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UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Wstęp Studium określa uwarunkowania polityki przestrzennej,  to znaczy 

czynniki i przesłanki niezależne od władz gminy, które wymagają 

uwzględnienia w polityce przestrzennej. Uwarunkowania wynikają z 

obecnego i przewidywanego występowania zjawisk rzeczywistych, 

takich jak np. uwarunkowania strukturalne, cechy fizjograficzne, 

stan zainwestowania itp. Uwarunkowania wynikają z przepisów 

szczególnych, z ponadlokalnych zadań publicznych, które władze 

miasta są zobowiązane realizować, z wynikłych konfliktów 

społecznych oraz opinii użytkowników terenu. 

 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 
 
Uwarunkowania Gmina   Trzebiel   położona   jest   w  południowo  –  zachodniej 

strukturalne części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego. 

Od  północy  graniczy z gminą Brody i Tuplice, od wschodu z gminą 

Lipinki Łużyckie, a od południa z gminą Przewóz i miastem Łęknica. 

Zachodnią granicą gminy jest granica państwa z RFN. 

  

Uwarunkowania Strefa    oddziaływania    gminy    ogranicza    się    do   terenów 

społeczno administracyjnych .  Gmina znajduje się pod wpływem miasta  

gospodarcze  Żary z racji świadczonych usług o funkcji powiatowej. Minimalne 

jest oddziaływanie usług miasta Łęknicy i miejscowości Tuplice. 

  

Uwarunkowania Gmina   położona   jest   na   pograniczu  dwóch  podprowincji -  

przyrodnicze  Wzniesień  Łużyckich  i  Wzniesień  Śląsko – Wielkopolskich,  w   

i kulturalne obrębie mezoregionu Wzniesień Śląsko Żarskich.  

Bariery zewnętrznych powiązań przestrzennych stanowią duże 

kompleksy leśne, pośród których położona jest gmina. Jedyną 

naturalną granicą gminy jest rzeka Nysa Łużycka, która stanowi 

zarazem granice państwową.  
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Występujące na terenie gminy kopaliny tj. węgiel brunatny, iły i 

piaski są fragmentami złóż, których zasięg wykracza poza granice 

gminy. 

W najbliższym otoczeniu gminy zachowało się kilka obiektów o 

dużej wartości kulturowej. Zlokalizowane są one w miastach : 

Łęknica ( Park Mużakowski ), Żary, Lubsko oraz na terenach 

wiejskich, np. w Brodach i Przewozie. 

 
Uwarunkowania Gmina powiązana jest z otoczeniem: 

techniczne               - drogami kołowymi o znaczeniu krajowym nr 18 ( A 12 ) relacji                                              

Olszyna – Legnica i nr 12 ( 298 ) relacji Łęknica – Żary, 

- drogami kołowymi o znaczeniu wojewódzkim nr 294 relacji 

Trzebiel – Jasień i nr 350 relacji Bronowice – Przewóz, 

- szlakami kolejowymi Żary – Zasieki i Tuplice – Łęknica,  

- linią elektroenergetyczną o znaczeniu regionalnym 110 kV 

GPZ Żary – GPZ Bronowice, 

- magistralą wodociągową z gminy Tuplice (ujęcie w rejonie 

wsi Chudzowice ), 

- szlakiem wodnym (rzeka Nysa Łużycka ). 

 

Współpraca Gmina jest członkiem Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, gdzie 

zagraniczna uczestniczy w realizacji programu związanego z turystyką ( ścieżki 

rowerowe, agroturystyka ) oraz projektu ochrony przeciwpożarowej 

lasów przygranicznych. Gmina nawiązała kontakty z gminą Gross 

Koelzig ( RFN ) w zakresie oświaty, kultury, sportu oraz straży 

pożarnych. 

 

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
Położenie  Według regionalizacji fizyczno – geograficznej T. Bartkowskiego  

i rzeźba gmina   Trzebiel położona jest na pograniczu dwóch regionów 

terenu Wzniesienia Łużyckiego i Wzniesienia Śląsko-

Wielkopolskiego.             
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W obrębie  regionów   występują dwa  mezoregiony Łuk 

Mużakowski i Wzniesienia Żarskie. 

W granicach  Łuku Mużakowskiego można wyróżnić następujące 

formy morfologiczne: 

- ciąg czołowej moreny spiętrzonej, tzw. Łuk Mużakowa, powstały w 

okresie zlodowacenia środkowopolskiego ( Stadiał Warty ). Jest to 

forma silnie zaburzona glacitektonicznie, rozciągająca się na 

kierunku SW – NE od granicy gminy aż po Tuplice. Wysokości 

dochodzą tu do 185 m npm. Forma ta góruje ok. 30 m ponad 

otaczający teren. Przeważają tu spadki w przedziale 5 – 10 %. 

 -  wysoczyzna morenowa falista,  położona w W i N – E części 

gminy, na wysokości 120 – 150 m npm, charakteryzuje się lekko 

pofalowaną powierzchnią o deniwelacjach dochodzących do 10 m. 

Ku dolinie Nysy Łużyckiej opada krawędzią o wysokości 10 – 30 m. 

Spadki w granicach tej formy nie przekraczają 5%. 

-  dolina Nysy Łużyckiej w ramach, której wyróżnić można: 

terasę nadzalewową wysoką plejstoceńską, położoną na wysokości 

90 – 110 m npm oraz 10 20m ponad lustro wody w rzece, 

ciągnącą się wzdłuż rzeki pasmem szerokości 0,2 – 1,5 km , oraz 

terasę zalewową holoceńską o wysokości bezwzględnej 80 – 90 m 

npm i względnej 1 – 5 m. o formie płaskiej o szerokości 0,2 – 1,2km 

z systemem wałów przeciwpowodziowych o wysokości 1,0 – 3,0 m. 

- równina sandrowa, położona na wysokości 130 – 150 m npm, 

zajmuje południowo – wschodnie partie gminy. Stanowi bardzo 

łagodną powierzchnię, rozciętą doliną rz. Skrody i jej dopływów. 

Spadki w granicach tej formy nie przekraczają 3%. 

-  

Budowa Styl   budowy   geologicznej   gminy ,  z   uwagi   na  

geologiczna różnorodność  procesów    morfologicznych ,   w    tym   także,  

glacitektonicznych , które   zachodziły   zwłaszcza   w   plejstocenie,  

jest  zróżnicowany. 

Stąd rejony o różnym charakterze płytkiej budowy. Wśród nich 

wyróżnić należy:  

Komentarz [K1]:  
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- ciąg moreny spiętrzonej ( tzw. Łuk Mużakowa ), biegnący prawie 

południkowo od Łęknicy w kierunku Tuplic, pasem szerokości 2 – 6 

km; W wyniku silnych zaburzeń glacitektonicznych 

wykazuje zakłócenie konsystencji stratygrafii osadów. Osady 

starsze, głównie trzeciorzędowe, zostały przemieszane z 

czwartorzędowymi, zaś układ warstw geologicznych nie ma 

charakteru horyzontalnego. Występują tu przeważnie długie wąskie 

fałdy, najczęściej złuskowane. Stosunkowo płytkie podłoże buduję 

trzeciorzędowe piaski, iły, mułki i węgle brunatne mioceńskiej 

formacji, przykryte cienką serią o miąższości 2 – 20 m piaszczysto - 

gliniastych osadów czwartorzędowych, 

- wysoczyzna morenowa falista, zbudowana z naprzemianlegle 

ułożonych osadów fluwioglacjalnych ( piaski o zróżnicowanej 

granulacji i żwiry ) lokalnie podścielonych, bądź przykrytych 

spoistymi osadami ( gliny piaszczyste, gliny ) udokumentowane 

archiwalnymi wierceniami. Miąższość tej serii waha się od 10 – 20 

m, 

- równina sandrowa zajmuje około 25 % powierzchni gminy, w 

części E. Jednostka ta generalnie zbudowana jest z osadów 

fluwioglacjalnych, głównie piasków i żwirów ( piaski drobne, średnie, 

pospółki ) przewarstwionych osadami spoistymi ( gliny piaszczyste, 

gliny ). Seria glin miejscami występuje od powierzchni tworząc 

niewielkie, nieregularne „wyspy” w serii gruntów niespoistych. 

Spągu tej serii nie udokumentowano, należy przypuszczać, ze 

występuje na głębokości 20 – 50 m ppt., 

-dolina rzeki Nysy Łużyckiej wypełniona jest osadami pochodzenia 

rzecznego, głównie madami gliniasto – piaszczystymi, 

podścielonymi piaskami i pospółkami. Spągu tej serii, do głębokości 

4,5 m.,  nie przewiercono. 

 

Surowce Surowcem  o  dużym  znaczeniu gospodarczym jest 

mineralne trzeciorzędowy węgiel brunatny, którego złoże występuje w S i E, a 

także środkowej części gminy. Udokumentowane złoże „Babina”, 

związane ze strefą fałdowań Łuku Mużakowa, jest w dużym stopniu 
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zaburzone, zaś złoże „Mosty”, położone poza tą strefą, wykazuje 

horyzontalny układ warstw. Eksploatację węgla na złożu „Babina” 

rozpoczęto w XIX wieku. Do 1945 r. wyeksploatowana została 

znaczna część złoża, głównie w rejonie pól Tuplice , Trzebiel i 

Żarki. Eksploatację złoża przerwano na początku lat 70 – tych. 

Prace koncentrowały się wówczas  na polu Żarki – okolice 

miejscowości Czaple. Pozostały liczne nieużytki o formie zwałowisk 

hałd oraz wyrobisk po eksploatacji odkrywkowej. 

 Dalsze perspektywy wydobywcze na tym złożu są niewielkie i mogą 

być związane jedynie z kilkoma niewyeksploatowanymi łuskami 

oraz nierozpoznanymi zasobami w obrębie pola Trzebiel. 

 Większe nadzieje stwarza złoże „Mosty”, gdzie w wyniku 

przeprowadzonych prac penetracyjnych stwierdzono występowanie 

bilansowych pokładów węgla brunatnego na głębokości poniżej 100 

m. 

 Pozostałe surowce, które stanowią bazę dla produkcji materiałów 

budowlanych to: 

-duże złoże kruszywa naturalnego „Przewoźniki” udokumentowane 

w latach siedemdziesiątych, w kat. C1 + B. Składa się ono  z serii 

żwirowo – piaszczystej i żwirowej. Eksploatowane jest w kierunku 

SE od Przewoźnik, składa się z dwóch pól N i S o łącznych 

zasobach 168,68 tys. ton.  

-złoże glin ogniotrwałych „Chwaliszowice”, występuje w formie 

warstw o zmiennej miąższości jego zasoby przemysłowe wynoszą   

1097 tys. ton. 

Obok wspomnianych surowców, o znaczeniu przemysłowym, 

eksploatowane są liczne niezarejestrowane „dzikie” wyrobiska 

piasku, dla potrzeb budownictwa lokalnego. 

 

Gleby Na terenie gminy Trzebiel występują gleby zróżnicowane 

gatunkowo i typologicznie, w zależności od składu mechanicznego, 

położenia i warunków gruntowo – wodnych. Charakterystyczną 

cechą jest, że poszczególne typy występują na małych obszarach i 
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są rozmieszczone w postaci  bogatej  mozaiki, nie  tworzą dużych 

kompleksów. 

Na terenach pozadolinnych wykształciły się gleby bielicowe, 

brunatne, brunatne wyługowane i czarne ziemie. W obniżeniach 

terenu o stale lub okresowo za wysokim poziomie wody gruntowej – 

gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowo – mineralne, a w 

dolinach mady. 

Gleby pozadolinne zostały podzielone na cztery grupy przydatności 

dla rozwoju intensyfikacji rolnictwa. 

Do najlepszych, najbardziej przydatnych zaliczono gleby bielicowe, 

brunatne właściwe, a miejscami czarne ziemie wytworzone z glin 

lekkich i średnich oraz piasków gliniastych mocnych naglinowanych. 

Są to gleby żyzne, o dobrze wykształconej warstwie próchnicznej i 

prawidłowych stosunkach powietrzno – wodnych, zaliczone do  III a 

– III b klasy gruntów ornych kompleksu pszennego dobrego, są 

odpowiednie do uprawy pszenicy, buraków cukrowych, rzepików     

( ozimy i jary ), konopi oraz wyki siewnej. Występują głównie w 

rejonie wsi Bronowice, Pustków, Żarki Małe, Kamienica, Trzebiel, 

Niwica, Chudzowice.                                                      

W drugiej grupie znajdują się gleby bielicowe brunatne wyługowane 

i czarne ziemie, wytworzone z piasków gliniastych mocnych i 

gliniastych lekkich płytko podścielonych glinami średnimi. Są to 

gleby żyzne, o prawidłowych stosunkach powietrzno – wodnych, 

zaliczone do III b – IV a klasy gruntów ornych. Gleby te, kompleksu 

żytniego bardzo dobrego, są odpowiednie dla upraw żyta, owsa, 

kukurydzy na ziarno i zieloną masę, gryki, prosa, ziemniaków, 

pszenicy ozimej, jęczmienia, roślin pastewnych i motylkowych. 

Występują w rejonie wsi Chudzowice, Rytwiny, Niwica, Łuków, 

Żarki Małe, Żarki Wielkie, Bronowice, Królów. 

Do trzeciej grupy zaliczono gleby bielicowe brunatne wyługowane i 

czarne ziemie wytworzone z piasków gliniastych lekkich głęboko i 

średniogłeboko podścielonych glinami lekkimi. Są to gleby mało 

żyzne o poprawnych stosunkach powietrzno – wodnych, zaliczone 

do IV b – V klasy gruntów ornych. Gleby te kompleksów żytniego 
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dobrego i żytniego słabego są odpowiednie dla uprawy żyta, owsa, 

kukurydzy na ziarno i zieloną masę, gryki, prosa, ziemniaków, 

marchwi pastewnej, rzepy, gorczycy białej i czarnej, maku, 

słonecznika oleistego, lnu oleistego i włóknistego, tytoni lekkich, 

peluszki, wyki kosmatej, łubinu żółtego, wąskolistnego i białego. 

Występują głównie w rejonie wsi Chudzowice, Rytwiny, Dębinka, 

Łuków, Żarki  Małe, Żarki Wielkie, Bronowice, Karsówka. 

Do czwartej grupy, mniej przydatnej, należą gleby bielicowe i 

brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie wytworzone z 

piasków słabo gliniastych płytko i średniogłeboko podścielonych 

piaskami luźnymi. Są to gleby mało żyzne i zbyt suche, V – VI klasy 

gruntów ornych, kompleksów żytniego słabego i bardzo słabego, 

przydatne do uprawy ziemniaków, żyta, wyki kosmatej, łubinu 

żółtego, przelotu pospolitego. Gleby te nie są chronione przed 

zmianą  użytkowania  na  nierolnicze.  Występują głównie w 

południowo – wschodniej części gminy  w rejonie wsi Przewoźniki , 

Karsówka, Wierzbięcin,  Żaków,  Marcinów, Łuków, Jędrzychowice, 

Mieszków, Czaple, Chwaliszowice, Strzeszowice, Dębinka, oraz w 

rejonie Królowa, Trzebiela i Kałek. 

W dolinach i obniżeniach terenu o stale lub okresowo za wysokim 

poziomie wody gruntowej wytworzyły się gleby hydrogeniczne. 

Wyróżniono tu gleby murszowo – mineralne, gleby torfowe i mułowo 

– torfowe. 

Gleby murszowe wytworzyły się na piaskach luźnych, w warunkach 

okresowego nadmiernego uwilgotnienia. Są to gleby mało żyzne IV 

– V klasy użytków zielonych lub IV – V klasy gruntów ornych. W 

użytkowaniu polowym są zaliczone do kompleksu przydatności 

zbożowo – pastewnego słabego, przydatnego do uprawy żyta, 

owsa, ziemniaków, buraków pastewnych, marchwi pastewnej, 

bulwy, rzepy, grochu polnego i motylkowych roślin pastewnych. Są 

to gleby nie chronione przed zmianą użytkowania na nierolnicze. 

Występują głównie w rejonie miejscowości Jędrzchowiczki, 

Strzeszowice, Chwaliszowice, Żarki Wielkie, Dębinka, Chudzowice, 

Trzebiel. 
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Gleby torfowe i mułowo – torfowe wytworzyły się w warunkach 

stałego nadmiernego uwilgotnienia. Są to słabe i średnie użytki 

zielone o charakterze trwałym, zaliczone do IV – V klasy. Występują 

w rejonie miejscowości Królów, Niwica, Kałki. 

Mady lekkie i bardzo lekkie wytworzyły się w warunkach corocznych 

zalewów z piasków słabo gliniastych i gliniastych lekkich, płytko 

podścielonych piaskami luźnymi. Gleby te mało żyzne są stale lub 

okresowo nadmiernie uwilgotnione. Są to słabe i średnie użytki 

zielone IV – V klasy o charakterze trwałym. W użytkowaniu 

polowym, w miejscach suchych zaliczone są do kompleksu żytniego 

słabego, na którym można uprawiać ziemniaki, żyto, wykę kosmatą, 

łubin żółty i przelot pospolity. Występują  bardzo wąskimi paskami  

terenu wzdłuż rzeki Nysa Łużycka.  

Mady lekkie wytworzone z glin lekkich oraz piasków gliniastych, 

podścielonych piaskami luźnymi. Zaliczone zostały do gleb 

żyznych, o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych. W 

użytkowaniu polowym są to gleby III a – IV a klasy kompleksu 

żytniego bardzo dobrego, a w miejscach nadmiernie uwilgotnionych 

użytki zielone IV klasy. Występują one głównie w obniżeniu  wzdłuż 

rzeki Nysa Łużycka. Na terenie gminy dominują gleby  V i  VI  klasy, 

które zajmują 54,4  powierzchni  gruntów ornych i użytków 

zielonych. Udział procentowy poszczególnych klas w gruntach 

powyżej wymienionych przedstawia się następująco : 

- II  klasy 0,06 

- III klasy 11,8  w tym III a 169 ha gruntów ornych 

- IV klasy 33,7  w tym IV a 781 ha gruntów ornych  

- V klasy 35,2  

- VI klasy 19,2 

Najlepsze grunty  w gminie znajdują się w zachodniej części na osi 

Bronowice, Pustków, Żarki Małe, Buczyny, Trzebiel oraz  w części 

środkowej w rejonie miejscowości Niwica, Jędrzychowiczki, 

Chudzowice, Rytwiny. Najgorsze grunty występują w południowo –

wschodniej części gminy w rejonie miejscowości Przewoźniki, 
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Wierzbięcin, Karsówka, Jasionów, Marcinowice, Łuków, Mieszków, 

Jędrzychowice, Strzeszowice.         

                  

Szata Lasy   gminy   Trzebiel ,   pod   względem   przyrodniczo-leśnym, 

roślinna położone są w V Krainie Śląskiej, dzielnicy Równiny Dolnośląskiej. 

Występowanie i rozmieszczenie siedlisk uwarunkowane jest typami, 

składem mechanicznym gleby i jej wilgotnością. 

 Gleby są tu reprezentowane przez następujące typy: 

- gleby brunatne właściwe, wyługowane, bielicowe i kwaśne. 

Występują one na glinach morenowych na utworach pyłowych 

wodnego pochodzenia, na piaskach gliniastych i żwirach, spotkać je 

można w drobnych fragmentach na terenie całej gminy, 

- gleby bielicowe właściwe o różnym stopniu zbielicowania, rzadziej 

skrytobielicowe i bielicowe murszowe wytworzone z piasków 

luźnych, słabo gliniastych lub gliniastych lekkich , pochodzenia 

lodowcowego są zasadniczym typem gleb występującym na tym 

terenie i zajmują około 92 % powierzchni, 

- czarne ziemie zdegradowane, powstały w wyniku wysychania gleb 

bagiennych, wytworzonych na glinach zwałowych. Stanowią 

minimalny odsetek gleb tego terenu, 

- gleby murszowe, podtypy murszowo – mineralny i torfowo – 

murszowe są również glebami pobagiennymi, które powstają przy 

dużych wahaniach poziomu wody gruntowej, powodujących 

okresowe zatopienie i osuszenie terenu. Należą do gleb żyznych, 

ale zajmują nieduże powierzchnie, przeważnie pod drzewostan 

olchowy około 2% powierzchni gleb, 

- gleby torfowe, torfowisk niskich olszynowych – rozwijają się pod 

wpływem procesów bagiennych przy przesiąkającej wodzie bogatej 

w składniki mineralne, charakteryzują się zaawansowanym 

rozkładem substancji organicznej, tworzą olesy, 

- mady rzeczne inicjalne ( w początkowym stadium rozwoju 

poziomu próchnicznego ) oraz mady czarno ziemne z grubą 

miąższością poziomu próchnicznego zajmują stosunkowo małe 

powierzchnie wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej, 
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- gleby przemysłowe ( industrioziemy ) są glebami wtórnie 

inicjalnymi, należą do sztucznych tworów glebowych, wytworzonych 

przez człowieka, a więc górnicze wyrobiska, zapadliska i 

zwałowiska o niekorzystnych warunkach wodno – powietrznych i 

termicznych, z małą zasobnością składników pokarmowych, 

niekiedy z nadmierną zawartością związków toksycznych. 

Występują na terenach wyeksploatowanej kopalni węgla 

brunatnego. Zajmują niespełna 1 % powierzchni leśnej i wymagają 

odmiennego zagospodarowania z uwagi na brak właściwej struktury 

procesów glebo twórczych i mikroorganizmów. Dotychczas były one 

zalesione brzozą z minimalnym udziałem olszy szarej, miejscami 

istnieją również samosiewy sosny, brzozy i osiki. Przy ustaleniu 

składu gatunkowego zalesień na tych powierzchniach należałoby 

korzystać z wyników badań prowadzonych na pow. 

rekultywowanych. 

W  gminie dominują siedliska borów świeżych 45,15%. Siedliska 

borów  mieszanych stanowią 25,03%, siedliska borów mieszanych 

wilgotnych 20,32% . 

Siedliska według kategorii żyzności przedstawiają się następująco :  

- ubogie  siedliska borowe  51,97% 

- siedliska borów mieszanych 45,36% 

- siedliska lasów mieszanych   1,88% 

- żyzne siedliska lasowe    0,80% 

Powierzchnia lasów w gminie wynosi  8576 ha, a lesistość   51,5%. 

Na 15 gatunków występujących na tym terenie, największe 

powierzchnie zajmuje sosna, a następnie brzoza i dąb. Z gatunków 

iglastych występują poza tym jako lasotwórcze modrzew, świerk i 

daglezja, a z liściastych jesion, jawor, buk, grab, olsza, akacja, 

osika, topola i lipa. 

Dominującym gatunkiem jest sosna, zajmująca 83,07% 

powierzchni. W warunkach tego terenu posiada ona największą siłę 

lasotwórczą. Sytuację tą zawdzięcza przede wszystkim warunkom 

glebowym i klimatycznym, ale również i czynnikom ekonomicznym. 

Tworzy ona najczęściej lite drzewostany jednopiętrowe, niekiedy z 
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pojedynczą domieszką brzozy lub świerka, a na żyznych 

siedliskach również dębu i buka. Uwzględniając warunki 

siedliskowe sosna nadal pozostanie głównym gatunkiem 

produkcyjnym. Najlepsze wyniki, co do ilości i jakości produkcji, 

daje ona na siedliskach borów mieszanych i lasu mieszanego, 

gdzie wykształca strzały proste, gorsze i dobrze zaostrzone. Na 

siedliskach boru suchego i wilgotnego, w mniejszym stopniu boru 

świeżego, spada produkcyjność sosny zarówno pod względem 

ilości, jak i jakości. 

Brzoza jest drugim gatunkiem, pod względem udziału 

procentowego powierzchni 11,28% , a pod względem skromnych 

wymagań niewiele ustępuje sośnie. Jej znaczny udział jest 

wynikiem opanowania przez nią siedlisk wilgotnych oraz terenów 

poeksploatacyjnych węgla brunatnego i innych kopalin. 

Występująca w litych zespołach, nie przedstawia większych 

wartości hodowlanych i technicznych. Korzystnie natomiast 

przedstawia się jako domieszka do innych gatunków. Z 

powodzeniem spełnia rolę przedplonu na wspomnianych już 

terenach pokopalnianych. 

Dąb tworzy większe skupiska  na terenach nad rzeką Nysa 

Łużycką. Drzewostany dębowe są w znacznym stopniu postrzelone 

odłamkami, co obniża ich jakość techniczna. Dąb tworzy zarówno 

drzewostany lite, jak i mieszane z udziałem głównie buka, rzadziej 

grabu, jesionu i sosny. W drzewostanach piętrowych, dolne piętro 

tworzy najczęściej akacja i grab. Drzewostany te słabo bądź wcale 

nie odnawiają się naturalnie. 

Buk podobnie jak dąb występuje głównie na siedliskach lasowych 

nad Nysą Łużycką. Tworzy drzewostany lite, jak i mieszane. Są też 

postrzelone odłamkami, co obniża ich jakość techniczna. 

Gatunki takie jak świerk, dęby, buk, olsza czarna stanowią razem 

zaledwie 2,38 % powierzchni leśnej i występują na żyźniejszych 

siedliskach. Gatunki obce dla flory drzew tego rejonu, a 

występujące to sosna Banksa, modrzewie, dąb czerwony i robina 

akacjowa. Z gatunków nieleśnych występują topole. 
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Zgodnie z Wojewódzkim Rejestrem Pomników Przyrody na terenie 

gminy Trzebiel znajdują się następujące pomniki przyrody: 

głaz narzutowy -  przy drodze Trzebiel do Kamienicy,   

 nr rejestru 137, 

dąb           -  Siedlec, nr rejestru 490, 

dąb          -  Siedlec, nr rejestru 491, 

lipa          -  Siedlec, nr rejestru 492, 

dąb          -  Strzeszowice, nr rejestru 493; 

Ponadto znajdują się następujące drzewa jako pomniki przyrody: 

modrzew  VIII klasa wieku, 

buk  X klasa wieku, 

dąb  X klasa wieku, 

lipa   VIII klasa wieku, 

dąb  X klasa wieku, 

dąb   X klasa wieku, 

dąb  XV klasa wieku; 

Gminę Trzebiel charakteryzują przeciętne walory przyrodnicze, 

które nie wyróżniają ją spośród gmin pogranicza polsko – 

niemieckiego. Jednak stanowisko selerów węzłobaldachowych, koło 

miejscowości Królów, jedyne w kraju  ma znaczenie ogólnopolskie, 

a jego zabezpieczenie jest niezbędne dla zachowania pełni 

różnorodności biologicznej na szczeblu krajowym ( gatunek ujęty w 

Polskiej Czerwonej Księdze ). Walory o randze regionalnej posiada 

grupa  12  dębów o obw. 390  530 cm i wysokości  25  30 m koło 

Bronowic. W części sąsiadującej z Parkiem Mużakowskim 

występuje duża ilość drzew kwalifikujących się do ochrony 

pomnikowej. Godne wyróżnienia są również  kompleksy stawów, 

między innymi, w Niwicy, ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych 

gatunków roślin oraz fragmenty środowisk związanych z doliną 

Nysy. 

 

Fauna Największą wartość ze względu na środowisko zwierzęce 

przedstawiają stawy rybne zgrupowane w kilku kompleksach w 
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rejonie Niwicy, Mieszkowa i Łukowa. Stosunkowo ekstensywnie 

prowadzona gospodarka rybacka powoduje, że stanowią one 

dogodne miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodnych, w 

tym także ginących i zagrożonych. Należą do nich między innymi 

perkoz rdzawoszyi, krwawodziób, rybitwa czarna, bąk, żuraw, 

sieweczka rzeczna, wodnik i inne. W obrębie kompleksów 

stawowych występuje również wydra. 

 Spośród rzadkich gatunków ptaków żerujących na stawach 

wymienić należy bielika, gniazdującego w sąsiedniej gminie Lipinki 

oraz za Nysą, na terenie Niemiec, bociana czarnego i rybołowa. 

 Stawy stanowią również ważne miejsce rozrodu licznych populacji 

płazów, w tym wielu gatunków rzadkich i zagrożonych, jak ropucha 

zielona, grzebiuszka ziemna, czy kumak nizinny. 

 Interesujące pod względem faunistycznym są również fragmenty 

starodrzewi, stanowiące część rozległego kompleksu leśnego, 

leżącego na krawędzi doliny Nysy. Występuje tu żmija i gniewosz 

plamisty. Wśród bogatej awifauny uwagę zwracają licznie 

występujące dzięcioły, z ginącym dzięciołem średnim i 

zielonosiwym.    

 

Wody   Rejon   gminy   położony  jest  w  dorzeczu  rzeki  Odry  i  w całości 

powierzchniowe     przynależy do zlewni rzeki Nysy Łużyckiej o pow. 2046 km2, która 

wraz z prawobocznym niewielkim dopływem – rzeką Skrodą o 

zlewni 219,2 km2  tworzy podstawową oś hydrograficzną gminy. 

 Rzeka Nysa Łużycka, lewobrzeżny dopływ rzeki Odry, w obrębie 

gminy stanowi jednocześnie zachodnią granicę gminy, jak i granicę 

państwa. Płynie w kierunku północnym i na całym odcinku prawego 

brzegu jest obwałowana, prowadzi wody pozaklasowe nie 

odpowiadające normom. 

Wspominany jej prawoboczny dopływ, Skroda, jest rzeką o 

stosunkowo niewielkim przepływie średnim 1,15 m3/s w kierunku 

NE – SW. Już poza granicami gminy łączy się z Nysą Łużycką. 

Prowadzi wody  II  klasy czystości i zasila między innymi stawy 

rybne. 
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 Poza w/w rzekami sieć hydrograficzna gminy jest stosunkowo 

gęsta. Składają się na nią , niewielkie, na ogół bezimienne cieki 

oraz liczne rowy melioracyjne. 

 Sieć wód płynących uzupełniają  99 zbiorniki wodne, z czego 41 to 

stawy rybne hodowlane, 21 stawy wędkarskie, 8 zbiorniki p. 

pożarowe, 5 zbiorniki retencyjne, 1 kąpielisko i aż 23 wyrobiska 

pokopalniane, głównie węgla brunatnego, często z zakwaszoną i 

zasiarczoną pozbawioną biologicznego życia wodą. 

 Największe kompleksy  stawów hodowlanych mają powierzchnię: 

-  Mieszków   40,6 ha 

-  Niwica  „Górna”  23,5 ha 

-  Niwica  „Dolna”  27,3 ha 

Powierzchnia zbiorników pokopalnianych, które nadają się do   

zagospodarowania wynosi  34,9 ha  ( rejon Kamienicy i Trzebiela ), 

a te które nie nadają się do użytkowania – wynosi  44,3 ha  (rejon 

Chwaliszowic, Czapli, Bronowic i Trzebiela.  

Reżim hydrologiczny rzeki Nysy Łużyckiej skorelowany jest z 

opadami atmosferycznymi w ciągu roku. Charakteryzuje się on 

podwyższonymi stanami wody na wiosnę ( roztopy ) i powolnym 

obniżaniem się stanów aż po jesień z drugorzędną kulminacją w 

lipcu i sierpniu ( opady letnie ). Przy wodach katastrofalnych 

zalewowych jest   185 ha w obrębie międzywala . Przepływ średni 

Nysy Łużyckiej wynosi  20,1  m3/ sek. 

 

Wody gruntowe Charakter wód gruntowych wykazuje generalnie pewne powiązania 

z litologią i rodzajem użytkowania w obrębie występujących form 

morfologicznych. 

 Zasadniczo wyróżniono wody gruntowe na obszarach 

pozadolinnych i w obrębie rzek : Nysa Łużycka i rz. Skrody. 

 W obrębie terenów pozadolinnych, zbudowanych z gruntów 

przepuszczalnych ( piaski , żwiry ), swobodny poziom zwierciadła 

waha się na głębokości  0,8 – 2,0 m. Na znacznej powierzchni  do 

głębokości 4,5 m wody gruntowej nie stwierdzono. 
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 W strefie zalegania osadów spoistych ( gliny ) zwierciadło wody 

gruntowej nie tworzy jednolitego poziomu lecz pojawia się w postaci 

sączeń o zmiennej wydajności , przeważnie na głębokości 1,5 – 3,0 

m ppt. Miejscami jej występowania nie stwierdzono. 

Obszar doliny rz. Nysy Łużyckiej i Skrody – woda gruntowa tej 

strefy ma przeważnie kontakt hydrauliczny z wodami płynącymi rz. 

Nysy i rz. Skrody. Swobodne jej zwierciadło zalega w 

przepuszczalnych osadach piaszczystych w przedziale 

głębokościowym 1,0 – 1,5 m ppt. 

 W zależności od stanów wodonośnych w rzekach Nysy Łużyckiej i 

Skrody wahania lustra dochodzą do -/+ 0,8 m. 

 

Warunki                   Na terenie gminy występują dwa poziomy wodonośne: 

hydrogeologiczne  - czwartorzędowy związany jest z doliną Nysy Łużyckiej oraz                                   

terenami pozadolinnymi, zbudowanymi z przepuszczalnych osadów 

plejstoceńskich. Miąższość  warstwy wodonośnej jest zróżnicowana 

od kilku do kilkunastu metrów. Średnia wydajność jednego otworu 

również jest zróżnicowana i waha się od 1,0 do 60, 0 m 3 / h. Wody 

tego poziomu są zasadniczym rezerwuarem dla ujęć studziennych i 

wodociągowych, 

- trzeciorzędowy poziom jest udokumentowany i zbadany w kilku 

odwiertach i charakteryzuje się stosunkowo dużą wydajnością z 

otworu ( od 6,0 m3 / h do 54,0 m3 / h ). Woda jest tu ujmowana z 

piaszczystych przewarstwień o miąższości 1,0 – 4,0 m , z 

głębokości około 16,0 – 65,0 m ppt. 

 

Klimat Teren gminy, wg podziału W. Okołowicza na rejony klimatyczne 

Polski, przynależy do środkowej części Pogórza Śląsko – 

Wielkopolskiego, z przeważającym wpływem oceanicznym. 

 Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Zima 

łagodna i krótka, z nietrwała szatą śnieżna, lato wczesne i ciepłe. 

Rejon ten charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla wegetacji 

roślin. 

 Krainę tę charakteryzują następujące średnie elementy klimatyczne: 
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 temperatura powietrza - w styczniu ( -1 º C) 

      - w lipcu i sierpniu 17,6 º C   

  liczba dni z mrozem  - 30 – 40 

 liczba dni z przymrozkami - 100 – 110 

 okres wegetacji  - 210 – 220 dni 

 Róża wiatru ze stacji Żary wykazuje zdecydowaną przewagę 

południowo – zachodniego sektora horyzontu, na który składają się 

kierunki SW – 18,6 %, W – 17 %, S- 14 %. Najmniejszy udział mają 

wiatry z kierunku N – 4,1 %, NE – 5,8 %. Udział cisz wynosi 9,3 %. 

W okresie wiosennym dominują wiatry z kierunków W, E, SW. 

 

Klimat lokalny Zróżnicowanie morfologiczne terenu, stosunkowo duża 

powierzchnia areałów leśnych, jak i gęsta sieć hydrograficzna w 

dużym stopniu decydują o lokalnym zróżnicowaniu warunków 

klimatycznych. 

 W aspekcie wyżej wymienionych czynników można wyróżnić 3 

strefy o różniących się klimatach. 

 Najkorzystniejszym układem termiczno – wilgotnościowym, a także 

anemologicznym odznacza się obszar moren spiętrzonych oraz 

wysoczyzna falista. Zajmuje ona ok. 65 % powierzchni. 

Charakteryzuje je dobre przewietrzanie, brak zastoisk chłodnego 

powietrza, korzystny profil przebiegu wilgotności względnej oraz 

przeciętne stosunki solarne. Modyfikującym tu elementem, 

wpływającym na klimat będą duże skupiska leśne, przyczyniające 

się znacznie do złagodzenia dobowych przebiegów temperatury, 

wilgotności oraz wyhamowania prędkości wiatru. 

 Rejonem o przeciętnych warunkach klimatu lokalnego jest równina 

sandrowa, gdzie okresowo należy się spodziewać pewnego wzrostu 

wilgotności względnej, z uwagi na stosunkowo płytki poziom wód 

gruntowych. 

 Najmniej korzystne warunki klimatyczne panują w dolinie rz. Nysy 

Łużyckiej. Częste stagnowanie chłodnych i wilgotnych mas 

powietrza, utrzymująca się wilgotność względna powietrza oraz 



UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                21                             

zwiększona  częstotliwość występowania inwersji „płytkich”, 

eliminuje ten teren do stałego pobytu człowieka. 

 

Warunki Na terenie gminy można wyodrębnić cztery obszary  zróżnicowa- 

budowlane               nych  warunków budowlanych : 

- korzystne bez ograniczeń, 

- korzystne z niewielkimi ograniczeniami, 

- korzystne o ograniczonej przydatności, 

- mało korzystne. 

Najlepsze warunki budowlane gdzie grunty stanowią bardzo dobre 

podłoże dla bezpośredniego posadowienia wszelkich obiektów 

budowlanych wystepują  głównie w południowej i wschodniej części 

gminy od miejscowości Bronowice do Dębinki, w północnej części 

gminy w rejonie miejscowości Trzebiel, oraz w rejonie miejscowości 

Żarki Wielkie, Chwaliszowice. Tego typu warunki występują również 

w środkowej części gminy w postaci rozproszonych obszarów. 

Są to piaski o zróżnicowanej granulacji oraz żwiry i pospółki średnio 

zagęszczone zalegające od powierzchni ziemi  warstwą od 1,5 do  

4,5 m, miejscami podścielone lub przykryte glinami. 

Średnie warunki budowlane, gdzie grunty stanowią dobre podłoże  

dla posadowienia obiektów budowlanych z niewielkimi 

ograniczeniami występują głównie w rejonie miejscowości 

Bronowice , Stare  Czaple , Niwica , Jasionów , Jędrzychowiczki, 

Chudzowice , Rytwiny , Królów , Kałki , Kamienica , Buczyny. Są  to 

piaski średnie, pospółki z domieszką żwirów , sredniozagęszczone, 

zalegające od powierzchni ziemi do głębokości   4,5 m, często 

przykryte warstwą  glin o miąższości do  1,0 m . 

Warunki budowlane o ograniczonej przydatności dla posadowienia 

budynków występują w rejonie miejscowości Siedlec , Bukowina , 

Żarki Wielkie , oraz wzdłuż rzeki Skroda w rejonie miejscowości 

Marcinów , Łuków , Mieszków .  Są to gliny pylaste i zwięzłe o zmie-

nnej plastyczności w zależności od stanu zawilgocenia , zalegają 

warstwy  o miąższości 2,5 do 4,5 m, często  przykryte  piaskami. 

Grunty słabonośne występują  w dolinie rzeki Nysy Łużyckiej w 
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rejonie miejscowości Olszyna . Tworzą je  gliny, piaski gliniaste, 

przeważnie w stanie plastycznym, zalegają warstwą o  gr.  1,0 m, 

podścielone są piaskami. 

 

UWARUNKOWANIA  ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 

Rys historyczny Trzebiel jest gminą przygraniczną, położoną w obszarze 

historycznego państewka stanowiącego Żary. 

 Tylko część gminy została objęta akcją Archeologicznego Zdjęcia 

Polski.  Wczesne osadnictwo nie jest więc dokładnie rozpoznane. 

Znane jest wczesnośredniowieczne grodzisko w Chwaliszowicach 

oraz kilkanaście stanowisk datowanych na okres wczesnodziejowy  

i wczesnośredniowieczny . Obecnie osadnictwo rozmieszczone jest 

nierównomiernie i skupia się wokół Trzebiela oraz w sąsiedztwie 

Łęknicy. Większość wsi posiada rodowód średniowieczny, 13 z nich 

powstało  w wieku XIII bądź wcześniej, a 16 w XIV i XV stuleciu. 

Metryką nowszą legitymuje się dalszych 10 miejscowości, a wśród 

nich osady folwarczne. 

 W gminie dominuje typ wsi małej, głównie ulicówki i rzędówki. 

Dzisiejsza wieś Trzebiel powstała już w XIII w. jako miasto o 

geometrycznym rozplanowaniu. 

 

Zasoby Zakres rozpoznania zasobów dokonano pod względem  

środowiska  ilościowym i jakościowym, ze świadomym uproszczeniem tematyki. 

Założono, że dogłębna ocena może być jedynie przeprowadzona w 

ramach specjalistycznych studiów  historyczno – urbanistycznych i 

wytycznych konserwatorskich. 

 Dokonując oceny zasobów  i ich walorów określono uwarunkowania  

stosując następujące kryteria : 

- oceny prawnej zasobów objętych rejestrem zabytków o 

wybitnych i dużych  wartościach, 

- ochrony zasobów objętych ewidencją  zabytków , 

- obiektów nie objętych opieką prawną ,a wymagających ochrony 

z uwagi na istotne wartości  dla dziedzictwa kulturowego,  
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- innych obiektów, posiadających znaczenie dla tożsamości 

kulturowej gminy, 

- atrakcyjności i krajobrazu gminy. 

 Wyodrębniono zabytkowe elementy i układy, świadczące o 

tożsamości gminy, do których zaliczyć należy: 

- założenia urbanistyczne, 

- obiekty i założenia sakralne, 

- obiekty i założenia rezydencjonalne, 

- założenia folwarczne, 

- zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową, 

- obiekty użyteczności publicznej, 

- obiekty i urządzenia techniczne i przemysłowe , 

- cmentarze, 

- zachowaną zieleń urządzoną, 

- miejsca pamięci narodowej,  

-     zabytki archeologiczne. 

 

Obiekty Na terenie gminy Trzebiel ochroną prawną, poprzez wpisanie do  

wpisane rejestru zabytków, objęto następujące obiekty i założenia: 

do rejestru Buczyny                   -zagroda nr 7  (1798 r.) nr rejestru 3268, 

 Chudzowice  - chata nr 4  nr rejestru 3146, 

  Dębinka - kościół filialny (2poł. XIII w., przebudowany  

   w XV,  nr rejestru 1246,                                                                                                                                                                 

                                - zespół płacowy (XVI w.), nr rejestru 3127 

Jasionów - chata nr 17 nr rejestru 3231, 

Marcinów - chata nr 11 (XVIII w.) nr rejestru 3147, 

Mieszków  - dwór ( ok.poł. XIX w.), nr rejestru 2063, 

Niwica                     - kościół  nr rejestru 1229, kościół parafialny   (2      

  poł. XIII w. ), nr rejestru 3229, 

Strzeszowice          - kościół filialny ( 1823 r.) nr rejestru 2067, 

Trzebiel                  - obwarowania  miejskie  (XV w ) nr rejestru  

     1282 ,         
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- kościół  XIV w. ) nr rejestru  78, 

- pałac XVI w.) nr rejestru 77, 

- zameczek (XIV w.),nr rejestru 2068, 

- baszta (XIV w.) nr rejestru  79, 

- szubienica (XIV w.) nr rejestru 1283, 

- dom przy ul. Żarskiej 11 ( I poł. XIX w.) nr  

  rejestru 2069,                                          

- dom przy  ul. Żarskiej 13 ( I poł.XIX w.) nr  

  rejestru 2070, 

                                - dom przy  ul. Żarskiej 15 ( I poł. XIX w.)  nr   

     rejestru 2071,     

                                - dom przy ul. Żarskiej 16 ( I poł. XIX w.) nr  

  rejestru 2072, 

                                - dom przy  ul. Żarskiej 20 ( XVIII/XIX w.) nr           

                                  rejestru  2073, 

Żarki Wielkie  - kościół parafialny 1695 r.) nr rejestru 1236, 

 - plebania (kon.XVIII w.) nr rejestru 2074, 

Stare Czaple  - dwór (XVIIIw.) nr rejestru 2054, 

 

Obiekty Do obiektów objętych ewidencją należą : 

i założenia  Bronowice -  stodoły przy nr 6 ,19 ( XIX w.), 

objęte  -  cmentarz wiejski ( XIX w.), 

ewidencją Buczyny -  domy nr 4 ,8 (XIX w.), 

 -  dom nr 7 (XVIII w.), 

  -  stodoły przy nr 4 ( XIX w), 

  -  bud. inwentarski przy nr 7 (XIX), 

 Bukowina -  dom nr 4 ,5 ,13  (XIX w.), 

  -  dom nr 8 (XVIII  w.), 

  -  stodoły przy nr 4 ,5 ,19 , (XIX w.), 

  -  bud. gospodarczy przy nr 4 ,5 (XIX w.), 

 Chudzowice -  domy nr 4 ,11,16 ,19 ,20 ,21,22,23(XIX w.),  

  -  bud. inwentarskie przy nr 4 ,11 ,16 ,19 ,20 , 

      21 ,22 ,23 (XIX w.), 

  -  stodoły przy nr 4, 
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 Chwaliszowice -  domy nr 1 ,18 (XIX w.), 

  -  bud. Gospodarczy przy nr 1 (XIX w.), 

  -  cmentarz leśny ( XIX w.), 

 Czaple -  cmentarz polny  (XIX w.,) 

                     Nowe Czaple         - domy ul. Kopalniana 4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,16 ,18     ( 

XIX  -XX w.), 

Stare Czaple -  dwór ( 1778 r.), 

 -  dom nr 3 (XIX w.), 

Dębinka -  kościół   filialny     (XIII w.), 

 -  pałac (XVI w., 

 - zespół pałacowy /bud. folwarczny oficyna          

    (XIX w.), 

 -  cmentarz przykościelny (XIX w.), 

 -  dzwonnica ,ogrodzenie i brama przy  

     kościele filialnym (1618 r.), 

 -  stodoła przy nr 65, 

Jasionów -  domy nr 5 ,8 ,9 ,17 (XVIII – XIX w.), 

 -  stodoły przy nr 8 ,17 (XVIII – XIX w.), 

 -  bud. Inwentarski przy nr 9 (XIX w.), 

Jędrzychowice -  domy nr 12 ,19 ,23 (XIX w.), 

 -  stodoły przy nr 12 ,19 (XIX w.), 

Kamienica -  dom nr 20 (XIX w.), 

Królów -  domy nr 6 ,10 ,20 (XVIII w. ), 

 -  bud. Inwentarski przy nr 15 (XIX w.), 

Marcinów -  domy nr 6 ,9 (XIX w.), 

Łuków -  dom nr 15 (XIX – XX w.), 

Mieszków  -  dwór (XIX w.), 

 -  dawna karczma XIX w.), 

 -  domy nr 7 ,9 ,10 ,15 (XIX w.), 

 -  stodoły przy nr 7 ,9 ,10 , (XVIII – XIX w.),       

-  bud. gospodarcze dawny folwark (XIXw.), 

Niwica -  kościół parafialny(XIV w.) , 

 -  plebania (XVIII – XIX w.) , 

 -  dwór (XVII w.) , 
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 - domy nr 6 ,7 ,9 ,10 ,24 ,27 ,29 ,32 ,38 ,44 , 

    82 ,123 , (XIX w.), 

    nr 5 ,33 ,56 ,107 ,108 , (XVIII – XIX w.), 

 -  stodoła przy nr 123 (XVIII – XIX w.), 

 -  budynek folwarczny (XIX w.), 

 -  park krajobrazowy (XIX w.), 

 -  cmentarz wiejski (XIX w.), 

Olszyna -  domy nr 3 ,11 ,12 , (XIX w.), 

Pustków -  folwark (XIX w.), 

Rytwiny -  dom vis a vis nr 10 (XIX w.), 

                               -  oficyna dworska i zab. folwarczne(XVIIIw.), 

Strzeszowice -  kościół filialny (1823 r.), 

 -  domy nr 7 ,20 ,22 ,24 ,25 ,27 ,28 ,29 , 

    35 ,(XIX w.), 

 -  cmentarz wiejski (XIX w.), 

 -  budynek inwentarski przy nr 7(XVIII w.), 

Włostowice -  domy nr 11 ,13 ,14 ,16 ,24 ,25 ,(XIX w.), 

- zabudowa gospodarcza przy nr 13,24 (XIXw.),  

  -  stodoły przy nr  3 ,14 ,24 ,(XIX w.), 

  -  budynek inwentarski przy nr 24 (XIX w), 

Żarki Małe           -  kościół / mury (XIX w.), 

Żarki Wielkie           -  kościół parafialny (XVII w.), 

  -  plebania (XVIIIw.) 

  -  domy nr 29 ,30 ,35 ,(XIX w.) 

 - kompleks przemysłowy przy rzece Nysa                                                                                                              

XIX-XX w.), 

 -  cmentarz wiejski z kaplicą (XIX w.), 

 -  cmentarz leśny (XIX w.), 

 -  pałac (XVI w.), 

 -  obramowanie pałacu (XVI –XVII w.), 

    -  kościół ( XIV w.), 

Trzebiel  -  park w zespole pałacowym, 

                               -  dawny zamek tzw. więzienie 9XIV w.), 

   -  miejsce straceń z szubienicą (XIV w.), 
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   -  domy przy ulicy : 

a) Rynkowa 9 ,10 (XIX – XX w.), 

b) 20 Lutego 9 - 12 ,15 (XIX w.), 

c) Rynek 1(XIX XX w.), 

d) Strzelecka 14 (XVIII – XIX w.), 

e) Tuplicka 1 (XX w.), 

f) Warszawska  5 ,5a ,7 (XIX w.), 

g) Żarska 1 – 3,10 ,11 ,13 ,15 ,16 ,             

18 – 20 ,22 –25 ,27 –29 ,31 ,33 –35, 

39 ,41 ,52 (XIX w. –XX w.), 

 -  cmentarz z kaplicą (XIX –XX w.), 

 -  plan geometryczny miejski (XIII w.),  

  

Obiekty            Do obiektów posiadających dokumentację historyczną  należą :  

posiadające  Trzebiel -  pałac ( XVI w.), 

dokumentację  -  zamek ( XIV w.), 

Dębinka -  zespół pałacowy,  

-  kościół filialny z dzwonnicą. 

 

Stanowiska Ogólna liczba zarejestrowanych stanowisk archeologicznych na   

archeologiczne        terenie gminy wynosi 582. Najwięcej stanowisk występuje w rejonie  

wsi Żarki Wielkie, Gniewoszyce, Niwica i Trzebiel. Osadnictwo 

bardzo ubogo jest reprezentowane w rejonie wsi Karsówka, 

Marcinów, Przewoźniki, Nowe Czaple, Siedlec, Kamienica, 

Dębinka, Rytwiny, Olszyna i Chudzowice. 

Najliczniej ślady osadnictwa występują wokół miejscowości. 

Stanowiska te pochodzą głównie z okresu późnego średniowiecza, 

czasów nowożytnych, i kultury łużyckiej w którym to czasie można 

mówić o rzeczywistym rozwoju osadnictwa na tym terenie, co 

wskazuje że w tym czasie tereny te zostały zagospodarowane i w 

tym okresie powstały te miejscowości. Wiele stanowisk znajduje się 

na terenach zalesionych. 

W ujęciu chronologicznym spis stanowisk przedstawia się 

następująco: 
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- neolit      2, 

- epoka kamienna     17, 

- okres rzymski     4, 

- późny okres rzymski    13, 

- epoka brązu     1, 

- starożytność     85, 

 - wczesne średniowiecze    21, 

- średniowiecze     9, 

- późne średniowiecze    47, 

- późne średniowiecze – nowożytne  279, 

- kultura łużycka     88, 

- nowożytne      4, 

- nie zostały zweryfikowane   12. 

Według aktualnego rozpoznania słabo reprezentowana jest epoka 

brązu, neolitu, nieliczne są stanowiska z okresu rzymskiego. Brak 

jest śladów osadnictwa z okresu lateńskiego. Ślady osadnictwa z 

epoki kamienia to głównie pojedyncze krzemienie. Pomimo dużej 

ilości stanowisk z okresu starożytnego to ich przynależność 

archeologiczna nie jest w pełni rozpoznana na obecnym etapie 

badań. Specjalnego rozpoznania archeologicznego wymaga 

stanowisko nr 72 na obszarze domniemanego grodziska 

stożkowego odkrytego w parku pałacowym w miejscowości 

Dębinka, oraz grodziska w miejscowości Czaple na terenie leśnym. 

W miejscowości Żarki Wielkie znajduje się wieża rycerska 

wzniesiona na kopcu usytuowanym wśród łąk, która wymaga 

ochrony prawnej. 

 

Rozplanowanie Na  terenie     gminy   występuje   niewielkie   zróżnicowanie   w  

przestrzenne rozplanowaniu przestrzennym poszczególnych wsi. W gminie 

dominuje typ osady małej głównie ulicówki i rzędówki.  

 geometryczny plan miejski - Trzebiel, 

 łańcuchówka   - Bronowice, 

 owalnica   - Żarki Wielkie, 

 układ ulicowo-placowy - Chwaliszowice, Marcinów, Niwica 
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ulicówka  -Buczyny, Gniewoszyce, Jędrzchowice 

Kamienica n/Nysą ,Królow, Olszyna, 

Przewoźniki, Siedlec, Strzeszowice, 

rzędówka                         -Bogaczów, Bukowina, Dębinka, Czaple, 

Jasionów, Jędrzychowiczki, Mieszków, 

Rytwiny, Stare Czaple, Łuków 

wielodrożnica            -Chudzowice, Nowe Czaple, 

 

 

Obiekty Na terenie gminy obiekty i założenia sakralne reprezentowane 

I założenia są przez: 

sakralne kościoły filialne  - Dębinka , Strzeszowice, Żarki Małe,  

dzwonnica   -  Dębinka, 

 kościół parafialny  -  Niwica, Żarki Wielki ,Trzebiel, 

 kaplice   -  Nowe Czaple, Trzebiel, Żarki Wielkie,   

 

Obiekty Obiekty rezydencjonalne reprezentowane są przez : 

rezydencjonalne Dębinka   -  dwór (XVI w.), 

 Mieszków   -  dwór ( ok.poł. XIX w.), 

 Stare Czaple   -  dwór,  

 Trzebiel   -  pałac, 

     -  zamek, 

 Żarki Wielkie   -  zamek, 

  

 Trzebiel : 

 Pałac –  położony  w parku na miejscu dawnego  zamku , o  

wysokim zadrzewieniu, otoczony fosą i murem. Dojazd do zamku 

prowadzi od strony wschodniej poprzez murowany, przerzucony 

nad fosą most . Na wschód od pałacu znajdują się zabudowania  

gospodarcze. Sam pałac zbudowany został na rzucie kwadratu o 

boku  22 m, podpiwniczony, frontem zwrócony w kierunku 

wschodnim. Więźba dachowa ręcznie obrabiana, pokryta jest 

dachem ceramicznym. Pałac uzyskał obecną formę barokową w 

1729 r. O renesansowej przeszłości zabytku świadczą sklepienia 
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parteru oraz relikty tynków, odkrytych na południowej elewacji o 

formie rytego boniowania. Z renesansowego okresu pochodzi fosa z 

okalającym murem i małymi bastejami. 

 

Założenia Na terenie gminy  Trzebiel zachowały się następujące założenia 

folwarczne  folwarczne : Chudzowice , Dębinka, Rytwiny, Siedlec. 

 

Zabudowa Zachowana historyczna zabudowa mieszkaniowa w postaci : 

mieszkaniowa          rozproszonej  -Bogaczów, Bronowice, Jędrzychowiczki,  

    Kałki,  Przewoźniki, Rytwiny, Siedlec 

zwartej typu miejskiego      -Trzebiel 

zwartej             -Jasionów , Kamienica n/Nysą 

zwartej kalenicowej i szczytowej -Dębinka, Gniewoszyce,     

          Królów, Marcinów, Niwica , Nowe Czaple  

          Olszyna ,Żarki Wielkie 

zwartej szczytowej             -Buczyny ,Bukowina, Jędrzchowice, 

rozluźnionej kalenicowo-szczytowej -Chudzowice Chwaliszowice       

                                  Stare Czaple ,Czaple, Karsówka, Łuków ,           

                                 Mieszków, Strzeszowice, Wierzbięcin,  

          Włostów, Żarki Małe 

folwarcznej -Pustków 

 

Obiekty Z obiektów użyteczności publicznej ,o wartościach kulturowych,  

użyteczności na terenie gminy zachowały się : 

publicznej dworce kolejowe -Chwaliszowice ( I ćw. XX w.) Dębinka (I ćw.  

           XX w.) Żarki Wielkie (pocz. XX w.), 

plebanie  - Niwica   (pocz.XIX w.), Żarki Wielkie      

                            kon.XVIIIw.), 

szkoła  - Dębinka (pocz. XX w.), 

remizy strażackie - Dębinka (pocz.XXw.),Marcinów (kon.XIX w ). 

 

Obiekty  Obiekty o charakterze produkcyjnym i technicznym,  

i urządzenia  o wartościach kulturowych reprezentowane są przez : 

techniczne browar  - Żarki Wielkie ( 1 ćw.XX w.), 
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   elektrownie wodne - Siedlec ( ok. 1930 r.),Żarki Wielkie   

                  ( ok.1920 r), 

   młyn wodny  - Dębinka ( 1 poł. XIX w.)  

   tartak   - Chwaliszowice (pocz. XX w.)  

   trafostacje  - Chudzowice(2poł.XIXw.) ,Dębinka(ok.1920r ), 

                                                                  Strzeszowice(ok.1920 r.)  

 

Założenia Z założeń o charakterze cmentarnym , przedstawiających  

cmentarne wartości kulturowe zachowały się : 

                      cmentarz wiejski - Bronowice ( XX w.), Niwica (XIX w.),Nowe    

                                                        Czaple (pocz. XX w.),Strzeszowice (XIX w),  

                      cmentarz wiejski z kaplicą - Jasionów , Trzebiel,(XXXIX w.), Żarki            

Wielkie (XIX w.), 

 cmentarz leśny - Bukowina  ( pocz. XIX w.), Chwaliszowice   

(XIXw.), Żarki Wielkie (XIX w.).Siedlec (około 

1930 r), Kamienica n/Nysą, (pocz.XX w.), 

 cmentarz leśny - Bukowina (pocz.XX w.),Chwaliszowice (XIX 

w.),Żarki Wielkie (XIX w.,Siedlec (ok.1930r.) , 

Kamienica n/Nysą (pocz.XX w.), 

 cmentarz polny - Dębinka (XIX w.), Czaple (XIXw.)  

 cmentarz przykościelny - Dębinka (od XIIIw.), 

 

Założenia Na terenie gminy zachowały się następujące założenia o  

parkowe charakterze parkowym : 

parki dworskie         -  Dębinka (XIX w.), Rytwiny(XIXw.), Siedlec  

      (XIXw.), Strzeszowice (XIX w), Bronowice 

                (XIXw). 

 

UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 
 
 

Obszary Dotychczasowy stan użytkowania terenów, poprzez wyodrębnie - 

 funkcjonalne nie ich podstawowych funkcji, powstał w wyniku historycznego 

rozwoju danych założeń osadniczych. 
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Strefy W żadnej wsi z gminy Trzebiel nie wykształcił się obszar skoncen - 

usługowe trowanej lokalizacji usług ponadpodstawowych. Są one w 

większości przypadków rozmieszczone w oddalonych od siebie 

miejscach ( szkoły, przedszkola, placówki zdrowia, boiska sportowe 

itp.). Obiekty te usytuowane są na wydzielonych działkach lub w 

postaci usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych, 

zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych. 

 Organizowanej koncentracji usług można się doszukać w 

przypadku wsi Trzebiel, Nowe Czaple, Bronowice, oraz w rejonie 

przejścia granicznego w Olszynie.  

Dla wielu mieszkańców wsi ( Chwaliszowice, Czaple, Żarki Wielkie, 

Rytwiny, Przewoźniki, Kałki, Dębinka, Niwica, Bronowice ) 

uciążliwością  jest usytuowanie usług w znacznej odległości od ich 

miejsc zamieszkania. Przyczyna tego stanu są układy osadnicze, 

charakteryzujące się wydłużonymi ulicówkami lub rozproszoną, na 

dużym obszarze, zabudową. 

 W przypadku wsi Chwalszowice, Buczyny, Czaple, Dębinka, 

Jędrzychowice, Kałki, Królów, Łuków, Mieszków, Rytwiny, Stare 

Czaple, Strzeszowice, Żarki Wielkie, Wierzbięcin, Przewoźniki, 

Włostowice program usług jest skromny i tylko w części zaspokaja 

lokalne potrzeby mieszkańców. 

 W przypadku wsi: Chudzowice, Olszyna, Bukowina, Siedlec, 

Wierzbięcin, Jasionów, Marcinów, Jędrzychowiczki, Bogaczów, 

Kamienica, Żarki Małe, Siemiradz brak jest usług podstawowych. 

 

 

Strefa Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna, która w  

mieszkalnictwa przeszłości miała charakter budownictwa zagrodowego. 

Charakteryzuje się ona siedliskami zagospodarowanymi budynkami 

1 – 2 kondygnacyjnymi, zwieńczonymi spadzistymi  ceramicznymi 

dachami. Na tyłach działek usytuowane są  duże obiekty 

gospodarcze. Powtarzającą się regułą jest zabudowywanie terenów 

wzdłuż istniejących cieków wodnych i dróg lokalnych. 
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Niewielkie zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

zostały zrealizowane w Trzebielu, Dębince oraz pojedyncze obiekty 

w Olszynie, Żarkach Wielkich, Pustkowie i Rytwinach. Architektura 

tych budynków rażąco odbiega od otaczającej zabudowy i psuje 

estetykę tych wsi. Są to obiekty wielokondygnacyjne z płaskimi 

dachami, o zunifikowanym wystroju architektonicznym. Stare 

obiekty mieszkalne wielorodzinne znajdują się w Trzebielu, Nowych 

Czaplach, Chwaliszowicach, Czaplach i Niwicy. 
 Małe zespoły nowej zabudowy jednorodzinnej występują w 

Trzebielu, Dębince, Niwicy.  Podobnie jak w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej wystrój architektoniczny tych osiedli nie nawiązuje 

do wyglądu obiektów posiadających metrykę historyczną. 

Największą dynamiką rozwoju w dziedzinie budownictwa 

mieszkaniowego wykazały się w latach 1990 – 1999 , wsie  do 

których zaliczyć należy Trzebiel, Dębinka, Bronowice, Żarki Wielkie. 

 

Strefy Na terenie gminy funkcjonują  większe zakłady produkcyjne i 

wytwórczości      magazynowe  w miejscowościach  Trzebiel, Przewoźniki, Dębinka, 

Pustków, Chwaliszowice. Uciążliwy dla mieszkańców jest zakład 

produkcji elementów budowlanych w Trzebielu. Byłe zakłady 

ceramiczne w Chwaliszowicach, zakład tekstylny w Żarkach 

Wielkich oraz zakład kruszywa ( żwirownia ) w Przewoźnikach 

zajmują duże powierzchnie terenowe. 

 W strukturze przestrzennej wyróżniają się obszary zajęte przez 

dawne wielkotowarowe gospodarstwa specjalizujące się w 

produkcji rolniczej, hodowlanej i obsługi rolnictwa w Bogaczowie, 

Dębince, Pustkowie, Łukowie, Mieszkowie, Niwicy, Wierzbięcinie, 

Rytwinach, Chwaliszowicach. W większości przypadków obiekty 

znajdują się w złym stanie technicznym, a sposób 

zagospodarowania działek nie odpowiada wymogom sanitarnym i 

ochrony środowiska. Część z nich znajduje się pośród zabudowy 

mieszkaniowej i powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Taka 

sytuacja  występuje w Dębince, Pustkowie, Gniewoszycach, Niwicy. 

W tych gospodarstwach kontynuowany jest proces przekształceń 



UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                34                             

własnościowych często związanych ze zmianą  rodzaju 

prowadzonej działalności. 

 

Strefy Duży udział powierzchni zieleni nieurządzonej  w postaci lasów  

rekreacyjne  stwarza dobre warunki do rekreacji  i wypoczynku. Szczególne 

walory krajobrazowe i przyrodnicze występują na terenach w 

pobliżu rezerwatu „Nad Młyńską Strugą”, Parku Mużakowskiego. 

Zieleń urządzoną reprezentują parki podworskie w Bronowicach, 

Dębince, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach gdzie założenia są 

bardzo zaniedbane. Małe zespoły zieleni parkowej można spotkać 

w Trzebielu. We wszystkich tych kompleksach dominuje 

drzewostan liściasty ( lipy, dęby, klony, buki ). Jedynie zespoły 

zieleni w Trzebielu są dobrze utrzymane. 

 Obiekty i urządzenia sportowe to głownie boiska, które znajdują się 

w Trzebielu, Nowych Czaplach, Niwicy, Łukowie, Karsówce, 

Chudzowicach. Wydzielone tereny pod boiska nieurządzone  

występują w Dębince, Rytwinach, Starych Czaplach, Żarkach 

Wielkich, Olszynie, Kamienicy, Mieszkowie i Kałkach. Większość 

boisk nie posiada zapleczy socjalnych. Program sportowy uzupełnią 

place sportowe w zabudowie mieszkaniowej w Trzebielu, Czaplach, 

Niwicy, Chwaliszowicach i ogrody działkowe w  Trzebielu, Dębince i 

Rytwinach. Ponadto w Gniewoszycach znajduje się ośrodek 

agroturystyczny. Strefy rekreacyjne obejmują niewielkie obszary i 

rozmieszczone są dość swobodnie w jednostkach osadniczych. 

 

Strefy Najważniejsze dla funkcjonowania poszczególnych wsi urządze - 

usług  nia komunalne, w postaci ujęć wodnych pomimo że znajdują się  

komunalnych w większości przypadków w zabudowie mieszkaniowej nie 

ograniczają możliwości rozwojowych tych jednostek. 

Istniejące oczyszczalnie ścieków znajdują się na wydzielonych 

działkach byłych zakładów rolniczych i hodowlanych w dużej 

odległości od zabudowy mieszkaniowej, oraz przy przejściu 

granicznym w Olszynie. 
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 Wysypisko odpadów komunalnych obsługujące cała gminę znajduje 

się w pobliżu miejscowości Buczyny i nie jest uciążliwe dla 

mieszkańców wsi. 

 Na terenie Trzebiela zlokalizowana jest baza Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
 
Zaopatrzenie Na terenie gminy występują ujęcia wody: wiejskie i zakładowe 

 w wodę będące w administracji Urzędu Gminy.  Z wody wodociągowej na 

terenie gminy korzysta 50% gospodarstw domowych. Część 

ludności gminy zaopatruje się w wodę z indywidualnych studni 

kopanych. Wydajność poszczególnych studni waha się od 1-6 

m3/d.  

- Ujęcia wody: 

Trzebiel: 

Ujęcie wiejskie zlokalizowane we wschodniej części miejscowości, 

składa się z dwóch studni wierconych ST4 i ST4  (z utworów 

czwartorzędowych), o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 

w kategorii „B” w ilości 90.0 m3/h, przy depresji s=11.6-15.25m, 

oraz promieniu leja depresji R=944.0m. Podstawową 

eksploatowaną studnią jest studnia St4 o wydajności 

eksploatacyjnej, Qe=51.0m3/h, depresji s=13.7m, promieniu leja 

depresji R=378m. Studnia ST4z stanowi studnię rezerwową, 

wydajność eksploatacyjna wynosi Qe=26.0m3/h, przy depresji 

s=12.86m. Właścicielem ujęcia wody jest Urząd Gminy  Trzebiel, a 

użytkownikiem Zakład Komunalny Gminy.  

Stacja Uzdatniania Wody znajduje się 500m od studni i około 50 m. 

od granicy m. Trzebiel, wydajność stacji wodociągowej wynosi 

11.33 dm3/s. Jakość wody badana jest przez Terenową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Żarach.  

Strefę ochrony bezpośredniej stanowi teren ogrodzony i 

użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Strefę ochrony pośredniej wewnętrzną stanowi teren przylegający 

bezpośrednio do strefy ochrony bezpośredniej o szerokości 32m. 

Strefa ochrony pośredniej – zewnętrzna nie została wyznaczona.  

Przewoźniki: 

Ujęcie zakładowe przekazane w administracje Urzędu Gminy 

Trzebiel, składa się z dwóch otworów studziennych, o wydajności 

6.45m3/h. Stacja Uzdatniania Wody leży na terenie ujęcia. 

Żarki Wielkie:  

Ujęcie zlokalizowane jest ok. 1 km w kierunku południowo – 

zachodnim od     centrum wsi i 600m na południowy - wschód od 

koryta rzeki Nysa Łużycka. 

Ujęcie składa się z dwóch otworów studziennych (z utworów 

trzeciorzędowych), o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w 

kategorii „B” w ilości 15.0m3/h, przy R=261.97. Stacja Uzdatniania 

Wody leży na terenie ujęcia. 

Czaple: 

Ujęcie wiejskie, składa się z dwóch otworów studziennych (z 

utworów czwartorzędowych), o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych w kategorii „B” w ilości 60.0m3/h, depresji 

s=1.9m. Podstawowym ujęciem wody jest studnia SW3 o 

maksymalnej wydajności 42m3/d, natomiast studnia SW2 działa 

jako awaryjna. Woda używana jest do celów socjalno – bytowych i 

gospodarczych. Stacja Uzdatniania Wody typu „Filtrostat” do 

uzdatniania, gromadzenia i rozprowadzania wody, leży w pobliżu 

ujęcia, wydajność stacji wodociągowej wynosi 65dm3/h. Woda 

pobierana ze studni dostarczana jest do zbiornika wieżowego gdzie 

następuje proces uzdatniania, następnie tłoczona jest do górnego 

zbiornika, gdzie gromadzony jest zapas wody ( o pojemności 

V=130m3 w tym pojemności pożarowej Vpoz=50m3), ze zbiornika 

woda dostarczana jest do zewnętrznej sieci wodociągowej 

grawitacyjnie. Strefę ochrony bezpośredniej ujęcia stanowi 

wygrodzony siatką teren o promieniu 10m wokół każdej studni. 

Strefa ochrony pośredniej – pas terenu o promieniu 80m wokół 

każdej studni 
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Chwaliszowice: 

Ujęcie zakładowe, przekazane do dyspozycji Urzędu Gminy, składa 

się z jednego otworu studziennego o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych w kategorii „B” w ilości 10.0m3/h, depresji 

s=1.0m, promieniu leja depresji R=31.0m. Woda używana jest do 

celów socjalno – bytowych i gospodarczych, oraz na cele własne 

zakładu. Stacja Uzdatniania Wody leży na terenie ujęcia, wydajność 

stacji wynosi 7m3/h. Woda pobierana ze studni, jest uzdatniana a 

następnie dostarczana jest do zbiornika wieżowego (V=30m3) 

oddalonego od ujęcia o 600m, następnie woda dostarczana jest do 

zewnętrznej sieci wodociągowej grawitacyjnie. Strefę ochrony 

bezpośredniej ujęcia stanowi wygrodzony siatką teren o promieniu 

10m wokół każdej studni. Strefa ochrony pośredniej – pas terenu o 

promieniu 70m. wokół każdej studni 

 

- Sieć wodociągowa: Wodociągi posiada 16 wsi, które 

zaopatrywane są z 4 ujęć wiejskich oraz jednego ujęcia należącego 

do gminy Tuplice, ale zlokalizowanego na terenie gminy Trzebiel. 

Wodociągi indywidualne: 

Trzebiel: 

Sieć wodociągowa wykonana została jako sieć otwarta rozgałęźna 

głównie z rur żeliwnych w zakresie średnic 125-80mm. Nowe 

odcinki sieci wykonane są z rur stalowych i PCV w zakresie średnic 

110-160mm. Przyłącza domowe wykonane zostały z rur 

stalowych ocynkowanych w zakresie średnic 32-25mm. Łączna 

długość sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 17.3 km. Na sieci 

w celu zapewnienia odpowiednich warunków przeciw pożarowych 

zainstalowano hydranty. 

Przewoźniki: 

Wodociąg zakładowy, na terenie wsi wykonany jest z rur żeliwnych 

o średnicy 80mm. Długość sieci wodociągowej wynosi 2900m. 
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Chwaliszowice: 

Wodociąg zakładowy, na terenie wsi wykonany jest z rur żeliwnych 

o średnicy 80mm. 

Wodociągi grupowe: 

Żarki Wielkie – Żarki Małe – Stare Czaple – Buczyny: 

 Żarki Wielkie – Sieć wodociągowa zasilana z Stacji Wodociągowej 

zlokalizowanej na terenie wsi, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 63 mm. Główne przewody wodociągowe 

dostarczające wodę do okolicznych wsi wykonane są z rur z PCW o 

średnicy ·110mm.Długość sieci wodociągowej na terenie wsi 

wynosi 6137mb. 

 Żarki Małe - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Żarki Wielkie, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z 

rury z PCW o średnicy 110 mm, ułożony jest poza istniejącą 

drogą poprzez nieużytki i pola orne. Długość sieci wodociągowej na 

terenie wsi wynosi 1748mb. 

 Buczyny - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Żarki Wielkie, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z 

rury z PCW o średnicy 110 mm, ułożony jest poza istniejącą 

drogą częściowo poprzez łąkę, las w drodze utwardzonej. Długość 

sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 6400mb. 

 Stare Czaple - Sieć wodociągowa zasilana z sieci     

wodociągowej m. Żarki Wielkie,  wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z 

rury z PCW o średnicy 110 mm, ułożony jest wzdłuż drogi na 

Łęknice. Długość sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 

2006mb. 

Czaple – Nowe Czaple – Bronowice – Pustków – Włostowice – 

Niwica: 

 Czaple – Sieć wodociągowa wykonana została jako sieć  

rozgałęźna. Sieć wodociągowa zasilana z Stacji Wodociągowej 
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zlokalizowanej na terenie wsi, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 160 – 90mm. Główne przewody wodociągowe 

dostarczające wodę do okolicznych wsi wykonane są z rur z PCW o 

średnicy  160mm.. Długość sieci wodociągowej na terenie wsi 

wynosi 3100mb. 

 Nowe Czaple - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Czaple, wykonana jest z rur z PCW w zakresie 

średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z 

PCW o średnicy 160 mm, ułożony jest poza istniejącą drogą 

główną wzdłuż drogi utwardzonej. Długość sieci wodociągowej na 

terenie wsi wynosi 3900mb. 

 Bronowice - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Nowe Czaple, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z 

rury z PCW o średnicy 160 mm, ułożony jest wzdłuż drogi 

łączącej te miejscowości. Długość sieci wodociągowej na terenie 

wsi wynosi 6400mb. 

 Pustków - Sieć wodociągowa zasilana z sieci wodociągowej m. 

Bronowice , wykonana jest z rur z PCW w zakresie średnic 110 – 

90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z PCW o średnicy 

160 mm, ułożony jest poza istniejącą drogą  częściowo poprzez 

łąkę i tereny orne. 

 Włostowice - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Czaple , wykonana jest z rur z PCW w zakresie 

średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z 

PCW o średnicy 160 mm, ułożony jest poza istniejącą drogą 

główna wzdłuż drogi leśnej. Długość sieci wodociągowej na terenie 

wsi wynosi 1200mb. 

 Niwica - Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Włostowice, wykonana jest z rur z PCW w 

zakresie średnic 110 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z 

rury z PCW o średnicy 160 mm, ułożony jest wzdłuż drogi 
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asfaltowej. Długość sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 

7000mb. 

Chudzowice – Rytwiny - Dębinka: 

 Chudzowice – Sieć wodociągowa zasilana z Stacji Wodociągowej 

należącej do Urzędu Gminy Tuplice zlokalizowanej na terenie 

gminy Trzebiel, wykonana jest z rur z PVC w zakresie średnic 110 

– 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z PVC o średnicy 

110 mm, ułożony jest wzdłuż drogi asfaltowej. Długość sieci 

wodociągowej na terenie wsi wynosi 2224mb. 

 Rytwiny – Sieć wodociągowa zasilana z Stacji Wodociągowej 

należącej do Urzędu Gminy Tuplice zlokalizowanej na terenie 

gminy Trzebiel, wykonana jest z rur z PVC w zakresie średnic 

160– 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z PVC o 

średnicy 160 mm, ułożony jest wzdłuż drogi asfaltowej. Długość 

sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 2500mb. 

 Dębinka – Sieć wodociągowa zasilana z końcówki sieci 

wodociągowej m. Rytwiny, wykonana jest z rur z PVC w zakresie 

średnic 160 – 90 mm. Rurociąg przesyłowy wykonany z rury z 

PVC o średnicy 160 mm, ułożony jest wzdłuż drogi asfaltowej. 

Długość sieci wodociągowej na terenie wsi wynosi 5100mb. 
 

We wszystkich miejscowościach na sieci w celu zapewnienia 

odpowiednich warunków przeciw pożarowych zainstalowano 

hydranty. 
 Pozostałe miejscowości nie posiadają własnych wodociągów, 

mieszkańcy zaopatrują się w wodę z własnych studni kopanych. 

Oprócz wyżej wymienionych ujęć, na terenie gminy znajduje się 

szereg studni nie powiązanych ze zorganizowanym systemem 

ujmowania i dostarczania wody. Studnie te mogą służyć jako ujęcia 

rezerwowe, w razie awarii wodociągów.  

W chwili obecnej ujęcia wiejskie nie posiadają aktualnych 

opracowań, w celu określenia wymiarów stref ochrony dla ujęć wód 

podziemnych. Konieczność ustanowienia stref ochronnych wynika z 
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Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1991r. w sprawie zasad 

ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, 

poz. 504 ).  

 

Gospodarka  Na terenie gminy brak jest, zorganizowanej gospodarki ściekami.  

ściekami  Brak jest systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 

obsługujących zespoły jednostek osadniczych. Znajdują się jedynie 

małe lokalne, zakładowe oczyszczalnie ścieków bez znaczenia 

strategicznego. Oczyszczalnie te obecnie w złym stanie 

technicznym, nie spełniają w swojego zadania. 

Ścieki ze wszystkich miejscowości gminy odprowadzane są do 

najbliższych cieków bez oczyszczania, bądź gromadzone w 

bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone w nieznane 

miejsca. Ścieki deszczowe z istniejących dróg odprowadzane są 

powierzchniowo do najbliższych cieków.  

 

Usuwanie Gminne wysypisko stałych odpadów komunalnych zlokalizowane  

odpadów jest na gruntach wsi Buczyny w odległości 0.6 km na południowy 

zachód od zabudowań tej wsi. Wysypisko zlokalizowane jest na 

fragmencie śródleśnej enklawy użytków rolnych, którą stanowiły 

grunty orne IV i V klasy.  Pod względem geomorficznym jest to 

fragment Wysoczyzny Żarskiej na granicy z doliną rz. Nysy 

Łużyckiej. Na wysypisku składowane są odpady komunalne 

zaliczone do IV i III grupy szkodliwości, pochodzą głównie z 

gospodarstw domowych, instytucji i urzędów, lokali handlowych i 

usługowych, a także z zakładów produkcyjnych. 

 Całkowita powierzchnia wysypiska wynosi 2.44ha. Całkowita 

pojemność wysypiska przy maksymalnej wysokości składowania do 

10m wyniesie 67.000m3. Zakłada się, że pojemność wysypiska 

pozwoli na składowanie odpadów z terenu całej gminy w okresie 

ok. 37 lat. Po zakończeniu eksploatacji przewidziany jest leśny 

kierunek rekultywacji. 
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Zaopatrzenie Obecnie  na   terenie   gminy   brak   jest   zorganizowanego  

w ciepło i  gaz  systemu ciepłowniczego, lokalne kotłownie posiadały jedynie 

większe  gospodarstwa rolne, z których, zasilane w ciepło były 

własne obiekty zakładowe i przyległe budynki wielorodzinne. W 

chwili obecnej większość tych kotłowni nie jest użytkowana, o ich 

stanie technicznym brak konkretnych informacji. Pozostali 

mieszkańcy posiadają ogrzewanie z własnych lokalnych źródeł 

ciepła o zasięgu ograniczonym do poszczególnych budynków.  

Przez teren gminy nie przebiega żaden odcinek gazociągu 

wysokiego i średniego ciśnienia. Żadna miejscowość gminy nie 

posiada gazu ziemnego, odbiorcy  korzystają jedynie z gazu 

bezprzewodowego propan-butan. Obszar gminy objęty jest 

gazyfikacją bezprzewodową. 

 

Zaopatrzenie Gmina Trzebiel zaopatrzona jest w energię elektryczną z systemu 

w energię  elektroenergetycznego jednostronnie linią WN – 110 kV z GPZ Żary 

elektryczną Zasilanie rezerwowe zapewniają linie o napięciu SN – 20 kV, 

wyprowadzone ze stacji 110/20 kV w Żarach i Jankowie Żagańskiej, 

oraz z sieci Rejonu Energetycznego Krosno Odrzańskie. 

 Ponadto na terenie gminy znajdują się elektrownie wodne w Siedlcu 

i Żarkach Wielkich o mocy kolejno 1120 kV i 620 kV, z których 

energia jest oddawana do sieci SN – 20 kV. 

 Głównym źródłem zasilania jest stacja 110/20 kV Bronowice 

wyposażona w dwa transformatory 110/20 kV o mocy 16 MVA i 10 

MVA. 

 Rozsył energii elektrycznej po terenie gminy odbywa się liniami 

napowietrznymi SN – 20 kV relacji: 

- L – 830 GPZ Bronowice – Niwica – Jędrzychowice, 

- L – 831 RE Krosno Odrzańskie – Olszyna – Kałki – Jagłowice 

(do L – 834 i L – 836), 

- L – 832 GPZ Bronowice – Żarki Wielkie (do L – 836), 

- L – Jagłowice – Królów – Strzeszowice – linia L – 833 z GPZ 

Żary i dalej GPZ Jankowa Żagańska, 
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- L – 836 GPZ Bronowice – Żarki Wielkie – Trzebiel – Jagłowice 

(do L – 831 i L – 834), 

- L – 838 GPZ Bronowice – Przewoźniki – gmina Przewóz, 

- L – 855 GPZ Bronowice – Chwaliszowice – Jasionów – Królów 

(do L – 834), 

- L -  GPZ Bronowice – Olszyna.  

Ze stacji w Bronowicach wyprowadzone są w kierunku miasta 

Łęknica 4 linie. 

Ciągi główne przesyłu energii elektrycznej wykonane są liniami SN 

– 20 kV o przekroju AFL 50 i 70 mm2.  

Dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców dostarczana jest ze 

stacji transformatorowych SN 20 / 0.4 kV typu słupowego, 

wieżowego i miejskiego. Większość stacji jest zasilana 

jednostronnie odgałęzieniami napowietrznymi. 

Dystrybucja energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców 

odbywa się siecią rozdzielczą NN – 0.4 kV w przeważającej mierze 

napowietrznymi liniami AL. 70 / 50 / 35 mm . 

 

Telekomunikacja Gminę Trzebiel obsługują cztery centrale telefoniczne zlokalizowa - 

ne w : Trzebielu, Tuplicach i Łęknicy i Lipinkach Łużyckich. Centrala 

w Tuplicach współpracuje z centralą nadrzędną w Lubsku. Sieć 

telefoniczna na terenie gminy wykonana jest  w przeważającej 

części jako linia napowietrzna, w pozostałych przypadkach w 

postaci linii kablowych. Liczba przyłączonych abonentów 

telefonicznych w 1999 r wynosiła 858 co daje wskaźnik 142.5 liczby 

telefonów na 1000 mieszkańców. Gmina pod tym względem 

odbiega znacznie od średniego wskaźnika dla byłego województwa 

zielonogórskiego który wynosił 199,7. 

 Stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się w : Trzebielu, 

 Kałkach ( dwie ), Bronowicach. Istnieje również możliwość 

korzystania z sieci „POLPAGER” poprzez wykorzystanie radiowych 

nadajników UKF. Ponadto funkcjonują systemy radiotelefoniczne 

łączności niepublicznej ( PKP, Lasy Państwowe, wojsko, policja, 

służba graniczna, itp.). 
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 Przez teren gminy przebiegają światłowodowe linie kablowe relacji 

Żary – Olszyna, Trzebiel – Łęknica. 

 Na terenie gminy funkcjonują Urzędy Pocztowe w : Trzebielu, 

 Nowych Czaplach, Dębince i Niwicy i Olszynie. 

 

Cmentarze Czynne cmentarze zlokalizowane są w Trzebielu, Nowych 

Czaplach, Dębince, Niwicy i Żarkach Wielkich. Ich stan utrzymania 

jest zadowalający. Łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 3.35 ha. 

Ślady nieczynnych cmentarzy znajdują się we wsiach  Bronowice, 

Czaple, Karsówka, Żarki Wielkie, Strzeszowice, Jasionów, 

Kamienica, Siedlec, Trzebiel, Bukowina, Chwaliszowice. Są one 

mocno zaniedbane a ich rozplanowanie trudne do rozpoznania. 

 

Układ  System komunikacyjny tworzy sieć kołowa ,kolejowa i ciągi piesze. 

komunikacyjny  

 

Komunikacja Przez gminę przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym:   

kołowa                     -    nr 18 granica państwa (przejście w Olszynie)  –                                                                                        

                                     granica   gminy ( w kierunku na Legnicę ), 

-    nr 12 Łęknica  - Bronowice – Trzebiel –                       

     Strzeszowice  -  Żary, 

Droga nr 18 niedokończona autostrada. Na odcinku od węzła  w 

Królowie do granicy ( Jędrzychowice ) znajduje się tylko jedna 

jezdnia. Skrzyżowania dwupoziomowe z rozjazdami znajdują się w  

Olszynie , Kałkach, Królowie. Skrzyżowania dwupoziomowe dróg 

bez wzajemnego powiązania znajdują się w  Kałkach (dwa), 

Jędrzychowiczkach (dwa). Stan techniczny trasy nie jest 

zadawalający. W Olszynie znajduje się przejście graniczne z 

rozbudowaną infrastrukturą, wynikającą z potrzeby dokonania 

odpraw i obsługi podróżnych. W rejonie Trzebiela zlokalizowany 

jest motel. 

Droga  nr 12 posiada wszystkie skrzyżowania z drogami lokalnymi i 

torem kolejowym jako jednopoziomowe. Wyjątkiem jest 

skrzyżowanie z drogą nr 18. Uciążliwy jest  przejazd przez 
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wszystkie miejscowości z uwagi na występowanie zabudowy często 

w pasie drogowym. Stan techniczny drogi jest zadawalający. 

Na drogach o znaczeniu krajowym obserwuje się duże natężenie 

ruchu. Łączna długość tych dróg wynosi  30,3 km. 

Drogi o znaczeniu wojewódzkim przebiegają : 

 - nr 294 droga krajowa  nr 298 – Trzebiel ( ul. Żarska,           

Tuplicka ) – Tuplice, 

                                - nr 350 droga krajowa nr  298 – Nowe Czaple –  

                                  Przewożniki – Przewóz. 

 Wszystkie drogi posiadają jezdnie utwardzone, asfaltobetonowe  

utrzymane w zdecydowanej większości w dobrym stanie 

technicznym. Wymagają poprawy profile poziome jezdni, z uwagi 

na zbyt ostre zakręty. Łączna długość dróg o znaczeniu 

wojewódzkim wynosi 11,7 km. 

 Drogi o   znaczeniu  powiatowym przebiegają:    

  -  nr 1022  granica państwa – Siedlec – Kamienica -      

     droga nr 298, 

 -  nr 1023  granica państwa – Żarki Wielkie – droga                        

  nr 298, 

-   nr 1357  Trzebiel  (stacja kolejowa) – droga nr 298, 

-   nr 49515   Czerna – Dębinka – Zajączek,  

-   nr 49521  Cielmów – Rytwiny – Dębinka – Pietrzyków, 

-   nr 49532  Olszyna – Trzebiel, 

-   nr 49533  Nowe Czaple – Niwica – Grotów, 

-   nr 49534  Czaple – Chwaliszowice – Niwica, 

-   nr 49535  Królów – Niwica, 

-   nr 49536  Strzeszowice – Jędrzychowice – Mieszków, 

-   nr 49540  Buczyny – Gniewoszyce – Marcinów –Mielno, 

-   nr 49541  Czaple – Karsówka – Dobrochów, 

-  nr 49570  Trzebiel ( ul.Kościuszki , 20-go Lutego) – droga nr 

49532,  

-   nr 1021 granica państwa ( przejście w Olszynie ) –Olszyna.            
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 Łączna długość dróg powiatowych wynosi 63,7 km. W przeszłości  

na Nysie Łużyckiej, w miejscowości Żarki Wielkie był most, 

zapewniający połączenie z miejscowością Jerischke. 

 Drogi o znaczeniu gminnym : 

-   nr 4941001  Bukowina – Kałki – droga nr 12, 

-   nr 4941002  Kałki – Olszyna – Siedlec, 

-   nr 4941003  Trzebiel – Kałki, 

-   nr 4941004  Trzebiel – Bukowina, 

-   nr 4941005  Trzebiel – Kamienica, 

-   nr 4941006  Trzebiel – Gniewoszyce, 

-   nr 4941007 Trzebiel – Jędrzchowiczki – Jędrzychowice, 

                                -   nr 4941008  Jędrzchowiczki – droga nr 12,  

-   nr  4941009  Jędrzchowiczki – Strzeszowice , 

-   nr 4941010  Strzeszowice – Chudzowowice – Rytwiny, 

-   nr  4941011  Chudzowice – Chełmice, 

                                -   nr  4941012  Rytwiny – Czerna, 

-   nr  4941013  Chudzowice – Dębinka, 

-   nr  491014   Dębinka – Matuszowice, 

-   nr  4941015 Jędrzychowice – Grotów, 

-   nr  4941016  Jędrzychowiczki – Mieszków – Łuków -  Marcinów  

-   nr  4941017  Mieszków – Łuków , 

-   nr  4941018  Łuków – Janików, 

-   nr  4941019  Marcinów – Dąbrowa Łużycka 

-   nr 4941020  Marcinów – Krasówka, 

-   nr  4941021  Marcinów – Wierzbięcin, 

-   nr  4941022  Łuków – Włosowice, 

-   nr 4941023  Niwica – Łuków, 

-   nr 4941024  Bronowice – Nowe Czaple, 

-   nr 4941025  Żarki Małe – Stare Czaple, 

-   nr 4941026  Chwaliszowice – Żarki Małe – Żarki   Wielkie 

-   nr 4941027  Buczyny – Chwaliszowice, 

-   nr 4941028  Siedlec – Żarki Wielkie, 

-   nr 4941029  Gniewoszyce – Chwaliszowice, 
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Łączna długość dróg gminnych wynosi 85,0 km, z tego o nawie- 

chni gruntowej jest 64,9km, a o nawierzchni brukowej 12,6 km. 

Sieć kołową uzupełniają ulice w poszczególnych wsiach. Na terenie 

gminy znajduje się pięć stacji paliw, zlokalizowanych w Olszynie, 

Królowie, Trzebielu (dwie), Niwicy. W przypadku tej ostatniej jest 

ona zlokalizowana w środku miejscowości i stanowi  źródło 

uciążliwości dla mieszkańców.  Gminie brak jest stacji  obsługi 

pojazdów. 

 

Komunikacja Komunikacja kolejowa na terenie gminy reprezentowana jest  

kolejowa  przez dwie linie : 

 - Żary – Dębinka – Rytwiny – Forst / Zasieki, 

- Tuplice– Trzebiel – Żarki Wielkie – Chwaliszowice –Bronowice – 

Łęknica. 

 W obu przypadkach szlaki są jednotorowe. Komunikacja kolejowa 

aktualnie nie odgrywa tej roli, co dawniej. Obie linie mają znaczenie 

wojewódzkie. Czynna jest jedynie linia Żary– Zasieki, z przystankiem 

kolejowym w Dębince. Tor relacji Tuplice – Łęknica stopniowo ulega 

dewastacji. Stacja kolejowa w Trzebielu i przystanki kolejowe w 

Żarkach Wielkich, Chwaliszowicach i Nowych Czaplach są nieczynne 

 

Komunikacja Wzdłuż zachodniej granicy gminy przepływa rzeka Nysa  

wodna Łużycka. Jest ona nieprzydatna dla żeglugi z uwagi na niskie i 

zróżnicowany poziom wody oraz nieuregulowane koryto (płycizny, 

brzegi nieuregulowane). Komunikację kołową przez rzekę zapewnia 

jedynie most w Olszynie.  

 

Komunikacja Na terenie gminy występują turystyczne szlaki piesze: 

piesza              -          Park Mużakowski – Żarki Wielkie – Buczyny – Kamienica, 

 - Buczyny – Gniewoszyce – Niwica –Łuków – Mieszków – 

Jędrzychowice – Cisowa, 

-      Park Mużakowski – Żarki Wielkie – Buczyny – Kamienica  

                                -         Buczyny–Gniewoszyce – Niwica –Łuków – Mieszków–      

                                          Jędrzychowice–Cisowa 
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- Kamienica – Trzebiel – Jagłowice  - Tuplice. 

Nie wytyczono  żadnej ścieżki dydaktycznej. 

 

Komunikacja  Na terenie gminy brak jest ścieżek rowerowych. Wyznaczone są  

rowerowa  do realizacji trasy o znaczeniu regionalnych w ramach działań 

Euroregionu Sprawa – Nysa – Bóbr. Ich przebieg wyznaczają 

przejścia graniczne w Olszynie i Łęknicy od których zmierzają w 

kierunku miasta Żary. 

              

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZE 
 
Demografia            Charakterystyka stanu istniejącego. 

Zmiany wielkości liczby ludności gminy Trzebiel, w wybranych 

latach, kształtowały się w sposób następujący: 

Tabela nr 1 

Jednostki podziału terytorialnego i ludność. 

 
rok  powierzchnia                ludność   kobiety na 

   w km 2  ogółem  mężczyźni  kobiety  na 1 km2 100 mężczyzn 
1999       

gmina 167 6021 2986 3045 36 102 
 Poprzednie lata       

1998       
gmina 167 6024 2981 3043 36 102 

1997       
gmina 167 6015 2975 3040 36 102 

1996       
gmina 167 6045 2985 3060 36 103 

1993       
gmina 167 6086 3023 3063 36 101 

1990       
gmina 167 6007 2971 3036 36 102 

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotować należy niewielki wzrost 

liczebności populacji gminy, największy w roku 1993, kiedy to liczba 

ta wzrosła o 79 osób, co stanowi 1,32 % w stosunku do roku 1990. 

Zauważyć należy, iż połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła  

załamanie krzywej dynamiki wzrostu liczebności populacji tego 

obszaru. Rok 1998 wiąże się z ponownym wzrostem liczby ludności 

lecz przyrost ten  jest niewielki kolejnym roku obserwuje się 

stagnację liczby ludności na tym samym poziomie. 
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Obecna sytuacja, z demograficznego punktu widzenia, wydaje się 

nie wzbudzać zagrożenia. Rok 1998, w stosunku do roku 

poprzedniego, przyniósł wzrost liczby ludności. Większe 

zdynamizowanie wzrostu zaludnienia miałoby miejsce w przypadku   

powstania   na   tym  terenie   dodatkowych miejsc pracy, przy 

równoczesnym stworzeniu korzystnych dla poszczególnych   grup   

ludności   warunków   mieszkaniowych. 

Cechy biologiczne populacji gminy świadczą o ustabilizowanej 

sytuacji. Fakt ten potwierdza między innymi odnotowany stosunek 

liczby kobiet do liczby mężczyzn. Od kilku lat utrzymuje się on na 

stałym poziomie. Liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn i 

oscyluje między 102 a 103 kobietami na 100 mężczyzn. 

 

Tabela nr 2 
 

Migracje ludności. 
 

rok napływy odpływy 
 zameldowania na pobyt stały wymeldowania z pobytu 

stałego 
 ogółem miast ze wsi ogółem do miast na wieś 

saldo 
migracji 

1999        
gmina 74   72   2 

1998        
gmina 91   76   15 

1997        
gmina 95 57 37 111 49 59 -16 

1996        
gmina 62 37 25 86 49 37 -20 

1993        
gmina 62 33 28 116 79 37 -54 

1990        
gmina 95 49 46 149 106 43 -54 
 

 

W gminie Trzebiel, w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, doszło do 

ciekawych, z punktu widzenia demografii zmian. A mianowicie od 

około 5 lat sukcesywnie maleje ujemne saldo migracji, rok 1998 

wiąże się po raz pierwszy od blisko 10 lat z dodatnimi wartościami 

tego wskaźnika. W stosunku do roku 1997 podniósł się on o ponad 

100 %. 
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Obserwowane na tym terenie migracje ludności, powodujące 

napływ populacji, zwiększają potencjał  w wieku produkcyjnym. 

Wzrost liczby   społeczeństwa   stwarza   większe   szansę   na 

odmłodzenie populacji gminy, te zaś dają większe możliwości na 

rozwój i wzrost znaczenia, tego ośrodka, wśród sąsiednich gmin. 

Podobnie, jak na terenie całego kraju przyrost naturalny jest dość 

nieustabilizowany. Krzywa przyrostu podnosiła się do roku 1990, by 

potem opaść. Rok 1996 przyniósł znaczny jej spadek. Wskaźnik 

przyrostu naturalnego zmalał aż o 125 % w stosunku do roku 1993. 

Sytuacja tego typu związana jest przede wszystkim z preferowanym 

przez społeczeństwo modelem życia, jak również zaistniałą 

sytuacją ekonomiczną. Należy jednak podkreślić, iż ostatnie lata 

przyniosły wzrost liczby urodzeń. W roku 1998 odnotowano po raz 

pierwszy dodatni przyrost naturalny. Wzrosła liczba zawartych 

małżeństw, jak również urodzeń żywych. Tak więc dodatni wskaźnik 

salda migracji   ( przewaga napływu ludności na teren gminy nad jej 

odpływem), jak nie ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, 

świadczą o stabilizującej się sytuacji gminy. 

Tabela nr 3 

Ruch naturalny ludności. 
rok urodzenia 

żywe  
 zgony przyrost 

naturalny  
małżeństwa 

  ogółem w tym 
niemowląt 

  

      
1999      

gmina 74 76 1 -2 38 
1998      

gmina 85 84 2 1 45 
1997      

gmina 67 74  -7 32 
1996      

gmina 61 69  -8 22 
1993      

gmina 98 67 1 31 44 
1990      

gmina 99 57 1 42 49 
 

Zatrudnienie            Porównując    dane   dotyczące    pracujących   w      gospodarce 

nieuspołecznionej odnotować należy ogólną tendencję do spadku 

tej liczby praktycznie we wszystkich gałęziach produkcji. Wyjątek 
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stanowi jedynie budownictwo ( wzrost liczby zatrudnionych  o   

ponad 206 osób, w stosunku do roku 1996 ). Fakt ten odzwierciedla 

ogólną tendencję gospodarki na terenie naszego kraju. Przy spadku 

liczby przedsiębiorstw państwowych, wzrasta rozwój gałęzi 

prywatnej. W części przypadków proces ten wiąże się z 

prywatyzacją i przekształceniami    formy    prawnej    istniejących      

jednostek. 

Dochodzi również do powstawania nowych przedsiębiorstw. 

Obrazują to tabele przedstawiające ilość jednostek działających w 

systemie Regon oraz ich charakterystykę według form prawnych. 

Dane te mówią jednoznacznie o zwiększeniu się liczby działalności 

gospodarczych w grupie inwestycji prywatnych.  

Problem bezrobocia, tak jak większości rejonów Polski, staje się 

nadrzędnym również w gminie Trzebiel. Należy zauważyć, iż ciągły 

wzrost liczby bezrobotnych na danym terenie zmniejsza jego 

atrakcyjność dla potencjalnych przyszłych mieszkańców. 

Niepokojącym jest fakt, iż wciąż powiększa się liczba kobiet 

zgłaszających   się   do  Urzędu   Pracy. W 1997  roku odnotowano   

245   bezrobotnych,   w  tym 166 kobiety , czyli  ok. 67,75 % ogółu 

zarejestrowanych. Jest to dowodem na zanik w tym rejonie 

działalności związanych z typowymi zawodami uprawianymi przez 

kobiety. 

Na terenie gminy w roku 1999 działało 394 podmiotów 

gospodarczych, z czego 16 to spółki cywilne.  Zaliczyć do nich 

należy jednostki związane z: 

        -   bazą noclegową , 

- handlem , 

- usługami transportowymi , 

- usługami budowlanymi, 

- obsługą pojazdów samochodowych , 

- produkcją stolarską , 

- produkcją rolniczą , 

- produkcją pieczywa . 
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Wśród działających przedsiębiorstw produkcyjnych gminy wyróżnić 

należy: 

1) Usługi Ogólnobudowlane , Chwaliszowice, 

2) Tapicerstwo, Chwaliszowice, 

3) Usługi Stolarskie i Ciesielskie, Niwica, 

4) Warsztat, Blacharstwo Samochodowe, Nowe Czaple, 

5) Warsztat, Mechanika Pojazdowa, Nowe Czaple, 

6) Kowalstwo Artystyczne, Przewoźniki, 

7) Zakład Kruszywa, Przewoźniki, 

8) Gospodarstwo Rolne „Skowronek”, Pustków ( b/PGR ), 

9) Elektrownie Wodne  w Siedlcu i Żarkach Wielkich, 

10)  Hurtownia i Sklep Detaliczny Artykułów Spożywczych, Stare 

Czaple, 

11)  Gospodarstwo Rolne „Sirocco”, Trzebiel, 

12)  Młyn, Trzebiel, 

13)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Trzebiel, 

14)  Piekarnia i Cukiernie, Trzebiel, 

15) Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych, Trzebiel, 

16)  Skład Opału, zakład Transportu Samochodowego, Trzebiel, 

17)  Zakład Produkcji Domów Drewnianych, Trzebiel, 

18)  Firma „Radan 1”, Trzebiel, 

19)  Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi, Włostów, 

20)  Stolarnia „Bębenek”, Żarki Wielkie, 

21)  Mała Gastronomia, Punkt Agroturystyczny , Żarki Wielkie, 

22)  Elektrownia Wodna „Dychów”, Żarki Wielkie, 

Tabela nr 4 
 

Pracujący w gospodarce narodowej. 
 

rok ogółem w tym  rolnictwo  
  przemysł budowni- 

ctwo 
transport 
łączność 

handel (łowiectwo i 

      handel) 
1999       

gmina 466 86 59 60 32 25 
1998       

gmina 1001 104 216 99               53 22 
1997       

gmina 1041 115 203 113 82 22 
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gmina 882 217            10 99 43 25 

1990       
gmina 807 22   116  

 
Tabela nr 5 

Jednostki zarejestrowane w systemie Regon. 
 

rok ogółem sektor publiczny 
  razem w tym  
   komunalne 

sektor prywatny 

1999      
gmina 394 12  382 

1997      
gmina 367 12 11 355 

1996      
gmina 346 13 12 333 

 
Tabela nr 6 

Jednostki zarejestrowane w systemie Regon wg form prawnych. 
 

rok ogółem             w tym  
  spółki prawa 

handlowego  
spółki 

cywilne           
osoby fizyczne            
prowadzące 
działalność 

gospod. 

 

    ( bez spółek 
cywilnych) 

1999 394 28 16 322 
1997 367 20 18 304 
1996 346 18 18 288 

   

 

Tabela nr 7 

Bezrobocie. 
rok bezrobotni 

 
stopa 

bezrob. 
bezrobotni 

 
 

  
ogółem 

w tym 
kobiety 

w % z prawem do          
zasiłku 

nowo zare-
jestrowani 

1998      
gmina 501 238 14,4 128  

1998      
gmina 307 167 9,9   

1997      
gmina 245 166 7,9 81  

1996      
gmina 368 223 11,9 180  

 

 

Mieszkalnictwo  Charakterystykę zasobów mieszkaniowych, ich wielkości oraz  

podstawowe standardy powierzchniowe przedstawiono w tabeli .     

    Tabela nr 8 
Zasoby mieszkaniowe. 
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rok mieszkania izby pow. 
użytkowa 

przeciętna 

   mieszkań powierzchnia liczba osób na 
   w tys.m2 użytkowa mieszkanie izbę 
    w m2/osobę   

1999       
gmina 1661 6898 121,9 20,3 3,62 0,87 

1998       
Gmina 1658 6882 121,5 20,2 3,63 0,88 

1997       
gmina 1655 6864 121,1 20,0 3,63 0,88 

1996       
gmina 1655 6864 121,1 20,0 3,65 0,88 

1994       
gmina 1652 6847 120,8 19,8 3,69 0,89 

 
 

Generalnie warunki mieszkaniowe pod względem standardów 

powierzchniowych przedstawiają się korzystnie na tle wielkości 

średnich w kraju. Wyraża się to : 

- średnią wielkością mieszkania, mierzoną zarówno liczbą izb, jak i 

powierzchnią użytkową, 

- mniejszym zagęszczeniem mieszkań, mierzonym zarówno liczbą 

osób na izbę, jak i wielkością powierzchni użytkowej, 

przypadającej na jednego mieszkańca. 

W 1993 roku średnia liczba osób na mieszkanie wynosiła 3,69, 

podczas gdy w 1999 roku na mieszkanie przypadało 3,62 osoby. 

Świadczy to o minimalnym wzroście liczby nowych zasobów 

mieszkaniowych. Procesy te ilustruje zestawienie porównawcze 

liczby nowo zawieranych małżeństw i liczby nowo powstających 

mieszkań. W tej sytuacji zazwyczaj dochodzi do pogorszenia 

standardu mieszkaniowego. Fakt ten pośrednio wpływa również na 

kształtowanie się deficytu mieszkaniowego. 

Stosunek deficytu mieszkaniowego do średniej liczby osób na jedno 

mieszkanie oraz przeciętnej wielkości gospodarstw domowych, przy 

jednoczesnej obserwacji ilości nowo zawieranych małżeństw jest 

najprostszym i najwygodniejszym do stosowania wskaźnikiem przy 

kształtowaniu długofalowych prognoz rozwoju mieszkalnictwa. 

Dlatego też może być pośrednio   powiązany   z  najbliższą   

prognozą  demograficzną  (  dotyczącą   dynamiki  wzrostu liczby 

ludności na tym terenie ).  
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Liczba gospodarstw domowych bezpośrednio określa „pożądany” 

popyt na mieszkania ( bez uwzględnienia ludności oczekującej na 

mieszkania ). Konfrontacje wskaźnika przeciętnej liczebności 

gospodarstwa domowego, jak również ilości zawieranych 

małżeństw ujawnia deficyt mieszkaniowych. Jednak dokładne 

określenie zapotrzebowania na mieszkania jest dość trudne. Wiąże 

się to między innymi ze zjawiskiem o charakterze cywilizacyjno – 

obyczajowym. W związku z czym otrzymane wyniki są tylko 

przybliżeniem, bardziej lub mniej dokładnym, stanu rzeczywistego. 

Spotykane często porównanie przyrostu zasobów mieszkaniowych 

do liczby zawieranych małżeństw nie oznacza bowiem 

rzeczywistego przyrostu gospodarstw domowych. Wśród tych 

przybliżeń nie należy również pomijać gospodarstw „niepełnych”, 

tworzonych przez osoby samotne lub związki nieformalne. 

Mieszkalnictwo należy do terenochłonnych funkcji przez co istotnie 

wpływa na kształtowanie się układu funkcjonalno – przestrzennego   

ośrodków   osadniczych.   Korzystnie  oceniony obecny wskaźnik 

powierzchni mieszkaniowej, przypadającej na jednego mieszkańca, 

wynoszący w 1999 roku 20,3 m2, wciąż jeszcze odbiega od 

standardów europejskich ( gdzie wskaźnik ten przybiera wartości 

bliskie 30 m2 na osobę ). Przeciętna powierzchnia  użytkowa 1 

mieszkania  oddanego do użytku w 1998 roku wynosiła 123,0 m2, 

kiedy dla porównania w roku 1991 tylko 108,7 m2. 

Tabela nr 9 

Mieszkania, izby i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku. 
rok mieszkania izby 

 ogółem ogółem 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkań w m2 

  

w tym wł. 
prywatna 

  

przeciętna 
pow. użytkowa 
mieszkań w m2 

1999 3 3 16 460 153,3 
1998 3  15 273 123,0 
1996 2  11 180  
1994 1 1 7 163 103,5 
1993 2 2 10 207 103,5 

 

 

Usługi               Za usługi socjalne uznaje się w tym opracowaniu aktywności i  
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socjalne związane z nimi obiekty, które utrzymywane są lub też dotowane ze 

środków budżetowych. Należą do nich usługi z grup: 

a) ochrona zdrowia i opieka społeczna, 

b) oświata i wychowanie oraz nauka, 

c)  kultura, 

d) sport i rekreacja. 

Wymienione usługi często posiadają układ hierarchiczny, związany 

z zasięgiem oddziaływania. W tym przypadku można mówić o 

ośrodkach o znaczeniu gminnym. Jednak położenie gminy w 

pobliży hierarchicznie silniejszego ośrodka – Żar, powoduje 

naturalne zawężenie zarówno zasięgu oddziaływania w sensie 

przestrzennym, jak również asortymentu proponowanych usług. W 

związku z czym naturalnym staje się, iż sytuacja tego typu 

wymusza rozwój usług o znaczeniu podstawowym i zaspokajającym 

potrzeby na poziomie gminnym, a jednocześnie może stanowić 

impuls do  rozwoju usług o charakterze wyspecjalizowanym i 

unikalnym na poziomie regionu. 

Usługi socjalne niezależnie od ich hierarchii stanowią istotny 

element wyposażenia ośrodka osadniczego. Mają one duży wpływ 

na standard zamieszkiwania w  danym rejonie. Z punktu widzenia  

rozmieszczenia w przestrzeni niektóre z usług przedstawiają 

charakter sieciowy, a lokalizacja poszczególnych obiektów z danej 

grupy wiąże się z szeregiem uwarunkowań przestrzennych np.   

sieć szkół podstawowych. Pozostałe, o charakterze nie związanym 

z systemem sieciowym, nie są tak zdeterminowane lokalizacyjnie.  

 

Zdrowie Na terenie gminy działają trzy placówki służby zdrowia, należą  

i opieka do nich ośrodki położone w: 

społeczna   1)  Niwicy, 

    2)  Trzebielu, 

    3)  Nowe Czaple 

                                Gmina nie posiada na swoim terenie żadnego żłobka. 
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Usługi           Wychowanie przedszkolne w gminie realizuje 6 oddziałów, 

oświaty przyjmujących łącznie 107 dzieci. Ośrodki wychowania 

przedszkolnego znajdują się w  Dębince – jeden oddział, w Nowych 

Czaplach – dwa oddziały, przyjmujące 45 dzieci i Trzebielu – trzy 

oddziały , przyjmujące 62 dzieci. Za stan ten odpowiedzialna jest 

między innymi zaistniała sytuacja demograficzna , obserwowana na 

terenie całego kraju. 

 Oddziały przedszkolne dla sześciolatków, działające przy szkołach 

podstawowych, maja swoje siedziby w następujących 

miejscowościach: 

1)  Niwicy – jeden oddział, 

2) Żarki Wielkie – jeden oddział. 

Na terenie gminy na bazę oświaty składa się 4 szkoły podstawowe,  

jak również 2 gimnazja. Szkoły podstawowe znajdują się w 

następujących miejscowościach: 

1) Niwica – sześć oddziałów, 

2) Nowe Czaple – sześć oddziałów,  

3)  Trzebiel – dwanaście oddziałów,  

4) Żarki Wielkie – sześć oddziałów,  

Gimnazja gminne działają w następujących miejscowościach: 

1) Nowych Czaplach ( Filia Gimnazjum w Trzebielu ) – dwa- 

naście  oddziałów, 

2) Trzebielu – dwanaście  oddziałów. 

 

Kultura  Na terenie gminy Trzebiel działają następujące obiekty związane 

sport i                      z rozwojem kultury, sportu i wypoczynku: 

wypoczynek -     biblioteka Gminna w  wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

- Świetlice i kluby działające w:  Bronowicach, Karsówce, 

Buczynie, Siedlcach, Jasionowie,  Królowie, Przewoźnikach, 

Jędrzychowicach, Niwicy, Żarkach Wiekich, Kamienicy, 

Jędrzychowicach,                                                   

- boiska sportowe  wymienione wcześniej w tekście, 

-     miejsca noclegowe w Buczynie ,Królowie, Bronowicach. 
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Wyposażenie gminy w obiekty o charakterze kulturalnym  uległo 

istotnym zmianom w ostatnim okresie czasu. Istnieje  powszechna 

tendencja do rozwoju obiektów  związanych z kulturą fizyczną. 

Szereg obiektów związanych z kulturą jest obecnie, lub w 

najbliższej przyszłości ma być, remontowana. Jeżeli chodzi o 

biblioteki i  filie biblioteczne, to od 1990 roku odnotowuje się ciągły 

spadek ich liczby. 

W dalszym rozwoju gminy, dążyć należy do utrzymania istniejącej 

obecnie bazy przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Istnieje 

też potencjalna możliwość rozwoju placówek i imprez kulturalnych 

wyższego rzędu przy ścisłej współpracy z ośrodkiem o znaczeniu 

powiatowym. 

 

Administracja Trzebiel jako ośrodek gminy skupia na swoim terenie następujące 

finanse i jednostki administracyjne : 

-  Urząd Gminy, 

-  Bank Spółdzielczy w Trzebielu,  

-  Nadleśnicwo  Lipinki Łużyckie (Olszyna, Trzebiel). 

Gmina wyposażona jest w pięć placówek pocztowo-telekomuni-  

kacyjnych wraz placówkami  PKO w Trzebielu, Nowych Czaplach, 

Dębince  Niwicy i Olszynie. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniają jednostki 

ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych w 13 

miejscowościach na terenie gminy. Zabezpieczenia energetyczne – 

pogotowie energetyczne w Trzebielu. Nad bezpieczeństwem 

miejscowości Trzebiel czuwa Komisariat  Policji w Trzebielu. 

W Olszynie skupiona jest administracja związana z obsługą 

przejścia granicznego. 

 

UWARUNKOWANIA STRUKTURALNE 
 

Bilans   Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi  

terenów  167 km2. Użytki rolne zajmują 6453 ha, w tym grunty orne i sady 

5060 ha, łąki i pastwiska 1393 ha. Użytki leśne zajmują 8762 ha, a 
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lesistość wynosi 51.5%. Lasy Państwowe o powierzchni 8448 ha są 

zarządzane przez Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie, Wymiarki i 

Lubsko. Na tym terenie przeważają lasy młode ( do 60 lat ), których 

udział wynosi 70.42 %. Na terenie gminy występuje  stosunkowo 

niewielki udział lasów ponad stuletnich i wynosi  5.78%. 

Najstarsze są lasy „ bez wieku „  które zajmują 26.9 ha, co stanowi 

0.32 % ogółu terenów leśnych. 

Grunty zabudowane stanowią 391ha, grunty pod wodami 315ha 

tereny komunikacji 36 ha, w tym drogi 326 ha, użytki kopalne 82 ha. 

Przez gminę na długości 12. km przepływa rzeka Nysa Łużycka, do 

której wpływa rzeka Skroda. Na terenie gminy znajduje się 99 zbior-

ników wodnych, w tym stawy rybne zajmują powierzchnie 198 ha. 

Rolne kompleksy, najlepsze pod względem bonitacji ( klasa III a i III 

b ) stanowią tylko 12.2 % (grunty orne 646 ha, łąki 127 ha ), 

i znajdują się głównie w rejonie wsi Bronowice, Pustków, Żarki 

Małe, Kamienica, Trzebiel, Niwica, Chudzowice. 

Grunty średnie stanowią w gminie 33.5%, i zajmują powierzchnie  

2130 ha, natomiast grunty słabe i najsłabsze ( klasy V i VI ) zajmują 

powierzchnię 3451 ha, i stanowią 54.3 % ogółu. 

 

Władanie  W strukturze władania gruntami w gminie dominuje sektor gospo- 

gruntami  darki uspołecznionej tj. Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa i Lasów Państwowych, które łącznie zajmują 

10974 ha tj. 65.9 % terenów, w tym powierzchnia użytków 

 rolnych wynosi 2526 ha, lasów 8448 ha. Grunty własności 

komunalnej stanowią tylko       ha, tj.    % powierzchni. Rolnicy 

indywidualni gospodarują na 4403 ha, tj. 26.5 % powierzchni gminy. 

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco : 

- do 1.00 ha 1288 gospodarstw, 

- od 1.01 ha do 2.00 ha 242 gospodarstw, 

- od 2.01 ha do 5.00 ha 151 gospodarstw, 

- od 5.01 ha do 7.00 ha 33 gospodarstw, 

- od 7.01 ha do 10.00 ha 47 gospodarstw, 

- od 10.01 ha do 15.00 ha 35 gospodarstw, 
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- powyżej 15.01 ha 46 gospodarstw. 

Zjawisko przejmowania gruntów gospodarki uspołecznionej przez 

osoby prywatne występują w małej skali. 

Niewielki jest udział procentowy własności prywatnej obszarów 

zalesionych. Wynosi on 67 ha, co stanowi 0.4 % powierzchni gminy. 

 

UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE 
 
 
Organizacja Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi 167 km2. 

Siedziba organów gminy mieści się w Trzebielu.  

W skład gminy wchodzą: 

- wsie sołeckie: Buczyny, Chudzowice, Chwaliszowice, Czaple, 

Dębinka, Gniewoszyce, Jasionów, Jędrzychowice, 

Jędrzychowiczki, Kałki, Kamienica, Marcinów, Mieszków, 

Niwica, Nowe Czaple, Olszyna, Przewoźniki, Rytwiny, Siedlec, 

Stare Czaple, Strzeszowice, Trzebiel, Wierzbięcin, Włostowice, 

Żarki Małe, Żarki Wielkie, 

- przysiółki: Bogaczów, Bronowice, Bukowina, Karsówka, 

Pustków, Siemiradz. 

Organami gminy są: 

- Rada Gminy Trzebiel, jako władza ustawodawcza, 

 -    Zarząd Gminy Trzebiel, jako organ wykonawczy. 
 
Plany Materiałami wyjściowymi do sporządzenia kierunków rozwoju  

miejscowe przestrzennego gminy są aktualnie obowiązujące plany miejscowe.  

Podstawowym dokumentem planistycznym, który rozstrzyga 

sposób zagospodarowania gminy jest miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalony przez 

Gminną Radę Narodową w Trzebielu uchwałą nr VII / 36 / 89 z dnia 

20 grudnia 1989r. Plan ten został zmieniony uchwałami Rady 

Gminy Trzebiel : 

- uchwała nr XVII / 74 /92 z dnia 27 maja 1992r.,   

- uchwała nr V /16 / 94 z dnia 29 listopada 1994r., 

- uchwała nr XIV / 70 / 95 z dnia 14 grudnia 1995r., 

- uchwała nr XXII / 116 / 96 z dnia 11 grudnia 1996r., 
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- uchwała nr XXXI / 164 / 97 z dnia 10 grudnia 1997r., 

- uchwała nr XXXVIII / 200 / 98 z dnia 18 czerwca 1998r., 

Plan ogólny gminy uległ kilkakrotnym zmianom. Największy zakres 

zmian wprowadzono uchwałami z 1992 i 1994 roku. 

Dotyczyły one wielu dużych obszarowo terenów rozmieszczonych 

w różnych fragmentach gminy. Ich uchwalenie w sposób 

zasadniczy skorygowało pierwotne ustalenia planu ogólnego gminy 

z 1989 roku. Pozostałe zmiany dotyczą tylko pojedynczych terenów 

i ich uchwalenie nie rzutuje na obraz przestrzenny gminy. 

Plan ogólny gminy został opracowany według zasad wynikających z 

wymogów ustawy o planowaniu przestrzennym sprzed 1994r., w 

której nie w pełni były poszanowane prawa właścicieli gruntów. 

Redakcja uchwały dotyczącej tego planu w swej treści nie 

odpowiada ponadto zasadom obecnie obowiązującym, stąd 

oceniając jego przydatność przy rozstrzyganiu spraw w trybie 

decyzji administracyjnych jest ograniczona i może być negatywnie 

oceniona przez zainteresowanych wnioskodawców. W świetle 

aktualnie obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym plan ten traci ważność z końcem 2001roku. Mając 

na uwadze wielkość gminy i ilość jednostek osadniczych odnosi się 

wrażenie, że ilość posiadanych planów miejscowych jest zbyt mała. 

Nie wykonano planów miejscowych dla obszarów, dla których 

opracowanie jest wymogiem ustawowym. 

 

Programy Dla rozpoznania związanego z kierunkami zagospodarowania  

i koncepcje przestrzennego gminy istotną role również odgrywają opracowane 

programy i koncepcje. 

 

 

                                                            


