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WPROWADZENE 
 
Charakterystyka Studium     uwarunkowań    i    kierunków     zagospodarowania 

studium przestrzennego jest podstawowym dokumentem planistycznym, 

służącym do określenia strategicznego rozwoju przestrzennego 

gminy Trzebiel ,  na  podstawie  przepisów  ustawy z   dnia 7   

lipca 1994  r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi 

dokument zawierający syntetyczny zestaw podstawowych 

informacji na temat środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

stanu zagospodarowania przestrzennego, a także 

funkcjonowania systemów komunikacyjnych i infrastruktury 

przestrzennej. Określa działania zmierzające do zmiany 

istniejącego zagospodarowania przestrzennego, a także 

funkcjonowania systemów komunikacyjnych i infrastruktury 

przestrzennej. Określa działania zmierzające do zmiany 

istniejącego zagospodarowania  przestrzennego  w stan 

oczekiwany i te, które mają wywołać pożądane zmiany struktury 

przestrzennej w określonych obszarach. Uwzględnia 

uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa. 

Studium stanowi podstawę do sporządzenia i koordynacji planów 

miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Uchwalone przez Radę Gminy w Trzebielu stanowi 

zobowiązanie własne samorządu do prowadzenia określonej 

polityki przestrzennej. 

Zgromadzony w studium materiał może być wykorzystywany do 

promocji gminy, sporządzania różnego rodzaju programów oraz 

opracowania ofert inwestycyjnych. 

 

Zespół Prace projektowe powierzone zostały Przedsiębiorstwu  

autorski Usługowo – Projektowemu „ KAPITOL „ z Zielonej Góry. 

Zespół autorski: 
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Aspekty  W   celu   określenia   polityki   przestrzennej   Rada   Gminy w 

prawne Trzebielu  podjęła uchwałę w sprawie opracowywania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Trzebiel. 

 

Aspekty Dokumenty    opracowano    wykorzystując   plany   miejscowe , 

formalne programy i opracowania studialne będące w dyspozycji 

administracji, instytucji lokalnych i wojewódzkich, w tym : 

- strategię rozwoju województwa lubuskiego, 

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego byłego         

   województwa zielonogórskiego, 

- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Trzebiel z 1993 r, 

- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Trzebiel w ramach 

projektu WWF „Zielona Wstęga Odra – Nysa”, z 1997r, 

- opracowanie fizjograficzne gminy Trzebiel z 1988r, 

- materiały archiwalne Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.   

 
 


