenie częś ci zbędnej s ubs tancji dla funkcji us ługowych głównie
zwi ązanych z turys tyką oraz drobnej wytwórczoś ci ,
• uzupełnienie zi eleni z urządzenia mi s portowo-rekrea cyjnymi w ra ma ch włas nej
dzia łki i w terenach przyległych.
4.2 Obszary wskazane do zabudowy
Główne obs za ry wska zane do zabudowy, określono w częś ci IV, pkt. 2.4 oraz na rys . 5 i
5a . W ks zta łtowa niu s truktury przestrzennej w/w obsza rów określono ponadto ich funkcje
wi odące z dopus zczeniem funkcji uzupełniających:
• w sposób nie s twa rza jący kolizji miejs cowych w użytkowaniu terenów,
• w opa rciu o modele wyposażenia i kryteria lokalizacyjne (część IV, pkt. 4.3 i 4.4).
Obsza ry te wyznacza się:
• w s ąsiedztwie istniejącej zabudowy,
• w s trefa ch rozwoju funkcji turys tycznej,
• w rejonie Wa łdowi ce dla obs ługi motoryza cji i trans portu ora z funkcji wytwórczo-usługowych,
• w s trefa ch rozproszonej zabudowy:
− uzupełnienia s tosownie do potrzeb w formi e nawi ązującej do siedliska rolni czego
(zespół 3 budynków lub zabudowa o bryle na wiązującej do takiego ukszta łtowania,
− da chy w kolorys tyce i fakturze nawi ązującej do da chówki cerami cznej s tosownie do
wa runków miejs cowych,
• w s trefa ch penetra cji turys tycznej oraz rozwoju produkcji sadowni czo-ogrodni czej w
za kresie pojedynczych obiektów zwi ązanych z uprzednio wymieni onym
przeznaczeniem.
Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej:
• określone zosta ną s tosownie do wys tępujących potrzeb na etapie realiza cji poli tyki
przes trzennej gminy i inwes torów w rama ch działalnoś ci deweloperskiej,
• przewiduje się, że potrzeby takie wys tąpią w Lubniewi ca ch,
• w obsza ra ch zabudowy turys tycznej,
Obszary przez naczone dla zabudowy mieszkaniowej wspólnoty samorządowej wg
odrębnych regula cji określone zostaną:
• s tos ownie do wys tępujących potrzeb na etapi e reali za cji pol i tyki przes trzennej
gminy,
• przewiduje się, że potrzeby takie wys tąpiąw Lubniewi cach i ewentualnie w Gliśnie,
• w ra mach obsza rów o wiodącej funkcji mieszkalnej (określonych na rysunku 5a) wg mpzp.,
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4.3 Modele wyposażenia ośrodków obsługi ludności
W s ys temie obsługi ludnoś ci utrzymuje si ę istniejące tereny wyposażone w urządzenia
infras truktury społecznej w dotychczas wyks zta łconych oś rodka ch. Fi zjonomia za budowy i
za gos poda rowania ora z s ta nda rd wyposa żenia terenów obs ługi ludnoś ci jes t szczególnie
ważnym czynni kiem ładu funkcjonalnego i a rchitektoni cznego w rozwoju i promocji gminy.
Przyjmuje się następujące modele wyposażenia z dopus zczeniem korekt wg odrębnych
regulacji :
1) Lubniewice oś rodek obsług i gminy i oś rodek podstawowy - utrzymanie i
uzupełnienie wyposażenia w zakresie:
• szkolni ctwa gimnazjalnego z wyposażeniem:
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna ,
- zespół boisk sportowych,
• szkolni ctwa pods tawowego z wyposażeniem:
- zbiorcza szkoła pods tawowa z obiektami towa rzys zącymi ,
• ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyposażeniem:
- oś rodka zdrowia z zieleni ą towa rzys zącą
- oś rodka opieki społecznej,
- pla cówki ubezpieczeń zdrowotnych,
- apteka,
• kul tury z zieleni ą towa rzys zącą w zakresie:
- oś rodka kultury z sal ą wielofunkcyjną (zalecana lokali za cja w centralnym zespole
usługowym),
- obiektów kultu religi jnego,
• obsługi ogólnej ludności w zakresie:
- administra cji,
- bezpieczeńs twa i porządku publi cznego ( poli cja , ochotni cza s tra ż poża rna),
- łącznoś ci (urząd pocztowy),
- jednostki obs ługi bankowej,
• sportu, rekrea cji i zieleni:
- zespół sal sportowych do gier ma łych i gi mnas tyki, pływalnia, zespół boisk do gier
dużych (centralny zespół dla obs ługi mias ta i gminy - z lokali za cją w rejonie szkół),
- zespoły plażowo-kąpieliskowe i zagospoda rowanie zieleni przywodnej przy
jeziora ch,
- cmentarz,
2) wieś Glisno ośrodek podstawowy z wyposażeniem:
• szkolni ctwa pods tawowego i przedszkolnego:
- zbiorcza szkoła pods tawowa z obiektami towa rzys zącymi , docelowo pełnowymia rowa sala
gi mnas tyczna ora z zespół boisk sportowych,
• ochrony zdrowia :
- ga binet leka rski, punkt apteczny, placówki ubezpieczeń zdrowotnych,
• kul tury:
- punkt biblioteczny,
- sala wiejska wi elofunkcyjna z za pleczem klubowym i ziel eni ą towa rzys zącą o
cha rakterze pa rkowym,
- obiekty kul tu reli gi jnego z zieleni ą towa rzyszącą
• obsługi ogólnej ludności :
- posterunek policji , ochotni cza s tra ż poża rna ,
- poczta,
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• sportu, rekrea cji i zieleni:

- zespół boisk w tym uzupełniające wykorzys tanie urządzeń s zkolni ctwa
pods tawowego,
- cmenta rz i zieleń urządzona,
Dodatk owe wyposażenie
Ponadto w zakresie obs ługi ludnoś ci zapewnione będą wa runki przes trzenne dla:
• w uprzednio wymienionych oś rodka ch w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju
handlu, gas tronomii i us ług rzemieślniczych,
• w miejs cowoś cia ch o funkcja ch turys tycznych i agroturys tycznych w za kresie
terenów:
- zieleni z urządzeniami sportowo-rekrea cyjnymi ,
- zieleni przywodnej, również w rama ch turys tycznego zagospoda rowania lasu.
4.3 Kryteria, zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania
Tworzenie wa runków do rozwoju w celu uzyska nia optymal nych efektów w poda ży
terenów s tanowiących oferty lokali za cyjne uwzgl ędnia ć będzie kryteria i zasady:
1) ładu przestrzennego (wg pkt. 2.1),
2) oferowania atrakcyjnej dla inwestora lokalizacji w zagospodarowaniu
obszarów:
a) turystycznych :
- walory przyrodniczo-krajobra zowe i stan sani ta rny ś rodowiska,
- sąsiedztwo kąpielisk i plaż w terenach przywodnych,
wyprzedza jąca lub równoległa realiza cja s ys temu kanaliza cyjnego ora z własnych urządzeń
neutraliza cji ś cieków poza zasięga mi ww. s ystemów (przy iloś ci ś cieków powyżej
3
2m /dobę),
- popra wa dos tępnoś ci komunika cyjnej w wyniku moderniza cji i uzupełnienia układu
komuni ka cji drogowej (wg rysunku), ni euci ążli we s ąsiedztwo, ład w zabudowie i
za gospoda rowaniu,
b) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
- wyks zta łcone urządzenia infrastruktury s połecznej w rejonie lokaliza cji przy dobrej
dos tępnoś ci us ług,
- wykszta łcona i nfrastruktura techni czna zapewnia jąca dobrą dos tępnoś ć
komuni ka cyjną i telekomuni ka cyjną dogodne wa runki zaopa trzenia w wodę i
energię ora z odprowadzenia ś cieków,
- nieuci ążliwe s ąsiedztwo ora z ład przestrzenny w zabudowie i za gospoda rowani u.
c) wytwórczo-usługowych i mieszkalno-wytwórczych z zapewnieniem:
• wyks zta łconej infrastruktury technicznej:
- dobrą dostępność tra nsportową i telekomunika cyjną
- za opa trzenie w energie,
- bezkoli zyjnej lokali za cji nie ogra ni cza jącej rozwoju i nnych, funkcji a s zczególnie
turys tycznych,
- wiel koś ci terenu zapewnia jącej ograni czenie uciążliwoś ci do własnej działki ,
- możliwości lokaliza cji towarzys zącego mieszkalnictwa zwi ązanego z funkcją.
3) zasady i standardy zagospodarowania obszarów uwzgl ędniające wa rtoś ć
przes trzeni ora z zróżni cowane potrzeby i możliwoś ci reali za cyjne inwes torów wg
za ł. 6 i 7.
4) zabudowa i zagospodarowanie o wysokim standardzie kształtowania
obiektów:
60

• ws zelka zabudowa eksponowana w kra jobra zie, w obsza ra ch:

- ochrony dóbr kultury z ks ztałtowaniem wg wa runków konserwators kich,
- turys tycznych, a s zczególnie w sąsiedztwie zbi orników wodnych i na
wysoczyzna ch terenów o rzeźbie falistej, pagórkowa tej i wzgórzowej.
• przeznaczonych na cele publi czne,
• mies zkalni ctwo willowe i rezydencjonalne,
5. Kierunki rozwoju komunikacli i infrastruktury technicznej
5.1 Układ drogowo-uliczny i obiekty towarzyszące
Ki erunki rozwoju układu drogowo-uli cznego ora z obiektów towa rzys zących określają
rys . 5 i 5a . W terena ch zabudowanych, docelowo stosowa ć należy przekrój uli czny, z
chodni kami w dos tosowaniu do wa runków miejs cowych.
Linie rozgrani czenia i kszta łtowa nia układu wg wa runków techni cznych.
Drogi krajowe Układ drogi kra jowej nr 22 pozos taje
bez zmian:
• z uzupełnieniem obiektów obs ługi motoryza cji w rejonie Wa łdowi ce,
• zapewnieniem doja zdu do terenów wytwórczo-us ługowych w/w rejonie poprzez
skrzyżowanie dróg kra jowych nr 22 i 24.
Drogi wojewódzkie
Konieczna jest restrukturyza cja układu drogowo-ulicznego w Lubniewi ca ch w ci ągu drogi
wojewódzkiej nr 136, z wprowadzeniem:
• drogowego obejś cia terenów zabudowanych Sta rego Mias ta poza jeziorem Kra jni k,
• uli cy głównej z części owym wykorzys ta niem odcinka drogi powiatowej nr 11420,
w rejonie Lubniewi ce - Górny Ma jątek.
Drogi powiatowe
Układ dróg powia towych nie wyma ga korekt przebiegu, za wyjątkiem w/w. odcinka drogi
nr 11420. W terena ch zabudowa nych wprowa dzeni e uli c. W odniesieni u do dróg
powia towych nr: 11423, 11449, 11450 (o funkcji dróg gminnych) dopuszcza si ę zmianę i ch
klas yfika cji wg odrębnych regula cji i s tosownych porozumień.
Drogi gminne
Układ dróg i uli c gminnych wyma ga :
• popra wy wa runków ruchu, s tosownie do rozwoju za gospoda rowania , w zakresie
powiązań:
- Glisno-Świerczów (uli ca lokalna, obs ługująca tereny ws kazane dla drobnej
wytwórczości i us ług z towa rzys zącym mieszkalnictwem),
- Lubniewi ce-Świerczów (powi ąza nie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 136,
układem uli czno-drogowym wg mpzp),
- Ja rna tów -Sobiera j (układ drogowy, zwi ązany z za gos poda rowani em terenów w
rejonie osady Sobiera j),
- Glisno-Rybakówka (układ uliczno-drogowy),
- Lubniewi ce-Trzcińce (układ drogowy w terena ch zabudowy - uliczny),
- Sobiera j-Miechów gm. Sul ęci n (układ drogowy, zwi ązany z zagospoda rowa niem
terenów w rejonie osady Sobiera j),
- Ja rna tów-Rogi (układ drogowy ze ś cieżką rowerową).
• uzupełnienie ulic dojazdowych wg mpzp, s tosownie do rozwoju za gospoda rowania,
Parkingi i garaże
Konieczne i celowe jes t zapewnienie wa runków przes trzennych do realiza cji :
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• zbiorcze pa rkingi :

- w obsza ra ch przyległych do Sta rego Mias ta, w rejonach skrzyżowań pods tawowego
ukła du uli cznego (wg rys . 5a ),
- centralnego oś rodka us ługowego (w s ąsiedztwi e Urzędu Mias ta i Gminy ora z w
terena ch uzys ka nych, w wyni ku odtworzenia ta rta ku, w obs za ra ch o funkcji
wytwórczo-usługowej, w północnej części gminy),
- w rejonie lokaliza cji cmenta rza ,
- w s ąsiedztwie, głównych terenów i obiektów rekrea cyjno-sportowych zbiorowego
użytkowania,
• zespoły ga ra żowe, w s ąsi edztwie za budowy wiel orodzinnej i Sta rego Mias ta ,
w s trefie ochrony sanita rnej oczyszczalni ś cieków.
Ścieżki rowerowe
Ścieżki rowerowe wg ideogramów przebiegu określonych na rys unka ch s tudium.
5.2 Telekomunikacja
Obs ługa telekomunika cyjna gminy przez centrale telefoni czną w Lubniewi cach.
Za pewnienie wa runków do rozwoju powiązań telekomuni ka cyjnych w dostosowaniu do
potrzeb branży:
• utrzymuje si ę dotychczasowe tras y sieci telekomunika cyjnych z sukces ywną
przebudową sieci napowietrznych na kablowe doziemne,
w terenach
zabudowanych,
• w mieś cie Lubniewi ce i w terena ch zabudowy turys tycznej, o wysokim s tanda rdzie
kablami doziemnymi ,
• rozwój obiektów i urządzeń, w dos tosowaniu do wys tępujących potrzeb
i uwa runkowań s ystemowych,
• sieci telefoni czne w liniach rozgrani czenia dróg i ulic, w uzgodnieniu
z za rządzającym terenem,
• dopus zcza si ę lokali za cję obiektów i urządzeń, poza linia mi rozgra ni czenia dróg
i ulic, za zgodą właś ci cieli i za rządza jących nieruchomoś ciami ,
• sieć łączności bezprzewodowej telefonii komórkowej w opa rciu o mpzp.
5.3 Zaopatrzenie w wodę
• utrzymanie is tniejącego s ys temu zaopa trzenia w wodę miejs cowości w gminie:

- z wyzna czeniem, us taleniem i za gos poda rowani em s tref ochronnych urządzeń
s ystemów,
- z niezbędną res trukturyza cją wprowa dza jącą s ys temy zbi orcze, ze wzgl ędu na
ewentualne skażenia istniejących ujęć i koniecznoś ć uzyskania pa rametrów jakoś ci
wody, w dos tos owani u do przepis ów U.E. ora z uwa runkowa nia ekonomi czne
eksploa ta cji wg opra cowań specjalistycznych,
• rozwój sieci w dostosowaniu do wys tępujących potrzeb i możliwoś ci:
- w pasach technicznych rozgrani czenia dróg i uli c w uzgodnieniu z za rządzającym,
- w pozos ta łych terena ch dopus zczony za zgodą właś ci ciela l ub włada jącego
nieruchomoś ci ą
• obsza ry przezna czone do zabudowy:
- za opa trywa ne z wodoci ągów komunal nych, w zespole osadni czym Lubni ewi ce-Glisno-Ja rna tów, z dopuszczeniem własnych ujęć poza zasi ęgiem s ys temów
komunalnych w s ytua cjach uzasadnionych ekonomi cznie,
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- w rejona ch Wa łdowi ce i Rogi grupowe, za kładowe lub indywidualne s ys temy
za opatrzenia w wodę,
• awa ryjne źródła zaopatrzenia :
- utrzymanie istniejących s tudni publi cznych i zakładowych,
- uzupełnienie sieci s tudni w obsza ra ch zieleni publicznej ogólnomiejskiej
i osiedlowej,
- uzupełnienie sieci punktów czerpania wody do cel ów przeci wpoża rowych wra z z
urządzeniami w ra mach zagospoda rowania turys tycznego terenów przywodnych.
• dla nawodnień rolni czych wyłącznie z wód otwa rtych oraz celów technologi cznych
w opa rciu o przepis y szczególne.
5.4 Neutralizacja ścieków, wód deszczowych i stałych odpadów
Preferuje się:
• grupowe s ystemy neutraliza cji ś cieków, w kanalizacji ogólnospławnej zapewniającej
oczys zczenie wód deszczowych w obsza ra ch zurbanizowanych,
• s ys temy neutralizacji s ta łych odpadów z lokalizacją poza obsza rem gminy,
• w ra mach zakładu utyliza cji w zakresie:
− odpa dów komunal nych w opa rci u o kompos townie z recykli ngiem s urowców
wtórnych i toks ycznych w opa rciu o mogilnik,
− padliny w opa rciu o grzebowisko z recyklingiem surowców wtórnych.
−

Neutralizacja ścieków:
• kontynua cja dzia ła ń w rozbudowie grupowego s ys temu neutral i za cji ś cieków
„Lubniewi ce-Glisno",
• objecie s ys temem grupowym wsi Ja rna tów i obsza ru „Sobiera j" wg opra cowa nia
specjalistycznego:
− wa riant l - włączenie do s ys temu Lubniewi ce ,
− wa riant II - wspólny s ys tem z gminą Sulęcin (np. Ja rna tów-Miechów),
• s ys tem „Rogi " wg opracowania specjalistycznego:
− moderniza cja i rozbudowa istniejącej oczys zczalni lub realiza cja nowej
oczys zczalni wg opra cowania specjalistycznego,
− odbiornik ciek „Brozowa ",
• rejon Wa łdowice:
− odbiornik rzeka Lubniewka ,
− wa riant l - indywidualne s ys temy neutraliza cji ś cieków sanita rnych i osadni ki
bezodpływowe,
− wa riant II - zbiorczy s ys tem neutraliza cji ścieków sani ta rnych,
− grupowy l ub indywidualne s ys temy neutraliza cji wód opadowych, w dos tosowaniu
do wys tępujących potrzeb programu za gospodarowania ,
• poza zasięgami s ys temów kanaliza cyjnych komunalnych i zbiorczych dopus zcza
się osadniki ścieków przy nagromadzeniu do 2 m 3/d.
Neutralizacją stałych odpadów komunalnych współpra ca i ws półdzia łania z sąsiedni mi
gmina mi w realizacji za kładu utyli za cji :
• wa riant l - w ra ma ch CZG 12,
• wa riant II - w opa rciu o zakład utyli zacyjny w Gorzowie Wl kp.,
Uwzgl ędnia jąc jednak wys tępujące uwa runkowa nia realiza cyjne w pi erws zej kolejnoś ci
wyda je si ę celowe przyjęci e wa ria ntu II z możli woś ci ą rozwi ąza nia docel owego wg s ta nu
p rzes ądzonego l ub w g wa ria ntu l , w zal eżnoś ci od uwa runkowań realiza cyjno63

ekonomi cznych.
5.5 Zaopatrzenie w energie
Zaopatrzenie w energie elektryczna:
• rozmieszczenie obiektów i urządzeń oraz zasady rozwoju s ystemu wg rys . 5 i 5a ,
• utrzyma nie istniejącego s ys temu zasilania elektroenergetycznego ora z linii
tranzytowych i zaopa trzenia gminy w energię elektryczną z sukces ywnym
wprowadza niem sieci doziemnych i s ta cji tra nsforma torowych typu mi ejskiego w
mieś cie i zespoła ch zabudowy turys tycznej ora z w obsza ra ch ochrony przyrody,
• rezerwa cja terenów dla potrzeb l okaliza cji GP2, w rejonie wsi Ja rna tów,
• w za gospoda rowa niu terenów zapewnienie wa runków eks ploa ta cji sieci wysoki ch
i ś rednich napi ęć w koryta rzach technicznych,
• rozbudowa si eci 15kV i s ta cji tra ns forma torowych w dos tos owani u do rozwoju
za gospoda rowania głównie w obs za rze zespołu osadniczego Lubniewice, Glisno,
Ja rna tów, w rejonie Wa łdowi ce i miejscowości turys tycznych,
• sukces ywne odtwa rzanie i rozwój urządzeń ma łej hydroenergetyki na rzece
Lubniewce (w obsza ra ch chronionego kra jobra zu obowi ązuje aktualnie zakaz),
Zaopatrzenie w gaz:
• utrzyma nie wyzna czonych dotychczas tras s ys temu ga zoci ągów tranzytowych
wysokiego ciśnienia,
• s ys temy przewodowe zaopa trzenia w gaz wysokometanowy GZ-50 wg opra cowań
specjalistycznych, techni cznych i mpzp:
− rezerwa cja koryta rza techni cznego dla doprowadzenia sieci wys oki ego ciśni enia
(s ta cje redukcyjno-pomiarowe l °w obrębie Glisno,
− rozwój s ys temu „Glisno-Lubniewi ce" w za kresie sieci ś redniego ciśni enia w
dostosowaniu do za gospoda rowania obsza ru,
• s ys temy bezprzewodowe dla pozos ta łych wsi , terenów turys tycznych i zabudowań
w ekstens ywnej i rozproszonej zabudowie,
Zaopatrzenie w olei opałowy wyłącznie w obs za ra ch eks tens ywnej i
rozpros zonej zabudowy,
Zaopatrzenie w ciepło docel owo preferowani e w procesa ch res trukturyza cji i
rozwoju:
− zalecane docelowo przeks ztałcenia kotłowni na paliwa węglowe w kotłownie
ogrzewane ga zem wys okometanowym GZ-50,
− w pozosta łych obsza ra ch indywidualne urządzenia grzewcze w opa rciu o paliwa
„ekologi czne" jak ga z ziemny i płynny olej opa łowy lub energi ę elektryczną dla
mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie wolnos tojącej i bliźniaczej, obiektów
produkcyjnych i us ługowych, w tym turys tycznych oraz dla zabudowy wiejskiej.
6. Realizacja polityki przestrzennej gminy
Reali za cja poli tyki przes trzennej gmi ny określonej w s tudium uwa runkowań i
kierunków polityki przestrzennej gminy, wyma ga uś ciśleń w zakresie:
1) program ów w opa rci u o opra cowa ni a s pecjal is tyczne z okreś leniem kos ztów
dotyczące:
• res trukturyza cji układu drogowo-uli cznego, drogi wojewódzkiej nr 136 z
powiązaniami z drogami powiatowymi nr: 11420, 11421 i 11449,
• rozwoju s ys temów kanalizacyjnych,
• za opa trzenia w wodę w opa rciu o inwenta ryza cję sieci ora z zapewnieniem ochrony
ujęć dla uzyskania odpowiedniej jakoś ci wody,
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• ma łej retencji , z uwzgl ędnieni em uwa runkowań ekol ogi cznych i bilans u wody
(oceny oddziaływa nia na ś rodowisko, pozwolenia wodno-pra wne, zgoda właś ci cieli
i włada jących grunta mi) w południ owym rejonie Lubniewi c ora z w rejona ch GlisnoRybakówka i Rogi,
2) założeń i planu zaopatrzenia gminy w energie elektryczną ci eplną i gazową
3) sukcesywnej aktualizacji:
• obiektów ochrony przyrody i zabytków,
• map ewidencji gruntów i map zasadniczych,
4) prowadzenia cyklicznych badań stanu czystości wód na jezi ora ch
o funkcja ch turys tycznych ora z na Lubniewce,
5) udokumentowania surowców:
• balneologicznych,
• okruchowych,
6) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
7) przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w opa rciu
o mpzp ora z w trybi e rozpra wy a dminis tra cyjnej w obs za ra ch nie objętych
planowaniem miejscowym.
6.1 Obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
(mpzp) jest obowiązkowe ze względu na przepisy szczególne:
a) złóż surowców geologicznych przewidzianych do eks ploa ta cji w sposób
kompleksowy regulowany przepisami us ta wy z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo górni cze
i geologi czne (Dz.U. nr 27/94 póz. 98 z późniejszymi zmianami),
b) zagos podarowania, które powoduje zmiany g ranic obszarów leś nych (wg
us tawy z dnia 28.09. 1991 r. o lasach - Dz.U. Nr 111 póz. 444):
c) zmian w zagospodarowaniu, które wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych (I-III pow. 0,5 ha) na cele nierolnicze,
d) obiektów retencji o rzędnej piętrzenia powyżej 1 m,
6.2 Obszary dla których opracowanie m pzp jest obowiązk owe gmina zamierza
sporządz ić mpz p ze względu na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
Obs za rami , dla których gmina zamierza sporządzi ć miejs cowe plany za gospoda rowania
przes trzennego ze wzgl ędu na uwa runkowania społeczno-ekonomi czne (w świetle
obowiązujących przepisów) sta ją si ę obs zary wska zane na rys . 5 i 5 „obsza ry, dla których
opra cowanie miejs cowego planu jest obowi ązkowe”.
W obsza ra ch tych należy sukces ywnie sporządza ć mpzp w dostosowaniu do:
- progra mów i zadań w realiza cji ponadlokalnych celów publi cznych,
- za dań własnych uwzględniając możliwoś ci budżetu gminy,
- wniosków właści cieli gruntów i władających gruntami ska rbu państwa.
Zali cza się do obs za rów obejmowanych miejs cowym planem:
a) przeznacz onych pod zabudowę i towarzyszące zagospodarowanie w
obszarach ochrony przyrody objętych ochroną i pos tulowanych do ochrony (wg
a rt. 44 us tawy o ochronie przyrody),
b) zespoły zabudowy w oś rodka ch osadni czych i w i ch s ąsiedztwie wra z
z drogami , uli cami i towa rzyszącym zagospoda rowaniem, a s zczególnie zabudowy
turys tycznej,
c) tereny restrukturyzacji układu drogowo-ulicznego:
• obejś cia terenów zabudowanych i korekty li nii rozgrani czenia pasa drogowego, w
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tym pos zerzenie pasów techni cznych dla ś cieżek rowerowych,
• wyzna czanie nowych uli c i dróg doja zdowych w zespoła ch za budowy ora z nowych

doja zdów w wyniku zmian przezna czenia pojedynczych działek,
inwestycje liniowe z obiektami towarzyszącymi powodujące:
ograni czenia w użytkowaniu,
obni żenie wa rtości nieruchomoś ci ,
urządzenia infrastruktury społecznej i technicznej powodujące zmiany w
s trukturze użytkowania i władania gruntów (koniecznoś ć komunaliza cji ),
f) inwes tycji mogące zaws ze zna cząco lub mogące potencjalnie zna cząco oddziaływa ć na
ś rodowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi nistrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w
spra wie przedsi ęwzi ęć mogących zna cząco oddzia ływa ć na ś rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), jeżeli wymaga ją tego przepis y s zczególne lub powodujących koniecznoś ć ustalenia
s trefy ograni czonego użytkowania , (dopus zczone wyłącznie w w yni ku pozytywnej
oceny oddzia ływa nia na ś rodowisko w obs za ra ch ochrony kra jobra zu uzgodnionej z
właś ciwym organem ochrony ś rodowiska), a szczególnie w zakresie:
- podpi ętrzenia jezior powyżej wahań w s tanie na tural nym wg opra cowań
specjalistycznych,
- powodującym ograni czenia w dotychczasowym i planowanym użytkowaniu gruntów
ora z obniżenie wa rtości nieruchomoś ci (zgoda właś cicieli i włada jących gruntami ).
d)
e)

6.3 Decyzje o warunkach zabudowy i zag os podarowania terenu w try bie roz prawy
administracyjnej
Przedmiotowe decyzje s tos owa ne s ą wyłącznie w obs za ra ch nie posia da jących
mpzp, w opa rciu a rt. 61 us t. 1. Us tawy o planowaniu i za gospoda rowa niu przestrzennym
jedynie w przypadku łącznego spełnienia nas tępujących wa runków:
1) co na jmniej jedna dzia łka s ąsiednia, dos tępna z tej samej drogi publi cznej, jes t
za budowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy
w zakresie kontynua cji funkcji , pa rametrów, cech i wskaźników ks ztałtowania zabudowy
ora z za gospoda rowa nia terenu, w tym gaba rytów i formy a rchitektoni cznej obiektów
budowlanych, linii zabudowy ora z intens ywnoś ci wykorzys tania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wys ta rcza jące dla zamierzenia
budowlanego;
4) teren nie wymaga uzys kania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol nych i leśnych na
cele nierolni cze i nieleśne albo jes t objęty zgodą uzyskaną przy s porządzaniu miejs cowych
planów, które utra ciły moc na pods tawie a rt. 67 us tawy o zagospoda rowaniu
przes trzennym;
5) decyzja jes t zgodna z przepisami odrębnymi .

7. Wnioski do polityki regionalnej
7.1 Wnioski do polityki regionalnej państwa
1. Celowe i k oniecz ne wy daje się uporządk owanie prz epis ów sz czeg ólny ch
związanych z gospodarką przestrzenną i ich kodyfikacja.
2. Zapewnienie ak tualizacji obi ektów podlega jących ochroni e dóbr kul tury ora z
określenie stref ochrony a rcheologi cznej przez s łużby konserwa tors kie.
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3. Celowe wydaje się wprowadzenie preferencyjnych reg ulacji w realiza cji za dań
związanych z:
- uzbrojeniem komunalnym terenów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
- rozwojem mieszkalnictwa komunalnego wspólnoty samorządowej,
- ochronę dóbr kultury w za kresie rewaloryza cji zespołów przestrzennych i obiektów
o wa rtości historycznej.
4. Aktualizacja Rozporządzenia nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dn. 24.11.1998
r. w s prawie określenia obszarów chronioneg o krajobraz u na terenie woj.
gorzowskiego (Dz.Urz.Woj. Nr 20 z późniejs zymi zmianami):
- dopuszczenie lokalizacji zakładów ujmujących solanki i wody leczni cze,
eksploa ta cji borowiny,
- odtworzenia obiektów ma łej retencji z energetycznym wykorzys taniem,
6. Objęcie badaniami okres owymi czys toś ci wód: jezi or o funkcji turys tycznej i rzeki
Lubniewki ,

7. 2. Wnioski do polityki regionalnej samorządu województwa
1. Opracowanie i przyjęcie Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa lubuskiego.
2. Współpraca i współdziałanie z organami pańs twa w tworzeniu warunków do
dalszeg o rozwoju szk olnictwa wyższego w k raju w prof ilach związanych z e
specyfiką regionalną województwa lubuskiego:
- ochrona środowiska i funkcje „eko" (ekorolnictwo, ekoturys tyka),
- obsługa turys tyki mi ędzynarodowej,
- agroturys tyka ,
- specjalizacji w regula cjach prawnych w gospoda rce przestrzennej.
3. Poprawa warunk ów ruchu na drodz e wojewódzkiej nr 136 - obejś cie Sta rego
Mi as ta w Lubniewi ca ch poza jeziorem Kra jni k z jej powi ązani em z droga mi
powiatowymi nr: 11420, 11421 i 11449.
4. Współdziałanie w realizacji systemów ochrony środowiska:
- ponadgminny zakład utyliza cji i recyklingu sta łych odpadów oraz neutraliza cji
odpadów toks ycznych padliny,
- mi ędzygminny s ys tem kanaliza cji grupowej Ja rna tów-Miechów (gmina Sul ęcin).
5. Koordynacja, ewentualne programy wspólne w realizacji ścieżek rowerowych.
6. Celowe wy daje się opracowanie Koncepcji realiz acji polityki przes trzennej
(us tal onej w opa rciu o pla n za gospoda rowania województwa ), dla pierws zej fa zy
rozwoju we współdzia łaniu z samorządami powia tów i gmin.
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Tabela 1
Wybrane wielkości i wskaźniki dla miasta i gminy LUBNIEWICE

1)

Wyszczególnienie

1
powierzchnia gminy

1976 r.

1988 r.

1991 r.

1993 r.

2

3

4

5

130 km 2

1996 r. 1998 r.
6

7

130 km 2
2

pow. miasta
pow. obszarów wiejskich

10 km
2
120 km

2010
8
130 km 2
2

12 km
2
118 km

ludność ogółem

3.193

3.125

3.024

3.023

3.048

3055

3048

ludność miejska:
ludność wiejska ;

-

-

-

-

1.851
1.197

1961
1094

1927
1121

zaludnienie
na km2 w gminie:
wmieście w os/km 2:
na wsi w os/km 2:

24,61
-

24
-

23,31
-

23,31
-

23,4
185
10

23,5
196
9

24
159
10

(na 1000 Mk) w gminie:
w mieś cie:
na wsi:

17,5
-

8,9
-

4,4
-

1,6
-

-1,3
-4,4
3,2

1,3
3,11
-1,72

-2,6
0,0
-7,0

saldo migra cji w gminie:
w mieś cie:
wna wsi:

-63
-

-73
-

-53
-

-46
-

-4
37
-41

-14
52
-66

-11
-15
4

b.d.
-

1.063
-

b.d.
-

b.d.
_

961
570
391

b.d.
b.d.
b.d.

515
302
213

b.d.
-

1.737
_
-

1.507^
-

b.d.
-

1770
1089
681

b.d.
b.d.
b.d.

2069
1321
748

b.d.
-

325
-

b.d.
-

b.d.
-

317
192
125

b.d.
b.d.
b.d.

464
304
160

b.d.
-

79,9
-

100,66^
-

b.d.
-

72,2
69,9
75,8

b.d.
b.d.
b.d.

47,3
45,9
49,9

przyrost naturalny

wiek przedprodukcyjny
ogólnie w gminie:
miasto:
wieś:
wiek produkcyjny
ogólnie w gminie:
miasto:
wieś:
wiek poprodukcyjny
ogólnie w gminie:
miasto:
wieś:
ludnoś ć w wieku nieprod.
na 100 osób produkcyjnych
ogólnie w gminie:
miasto:
wieś:
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1

bezrobotni w gminie: w
mieście:
na wsi:

3
--

--

4

308

5
^

428

^

6

7

336
171
165

272
b.d.
b.d.

8
187
b.d.
b.d.

18,98
15,70
24,23

19,2
b.d.
b.d.

9
b.d.
b.d.

-

-

--

20,43%

29,90

-

-

b.d.

1.119

798

765

-

-

-

-

581
425

607
421

269
233

na wsi:

-

-

-

-

156

186

36

ilość jednos tek REGON
sektor publiczny/prywa tny

--

--

--

158

156

211**

311
14/297

ilość jednos tek REGON
na l 000 Mk

--

--

--

52,27

51,18

b.d.

b.d.

spółki Joint-Ventures

--

--

--

--

10*

b.d.

b.d.

10
-/-

3
-/-

7
-/-

1
-/-

11
10 / 1

11
11 / -

12
8/ 4

38
-/-

14
-/-

31
-/-

1
-/-

55
49 / 6

62
62 / -

66
45 / 21

abonenci telefoni czni na
1000 mieszkańców ogólnie: w
mieście:
na wsi:

33,2
-

74,2
-

87,0
-

122,4
-

144,7
172,0
102,0

187,6
212,1
143,5

b.d.
b.d.
b.d.

ilość obiektów turys tycznych w
mieś cie / na wsi
ilość miejsc noclegowych
korzys tający z noclegów
udzielone noclegi
ś redni pobyt (doby)

b.d.
-/222
3.355
17.297
5,2

5
-/804
6.045
22.404
3,7

15
-/1.780
19.134
126.737
6,6

14
-/1.226
10.741
71.948
6,7

17
15/2
1451
14377
80812
5,6

17
15/2
1221
11006
69947
6,3

stopa % bezrobocia ogólnie
w gminie: w mieście: na wsi:

za trudnienie
w gospodarce narodowej:
w mieście:

ilość oddanych do użytku
mieszkań w gminie:
w mieście / na wsi
izb w gminie:
w mieście / na wsi

*

2
--

dane na rok 1996
- - brak zjawiska
- dane z pół. 1994
**
KRU PGN- REGON

2)

8
7/1
665
5426
22408
4,1

b.d. -brak danych
^
-dane z Wojewódzkiego Biura Pracy
1)
- Lubniewice prawa miejskie odzyskały 1.01.1995 r.
2)
- dane dotyczą wyłącznie jednostek, które złożyły
sprawozdania statystyczne
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Tabela 2

Rozmieszczenie ludności w GMINIE LUBNIEWICE

proces y w
la ta ch
1980-88

stan

stan

1988 r.

1998 r.

2

3

4

5

umia rkowany
---

3.180

3.095
1.938
1.157

Rogi

sta gnacja

66

Jarnatów

stagna cja

Wys zczególni enie

1
Gmina
ogółem
w tym :
miasto :
gmina :

% wzrostu procesy
spadku
w latach
w stosunku 1988-97
do 1988 r.

Stan
wg UG

% wzros tu

2010 r.

/spadk u w
stos unk u do
do 1988 r.

6

4

5

97,33
---

stagna cja
---

3.084
1.966
1.118

96

57

86,36

duży regres

49

74

335

321

95,82

stagna cja

308

92

rozwój
dynamiczny

1.847

1.938

104,93

stagna cja

1.966

106

regres
umiarkowany

932

779

83,58

duży regres

761

82

rozwój

Obręby:

Lubniewice
Glisno

Lubniewi ce odzyska ły prawa miejskie 1. 01. 1995 r.
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Tabela 3
Użytkowanie gruntów w gminie LUBNIEWICE
w tym :
Wyszczególnienie

Powierzchnia
ogółem
w ha

grunty pod
lasami i zadrzewieniami

użytki rolne
Razem

%

grunty użytki tereny
pod wo- kopal- komunidami
niane ka cyjne

tereny
osiedlowe

tereny nieuży
tki i
różne
pow.

w tym
grunty
orne

sady

łąki

pastwiska

obsza r

%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1989 r
miasto1)

--

--

wieś

12.976

2951

22,74 2.632

2

215

102

8.576

66,09

536

3

432

163

26

289

ogółem

12.976

2951

22,74 2.632

2

215

102

8.576

66,09

536

3

432

163

26

289

1998 r.
miasto

1.211

450

37,16

3

45

14

359

29,64

210

1

61

90

3

37

wieś

11.765

2.470

20,99 2.233

~

146

91

8.224

69,90

325

2

367

84

24

270

ogółem

12.976

2.920

22.50 2.621

3

191

105

8.583

66,15

535

2

428

174

27

307

2010 r.*
mias to

1.211

493

40,71

394

2

44

13

375

30,97

201

0

55

49

1

37

wieś

11.733

2525

21,52

2242

0

132

73

8498

72,43

340

0

138

23

8

190

ogółem

12.944

3018

23,32

2636

2

176

86

8873

68,55

541

0

193

72

9

227

--

388

Lubniewi ce odzyska ły prawa miejskie 1. 01. 1995 r.
*) dane wg powierzchni ewidencyjnej
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Tabela 3a
Struktura władania użytkami rolnymi w mieście i gminie Lubniewice
Wyszczególnienie
Powierzchnia
(na koniec roku) użytków rolnych w

w tym:
komunalne nadające się do
za gospoda rowania

AWRSP/ANR

Prywa tne/ pozostałe

obs zar

%

obsza r

%

obsza r

%

1998 r.
miasto

450

191

42,45

82

18,22

177

39,33

wieś

2.470

1.772

71,74

160

6,48

538

21,78

Ogółem

2.920

1.963

67,23

242

8,29

715

24,49

2010 r.*
miasto

493

164

33,27

39

7,91

290

58,82

wieś

2525

849

33,62

18

0,71

1658

65,66

Ogółem w

3018

1013

33,57

57

1,89

1948

64,55

Lubniewi ce odzyska ły prawa miejskie 1. 01. 1995 r.
*) dane wg powierzchni ewidencyjnej
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Tabela 4
Obiekty podlegające ochronie w gminie Lubniewice
I. Rezerwat przyrody (1):
Nr rej.
woj.
1

Nazwa

2

Rezerwat
przyrody
30

„JANIE im.
WŁODZI MIERZA
KORSAKA"

Data i akt prawny
obejmujący
rezerwat ochroną:
3
Zarządzenie
Ministra Leś nictwa
i Przemysł u
Drzewnego z dnia
18 maja 19 84 r. w
sprawie uz nania za
rezerwat przyrody.
(M.P. Nr 15/84 ,
póz. 1 08)
Zarządzenie
Nr 62/201 1
Regional nego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w
Gorzowie
Wielkopol skim z
dnia 5 grudnia
2011 r. w sprawie
rezerwatu przyrody
„Janie im.
Włodzi mierza
Korsaka (D z. Urz.
Woj. Lub. Nr 139
póz. 2 902 )

RODZAJ
Typ
/podt
yp
4

Rodzaj:
W
(wodny),
Typ:
EE
(róż nych
ekosyste
mów),
Podtyp:
Iw
(lasów i
wód)

Obr. Ewid.
Dz. nr
Właściciel, zarządzający
5

Dz. nr:
5164(cz ) - 15.93 ha
5165/1 - 12, 05 ha,
5165/2 (cz) - 7,3 8 ha
w zarządzie
Nadleśni ctwa
Lubniewice;
Dz. nr :
41(59 5) - 15,1 6 ha w
zarządzie Mars załka
Województwa
Lubuskiego.

Pow. pod
ochroną:

6

50,52 ha

Cel och ron y:

8

Zachowanie
zarastającego
jeziora z
charakterystyczn
ą roślinnością
wodną i
bagienną,
będąceg o ost oją
licznych
gatunków
ptaków wodnych.

Opis przed miotu podd ane go ochronie :

Plan oc hron y

9

10

Rezerwat poł oż ony jest 4,5 k m na pn od Lubniewic. W skład
rezerwatu wchodzą 3 el eme nty: Jezioro Janie pochodzenia
lodowcowego na sandr ze, rozl egłe bagno (pochodzące z
zarastającego mulisteg o jeziora Janowiec), pr zez które
przepływa rzeka Lubni ewka, pas las u (ot ulina) stanowią ca
najstarszą częś ć base nu pojezier nego. Całoś ć pr zypomina
kształt półksięży ca. Środek je ziora pokrywają grzybienie
białe, grążel ż ółty, osoka al oesowata. Brak wyraźnej granicy
jeziora z bag nem. Na bagnie wystę pują turzy ce: bagie nna i
pospolita, pałka sz erokolistna , śledzieni ca skrętolistna. Na
znacz nych obrz eżach zarośla sos nowe, olsz owe. Zasad niczy m
tłem jest Bśw. Runo le śne tworzy turzy ca leśna , nareczni ca
samcza, trzci na pospolita, szczawik zajęczy, skrzyp polny,
malina właś ciwa, trawy. Gatunek dominujący ol sza czarna 87%, sos na pospolita - 18%. Zwarcie umiarkowane. Po dszyt w
niewielkiej iloś ci z przewagą kruszyny i ols zy.

Roz porządzenie Nr
7 Wojewody
Lubuskiego z dnia
15 kwietnia 2003 r.
w sprawie
ustanowie nia planu
ochr ony rezerwatu
przyrody o na zwie
„Janie im.
Włodzi mierza
Korczaka " - (Dz.
Urz. Woj .
Lubuskiego Nr 2 3 z
17.04.2 003 r., póz.
451)
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II. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (1):
Nr
rej.
woj.
1

Nazwa

Data i akt prawny
obejmujący ochroną:

2

Położenie administracyjne:

Rodza j
gruntów:

Opis prze dm iotu poddanego ochronie:

4

5

6

3

powierzchni a ogółem :
1.436,9 0 ha

14 marca
2002 rok u
Zespół
Przyrodni cz oKrajobraz owy

1

„UROCZYSKO
LUBNIEW SKO”

Roz porządzenie Nr 3
Wojewody Lubuskiego z
dnia 21 luteg o 2002 r.
w sprawie uzna nia za
zespół przyrodniczokrajobrazowy „Ur oczysko
Lubniewsko” /Dz. Ur z.
Woj. Lub. Nr 30, poz. 34 7
z dnia 1 marca 20 02 r./

Grunty leśne:
1137,00 ha

w tym:
- Gmin a Lubniewice
(86 ,26 %) - 1.2 39,59 ha
-obrę b Glis no - 925,5 7 ha
-obrę b Jarnatów - 3 14,02 ha

Wody:
240,00 ha
Pozostałe
grunty:
59,90 ha

- Gmina Sulęc in
(13,7 3 %) - 197,3 1 ha
- obrę b Żubr ów -19 7,31 ha

Zespół pr zyrodnicz o-krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” poł ożony jest
w mezoregi onie P ojezierz e Łagow skie, granicząc od północy w Kotliną G orzowską.
Bardzo bogata rzeź ba terenu jest efektem działalności lodow ca w stadiale poznańskim i
pomorskim ostatniego zl odowacenia D otyczy to zar ówno pochodzenia je zior rynnowych jak
i licznych jarów i wąwoz ów. Uroczysko je st terene m gdzie na małej przestrze ni róż nice
wysokości dochodzą do 11 m. Li czne zalesione główni e lasami bukowym jary i wąwozy
rzutują na malowni czość tego tere nu. Bez pośre dnie są siedztwo duże j tafli jezi ornej o bardz o
uroz maiconej i wydłużone j linii brzeg owej potęguje ur okliwość krajobrazu. Niezwykle bogata
rzeźbą terenu jest obok walorów e stetyczny ch podstawowym czynnikiem warunkujący m
istnienie różnor odnoś ci zbior owisk rośli nnych. Na p odstawie prawie 300 gatunków r oślin
wyróżniono 36 ze społów – co jest liczbą bar dzo wys oką, wskazują cą na bar dzo dużą
zmiennoś ć przyrodni czą terenu. Ponad południow o-ws chodni m brz egiem je ziora wznosi się
wczesnohist orycz ne grodzisko sł owiańskie z VII wieku. Z budowli zie mno-drew nianej dobrze
zachowała się oryginalna czę ść zi emna .
Zespół Ur oczysko Lubniew sko nie je st powiąza ny z ob szarem Natura 200 0.
Położ enie geogra ficzne:
szerokoś ć geogra ficzna x = 520 28’ – 5 20 31’
0
0
długoś ć geogra ficzna y = 15 08’ – 1 5 12’

III. Obszar chronionego krajobrazu (1)
Lp.
Wyk.
1

11.

Nazwa
2

„9-Pojezierze LubniewickoSulęcińskie”

Położenie
administracyjne:
3
Powierzchnia
całkowita:
W gminach:
- Bledzew
- Krzeszyce
Lubniewice
- Sulęcin
- Torzym
- Łagów

Pow. [ha]
4
14.917 ha
326
708
6.617
6.166
977
123

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Obowiązująca podstawa prawna
wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego
5
Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu /Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. Urzędowy
Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 poz. 1189; Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz.
1373; Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz. 99/; Uchwała Nr LVII/579/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu /Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820
z dn. 10.12.2010 r./
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IV. Pomniki przyrody(4)
Lp.
Wg rej
RDOŚ

1

Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o
ustanowieniu)

2

Obowiązująca podstawa prawna wraz z
oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu
prawnego

3

Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

5

Wys. [m]

Obręb ewid./
Miejscowość

Nr działki

6

7

8

369

Buk zwyczajny /Fagus
silvadca/

uchwała nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 26.05.2004 r.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 41 poz. 742/

370 cm

28m

obr. ewid. 25
Rogi

dz. nr
5109

370

Jesion wyniosły /Fraxinus
excelsior/

uchwała nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 26.05.2004 r.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 41 poz. 742/

260 cm

34 m

obr. ewid. 25
Rogi

371

Grupa drzew – 2
Jesiony wyniosłe /Fraxinus
excelsior/

uchwała nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 26.05.2004 r.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 41 poz. 742/

265 cm,
295 cm

34 m,
28 m

372

Sosna pospolita
/Pinus silvestis/

uchwała nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 26.05.2004 r.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 41 poz. 742/

315 cm

26 m

373

Głaz narzutowy

R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006. /Dz.U.Woj.Lub.
Nr 38 poz. 846 z dn. 5.06.2006 r./

920 cm

374

Drzewa ze stanowiskami
rośliny chronionej –
Bluszczu pospolitego
/Hedera nelix/

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

375

Dąb szypułkowy
/Quercus robur/

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

520 cm

376

Głaz narzutowy

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

377

Wiąz szypułkowy
/Ulmus laevis/

378

Buk zwyczajny
/Fagus silvatica/

Położenie geograficzne
(długość geograficzna,
szerokość geograficzna)

stopn ie
[°]

minuty
[ ']

sekund
y [ '' ]

9

10

11

Opis lokalizacji

12

Własność
/Zarz ądzający/
Sprawujący nadzór

13
Własność Skarbu Państwa/
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice
Własność Skarbu Państwa/
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice

Rodzaj
gruntów

15

15
52

13
33

9
52

N-ctwo Lubniewice
L-ctwo Wałowice
oddz. 255b

nr dz.
5051/6

15
52

12
34

1
43

N-ctwo Lubniewice L-ctwo
Wałowice oddz. 182y

obr. ewid. 25
Rogi

nr dz.
5051/6

15
52

12
34

1
42

N-ctwo Lubniewice L-ctwo
Wałowice oddz. 182i

obr. ewid. 24
Lubniewice

nr dz.
284/2

15
52

14
31

29
3

N-ctwo Lubniewice L-ctwo
Lubiąż
oddz. 627g

obr. ewid. 24
Lubniewice

514/1 (?)

15
52

10
29

38
57

Umiejscowiony ok. 2 km
na południowy wschód od
Lubniewic,
na skraju lasu.

Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie ANR/
Burmistrz Lubniewic

R

obr. ewid. 22
Glisno

dz. nr
8391/1

15
52

25
29

416
24

N-ctwo Skwierzyna,
L-ctwo Sokola Dąbrowa,
oddz. 673 g

Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Skwierzyna/
N- ctwo Skwierzyna

Ls

ok. 27 m

obr. ewid. 24
Lubniewice

dz. nr 411

15
52

14
30

59
59

Własność Gmina Lubniewice /-/
Burmistrz Lubniewic

Tr

900 cm

1,7 m

obr. ewid. 23
Jarnatów

dz. nr 3

15
52

10
29

38
57

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

250 cm

ok. 25 m

obr. ewid.
Rogi 25

dz. nr
8278

15
52

15
31

274
142

N-ctwo Skwierzyna,
L-ctwo Dzików,
oddz. 617 f.

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

390 cm

ok. 24 m

obr. ewid.
Rogi 25

dz. nr
5140

15
52

13
33

7
31

N-ctwo Lubniewice,
L-ctwo Lubniewice,
oddz. 306 b.

Rośnie na Placu
Kasztanowym w
Lubniewicach.
Umiejscowiony ok. 1 km na
południowy wschód od
osady Sobieraj, na
wyniesieniu pod lasem.

Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie ANR/
Burmistrz Lubniewic
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Skwierzyna/
N- ctwo Skwierzyna
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice

Ł

Ls

Ls

Ls

R, Ps

Ls

Ls

77

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

379

Dąb szypułkowy
/Quercus robur/

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

374 cm

ok. 22 m

obr. ewid.
Rogi 25

dz. nr
5139

15
52

13
33

12
29

N-ctwo Lubniewice,
L-ctwo Lubniewice,
oddz. 305 g.

380

Dąb szypułkowy
/Quercus robur/

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

500 cm

ok. 25 m

obr. ewid.
Rogi 25

nr dz.
5280/3

15
52

15
31

18
5

N-ctwo Lubniewice,
L-ctwo Lubniewice,
oddz. 623 k.

381

Dąb szypułkowy
/Quercus robur/

R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z dn.
7.03.2006 r./

580 cm

ok. 26 m

obr. ewid.
Rogi 25

dz. nr
5280/3

15
52

15
31

24
6

N-ctwo Lubniewice,
L-ctwo Lubniewice,
oddz. 623 k.

13
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice
Własność Skarbu Państwa /
w zarządzie N- ctwa
Lubniewice/
N- ctwo Lubniewice

15
Ls

Ls

Ls

V. Użytki ekologiczne (4)
Lp.

1

189/1

Nazwa użytku
ekologicznego
(jak w akcie
prawnym o
ustanowie niu)
2

GLISNO l

180/2

ROGI

191/3

TORFOWISKA
ROGI

192/4

GLISNO lI

Pow.
/ha/

Obręb
ewid.

Nr dz iałek
ewidencyjnych

3

4

5

0,42

1,25

6,92

1,03

Glisno

4483

Opis lokalizacji

6
Obszar dający
początek ciekowi
wodnemu, który
zasila jezioro
Lubiewsko

Forma własności,
zarządzający

Cel ochrony

Data utworzenia / obowiązująca
podstawa prawna wraz z oz naczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego

7

8

9

Skarb Państwa
N-ctwo Sulęcin

Ochrona ekosystemów
mających znaczenia dla
zachowania różnorodnych
typów siedlisk.

Utworzony dn. 03.05.2002 r
na podstawie – Roz. Woj. Lubuskiego.
Nr 5 z 2002 r. publikacja -(Dz. U. Woj.Lub. Nr
44, poz. 554)

Ochrona ekosystemów
mających znaczenia dla
zachowania różnorodnych
typów siedlisk.
Ochrona ekosystemów
mających znaczenia dla
zachowania różnorodnych
typów siedlisk.
Ochrona ekosystemów
mających znaczenia dla
zachowania różnorodnych
typów siedlisk.

Utworzony dn. 03.05.2002 r
na podstawie – Roz. Woj. Lubuskiego.
Nr 5 z 2002 r. publikacja -(Dz. U. Woj.Lub. Nr
44, poz. 554)

Rogi

8065

N-ctwo Skwierzyna
L-ctwo Pniewo
oddz. 356g

Skarb Państwa
N-ctwo
Skwierzyna

Rogi

8039,
8040,
8041

N-ctwo Skwterzyna
L-ctwo Dzików
oddz. 326g, 325d,
327g

Skarb Państwa
N-ctwo
Skwierzyna

Glisno

4496/1,
4497

N-ctwo Sulęcin
L-ctwo Glis no
oddz. 159i. 160c

Skarb Państwa
N-ctwo Sulęcin

Utworzony dn. 03.05.2002 r
na podstawie – Roz. Woj. Lubuskiego.
Nr 5 z 2002 r. publikacja -(Dz. U. Woj.Lub. Nr
44, poz. 554)
Utworzony dn. 03.05.2002 r
na podstawie – Roz. Woj. Lubuskiego.
Nr 5 z 2002 r. publikacja -(Dz. U. Woj.Lub. Nr
44, poz. 554)
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Tabela - Zał. 5a
Obiekty o wartościach archeologicznych
w mieście i gminie LUBNIEWICE
Nr stan. Nr stan.
w miejs. na ob.

AZP

Miejscowość

Typ stanowiska

Chronologia

1

2

3

4

3
4

5
osada/ ślad
osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
?

6
WŚ/ MN,
NOW
ST
ST, NOW
ST
WŚ/ XV-XVIII
w.
EK, PŚ/ XVIXVIII w.
KŁ- Ha

48-11
48-11
48-11
48-11

Rogi
Rogi
Rogi
Rogi

1
2
3
4

36
37
38
39

49-11

Jarnatów

12

2

49-11
49-11

Jarnatów
Jarnatów

13
-

49-11
49-12

Lubniewice
Lubniewice

9
16

1
19

grodzisko/ osada
przygrodowa/
ślad osadniczy
osada?

49-12

Lubniewice

17

18

osada

49-12

Lubniewice

18

3

osada, punkt
osadniczy

49-12

Lubniewice

19

17

osada?

49-12
49-12
49-12

Lubniewice
Lubniewice
Lubniewice

20
31
32

16
1
2

49-12
49-12

Lubniewice
Lubniewice

33
34

4
5

osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
punkt osadniczy

49-12

Lubniewice

35

6

punkt osadniczy

49-12

Lubniewice

36

7

49-12

Lubniewice

37

8

punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy

Nr Rejestru
Zabytków

Uwagi

7

8

archiwalne
rej.zab. Nr
41/67, dn.
17.03.67, nr LX-XII w/ X-XII
67/C, dzn.
w./ XIII-XIV w. 27.07.2005
archiwalne+lok.
KŁ, ŚR
archiwalne
rej.zab. Nr
62/68, nr L78/C, dz.
archiwalne+lok.
KŁ (V OEB-Ha)
21.04.2005
?
KŁ?/XIII-XIV
w., XVI-XVIII
w.
archiwalne+lok.
rej.zab. Nr
archiwalne+lok.
KŁ, ŚR
56/68
?
rej.zab. nr
archiwalne+lok.
KŁ
57/68
?
XVI-XVIII w.
XV-XVII w.
EK/ XVI-XVIII
w.
XVI-XVIII w.
KJ (późny La wczesny
OWR)
XIV-XV w, XVIXVIII w.
WŚ/ XVI-XVIII
w.
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1

2

3

4

49-12

Lubniewice

38

9

49-12

Lubniewice

39

15

49-12
49-12
50-11
50-11
50-11
50-11
50-11
50-11

Rogi
Rogi
Lubniewice
Lubniewice
Lubniewice
Lubniewice
Lubniewice
Glisno

5
6
8
15
16
14
22
1

5
ślad osadniczy/
punkt osadniczy

6
EK/ XVI-XVIII
w.
WŚ, XIV-XV
w./ XVI-XVIII
w.

10
11
19
21
22
63
64
54

ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
osada
punkt osadniczy

EK, PR?, NOW
XIII-XV w.
KŁ?, PŚ
OWR, PR/
ŚR, PR?
KŁ
M
PŚ

WŚ
KŁ, WŚ
KŁ
N

KŁ- V OEB

50-11
50-11
50-11
50-11

Glisno
Glisno
Glisno
Glisno

2
3
4
5

55
29
30
31

grodzisko
wklęsłe
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy

50-11

Glisno

6

26

osada

50-11

Glisno

7

27

50-11

Glisno

8

20

50-11

Glisno

9

23

50-11

Glisno

10

24

50-11
50-11
50-11

Glisno
Glisno
Glisno

11
12
13

25
28
32

50-11
50-11

Glisno
Glisno

14
15

33
34

50-11
50-11
50-11

Glisno
Glisno
Glisno

16
17
18

35
56
57

krzemienica/
cmentarzysko
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
osada/ ślad
osadniczy
osada/ punkt
osadniczy
osada/ ślad
osadniczy
osada?
osada
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy/
?
ślad osadniczy
punkt osadniczy

M/ ?
PR?, PŚ/ WŚ faza D-E
OWR/ EK - N?,
PŚ-NOW

7

8

archiwalne
archiwalne
rej.zab. Nr
314/83, dn.
14.01.1983, L40/C
archiwalne+lok.
archiwalne
archiwalne
archiwalne
rej. Zab. Nr
60/68 (d.
Lubniewice 8)
archiwalne
rej.zab. Nr
63/68 (d.
Lubniewice 7)
archiwalne

PŚ/ KŁ?
PŚ/ PR?
OWR
KŁ
EK, KŁ/ NOW
OWR, PŚ
N-WEB/
OWR/ PR?
PŚ
KŁ

80

1
50-11
50-11
50-11
50-11

2
Glisno
Glisno
Glisno
Glisno

3
19
20
21
22

4
58
59
60
61

50-11
50-11

Glisno
Jarnatów

23
1

62
7

50-11
50-11

Jarnatów
Jarnatów

2
3

8
9

50-11

Jarnatów

4

10

50-11

Jarnatów

5

11

50-11
50-11
50-11

Jarnatów
Jarnatów
Jarnatów

6
7
8

12
13
14

50-11
50-11
50-11

Jarnatów
Jarnatów
Jarnatów

9
10
11

15
16
17

50-11

Lubniewice

7

18

5
fragment wsi
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada/ ślad
osadniczy
ślad osadniczy/ ?
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
osada/ ślad
osadniczy
obozowisko/
ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy

50-12

Glisno

38

18

ślad osadniczy/
punkt osadniczy

6
PŚ
KŁ
KŁ?, NOW
PR?, PŚ

OWR/ EK
N?/ PR?
NOW/ KŁ?
KŁ/ EK?, PŚ

50-12

Lubniewice

1

30

osada?/ osada

50-12

Lubniewice

2

23

osada?/osada

ŚR/ KŁ

50-12

Lubniewice

3

31

cmentarzysko?

Ha

50-12
50-12

Lubniewice
Lubniewice

4
5

24
27

osada
osada

12

osada/ ślad
osadniczy/ punkt
osadniczy

50-12
50-12
1
50-12

Lubniewice

Lubniewice
Lubniewice
2
Lubniewice

6

10
11
3
12

19
28
4
29

osada
palafitowa?
osada?/ osada
5
osada?

8

NOW/ OWR
WŚ?

M/ OWR
EK, PR?
KŁ
NSch - WEB/
KŁ
KŁ
KŁ?
PR?, PŚ/ WŚ faza D-E?
XI-XIII w., XIVXV w./XVIXVIII w.
OWR?-WŚ?/
KŁ (V OEB-Ha),
ŚR

50-12

7

KŁ-Ha, OWR,
WŚ
KŁ
WŚ/ KŁ? (EBHa?)/ XIV-XV
w., XVI-XVIII
w.

X-XII w.
ŚR?/ KŁ
6
KŁ

rej.zab. Nr
61/68 z dn.
1.12.1968
rej.zab. Nr
59/68 z
dn.1.12.68
rej.zab. Nr
58/68 z dn.
1.12.1968, L76/C, dn.
21.04.2005
rej.zab. Nr
54/68,dz.
1.12.68, L77/C, dn.
21.04.2005

archiwalne

archiwalne

archiwalne

archiwalne
archiwalne

archiwalne+lok.
rej.zan. Nr
42/67 z dn.
17.03.1967
7

archiwalne+lok.
archiwalne
8
archiwalne
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1

2

3

4

5

6

50-12
50-12

Lubniewice
Lubniewice

13
15

26
22

50-12

Lubniewice

23

11

50-12

Lubniewice

24

13

50-12

Lubniewice

25

14

osada?
osada
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy

50-12

Lubniewice

26

15

punkt osadniczy

50-12

Lubniewice

27

16

ślad osadniczy/
punkt osadniczy

50-12
50-12

Lubniewice
Lubniewice

28
29

17
20

50-12

Lubniewice

30

21

KŁ (V OEB-Ha)
OWR?
WŚ/ XVI-XVIII
w.
EK/ OWR-KL,
XV-XVIII w.
EB?, PŚ/ XVIXVIII w.
XI-XIII w., XIVXV w., XVIXVIII w.
późny OWRKL/ XVI-XVIII
w.
EK, PR?/ XIVXV w., XVIXVIII w.
WEB?
WŚ/ XVI-XVIII
w.

50-12
51-11
51-12
51-12

Lubniewice
Glisno
Glisno
Glisno

21
24
25
26

25
4
1
2

51-12

Glisno

27

3

51-12
51-12
51-12
51-12
51-12
51-12
51-12

Glisno
Glisno
Glisno
Glisno
Glisno
Glisno
Glisno

28
29
30
31
32
33
34

4
5
6
8
9
10
11

51-12
51-12

Glisno
Glisno

35
36

12
13

51-12

Glisno

37

18

ślad osadniczy/
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy/
punkt osadniczy

KŁ, OWR, WŚ,
osada
ŚR
OWR, PŚ
ślad osadniczy
KŁ
punkt osadniczy
KŁ, WŚ
ślad osadniczy/
NOW/ KŁ,
punkt osadniczy
OWR, PR?
WŚ (faza C-D),
punkt osadniczy
PR?
punkt osadniczy
N?
punkt osadniczy?
N?
punkt osadniczy
KŁ
punkt osadniczy
wcz. OWR
osada/ ?
KŁ/ EK
?
PR?
osada/ ślad
OWR/ N-KPL,
osadniczy/ ?
PŚ/ PR?
ślad osadniczy
KŁ
punkt osadniczy/
?
OWR/ PR?

7
rej.zab. Nr
55/68 z dn.
1.12.1968

rej.zab. Nr
38/67 z dn.
17.03.1967

8

archiwalne
archiwalne

archiwalne
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Tabela nr 5b
Główne obiekty w rejestrze i wojewódzkiej ewidencji zabytków - gmina Lubniewice

L.p.

Miejscowość

Adres

2

1

Nr
działki

Obiekt
3

4

Czas powstania

5

6

1

Glisno

5

dom murowany

2 poł. XIX w.

2

Glisno

1

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

3

Glisno

104

dom murowany

XIX w. 2 poł.

4

Glisno

105

dom murowany

XIX w. 2 poł.

5

Glisno

106

dom murowany

XIX w. 2 poł.

6

Glisno

107

dom murowano-szachulcowy

XIX w. poł.

7

Glisno

110/111

dom murowany

XIX w. 2 poł.

8

Glisno

112

dom murowany

XIX w. 2 poł.

9

Glisno

114

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

10

Glisno

116

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

11

Glisno

12

dom murowany

XIX w. k.

12

Glisno

13

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

13

Glisno

15

dom murowany

XX w. pocz.

14

Glisno

18

dom murowany

XX w. pocz.

15

Glisno

19

dom murowany

XX w. pocz.

Rej. data
7

Rej. Nr
8

Uwagi
9
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2

1

3

4

5

6

16

Glisno

2

dom murowany

XIX w. 2 poł.

17

Glisno

24

dom murowany

XIX w. 2 poł.

18

Glisno

25/26

dom murowany

XIX w. 2 poł.

19

Glisno

27

dom murowany

XIX w. 2 poł.

20

Glisno

3

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

21

Glisno

39 (30)

dom murowany

XIX w. k.

22

Glisno

4

dom murowany

XIX w. 2 poł.

23

Glisno

40

dom murowany

XIX w. 2 poł.

24

Glisno

41

szkoła murowana

XX w. 1 ćw.

25

Glisno

41

szkoła murowana ob. Schronisko
Młodzieżowe

XIX w. k.

26

Glisno

44

dom murowany

XIX w. 2 poł.

27

Glisno

45

dom murowany

XIX w. 2 poł.

28

Glisno

46

dom murowany

XIX w. 2 poł.

29

Glisno

48

dom murowany

XIX w. 2 poł.

30

Glisno

50

dom murowany

XIX w. 2 poł.

31

Glisno

52

dom murowany

XIX w. 2 poł.

32

Glisno

56

dom murowano-szachulcowy

XIX w. 2 poł.

33

Glisno

57

dom murowany

XIX w. k.

34

Glisno

60

dom szachulcowy

XIX w. poł.

35

Glisno

64

dom szachulcowy

XIX w. 2 poł.

7

8

9

84

2

1

3

4

5

6

36

Glisno

7

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

37

Glisno

73

dom murowany

XIX w. 2 poł.

38

Glisno

74

dom murowany

XIX w. k.

39

Glisno

75

dom murowany

XX w. 1 ćw.

40

Glisno

76

dom murowany

XIX w. 2 poł.

41

Glisno

78

dom murowany

XX w. 1 ćw.

42

Glisno

80

dom murowany

XX w. pocz.

43

Glisno

85

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

44

Glisno

86

dom murowany

XIX w. 2 poł.

45

Glisno

87

dom murowany

XX w. pocz.

46

Glisno

88

dom murowany

XX w. 1 ćw.

47

Glisno

9

dom murowany

XIX w. 2 poł.

48

Glisno

90

dom murowany

XX w. pocz.

49

Glisno

91

dom murowany

XX w. pocz.

50

Glisno

92

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

51

Glisno

93

dom murowany

XIX w. k.

52

Glisno

94

dom murowany

XIX w. 2 poł.

53

Glisno

96

dom murowany

XIX w. 2 poł.

54

Glisno

98

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

55

Glis no

sztuczna ruina murowa na z zespołu
pałacu

XIX w. ćw. 2

7

30.07.1958;
22.10.1976

8

9

125;
KOK-I-13/76

85

2

1

3

4

5

6

56

Glis no

oficyna murowa na z zespołu pałacu

XIX w.

57

Glisno

oficyna pałacowa II z zespołu

XVIII/XIX w.

58

Glisno

stodoła murowana z zespołu folwarku
pałacu

1862

59

Glisno

chlewnia murowana z zespołu folwarku
pałacu

1862

60

Glisno

stajnia murowana z zes połu folwarku
pałacu

1862

61

Glisno

gorzelnia m urowana z zespołu folwarku
pałacu

XIX w. poł.

62

Glis no

kościół murowany ewangelicki ob.
filialny rzymskokatolicki pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

213

1837

63

Glis no

pałac murowa ny

464

1770 ok.

64

Glisno

kaplica grobowa Honochów murowana z
zespołu pałacu

1837

65

Glisno

folwark

XVIII w., XIX w., XX
w.

66

Glisno

Dom Włodarza

kon. XIX w.? 1925
?

67

Glisno

Dom Ogrodnika, Oranżeria, Szklarnia

3 lub 4ćw. XIX w.

Glis no

park krajobrazowy w zespole
pałacowym

68

464

XVIII w.

7

8

30.07.1958;
22.10.1976

125;
KOK-I-13/76

30.05.1963;
28.10.1976

567;
KOK-I-61/76

30.05.1963;
28.10.1976

567;
KOK-I-61/76

20.07.1948;
30.05.1963;
28.10.1976

A6;
125; KOK-I13/76

9

86

2

1

3

4

5

6

7

8

9

69

Glisno

szkoła murowana ob. Schronisko
Młodzieżowe

70

Glis no

mauzoleum

71

Glisno

cmentarz komunalny

poł. XIX w.

ewangelicki

72

Glisno

cmentarz przykościelny

1837

ewangelicki

73

Glisno

wieś rycerska, rodowa von Waldowów,
potem von Marwitzów

wz. 1421 r.

74

Jarnatów

17

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

75

Jarnatów

19

dom murowany

XIX w. 2 poł.

76

Jarnatów

21

dom murowany

XIX w. 2 poł.

77

Jarnatów

26

dom szachulcowy

XVIII w., 1 poł. XIX w.

78

Jarnatów

28

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

79

Jarnatów

31

dom murowany

XX w. pocz.

80

Jarnatów

37/1

dom murowano-szachulcowy

XIX/XX w.

81

Jarnatów

37/11

dom murowany

XIX w. k.

82

Jarnatów

37/3

dom murowano-szachulcowy

XIX/XX w.

83

Jarnatów

37/4

dom murowano-szachulcowy

XIX/XX w.

84

Jarnatów

37/5

dom murowano-szachulcowy

XIX/XX w.

85

Jarnatów

4

dom murowany

XIX w. 2 poł.

86

Jarnatów

5

dom murowano-szachulcowy

XIX w. poł.

87

Jarnatów

7

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

k. XIX w.
464

po 1857

30.05.1963;
28.10.1976

125;
KOK-I-13/76

87

1

2

3

4

5

6

88

Jarnatów

9

dom murowano-szachulcowy

XIX w. 2 poł.

89

Jarnatów

9

stodoła murowana

XIX w. k.

7

8

90

Jarnatów

kościół murowany ewangelicki ob.
filialny rzymskokatolicki pw. Matki
Boskiej Szkaplerznej

91

Jarnatów

pałac murowa ny

92

Jarnatów

brama murowana z zespołu pałacu

XIX w. k.

93

Jarnatów

stróżówka murowana z zes połu pałacu

XIX w. k.

94

Jarnatów

stodoła murowana z zespołu folwarku
pałacu

XIX w. k.

95

Jarnatów

obora m urowa na z zespołu folwarku
pałacu

XIX w. k.

96

Jarnatów

spichle rz murowany z zespołu folwa rku
pałacu

XIX w. k.

97

Jarnatów

budynek gospodarczy murowany z
zespołu folwarku pałacu ob. Ruina

XIX w. 2 poł.

98

Jarnatów

kuźnia murowana z zespołu folwarku
pałacu

XIX w. k.

99

Jarnatów

gorzelnia m urowana z zespołu folwarku
pałacu

XIX w. k.

100

Jarnatów

założenie pałacowo-parkowe

101

Jarnatów

folwark

102

Jarnatów

park pałacowy i aleja dębowa

3/3, 586 XIX w.

20.07.1948

A8

103

Jarnatów

cmentarz

125

20.07.1948

A7

104

Jarnatów

cmentarz komunalny

90/1

1770

09.03.1964;
30.11.1976

981;
KOK-I-185/76

3/3

XIX w. k.

31.12.1990

KOK-I-340/90

30.01.1991

KOK-I-350/91

3/3

XVIII-poł.XIX w.

9

XIX w.

poł. XIX w.
pocz. XX w.

ewangelicki
ewangelicki

88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

105

Jarnatów

mauzoleum

1895

ewangelicki

106

Jarnatów

cmentarz przykościelny

1770

ewangelicki

107

Jarnatów

wieś założona przez osadników s ląskich,
w pocz. XVIII w. - siedziba szlachecka

wz. 1421 r.

108

Lubniewice

Lubniewice Kolonia 8

wieża ciśnie ń murowana kole jowa

1908 r.

109

Lubniewice

pl. Kasztanowy 1

dom murowany

XIX w. 2 poł.

110

Lubniewice

pl. Kasztanowy 2

dom murowany ob. Urząd Gminy

XIX w. 2 poł.

111

Lubniewice

pl. Kasztanowy 3

dom murowany

XIX w. 2 poł.

112

Lubniewice

pl. Kasztanowy 5

dom murowany

XIX w. 2 poł.

113

Lubniewice

pl. Wolności 2

dom murowany

XX w. pocz.

114

Lubniewice

pl. Wolności 3

dom murowany

XX w. pocz.

115

Lubniewice

pl. Wolności 6

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

116

Lubniewice

pl. Wolności 8

oficyna murowana

XIX w. 4 ćw.

117

Lubniewice

przy drodze do Glisna,
nr 13

dom murowany

4 ćw. XIX w.

118

Lubniewice

przy drodze do Glisna,
nr 8

dom murowany

4 ćw. XIX w.

119

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 12-12a

dom murowany

1 ćw. XX w.

120

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 14

dom murowany

1 ćw. XX w.

121

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 16

szkoła murowana

p. XX w.

122

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 19

dom murowany

4 ćw. XIX w.

123

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 2

dom murowany

XX w. 1 ćw.

skreślony

skreślony

89

1

2

3

4

5

6

124

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 22

dom murowany

2 poł. XIX w.

125

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 23

dom murowany

1 ćw. XX w.

126

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 24

dom murowany

2 poł. XIX w.

127

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 25

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

128

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 28

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

129

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 29

dom murowany ob. Bank Spółdzie lczy

XIX w. 4 ćw.

130

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 3

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

131

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 31

dom murowany

XIX w. 2 poł.

132

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 32

dom murowany

XX w. 1 ćw.

133

Lubniewice

ul. Boha terów
Stalingradu 35 ob.. Jana
Pawła II 2
dom szachulcowy, ksiegarnia

134

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 36

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

135

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 37

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

136

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 38

dom murowany

2 ćw. XIX w., przeb.
4 ćw. XIX w.

137

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 39

dom murowany

XIX w. 1 poł.

372

1781 ok.

7

31.12.1990

8

9

KOK-I-336/90

90

1

2

3

4

5

6

138

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 4

dom murowano-szachulcowy

k. XIX w.

139

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 40

dom murowany

XIX w. 1 poł.

140

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 42

dom murowany

2 poł. XIX w.

141

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 43

dom murowano-szachulcowy

k. XIX w.

142

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 44

dom murowany

4 ćw. XIX w.

143

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 48

dom murowany

4 ćw. XIX w.

144

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 5

dom murowano-szachulcowy

1 ćw. XX w.

145

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 6

dom murowano-szachulcowy

1 ćw. XX w.

146

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 7

dom murowano-szachulcowy

1 ćw. XX w.

147

Lubniewice

ul. Bohate rów
Stalingradu 8

dom murowany

1 ćw. XX w.

148

Lubniewice

ul. Gorz owska

stajnia murowana

4 ćw. XIX w.

149

Lubniewice

ul. Gorz owska

bażanciarnia m urowano-drewniana

pocz. XX w.

150

Lubniewice

ul. Gorz owska 11/11 a

dom murowany

XIX w. 2 poł.

151

Lubniewice

ul. Gorz owska 12

dom murowany

XIX w. 2 poł.

152

Lubniewice

ul. Gorz owska 13

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

153

Lubniewice

ul. Gorz owska 14

dom murowany

XIX w. 2 poł.

154

Lubniewice

ul. Gorz owska 15

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

7

8

9
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2

3

4

5

6

155

Lubniewice

ul. Gorz owska 16

dom murowany

XIX w. 2 poł.

156

Lubniewice

ul. Gorz owska 18

dom murowany

XX w. pocz.

157

Lubniewice

ul. Gorz owska 20

dom murowany

XIX w. 2 poł.

158

Lubniewice

ul. Gorz owska 21

dom murowany

XIX w. 2 poł.

159

Lubniewice

ul. Gorz owska 22

dom murowany

XIX w. k.

160

Lubniewice

ul. Gorz owska 23

dom murowany

XIX w. 2 poł.

161

Lubniewice

ul. Gorz owska 24

dom murowany

XIX w. 2 poł.

162

Lubniewice

ul. Gorz owska 25

dom murowany

XIX w. 2 poł.

163

Lubniewice

ul. Gorz owska 26

dom murowany

XIX w. 2 poł.

164

Lubniewice

ul. Gorz owska 27

dom murowany

XIX w. 2 poł.

165

Lubniewice

ul. Gorz owska 3

dom murowano-szachulcowy

XIX w. 2 poł.

166

Lubniewice

ul. Gorz owska 4

dom murowany

XIX w. 2 poł.

167

Lubniewice

ul. Gorz owska 5

dom murowano-szachulcowy

XIX w. 2 poł.

168

Lubniewice

ul. Gorz owska 7

dom murowany

XIX w. 2 poł.

169

Lubniewice

ul. Gorz owska 8

dom murowany

XIX w. k.

170

Lubniewice

ul. Gorz owska 9

dom murowano-szachulcowy

XIX w. 2 poł.

171

Lubniewice

ul. Harce rska 1

dom murowany

1928

172

Lubniewice

ul. Krótka 3

dom murowany

XIX w. 2 poł.

173

Lubniewice

ul. Ogrodowa 1

dom murowany

XIX w. 2 poł.

174

Lubniewice

ul. Ogrodowa 10

dom murowany

XIX w. 2 poł.

175

Lubniewice

ul. Ogrodowa 11

dom murowany

XIX w. 2 poł.

176

Lubniewice

ul. Ogrodowa 12

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

177

Lubniewice

ul. Ogrodowa 3

dom murowany

XIX w. 2 poł.

178

Lubniewice

ul. Ogrodowa 5

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

7

8

9

skreślony
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6

179

Lubniewice

ul. Ogrodowa 8

dom murowany

XIX w. 2 poł.

180

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 10

dom murowany

XIX w. 2 poł.

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 11

plebania murowana z zespołu kościoła
parafialnego pw. pw. Matki Bożej
Różańcowe j

XIX w. k.

182

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 11(ul.
Krótka)

kościół murowany parafialny
rzymskokatolicki pw. Matki Bożej
Różańcowej

183

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 12

dom murowany

XIX w. 2 poł.

184

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 13

dom murowany

XIX w. 2 poł.

185

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 14

dom murowany

XIX w. 2 poł.

186

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 15

dom murowany

XIX w. 2 poł.

187

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 16

dom murowany

XIX w. 2 poł.

188

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 17

dom murowany

XIX w. 2 poł.

189

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 2

dom murowano-szachulcowy

XVIII w. k.

190

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 20

dom murowany

XIX w. 2 poł.

191

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 21

dom murowany

XIX w. 2 poł.

192

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 23

dom murowany

XX w. pocz.

181

401

2 poł. XIV w., wieża
1882 r.

7

27.03.1961;
23.10.1976

8

9

214;
KOK-I-29/76
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193

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 24

dom szachulcowy

XIX w.

194

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 27

dom murowany

XIX w. 2 poł.

195

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 3

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

196

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 31

dom murowany

XX w. pocz.

197

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 32

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

198

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 33

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

199

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 4

dom murowany

XIX w. k.

200

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 6

dom murowany

XIX w. k.

201

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 7

dom murowany

XX w. pocz.

202

Lubniewice

ul. Osadników
Wojskowych 9

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

203

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 10

dom murowany

XX w. 1 ćw.

204

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 12

dom murowany

XIX w. 2 poł.

205

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 16

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

206

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 17

dom murowany

XX w. pocz.

207

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 18

dom murowany

XX w. pocz.

208

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 19

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

209

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 2

dom murowany

XVIII w. 2 poł.

7

8

9
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3

4

5

6

7

8

9

210

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 6

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

211

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 7

dom murowany

XIX w. 2 poł.

212

Lubniewice

ul. Skwierzyńska 8

dom murowany

XIX w. 2 poł.

213

Lubniewice

ul. Strzelecka 6

dom murowany

XIX w. 4 ćw.

214

Lubniewice

ul. Zamkowa

budynek bramny murowany z zespołu
pałacu

1909

215

Lubniewice

ul. Zamkowa

wozownia ob. ośrodek jeźdz iecki
murowany

1 ćw. XX w.

216

Lubniewice

ul. Zamkowa 1

dom murowany

XIX w. 2 poł.

217

Lubniewice

ul. Zamkowa 2

dom murowany

XIX w. 2 poł.

218

Lubniewice

ul. Zamkowa 2

stodoła murowano-szachulcowa

XX w. pocz.

219

Lubniewice

ul. Zamkowa 3

altana ob. Budynek mieszkalny

pocz. XX w.

220

Lubniewice

ul. Zamkowa 3

stajnia

4 ćw. XIX w.

221

Lubniewice

ul. Zamkowa 4

dom murowany - schronisko
młodzieżowe

XX w. 1 ćw.

222

Lubniewice

ul.Jana Pawła II

poczta murowana

1 ćw. XX w.

223

Lubniewice

pałac-stary zamek

251/2

1793

10.12.1990

KOK-I-326/90

224

Lubniewice

pałac-nowy zamek

272/38

1909

10.12.1990

KOK-I-327/90

225

Lubniewice

brama murowana z zespołu pałacu

226

Lubniewice

park krajobrazowy w zespole
pałacowym

12.11.1991

KOK-I-375/91

227

Lubniewice

cmentarz

pocz.XIX w.

ewangelicki

228

Lubniewice

cmentarz przykościelny

pocz.XIX w.

ewangelicki

229

Lubniewice

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

230

Lubniewice

cmentarz komunalny

przed 1939

skreślony

XIX w. 1 poł.
369

XIX w.

95

2

1

3

4

5

6

7

8

9

wieś, d. miasto,

wz. 1287, o mieście
wz. 1322, 1808 pełne prawa
miejskie

ul. Bohate rów
Stalingradu 9

dom murowany

pocz. XX w.

ul. Sulęcińska 8

Dawny Dworzec kolejowy Lubniewice

pocz. XX w.

Osieczyce

folwark

II poł. XIX w.

235

Osieczyce

owczarnia

XIX w.

236

Rogi

15

dom murowany, obora, chlew

XX w. pocz.

237

Rogi

droga Nr 133 KostrzyńOciosna km. 41,453,
nad rz. Lubna

most drogowy

ok. 1916

238

Rogi

pałac murowa ny

239

Rogi

park pałacowy

240

Rogi

cmentarz rodowy

pocz. XX w.

ewangelicki

241

Rogi

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

242

Rogi

folwark

folw.XIXw., pałac i
park -1910 r.

243

Rogi

wieś folwa rczna, folwa rk załozony w 1773
r. należał do von Waldowów

XVIII w.

244

Sobieraj

folwark

XIX w.

245

Suszyce
Górny
Majątek

ogród dworski

246

Suszyce
Górny
Majątek

folwark

231

Lubniewice

232

Lubniewice

233

Lubniewice

234

136/6

1904-1908

27.04.1979

KOK-I-254/79

XVI w.
96

1

2

3

4

5

6

247

Suszyce
Górny
Majątek

Stodoła

XVI-XIX w.

248

Suszyce
Górny
Majątek

Budynek mieszkalny, ob. cielętnik

XVI-XIX w.

249

Suszyce
Górny
Majątek

Obora

XVI w.

250

Świerczów

2

dom murowany z zespołu Zakładu
Przemysłu Jedwabniczego Silwana

XIX w. 4 ćw., 1922

251

Świerczów

3

dom murowany z zespołu Zakładu
Przemysłu Jedwabniczego Silwana

XIX w. 4 ćw., 1922

252

Świerczów

4

dom murowany z zespołu Zakładu
Przemysłu Jedwabniczego Silwana

XX w. 1 ćw., 1922

253

Świerczów

5

dom murowany z zespołu Zakładu
Przemysłu Jedwabniczego Silwana

XX w. 1 ćw., 1922

254

Świerczów

6

dom murowany z zespołu Zakładu
Przemysłu Jedwabniczego Silwana

XIX w. 4 ćw., 1922

255

Świerczów

chlew murowany

XIX w. 4 ćw.

256

Świerczów

stodoła murowana

XIX w. 4 ćw.

257

Świerczów

budynek główny murowany z zespołu
Zakładu Przemysłu Jedwabniczego
Silwana

XIX w. k., 1920-22

258

Świerczów

Budynek tkalni szedowej

1920

259

Świerczów

Budynek kotłowni i komina
przemysłowego

1920

260

Świerczów

Budynek adminis tracyjno produkcyjny

1920

7

8

9
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261

Świerków

262

Trzcińce

1

dom murowany

XX w. 1 ćw.

263

Trzcińce

4

dom murowano-drewniany

XX w. 20 lata

264

Trzcińce

4

budynek gospodarczy murowanodrewniany

XX w. 20 lata

265

Trzcińce

7

dom murowano-drewniany

XX w. 20 lata

266

Trzcińce

7

budynek gospodarczy murowanodrewniany

XX w. 20 lata

267

Trzcińce

zabudowania gospodarcze murowane,
folwark

4 ćw. XIX w.

268

Wałdowice

samotna mogiła

1945

8

9

park pałacowy przy d. fabryce jedwabiu

269

k. wsi Rogi, Szosa
Kostrzyńska

Mogiły jednostkowe

1945

270

k.leśniczówki

Mogiły zbiorowe

do 1945

Pomnik "Osadników wojskowych"

22.07.1978

271

7
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tabela 6
Zasady i standardy zagospodarowania dla terenów o umiarkowanej koncentracji zabudowy.
Wyszczególnienie
---------------------------Wyposażenie
1

ilość działek
w zespole
we wnętrzu
krajobrazowym
2

1. zabudowa mieszkalna

powierzchnia
zabudowy

gabaryty
zabudowy
w kondygnacjach

kształtowanie zagospodarowania

3

4

5

6
-zalecane ujednolicenie kształtu budynków w
zespole zabudowy,

minimum

-wspólne tereny zieleni urządzonej

2

1000m

- dopuszcza się zabudowę mieszkalnousługową w zakresie usług podstawowych i
rzemiosła nieuciążliwego w dostosow. do wyst.

wielkość działki

20 do 50

-dopuszczenie wolnostojącej zabud.

w zabudowie
wolnostojącej

towarzysz, usługowej,
2

minimum

od 60 m

1,5

2

potrzeb

600 m w zabudowie

krajobrazie

bliźniaczej

-system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią w
miejscowości rozwojowej

- dopuszczenie wolnostojącej zabud.
gospodar. z ograniczaniem jej ekspozycji w

- dopuszcz. zabud. szereg, o min. pow. działki
2
360 m w ośrodkach gminnych i podstawowych

2. zabudowa mi eszkalno-usługowa w tym

-zespoły zabudowy w ośrodkach gminnych i

mieszkalno-warsztatowa. mieszkalno-

podstawowych w terenach o dobrej

magazynowa (hurtownie)
-wspólne tereny zieleni urządzonej

dostępności komunikacyjnej oraz w terenach
obsługi motoryzacji,

-stanowiska parkowania w liniach

-ograniczenie uciążliwości do granic własnej

rozgraniczenia dróg i ulic

działki,

-system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią w
miejscowości rozwojowej

15 do 30

minimum

wg występujących
1,5 do 2,5

2

1300 m

potrzeb

-zalecane ujednolicenie kształtu budynków w
zespole zabudowy,
-dopuszczenie wolnostojącej zabud.
gospodar. z ograniczaniem jej ekspozycji w
krajob.,
-zalecane zapewnienie izolacji zielenią
zimozieloną terenów mieszkał, od terenów
usługo-wo-wytwór. w granicach działki,
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3. zabudowa rezydencjonalna i willowa
-dopuszcza się tworzenie małych
zbiornników wodnych z zielenią
urządzoną jako terenów wspólnie
użytkowanych
-zieleń urządzona i obiekty rekreacyjne w
ramach działki
-system kanalizacji zbiorczej z
oczyszczalnią w miejscowości rozwojowej
lub miejscowy dla obsługi terenów
zespołu oparty o oczyszcz. mechanicznobiologiczne o sprawności powyżej 90%
4. zabudowa pensjonatowa
-część noclegowa całorocz na lub
sezonowa, pokoje noclegowe z zapleczem
klubowym, węzłem sanitarnym
-gastronomia -zieleń urządzona
-w ramach zespołu zabud.
5. zabudowa letniskowa
-dopuszcza się: do 5 działek
mieszkalnych
-tereny zieleni urządzonej
-małe zbiorniki wodne
-system kanalizacji zbiorczej
z oczyszczalnią w miejscowości
rozwojowej lub miejscowy dla obsługi
terenów zespołu oparty o oczyszczalnie
mechanicznobiologiczne o sprawności powyżej 90%

2

do 15

1 - 2 działek w
zespole zabudowy rezydencjonalnej
lub letniskowej

do 20

3

4

bez ograniczeń

2

1000 m + 30 m /1
pensjonariusza

minimum
1000 m2

6

-zespół działek tworzy wyodrębnione
wnętrze krajobrazowe izolowane zielenią
zimozieloną od przyległych terenów,

minimum
3000 m2

2

5

bez ograniczeń,
w dostosowaniu
do potrzeb

do 150 m2

1,5 do 2,5

1,5 do 2,5

1,5

-pomocnicza zabudowa wbudowana lub
powiązana z budynkiem głównym,

zasady jak przy zabudowie
rezydencjonalnej

zespoły j.w.
rzut prostokątny wydłużony dach
dwuspadowy o nachyleniu
połaci 35 - 45%
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6. campingowe ogrody działkowe
-tereny urządzeń sportowo-rekreacyjnych z placami
zabaw dla dzieci i ewentualnie małym zbiornikiem
wodnym
-miejscowy system kanalizacyjny
-zalecane sąsiedztwa zabudowy mieszkalnej,
mieszkalno-usługowej, zagrodowej i mieszkalnoogrodniczej

2

3

4

5

6
-preferowane dachy dwuspadowe o kącie
nachylenia

do 50

minimum
500 m2

do 50 m2

do 1,5

35 do 45%
- dopuszcza się dachy jednospadowe i
płaskie przy przesłanianiu budynku zielenią
zimozieloną z towarzyszącymi elementami
małej architektury

1 - 2 działek
7. pola trajlerowe
-wspólne tereny zieleni urządzonej wyposażone w
urządzenia sportowo-rekreacyjne
- zbiorcze pawilony sanitarne i kuchnie letnie w/w
terenie z miejscowym systemem neutralizacji
ścieków w zakresie oczyszczalni mechanicznobiologicznej o sprawności powyżej 90%
-zalecane sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej 1- 2
działek
- zagospodarowane w zespołach o różnych formach
:

do 50

300 do
400 m2

do 40 m2

1

izolowane zielenią zimozieloną zespoły w
terenach o dobrej dostępności
komunikacyjnej, wprowadzanie elementów
małej architektury jak pergole, zadaszenia,
ścianki zielone,
z przesłanianiem zielenią zimozieloną
ujednolicenie w/w elementów małej
architektury w ramach zespołu

wg rodzajów
standardów
sprzętu

1

izolowane zielenią zimozieloną zespoły w
terenach o dobrej dostępności
komunikacyjnej

a ) kontenery i barakowozy
pod warunkiem wprowadze nia elementów małej
architektury wg kolumny 6
b) doczepy i samochody turystyczne
- wspólne tereny zieleni urządzonej wyposażone w
urządzenia sportowo-rekreacyjne
-sieci uzbrojenia podziem nego umożliwiające
obsługę w/w obiektów
- dopuszcza się zbiorcze pawilony sanitarne i
kuchnie letnie z miejscowym systemem
neutralizacji ścieków w zakresie oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej o sprawności powyżej
90%

do 40

200 do 300 m2
na jedno
stanowisko
w tym tereny
wspólnego
użytkowania
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tabela 7
Zasady i standardy zagospodarowania dla terenów rozproszonej zabudowy.
Kategoria użytkowania terenu
------------------------------------------------------Wyposażenie działki

Wielkość
działki

Powierzchnia
zabudowy

Gabaryty
zabudowy
w kondygnacjach

Kształtowanie
zagospodarowania

1

2

3

4

5

1) zabudowa zagrodowa
- siedlisko rolniczego gospoda rstwa
rodzinnego z zespołem budynków
i obiektów związanych z prowadze niem działalności rolniczej i
funkcjami mieszkalnymi,
- osadnik bezodpływowy lub indywidualne urządzenia
neutralizacji ścieków (oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna).
2) leśniczówka -osa da leśna
-zabudowa m ieszkalno-gospodarcza związana z w/w przeznaczeniem,
- towarzysząca zabudowa produkcyjno-gospodarcza
związana z funkcjami rolniczymi.
- osadnik bezodpływowy lub indywidualne urządze nia
neutralizacji ścieków (oczyszczalnia mechanicznobiologiczna).
3) gospoda rstwo rolnicz o-turystyczne
-siedlisko rolnicze, -pokoje gościnne, pensjonat lub zespół
domków cam pingowych do 40 m iejs c noclegowych, parking,
-ewentua lnie punkt handlowo-gastronom iczny,
-tereny z ieleni urządzonej s portowo-rek reacyjnej.
- osadnik bezodpływowy lub indywidualne urządzenia
neutralizacji ś cieków (oczyszczalnia mecha nicz nobiologiczna).

-dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 35 - 45°,
- budynki o wydłużonym prostokątnym rzucie,

min.
2500 m2

w dostosowaniu
do potrzeb

1,5

-dopuszcza się zabudowę produkcyjnogospodarczą o dachach pła skich z
ograniczeniem ekspozycji w otwartym
krajobrazie

min.
1500 m2

w dostosowaniu
do potrzeb

1,5

- jak dla zabudowy zagrodowej

min.
2500 m2

w dostosowaniu
do potrzeb

1,5

- lokalizacje pilotażowe w oparciu o siedliska
rolnicze położone w obszarach o dużych
walorach krajobrazowych,
-dla budynków o rozczłonkowanym rzucie dachy
wielopołaciowe,
-oddzielenie terenów turystycznych od siedliska
rolniczego zielenią zimozieloną izolacyjną i przesłaniającą
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4) gospodarstwo leśno-turvstvczne
-leśniczówka
-baza recepcyjna w następujących
formach do wielkości graniczne j
40 miejsc:
- pokoje noclegowe,
- punkt biwakowy do 10 namiotów
z obiektami towarzyszącymi,
-parking,
- ewentualnie punkt handlowogastronomiczny,
-zieleń urządzona sportoworekreacyjna,
-urządzenia neutralizacji ścieków
mechaniczno-biologicznego
5) zabudowa mieszkalno-ogrodnicza
-budynek mieszkalny,
-pomocnicza zabudowa gospodarcza,
-ogród owocowo-warzywny,
-osadnik bezodpływowy,

6) ośrodek produkcji ogrodniczej
-budynek mieszkalny,
-pomocnicza zabudowa
gospodarcza,
-osadnik bezodpływowy
-szklarnie, tunele foliowe,
-użytkowanie terenu w dostosowa
niu do profilu ośrodka (sad , uprawy
warzywne, szkółka)

2

3

4

min. 1500 m2
+60 m2/1 miejsce
w bazie recepcyjnej

w dostosowaniu do
potrzeb

1,5

-jak dla gospodarstwa rolniczo-turystycznego

1,5

-zalecane łączenie z zespołami zabudowy
turystycznej (1-2 działki w zespole)
-dopuszcza się zabudowę produkcyjnogospodarczą o dachach pła skich z ograniczeniem
ekspozycji w otwartym krajobrazie

1,5

-zasady jak dla zabudowy zagrodowej

min.
1500 m2

min.
5000 m2

w dostosowaniu
do potrzeb zalecane
ograniczenie
powierzchni
zabudowy
do 150 m2

bez ograniczeń

5
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7) zabudowa rezyde ncjonalna
-dopuszcza się tworzenie małych zbiorników wodnych z
ziele nią urządz oną jako te renów wspólnie użytkowanych
-zieleń urządzona i obiekty rekre acyjne

2

min.
3000 m2

3

bez ograniczeń

4

1,5 do 2,5

- osadnik bezodpływowy lub indywidualne urządzenia
neutralizacji ś cieków (oczyszczalnia me chanicznobiologiczna)
8) zabudowa willowa
-dopusz cza się tworzenie małych zbiorników wodnych z
zielenią urzą dzoną
-zieleń urządz ona i obiekty rekre acyjne
- osadnik bezodpływowy lub indywidualne urządzenia
neutralizacji ś cieków (oczyszczalnia mecha nicz nobiologiczna)
9) zabudowa pe nsjonatowa
-część noclegowa całoroczna lub sez onowa, pokoje
noclegowe z za pleczem klubowym, węz łem sanitarnym
-punkt handlowo-gastronomicz ny,
-zieleń urządz ona - indywidua lne urządzenia ne utralizacji
ścieków (oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna)

min.
2500 m2

min.
2500 m2

bez ograniczeń

bez ograniczeń

5

- lokalizacja w tere nach o wysokich walorach
krajobrazowych -wzbogacanie walorów
przyrodniczych poprzez realizacje małych
zbiorników wodnych w ramach działki
-zasady zagospodarowania wg tab. nr 1.

1.5

-tereny o wysokich walorach kra jobrazowych
-wzbogacanie walorów przyrodniczych poprzez
realizacje ma łych zbiorników wodnych w
ramach dzia łki
-zasady zagospodarowania wg
tab. nr 1.

1,5 do 2,5

-tereny o wysokich walorach kra jobrazowych
-wzbogacanie walorów przyrodniczych poprzez
realizacje ma łych zbiorników wodnych w
ramach dzia łki
-zasady zagospodarowania wg
tab. nr 1.
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