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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
CELE PRZESTRZENNE 
 
 
Cele polityki Kierunki polityki przestrzennej są zależne od władz gminy.  

przestrzennej  Najważniejsze strategicznie cele tzw. „misja” w sposób syntetyczny 

wyraża pomysł na rozwój gminy. 

Wyróżniono następujące cele: 

- poprawa funkcjonalno – przestrzennej struktury w tym 

podniesienia ładu przestrzennego, zwiększenie walorów 

wizerunku i sprawności funkcjonowania oraz wzmocnienie 

powiązań z regionem, krajem i zagranicą, 

- ochrona wartości zasobów dziedzictwa kulturowego i 

środowiska przyrodniczego oraz jego racjonalnego 

kształtowania, 

- stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla 

rozwoju gospodarczego i życia na wysokim poziomie, w tym 

poprawę standardów zamieszkiwania, pracy i wypoczynku, 

- racjonalne wykorzystanie terenów i intensyfikacja ich 

zagospodarowania, 

- wypracowanie docelowej wizji przestrzennej, 

- wdrożenie polityki przestrzennej poprzez koordynację 

planowania miejscowego, ustalenia narzędzi pozwalających na 

wdrożenie tej polityki. 

Przy formułowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy , to jest tworzenie tak zwanej wizji ich rozwoju, uwzględniono 

cele ich rozwoju oraz możliwości i ograniczenia. 

Określona polityka przestrzenna jest przełożeniem wizji rozwojowej, 

zawartej w kierunku rozwoju przestrzennego, na język konkretnych 

działań, które mają wywołać pożądane zmiany struktury 

przestrzennej w określonych obszarach. Jest działalnością 

zmierzająca do zmiany istniejącego zagospodarowania 

przestrzennego w stan oczekiwany i ochrony jego wartości. 
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GŁÓWNE FUNKCJE 
 
Funkcje Aby gmina rozwijała się w sposób właściwy należy wykorzystać 

strategiczne jej zasoby poprzez: 

- rozwinięcie wytwórczości przy zapewnieniu wysokiej jakości 

towarów i należytej ochronie środowiska przyrodniczego na 

bazie lokalnych kopalin, 

- wzrost aktywności działalności rolniczej i rybackiej w ramach 

działań związanych z przetwórstwem rolniczym, zwierzęcym i 

rybackim, 

- wzrost aktywności działalności leśnej w ramach działań 

związanych z przetwórstwem naturalnych zasobów, 

- rozwinięcie turystycznych walorów terenów, uwzględniając duży 

procent zalesienia i atrakcyjność miejsc, 

- stworzenie miejsc wymiany towarów i ewentualnie usług w 

powiązaniu ze szlakami komunikacji kolejowej i kołowej. 

 

Obszary Wyznacza się następujące obszary strategiczne, których sposób 

strategiczne zagospodarowania i dokonania przekształceń przestrzennych ma 

znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju gminy oraz zaspokojenia 

potrzeb jego mieszkańców.  

 Obszary strategiczne wytypowano ze względu na : 

- rozwój usług ponadpodstawowych w Trzebielu, Olszynie, 

Kałkach, Kamienicy, Bronowicach, Królowie, Buczynie, Starych 

Czaplach, Wierzbięcinie, Karsówce, 

- rozwój gospodarczy gminy na predysponowanych na strefy 

wytwórcze terenach w Trzebielu, Kałkach oraz przy drodze 

wojewódzkiej Żary – Łęknica we wsiach  Królów, Strzeszowice, 

Kamienica, 

- rozwój wytwórczości na bazie surowców lokalnych w rejonie wsi 

Chwaliszowice, Przewoźniki, Chudzowice, Żarki Wielkie, 

- rozwój wytwórczości w dawnych zakładach rolnych i 

hodowlanych we wsiach Trzebiel, Dębinka, Pustków, Mieszków, 
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Rytwiny, Bogaczów, Niwica, po ich przekształceniu 

własnościowym, 

- fakt, że stanowią rezerwy terenów dla zamieszkania , obszary w  

Trzebielu, Królowie, Strzeszowicach, Bronowicach, Dębince, 

Niwicy, 

- rozwój rekreacji w rejonie zrekultywowanych terenów 

powyrobiskowych (Nowe Czaple, Czaple, Chwaliszowice ), 

obszar zbiorników wodnych (  stawy rybne  )  w  pobliżu  wsi  

Mieszków, Łuków, Niwica,  

- potrzeby   kształtowania   krajobrazu   terenów powyrobisko –

wych w rejonie wsi : Czaple, Nowe Czaple, Przewożniki, 

Chwaliszowice, 

- potrzeby ochrony krajobrazu w postaci otuliny Parku 

Mużakowskiego, 

                                -  potrzebę rozbudowy systemu transportowego, wokół  Królowa, 

Strzeszowic, Buczyny, Żarek Wielkich, oraz budowa węzła na 

autostradzie Nr 18, w rejonie Królowa, 

- potrzebę gospodarki komunalnej, budowa grupowych systemów 

kanalizacyjnych, nowych linii energetycznych średniego napięcia 

i sieci gazowej, zabezpieczającej dostawy gazu dla odbiorców z 

terenu gminy. 

 

Strefy Do realizacji wcześniej wymienionych celów rozwoju gminy, przy  

polityki występujących określonych uwarunkowaniach tego rozwoju, 

przestrzennej wydzielono strefy o zróżnicowanych politykach przestrzennych. 

Podział na strefy nastąpił z uwzględnieniem: 

- istniejącego zainwestowania i użytkowania terenów, 

- uwarunkowań rozwoju, 

- zapotrzebowania na określone typy użytkowania terenów, 

- enklaw osadnictwa wiejskiego, obejmujących tereny 

zainwestowania wszystkich wsi, przysiółków i tereny 

przewidziane do ewentualnej zabudowy, 

- terenów rolniczych, otaczających obszary zainwestowane. 
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W granicach tych stref wydzielono obszary o zróżnicowanych 

sposobach zagospodarowania i użytkowania, w tym: 

-     mieszkalnictwa, 

-     usług, 

-  wytwórczości, 

-  rekreacji i ciągów ekologicznych, rolnicze; 

Określono główne kierunki działań w określonych strefach i 

wskazano, jakie formy użytkowania powinny przeważać na 

wydzielonych obszarach. 

 

Strefa Strefa osadniczo – rolnicza obejmuje wszystkie jednostki wiejskie  

osadniczo z otaczającymi terenami rolniczymi i zielenią, nie stanowiącą 

rolnicza dużych kompleksów. Przyjęto główne zasady i kierunki 

zagospodarowania, polegające na : 

- w zakresie osadnictwa, porządkowaniu i uzupełnianiu istniejącej 

zabudowy, wskazaniu terenów możliwych do pełnienia wyżej 

wymienionych funkcji, o czytelnie wyodrębnionych 

uwarunkowaniach przyrodniczych i funkcjonalnych, 

uzupełnionych o niezbędne urządzenia w zakresie infrastruktury 

technicznej, 

- usprawnieniu powiązań komunikacyjnych, utworzeniu tras  

turystyki rowerowej, 

- tworzeniu komunalnych zasobów gruntów, przeznaczonych pod 

zabudowę, usługi publiczne i mieszkalnictwo samorządowe, 

- intensyfikacji rozwoju gminy poprzez wyznaczenie terenów pod 

strefy wytwórczości i mieszkalnictwa, 

- określeniu kierunków i zasad zagospodarowania terenu, z 

podaniem ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym szczególnie 

związanych z ochroną historycznych zespołów przestrzennych i 

walorów krajobrazowych, 

- prowadzeniu gospodarki zgodnej z warunkami przyrodni -             

czymi, przeciwdziałającej erozji gleb i obejmującej rekultywację 

terenów zniszczonych, w zakresie gospodarowania rolniczą 
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przestrzenią produkcyjną, z wykluczeniem wszelkiej zabudowy      

na wskazanych kompleksach rolniczych, 

- ochronie istniejących ciągów ekologicznych, przecinających te 

strefy głównie w postaci dolin wzdłuż cieków wodnych, z 

zachowaniem terenów zadrzewionych; 

W ramach tych stref wydzielono następujące obszary: 

- aktywizacji gospodarczej, wzdłuż drogi krajowej Żary – Łęknica i 

dróg wojewódzkich, jako terenów ofertowych, związanych z 

usługami i wytwórczością, 

-    aktywizacji gospodarczej przy zespole kolejowym w : Dębince i 

Trzebielu, 

- istniejącego osadnictwa wiejskiego ( usług, działalności 

gospodarczej, mieszkalnictwa, wypoczynku ) przewidziane do 

adaptacji, przebudowy i uzupełnień, 

- potencjalnego rozwoju osadnictwa w najbliższym otoczeniu 

istniejącej zabudowy wiejskiej, w celu ograniczenia jej 

rozproszenia i zapewnienia możliwości obsługi infrastrukturą 

techniczną, 

- rolniczej przestrzeni produkcyjnej i użytków zielonych, w postaci 

łąk, pastwisk i lokalnych zadrzewień, 

- istniejących i projektowanych ciągów ekologicznych, w tym 

pomiędzy wsiami : Nowe Czaple – Bogaczów, Bronowice – 

Olszyna, Nowe Czaple – Przewóz, 

- chronione, określone w dalszej części studium, 

- eksploatacji zasobów lokalnych złóż kopalin, 

- intensywnej agroturystyki, szczególnie w rejonie wsi  : Buczyny, 

Bronowice, Żarki Wielkie, Stare Czaple. 

 

Strefa Strefa kompleksów leśnych obejmuje znaczne obszary wraz 

kompleksów ciekami wodnymi i polami śródleśnymi.  

leśnych W jej obrębie wydzielono obszary o głównej funkcji: 

- ochronnej,  

- gospodarczej, 

 -     turystycznej. 
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Zasady polityki przestrzennej, obejmują między innymi zachowanie 

istniejących lasów, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony, 

jako lasów: 

- glebochronnych,  

- wodochronnych, glebochronnych, 

 -    użytków ekologicznych. 

Ponadto należy stopniowo zamieniać strukturę gatunkową lasów, w 

taki sposób aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, dostosować 

siedliska funkcji rekreacyjnej i ochronnej lasów, zwiększyć 

atrakcyjność poznawczą lasów, zmniejszyć zagrożenia ze strony 

szkodników. 

W stosunku do tej strefy nie wyznaczono obszarów polityki 

przestrzennej lecz jedynie opisowo i graficznie wskazano tereny, 

wymagające podjęcia określonych działań. 

Konieczne jest współdziałanie z właścicielami lasów, w celu 

udostępnienia i zagospodarowania lasów dla celów turystyki i 

rekreacji. 

 

SFERA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 
 
 

Demografia Obserwowana w ostatnim dziesięcioleciu tendencja do utrzymania 

się przyrostu zaludnienia gminy na stałym poziomie i niewielkich 

ruchów migracyjnych i znacznej tendencji odpływów  wskazuje na 

stabilizację demograficzną.  

Niezależnym czynnikiem jest natomiast przyrost naturalny, wciąż 

malejący. Tego typu stan staje się powoli stałą cechą populacji, 

wiąże się bowiem z dążeniem do osiągnięcia określonego 

standardu życia, a także sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. 

Podobne tendencje zauważalne są na terenie całej Europy. Należy 

przypuszczać, iż wskaźnik przyrostu nie ulegnie znaczącej 

poprawie, nawet w związku z napływem na teren gminy ludności 

związanej z obsługą ruchu granicznego i rozwijającej się 

działalności gospodarczej. Wiąże się to bowiem między innymi z 
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określonym modelem życia, preferowanym przez tą grupę 

populacji. 

W ostatnim dziesięcioleciu zarysowała się tendencja do 

sukcesywnego starzenia się społeczeństwa. Demografowie za 

populację regresywną uznali taką, w której udział ludności w wieku 

do lat 15 wynosi mniej niż 25%, a ludności w wieku powyżej 60 lat  - 

przewyższa 10 % ogółu społeczeństwa. Z taką, w przybliżeniu, 

sytuacją mamy do czynienia na terenie gminy Trzebiel. 

Wyraźny brak dodatniego salda migracji wiąże się ze stosunkowo 

małym nasileniem napływu ludności na ten teren w porównaniu z jej 

odpływem. Sytuacja tego typu ma miejsce przy tzw. „regionach 

preferowanych”, które zostają wybierane przez ludność, jako 

miejsca docelowe migracji.  

Obserwowana na terenie gminy Trzebiel stopa bezrobocia stwarza 

poważny problem społeczny. Jest to zjawisko niebezpieczne 

głównie ze względu na brak zatrudnienia wśród ludzi młodych. Z 

drugiej strony tworzy rezerwę siły roboczej dla rozwoju  nowych 

aktywności gospodarczych. Spadający odsetek pracujących w 

gospodarce nieuspołecznionej nie rodzi zagrożenia dla lokalnego 

rynku. Duże możliwości daje wzrost liczby przedsiębiorstw 

prywatnych.  

Proponowane działania, zmierzające do poprawy i umacniania 

sytuacji demograficznej gminy wiążą się z : 

- podjęciem przedsięwzięć, których skutkiem byłoby przyciągnięcie 

na ten teren inwestorów gotowych rozwijać swoje przedsięwzięcia 

właśnie tutaj; Wiąże się to między innymi z przygotowaniem 

odpowiedniej ilości i jakości ofert adresowanych do inwestorów o 

określonym charakterze. 

- przyciągnięciem, na teren gminy, inwestorów których działalności 

wiązałyby się z zatrudnieniem kobiet, 

- przygotowaniem bazy terenowej dla rozwoju wytwórczości o 

różnym charakterze, dla różnego rodzaju klientów:                                  

-rozwinięciem gałęzi turystyki, które wiązałyby się z wykorzystaniem 
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walorów naturalnych, jakimi dysponuje gmina. Do działań tego typu 

zaliczyć należy rozwój bazy i zaplecza obsługi turystycznej,  

- rozwojem poszczególnych miejscowości, leżących w bliskiej 

odległości od granicy państwowej, jako bazy dla obsługi 

turystycznej. Następstwem tego stałoby się tworzenie nowych 

miejsc pracy w handlu, gastronomii, obsłudze hotelowej, rekreacji, 

turystyce itp. 

-stworzeniem na tym terenie gminy sieć szlaków kajakowych,   

konnych,  rowerowych i pieszych połączonych ze sobą wzajemnie, 

dla pełniejszego wykorzystania warunków gminy przy rozwoju 

ruchu turystycznego,  

- połączeniem działań w zakresie obsługi ruchu turystycznego   na   

terenie gminy, z działaniami o tym charakterze prowadzonymi na 

terenach gmin sąsiednich, co dałoby możliwość zaistnienia 

pełniejszego i bardziej rozwiniętego ośrodka; 

    

Mieszkalnictwo  Zakładany wzrost zapotrzebowania na tereny dla rozwoju 

mieszkalnictwa należy wiązać z rozwojem gospodarczym gminy. 

Powstrzymanie ruchów migracyjnych ludności z tego obszaru 

odgrywać będzie również ważną rolę.  

  Oszacowanie ilości mieszkań potrzebnych dla zaspokojenia 

dotychczasowego deficytu, jak również spełnienie potrzeb 

przyszłych inwestorów mieszkalnictwa, związane są z określeniem: 

liczby oczekujących na mieszkania, liczby nowo zawieranych 

małżeństw, liczby mieszkańców tego terenu, średniej liczebności 

gospodarstwa domowego oraz średniej intensywności zabudowy 

mieszkaniowej na poszczególnych obszarach istniejących, jak i 

przeznaczonych do rozwoju.  

  Należy zwiększać ilość usług w zakresie infrastruktury technicznej 

terenów mieszkaniowych istniejących, jak i nowo powstających, 

gdyż może okazać się , że będzie to nową formą reklamy dla 

gminy. 

  Do niezbędnych prac w te w tej dziedzinie zaliczyć należy, 

 -  rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 
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 -  poprawa jakości dróg, 

-  telefonizacja, 

-  doprowadzenie gazu 

  

Usługi  Ukształtowanie pozycji  Trzebiela, jako ośrodka o funkcji gminnej 

socjalne stwarza przesłanki dla rozwoju instytucji o nie komercyjnym 

charakterze 

- szkolnictwa, dającego możliwość ludności podwyższenia    

   wykształcenia,                                     

 - kultury. 

 Położenie Trzebiela w pobliżu wyższego w hierarchii ośrodka 

powiatowego miasta  Żary oraz miast Łęknica, Jasień, Lubsko nie 

jest czynnikiem hamującym jego rozwój.  

Wyposażenia terenu gminy w obiekty o charakterze kulturalnym 

uznać należy za zadowalające. Zakładany wzrost zaludnienia 

wiązać się będzie z poszerzeniem sieci usług niekomercyjnych, w 

tym placówek szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz 

obiektów służby zdrowia. 

 W ramach rozwoju gminy w zakresie usług socjalnych należy dążyć 

do: 

- wzmocnienia Trzebiela jako ośrodka szkolnictwa na

 poziomie średnim, 

- utrzymania dotychczasowej bazy kulturowej i rozbudowy

 jej w dalszej przyszłości , 

- rozwoju prywatnych inwestycji kulturowych   

 - sytuacji, w której dalszy rozwój niekomercyjnych usług o        

„charakterze sieciowym” powiązany będzie ściśle z rozwojem 

terenów mieszkaniowych takich jak: szkoły podstawowe, 

gimnazja, ośrodki zdrowia i biblioteki ( filie), 

- wzmocnienia, wzbogacenia i uatrakcyjnienia istniejących  

terenów i obiektów związanych z lokalnym sportem i 

rekreacją, 

- prowadzenia polityki zagospodarowania rekreacyjnego 

lasów, terenów letniskowych i rekreacyjnych z 



KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                  71  

uwzględnieniem rozwoju ruchu turystycznego nie 

zagrażającego wrażliwości siedlisk tego obszaru.  

          

Administracja  Trzebiel spełnia rolę ośrodka  gminnego. Jest również terenem 

finanse potencjalnie konkurencyjnym dla  Łęknicy  i Tuplic w zakresie  

i obsługa  przejmowania obsługi administracyjnej i gospodarczej w tym   

gospodarcza rejonie.                  

 Należy jednocześnie zauważyć, iż  gmina dysponuje znacznymi 

rezerwami terenowymi   dla realizacji wytwórczości . Czyni to 

Trzebiel ośrodkiem atrakcyjnym i dającym duże możliwości w tej 

dziedzinie, na tle gmin sąsiadujących.  

W zakresie administracji, finansów i obsługi gospodarczej, na 

terenie gminy należy dążyć do: 

 - kształtowania wizerunku Trzebiela, jako lokalnego ośrodka       

  obsługi administracyjno – finansowej, 

- dalszego rozwoju obiektów i instytucji związanych z obsługą 

miasta i terenu gminy w kwestii funkcjonalnej, gospodarczej i 

bezpieczeństwa, w ścisłym powiązaniu z rozwojem miasta i 

regionu. 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Zasady ogólne  Gmina Trzebiel podejmuje dynamiczne kroki w celu poprawy 

warunków życiowych mieszkańców. W chwili obecnej w rozbudowie 

są sieci wodociągowe, w przyszłości, po uzyskaniu odpowiednich 

środków,  planowane jest uporządkowanie gospodarki ściekami 

poprzez budowę systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 

ścieków. Możliwości realizacji takich zamierzeń inwestycyjnych w 

dużej mierze zależy od kondycji finansowej gminy. Celem 

nadrzędnym jest budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 

systemu kanalizacji łączących ze sobą zespoły jednostek 

osadniczych, w celu poprawy warunków bytowych gminy, oraz 

ochrony wód rzeki Nysa Łużycka. Należy wykonać opracowania 

określające wymiary stref ochrony dla ujęć wód podziemnych. 
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Konieczność ustanowienia stref ochronnych wynika z 

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). 

 

Zaopatrzenie  Obecny   stan   zaopatrzenia   w   wodę   gminy  tylko  w  stopniu 

w wodę częściowym zaspakaja potrzeby jej mieszkańców. Celowe jest , aby 

system zaopatrzenia w wodę uległ dalszemu usprawnieniu, oraz 

rozbudowie w celu lepszego wykorzystania wydajności istniejących 

ujęć wody, eliminacji niedoboru wody w sytuacjach awaryjnych, 

objęciem swym zasięgiem terenów nie posiadających wodociągów 

,oraz terenów przeznaczonych pod przyszłą zabudowę. Proponuje 

się następujące systemy zaopatrzenia w wodę: 
 

 Wodociągi grupowe: 

 - Żarki Wielkie – Żarki Małe – Stare Czaple – Buczyny: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na gruntach wsi Żarki 

Wielkie. System ten pozostawia się bez zmian, zakłada się 

rozbudowę sieci wodociągowej na tereny przyszłego 

zainwestowania. W perspektywie, zapotrzebowanie wody dla tego 

systemu wyniesie 28m3/h. Zasoby ujęcia wynoszą 15m3/h, zasoby 

ujęcia wystarczą jedynie na pokrycie potrzeb socjalno – bytowych, 

na cele p – poż. należy zwiększyć zasoby ujęcia lub wybudować 

zbiornik do magazynowania wody. 

- Czaple, Nowe Czaple, Bronowice,  Pustków, Włostowice, 

Niwica oraz Łuków, Mieszków, Jędrzychowice: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na gruntach wsi 

Czaple. Do istniejącego systemu, proponuje się podłączyć: 

 wieś Łuków – rurociągiem przesyłowym ze wsi Niwica, 

 wieś Mieszków – rurociągiem przesyłowym ze wsi Niwica, 

wieś Jędrzychowice – rurociągiem przesyłowym ze wsi Mieszków. 

Zakłada się rozbudowę istniejącej sieci na tereny przyszłego 

zainwestowania, oraz budowę sieci rozdzielczej we wsiach 
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podłączanych do tego systemu. W perspektywie, zapotrzebowanie 

wody dla tego systemu wyniesie 60m3/h,  Zasoby ujęcia wynoszą 

60m3/h i wystarczą jedynie na pokrycie potrzeb socjalno – 

bytowych, cele p – poż. pokryje zbiornik do magazynowania wody. 
 - Chudzowice, Rytwiny, Dębinka oraz Strzeszowice: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na gruntach gminy 

Trzebiel, ale należącego do gminy Tuplice. 

 Do istniejącego systemu, proponuje się podłączyć: 

wieś Strzeszowice – rurociągiem przesyłowym ze wsi Chudzowice. 

Zakłada się rozbudowę istniejącej sieci na tereny przyszłego 

zainwestowania, oraz budowę sieci rozdzielczej we wsiach 

podłączanych do tego systemu. W perspektywie, zapotrzebowanie 

wody dla tego systemu wyniesie 12m3/h, zapotrzebowanie p – poż. 

wyniesie 6.25l/s. 

- Trzebiel, oraz Kałki, Kamienica, Siedlec, Bukowina, Królów, 

Bogaczów, Jędrzychowiczki, Jasionów: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na terenie wsi 

Trzebiel. 

 Do istniejącego systemu, proponuje się podłączyć: 

 wieś Kałki– rurociągiem przesyłowym ze wsi Trzebiel, 

 wieś Kamienica– rurociągiem przesyłowym ze wsi Trzebiel, 

 wieś Siedlec– rurociągiem przesyłowym ze wsi Kamienica, 

 wieś Bukowina– rurociągiem przesyłowym ze wsi Siedlec, 

 wieś Królów– rurociągiem przesyłowym ze wsi Trzebiel. 

 wieś Bogaczów– rurociągiem przesyłowym ze wsi Trzebiel, 

wieś Jędrzychowiczki– rurociągiem przesyłowym ze wsi 

Bogaczów, 

 wieś Jasionów– rurociągiem przesyłowym ze wsi Bogaczów. 

Zakłada się rozbudowę istniejącej sieci na tereny przyszłego 

zainwestowania, oraz budowę sieci rozdzielczej we wsiach 

podłączanych do tego systemu. W perspektywie, zapotrzebowanie 

wody dla tego systemu wyniesie 41m3/h. Zasoby ujęcia wynoszą 
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90m3/h, i są wystarczające na pokrycie potrzeb socjalno – 

bytowych oraz przeciwpożarowych. 

 

 Wodociągi lokalne: 

 - Chwaliszowice: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na gruntach wsi. 

System ten pozostawia się bez zmian, zakłada się rozbudowę sieci 

wodociągowej na tereny przyszłego zainwestowania. W 

perspektywie, zapotrzebowanie wody dla tego systemu wyniesie 

3.9m3/h. Zasoby ujęcia wynoszą 10m3/h, i wystarczą jedynie na 

pokrycie potrzeb socjalno – bytowych, na cele p – poż. należy 

zwiększyć zasoby ujęcia lub wybudować zbiornik do 

magazynowania wody. 

 - Przewoźniki: 

Wodociąg zaopatrywany z ujęcia położonego na gruntach wsi. 

System ten pozostawia się bez zmian, zakłada się rozbudowę sieci 

wodociągowej na tereny przyszłego zainwestowania. W 

perspektywie, zapotrzebowanie wody dla tego systemu wyniesie 

1.95m3/h.  Zasoby ujęcia wynoszą 6.45m3/h, i wystarczą jedynie 

na pokrycie potrzeb socjalno – bytowych, na cele p – poż. należy 

zwiększyć zasoby ujęcia lub wybudować zbiornik do 

magazynowania wody. 

 

W pozostałych miejscowościach z racji znikomego 

zapotrzebowania na wodę pozostawia się stan istniejący to znaczy 

zaopatrywanie się w wodę z własnych studni kopanych. 

Dla warunków specjalnych, w przypadku unieruchomienia 

wodociągów lub skażenia wód ujęć, przewiduje się zaopatrywanie 

w wodę z istniejących studni zlokalizowanych na terenie gminy w: 

Olszynie (Wiertnia), Trzebielu (Ferma Trzody Chlewnej), Nowe 

Czaple, Łuków (były PGR), Mieszków (były PGR), Żarki Wielkie 

(elektrownia). Zaleca się również, we wszystkich ujęciach wiejskich 

wykonywać monitoring wód podziemnych tzn.: 

 - prowadzić stały rejestr poboru wody; 
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 - wykonywać pomiary statycznego i dynamicznego                  

zwierciadła wody, 

 - badać skład fizyko-chemiczny wody surowej. 

Zagrożeniem dla przyjętego systemu może być pogarszający się 

stan techniczny sieci magistralnych i urządzeń, zróżnicowany skład 

fizyko-chemiczny wody w różnych ujęciach włączonych do wspólnej 

sieci, niedostateczna ochrona ujęć wodnych, oraz stan prawno 

własnościowy przedsiębiorstw zarządzających sieciami i ujęciami. 

W niniejszym opracowaniu trasy rurociągów oraz sieci pokazane są 

w sposób ideowy, dokładne trasy należy ustalić na etapie projektów 

koncepcyjnych i budowlanych. 

 

Gospodarka Najważniejsze kierunki działań w zakresie gospodarki ściekami  

ściekami              to   stworzenie   systemu  ,   który  uporządkuje  obecny  stan  i 

zminimalizuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 

szczególnie w strefie rzeki Nysa Łużycka. Urząd Gminy posiada 

opracowanie pod tytułem „Koncepcja programowa gospodarki 

ściekowej dla gminy Trzebiel” wykonane przez Zakład Handlowo – 

Usługowy „Geosyntetyk” z Sulechowa. Zgodnie z tym 

opracowaniem zakłada się rozwiązania w postaci sześciu układów 

kanalizacji grupowej obejmującej więcej niż jedną miejscowość ze 

ściekami sprowadzanymi do jednej, centralnej oczyszczalni 

ścieków, sześciu układów kanalizacji lokalnej obejmującej nie 

więcej niż jedną miejscowość z własną, lokalną oczyszczalnią 

ścieków, dwóch układów kanalizacji zagrodowej z odprowadzeniem 

z jednego gospodarstwa na małą oczyszczalnie ścieków z 

odpływem do ziemi. W niniejszym opracowaniu założenia 

wykorzystane wg „Koncepcji” traktuje się jako wariant I. 

Preferuje się budowę dużych, grupowych układów kanalizacji 

grupowej o mieszanym charakterze (kanalizacja grawitacyjna, 

ciśnieniowa i podciśnieniowa). Zakłada się: 
- budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Trzebiel, 

Kamienica, Królów, Bogaczów, Jędrzychowiczki, Jasionów, Kałki 

układem grawitacyjno - ciśnieniowym do jednej centralnej 
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oczyszczalni we wsi Trzebiel. Zakłada się lokalizację oczyszczalni 

pomiędzy wsiami Trzebiel i Kamienica około 300m od zabudowy 

mieszkalnej. Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 

308m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

będzie rzeka Trzebna. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Dębinka, 

Rytwiny, Chudzowice, Strzeszowice układem grawitacyjno - 

ciśnieniowym do jednej centralnej oczyszczalni we wsi Dębinka. 

Zakłada się lokalizację oczyszczalni w północnej części wsi około 

100m od zabudowy mieszkalnej. Wymagana przepustowość w 

perspektywie to ok. 105m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych będzie rzeka Rzeczyca. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Bukowina, 

Siedlec układem grawitacyjno - ciśnieniowym do jednej centralnej 

oczyszczalni we wsi Bukowina. Zakłada się lokalizację oczyszczalni 

w północno - zachodniej części wsi około 100m od zabudowy 

mieszkalnej. Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 

15m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

będzie rów Ny-1 będący dopływem rzeki Nysa Łużycka. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Mieszków, 

Jędrzychowice układem grawitacyjno - ciśnieniowym do jednej 

centralnej oczyszczalni we wsi Mieszków. Zakłada się lokalizację 

oczyszczalni w południowo - zachodniej części wsi. Wymagana 

przepustowość w perspektywie to ok. 40.5m3/d. Bezpośrednim 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Skroda. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Niwica, 

Czaple, Włostowice, Nowe Czaple, Przewoźniki, Bronowice, 

Pustków układem grawitacyjno - ciśnieniowym do jednej centralnej 

oczyszczalni we wsi Bronowice. Zakłada się lokalizację 

oczyszczalni w północno - zachodniej części wsi około. Wymagana 

przepustowość w perspektywie to ok. 307m3/d. Bezpośrednim 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów melioracyjny „N” 

będący dopływem rzeki Nysa Łużycka. 
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 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi: Żarki 

Wielkie, Stare Czaple, Żarki Małe, Chwaliszowice układem 

grawitacyjno - ciśnieniowym do jednej centralnej oczyszczalni we 

wsi Żarki Wielkie. Zakłada się lokalizację oczyszczalni w odległości 

100m na północ od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 175m3/d. 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka 

Nysa Łużycka 

 

W kolejnych miejscowościach ze względu na ich niekorzystne 

położenie (znaczne odległości), warunki wysokościowe oraz układ 

hydrograficzny cieków, zakłada się budowę układów kanalizacji 

lokalnej. Proponuje się: 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Olszyna 

układem grawitacyjno - tłocznym do oczyszczalni zlokalizowanej w 

północno – zachodniej części wsi w odległości 50m od istniejącej 

zabudowy. Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 

10.0m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

będzie rzeka Nysa Łużycka. Ze względu, na zakładaną małą 

przepustowość oczyszczalni alternatywnym rozwiązaniem może 

być budowa kanalizacji na terenie wsi wraz z punktem zlewnym 

(bez oczyszczalni), oraz dowóz ścieków do  najbliższej 

oczyszczalni. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Buczyny 

układem grawitacyjnym do oczyszczalni zlokalizowanej w północno 

– zachodniej części wsi. Wymagana przepustowość w perspektywie 

to ok. 25.0m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych będzie rów Na-1 będący dopływem rzeki Nysa 

Łużycka. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Łuków 

układem grawitacyjnym do oczyszczalni zlokalizowanej w 

południowej części wsi, w odległości 100m od istniejącej zabudowy. 

Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 15.0m3/d. 
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Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów Sk-

6 będący dopływem rzeki Skroda. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Marcinów 

układem grawitacyjnym do oczyszczalni zlokalizowanej na terenie 

wsi. Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 7.0m3/d. 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka 

Skroda. Ze względu, na zakładaną małą przepustowość 

oczyszczalni alternatywnym rozwiązaniem może być budowa 

kanalizacji na terenie wsi wraz z punktem zlewnym (bez 

oczyszczalni), oraz dowóz ścieków do  najbliższej oczyszczalni.  

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Karsówka 

układem ciśnieniowym do oczyszczalni zlokalizowanej na terenie 

wsi. Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 6.0m3/d. 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka 

Skródka. Ze względu, na zakładaną małą przepustowość 

oczyszczalni alternatywnym rozwiązaniem może być budowa 

kanalizacji na terenie wsi wraz z punktem zlewnym (bez 

oczyszczalni), oraz dowóz ścieków do  najbliższej oczyszczalni. 

 - budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi 

Gniewoszyce układem grawitacyjnym do oczyszczalni 

zlokalizowanej w kierunku północno – zachodnim od zabudowy wsi. 

Wymagana przepustowość w perspektywie to ok. 4.0m3/d. 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka 

Chwaliszówka. Ze względu, na zakładaną małą przepustowość 

oczyszczalni alternatywnym rozwiązaniem może być budowa 

kanalizacji na terenie wsi wraz z punktem zlewnym (bez 

oczyszczalni), oraz dowóz ścieków do  najbliższej oczyszczalni. 

 

 W pozostałych miejscowościach ze względu na ich nieznaczną 

wielkość oraz położenie poszczególnych gospodarstw w znacznej 

odległości od siebie zakłada się budowę układów kanalizacji 

zagrodowej. Proponuje się: 
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 - we wsi Siemiradz budowę pięciu kompletnych kanalizacji 

zagrodowych z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do 

ziemi drenażem rozsączającym. 

 - we wsi Wierzbięcin budowę ośmiu kompletnych kanalizacji 

zagrodowych z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do 

ziemi drenażem rozsączającym. 

  

 Alternatywnie jako wariant II zakłada się: 

-  budowę sześciu układów kanalizacji grupowej obejmującej 

więcej niż jedną miejscowość ze ściekami sprowadzanymi do 

jednej,  oczyszczalni ścieków, zgodnie z wariantem I, 

-  dwóch układów kanalizacji zagrodowej z odprowadzeniem z 

jednego gospodarstwa na małą oczyszczalnie ścieków z 

odpływem do ziemi, 

- w miejscowościach: Buczyny, Marcinów, Karsówka, 

Gniewoszyce, budowę lokalnych systemów odprowadzania 

ścieków systemami grawitacyjno – ciśnieniowymi do 

lokalnych punktów zlewnych, a następnie wywóz 

zgromadzonych ścieków do najbliższych oczyszczalni: 

- z miejscowości Gniewoszyce do oczyszczalni w Żarkach 

Wielkich, 

-  z miejscowości Karsówka, Marcinów, Łuków do oczyszczalni 

w   Mieszkowie. 

Przy wyborze tego wariantu odprowadzania ścieków należy 

odpowiednio zwiększyć przepustowość oczyszczalni, 

- budowę systemu odprowadzania ścieków ze wsi Olszyna 

układem grawitacyjno - ciśnieniowym do oczyszczalni 

zlokalizowanej na przejściu granicznym „Olszyna”..   

  

Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych powinna być 

poprzedzona, programem rozwoju gospodarki ściekowej, który 

będzie zawierał rozwiązania techniczne, poparte analizą kosztową. 

Preferuje się budowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w pierwszej 

kolejności w zlewni rzeki Nysa Łużycka. Przy wyborze technologii 
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oczyszczalni należy dążyć do ograniczenia wielkości stref 

uciążliwych związanych z emisją odorów, zanieczyszczeniami 

mikrobiologicznymi, chemicznymi, oraz hałasu z uwagi na 

otaczające zainwestowanie.  

 Trasy systemu kanalizacyjnych oraz przepustowość oczyszczalni 

doprano według „Koncepcji programowania gospodarki ściekowej 

dla gminy Trzebiel” W niniejszym opracowaniu trasy kanałów 

sanitarnych oraz sieci pokazane są w sposób ideowy, dokładne 

trasy należy ustalić na etapie projektów budowlanych. Przy wyborze 

technologii oczyszczalni należy dążyć do ograniczenia wielkości 

stref uciążliwych związanych z emisją odorów, zanieczyszczeniami 

mikrobiologicznymi, chemicznymi, oraz hałasu z uwagi na 

otaczające zainwestowanie. 

 

Gospodarka  Gospodarka odpadami na terenie gminy jest całkowicie  

odpadami uregulowana. Gminne wysypisko stałych odpadów komunalnych 

zlokalizowane jest na gruntach wsi Buczyny. 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. Nie przewiduje się 

budowy nowego składowiska stałych odpadów komunalnych. 

 

Zaopatrzenie Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt”  

w gaz opracowało „Koncepcję programową gazyfikacji miasta Łęknica”. W 

ramach tego opracowania przewiduje się budowę gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN200 od Lubomyśla, przez Sieniawę Żarską, 

Lipinki Łużyckie do Niwicy i dalej w przyszłości do Łęknicy. Zakłada 

się budowę stacji pomiarowej I stopnia w rejonie Niwicy. Obsługa 

gminy gazem odbywać się będzie poprzez sieć gazową średniego 

ciśnienia od stacji redukcyjno – pomiarowej zakładanej w Niwicy 

wzdłuż istniejących dróg. Zakłada się doprowadzenie gazu do wsi: 

Niwica, Królów, Strzeszowice, Trzebiel, Rytwiny, Dębinka, 

Kamienica, Żarki Wielkie, Bronowice, Nowe Czaple, Czapli, 

Włostowice, Chwaliszowice. 
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Zaopatrzenie Na   terenie   gminy   nie   przewiduje   się   budowy   centralnego 

w ciepło systemu  grzewczego .  Obiekty  większych  zakładów 

przemysłowych, oraz przyległe do nich obiekty  ogrzewane będą z 

kotłowni lokalnych. Pozostali mieszkańcy ogrzewani będą z 

indywidualnych źródeł ciepła o zasięgu ograniczonym do 

poszczególnych budynków. Wzrastające wymogi ochrony 

środowiska wymuszą na użytkownikach rezygnacje z węgla jako 

głównego źródła ciepła i wybór bardziej proekologicznego paliwa. 

Zakłada się modernizacje istniejących kotłowni, oraz przejście na 

paliwo ekologicznie czyste. Pozwoli to w miarę krótkim czasie na 

osiągnięcie znacznych rezultatów w zakresie ochrony środowiska. 

Dla odbiorców indywidualnych zakłada się instalowanie pieców dwu 

funkcyjnych na cele grzewcze oraz do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. 

 

Zaopatrzenie  Zakłada się utrzymanie stanu istniejącego w zakresie  

w energię zaopatrzenia w energię elektryczną tj., linię WN – 110 kV  

elektryczną wyprowadzoną z GPZ Żary oraz rezerwowo linie o napięciu SN – 

20 KV  wyprowadzone ze stacji w Żarach, Jankowie Żagańskiej i z 

sieci Rejonu Energetycznego Krosno Odrzańskie. Z siecią SN – 20 

kV współpracować nadal będą istniejące elektrownie wodne na 

rzece Nysa Łużycka w Siedlcu i Żarkach Wielkich. 

 Przewidywani odbiorcy energii elektrycznej w południowej części 

gminy zasilani będą z istniejącego GPZ 110 / 20 kV w Bronowicach, 

który posiada rezerwę mocy 5 MW. Odbiorcy energii w północnej 

części gminy będą w sposób właściwy obsłużeni po realizacji 

nowego GPZ 110 / 20 kV w rejonie miejscowości Trzebiel. Stacja ta 

zasilana będzie poprzez wcięcie w linię 110 kV relacji Żary – 

Bronowice. 

Zakłada się, że zasilanie poszczególnych miejscowości na terenie 

gminy  pozostanie na napięciu 20 kV poprzez linie napowietrzne i 

kablowe istniejące i projektowane. Z uwagi na fakt, że wiele linii 
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przebiega przez tereny leśne wskazana jest wymiana przewodów 

na izolowane tzw. „leśne” co znacznie zmniejszy wycinkę drzew. 

Do adaptacji pozostawia się istniejące stacje transformatorowe SN 

– 20 / 0.4 kV. W rejonach zwiększonych docelowo potrzeb 

wynikających z wyznaczenia terenów pod wytwórczość i usługi 

zajdzie potrzeba pobudowania nowych stacji transformatorowych i 

linii SN – 20 kV. Ponadto zakłada się w istniejących stacjach 

wymiany transformatorów na jednostki o większej mocy, tam gdzie 

warunki techniczne będą na to pozwalały. 

Rozwój i zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną 

wymagać będzie modernizacje bądź budowę nowych sieci NN 0.4 

kV. Preferuje linie napowietrzne wykonane przewodami 

izolowanymi na terenach wiejskich oraz linie kablowe na terenach 

zainwestowanych. 

 

Telekomunikacja Obecny stan obsługi siecią telekomunikacyjną nie zaspokaja 

potrzeb. Konieczne inwestycje w tym zakresie związane są z 

budową automatycznej centrali telefonicznej w miejscowości 

Trzebiel, która współpracowałaby z centralą nadrzędną w Żarach. 

Celowe jest dążenie do skablowania wszystkich linii 

telekomunikacyjnych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 

systemowych. 

Do adaptacji przewiduje się bazy telefonii komórkowej w ; Trzebielu, 

Kałkach ( dwie ), Bronowicach i istniejące linie światłowodowe 

relacji Żary – Olszyna, Trzebiel – Łęknica.  

Funkcjonować będą również istniejące systemy łączności 

radiotelefonicznej niepublicznej. 

 

PROBLEMATYKA KOMUNIKACYJNA 
 

Cele Generalnie cele strategiczne polityki komunikacyjnej powiązane są 

z funkcją systemu transportowego, który powinien zapewnić 
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sprawne, bezpieczne, ekonomiczne i nieuciążliwe dla środowiska 

przemieszczenie się osób i towarów. 

Aby to osiągnąć należy realizować następujące cele : 

- uzyskać rozwiązanie o wysokich walorach funkcjonalno – 

użytkowych, 

- zapewnić powiązania układu komunikacyjnego gminy z 

układem zewnętrznym, 

- wykorzystać istniejące ciągi komunikacyjne, zgodnie z kie- 

runkirm  planowanych przemian. 

 

Komunikacja  Działalność samorządu powinna zmierzać w kierunku : 

- wykorzystania położenia gminy przy dwóch drogach kołowych o 

znaczeniu krajowym, w tym autostrady z węzłami w Królowie i 

Olszynie wraz z terminalem odpraw celnych w Olszynie, 

- wzmocnienie powiązań w skali regionu poprzez usprawnienie 

ruchu na trzech drogach wojewódzkich i drogach powiatowych, 

- stworzenie możliwości przejazdu pojazdów drogą krajową  

Łęknica - Żary wokół wsi poprzez pobudowanie nowych 

obwodnic w : Strzeszowicach, Królowie, Buczynie, Żarkach 

Wielkich, 

- pobudowanie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w 

Żarkach Wielkich, 

- pobudowanie obwodnicy wsi Kałki usprawniającej ruch na 

kierunku Tuplice – Olszyna. 

Realizacja  obwodnicy wokół wymienionych wsi w znacznym 

stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu, pozwoli wyeliminować 

kolizje funkcjonalne, spowoduje rozdzielenie ruchu tranzytowego od 

ruchu lokalnego, wpłynie na poprawę warunków zamieszkania. 

W przypadku dróg przebiegających przez tereny wiejskie należy 

dążyć do poprawy geometrii jezdni i spełnienia wymogów 

wynikających z warunków technicznych. Na terenach 

mieszkaniowych zasadne jest ograniczenie i uspokojenie ruchu 

kołowego. 

Do adaptacji przeznacza się istniejące stacje paliw w :  Olszynie, 



KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                  84  

Królowie, Trzebielu.  Wskazane jest aby stacja paliw w Niwicy 

uległa likwidacji z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców. Zakłada 

się możliwość pobudowania tego typu obiektów wzdłuż drogi 

krajowej nr 12. Nie wyklucza się możliwości zlokalizowania stacji 

paliw wzdłuż dróg wojewódzkich. Zakłada się pobudowanie stacji 

obsługi pojazdów w rejonie miejscowości : Królów, Olszyna, 

Trzebiel. 

 

Komunikacja Istniejąca sieć kolejowa nie będzie prawdopodobnie odgrywała  

kolejowa tej roli, co w przeszłości, z racji zwiększającego się zaintereso – 

  wania przewozu ładunków transportem kołowym. 

  Nie można wykluczyć, że obecny podział linii kolejowych na : o 

znaczeniu państwowym i wojewódzkim może ulec zmianie  w 

kierunku uznania szlaku kolejowego relacji  Żary – Zasieki – Forst 

jako państwowego z racji obsługi ruchu przygranicznego. W takim 

przypadku należy się liczyć z elektryfikacją tej linii. Zakłada się 

utrzymanie stanu istniejącego, w zakresie obiektów typu stacje i 

przystanki kolejowe. Tereny wzdłuż torów kolejowych w Dębince i 

Trzebielu zostały wytypowane jako ofertowe z przeznaczeniem na 

strefy wytwórcze z możliwością obsługi bocznicami kolejowymi oraz 

jako miejsce przeładunku towarów. W mniejszym zakresie takie 

funkcje może pełnić przystanek  kolejowy w Kamienicy, Nowych 

Czaplach w przypadku uruchomienia mostu w Łęknicy. 

 Należy dążyć  do wyeliminowania kolizji funkcjonalnych wynika- 

jących  z jednopoziomowego skrzyżowania się torów kolejowych z 

drogą krajową  w Żarkach Wielkich. 

 

Komunikacja Dla zaspokojenia potrzeb wzrastającego ruchu rowerowego  

rowerowa proponuje się stworzenie następujących tras: 

o znaczeniu regionalnym, o przebiegu :  

- granica państwa (Łęknica) – Nowe Czaple -Czaple –         

Włostowice – Łuków – Mieszków – Jędrzychowice -- Cisawa – 

Lipinki Łużyckie, 
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- Jędrzychowice – Strzeszowice – Chudzowice – Królów – 

Trzebiel – Bukowina – Olszyna (przejście graniczne ), 

o znaczeniu lokalnym, o przebiegu : 

- Łęknica – Bronowice – Stare Czaple – Żarki Wielkie – Siedlec – 

Bukowina, 

- Zajączek – Dębinka – Chudzowice – Królów ( alternatywnie 

Rytwiny ) – Bogaczów – Gniewoszyce – Chwaliszowice – 

Czaple. 

Prawidłowa obsługa wymaga : 

- budowy  miejsc obsługi podróżnych, jako małych punktów 

odpoczynku z programem usługowym w atrakcyjnych miejscach 

krajobrazowych, 

- zrealizowania w Jędrzychowicach w ramach skrzyżowania 

szlaków regionalnych stacji rowerowej / plac parkingowy, 

wypożyczalnia rowerów i punkt napraw /, 

- działań na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych 

między innymi poprzez budowę  wydzielonych ścieżek i          

pasów rowerowych. 

   

Komunikacja Mając  na  uwadze  docelowy   rodzaj   usług   agroturystycznych 

konna gminy, zakłada się konieczność wytyczenia szlaków dla ruchu 

pojazdów konnych oraz jazdy konnej wierzchem.  

 Proponowane szlaki, przebiegają w rejonie wsi Buczyny, 

Gniewoszyce, Niwica, Mieszków, Czaple. 

 

Komunikacja  Zakłada się przystosowanie rzeki Nysa Łużycka dla potrzeb  

wodna turystyczno – rekreacyjnych. Celowe jest pobudowanie stanic 

wodnych w Żarkach Wielkich i Olszynie. 

Pozostałe przepływające przez gminę rzeki i cieki nie mają żadnego 

znaczenia transportowego. Są zbyt małe aby mogły pełnić rolę 

szlaków kajakowych.  

 

Komunikacja Zakłada się  , że bazę turystyczną , na terenie gminy , dla ruchu  
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piesza                 pieszego stanowić mogą Trzebiel i Niwica, jak i zlokalizowane w 

pobliżu gospodarstwa agroturystyczne i obiekty noclegowe. 

Proponuje się następujące trasy szlaków pieszych: 

- Park Mużakowski – Żarki Wielkie – Buczyny – Kamienica – 

Trzebiel – Jagłowice – Tuplice, 

- Buczyny – Gniewoszyce – Niwica – Łuków – Mieszków – 

Jędrzychowice – Cisawa, 

- Rezerwat „Nad Młyńską Strugą” – Przewożniki – Bronowice - 

Park Mużakowski. 

Trasy te stanowić mogą wielką atrakcję turystyczną , ze względu na 

poprowadzenie ich wśród lasów i jezior , na terenie o zróżnicowanej 

rzeźbie terenu. Ponadto wskazane jest pobudowanie tras pieszych 

dla dzieci dochodzących do szkół, wytyczenie na terenach 

zabudowanych ciągów pieszych i pieszo jezdnych. 

 

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

 
Środowisko  Jako  podstawę  planowania  przyjęto  zasady  ekorozwoju,  czyli 

przyrodnicze trwałego i zróżnicowanego rozwoju jako stałego procesu 

zabezpieczającego potrzeby społeczeństwa, związanego z 

przyrodniczymi warunkami  zamieszkania. Podstawowym celem jest 

stworzenie przestrzennych ram i zasad do realizacji polityki 

przestrzennej 

 

Powiązania Przy formułowaniu zasad gospodarowania przestrzennego,  

z otoczeniem uwzględniono przyrodnicze powiązania gminy z otoczeniem,  

bowiem gmina, jako sztuczny twór administracyjny, usytuowana  

   jest w szerszym tle przyrodniczym. 

   Rozpatrując te aspekty należy stwierdzić: 

-     występujące na terenie gminy strefy obszarów chronionego            

krajobrazu , są fragmentami dużych systemów o znaczeniu 

regionalnym, które w dużej mierze stanowią kompleksy leśne,  
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- środowisko przyrodnicze doliny rzeki Nysa Łużycka stanowi 

fragment korytarza ekologicznego, rozciągającego się wzdłuż 

rzeki, 

-  powierzchnie zalesione stanowią fragmenty dużych syste -         

 mów o znaczeniu krajowym i regionalnym    

 

Prawna  Obszary chronione stanowią uwarunkowania, które w rozmaity  

ochrona  sposób ograniczają i regulują możliwości zagospodarowania  

środowiska  przestrzennego. 

   Na terenie gminy wyróżniono następujące obszary chronione, na  

podstawie przepisów szczególnych, dla których muszą być 

obligatoryjnie sporządzone „ plany ochrony ”, których ustalenia 

będą wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

- projektowana otulina Parku Mużakowskiego,  

- projektowany Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”,          

- trzy obszary chronionego krajobrazu stanowiące fragmenty 

systemu o znaczeniu regionalnym. Pierwszy obejmujący dolinę 

rzeki Nysa Łużycka, drugi wzdłuż wschodniej granicy gminy w 

rejonie wsi Mieszków, Niwica, Łuków, trzeci w rejonie wsi 

Karsówka, Przewoźniki, 

 Prawnej ochronie , na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

   podlegają również : 

- pomniki przyrody / 14 sztuk /, 

- stanowiska dokumentacyjne, 

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

- użytek ekologiczny „Leśne Bagno”, 

- lasy ochronne / wodochronne, wodochronne – glebochronne, 

cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne stanowiące 

ostoje zwierząt podlegającej ochronie gatunkowej, wodochronne 

położone w granicach administracyjnych gminy.  

Ponadto ochronie podlegają również takie obszary jak: 

- gleby wysokich klas bonitacyjnych I – III o powierzchni  0,5 ha, 

klasy IV o powierzchni  1,0 ha, użytki rolne klasy V i VI 
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wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, torfowiska, 

oczka wodne, 

- obszary udokumentowanych złóż kopalin tj. obszary złóż 

kruszywa naturalnego w okolicach Przewożniki, Żarki Wielkie, 

Ćhwaliszowice, 

- tereny wokół źródeł i ujęć wód w granicach stref bezpośrednich i 

pośrednich, 

- tereny zieleni urządzonej , w postaci parków i parków 

podworskich w Trzebielu, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach, 

Bronowicach, 

- tereny szczególnie cenne, ze względu na ornitofaunę, 

zlokalizowane wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej, w strefie zalewowej, 

- obszary wylewisk powodziowych, pomiędzy wałami przeciw 

powodziowymi oraz obszary zagrożone powodzią. 

- lasy czasowo – chronione / w wieku do 40 lat /. 

 

Tereny  Dopuszcza    się    zagospodarowanie     terenów     wraz     z  

dopuszczone  zabudowaniami na obszarach, gdzie obowiązują ograniczenia 

do zabudowy prawne, ale przy spełnieniu warunków postawionych przez  

   właściwe organy: 

- gleby objęte ochroną, po uzyskaniu zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i leśne, 

które stanowią duży procent terenów wolnych od zabudowy i 

potencjalnie mogą być poważnym utrudnieniem w realizacji 

zamierzeń programowych, 

- tereny wód podziemnych w obszarze strefy pośredniej ujęcia 

wód po uzyskaniu pozytywnej opinii dla oceny wpływu inwestycji 

na środowisko przyrodnicze, 

- obszary udokumentowanych złóż kopalin, po uzyskaniu 

pozytywnego stanowiska Urzędu Górniczego, 

- obszary zagrożone wylewami powodziowymi w uzgodnieniu z 

organami właściwymi dla ochrony środowiska i komitetem 

przeciwpowodziowym, 
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- tereny z drzewostanem wysokim, po uzyskaniu zgody na jego 

wycinkę; 

 

Uwarunkowania Wartości lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego, to 

przyrodnicze  zarówno bogactwa naturalne jak i lasy, gleby wysokich klas 

rozwoju bonitacyjnych, złoża kopalin, zasoby czystych wód, określone cechy 

rzeźby i klimatu, duże przestrzenie terenów otwartych, walory 

turystyczne. Za najważniejsze uważa się wyeksponowanie doliny 

rzeki Nysy Łużyckiej wraz z otaczającymi skarpami  i 

zadrzewieniami jako obszar chronionego krajobrazu w postaci 

terenów otwartych, które stanowią szkielet biologiczny, niezbędny 

dla zapewnienia pożądanego przewietrzania, zachowania enklaw 

roślinnych z dominacją lasów łęgowych i stanowiących ostoje dla 

ptactwa i zwierzyny. Ich prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie 

może być zakłócone , w wyniku działań związanych z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym  tych obszarów. 

Udoskonalenia wymaga operat przeciwpowodziowy, który musi 

bezwzględnie uwzględnić również ochronę wartości przyrodniczych. 

Uznaje się , że forma morfologiczna rzeki Nysy Łużyckiej ma 

wysoką wartość krajobrazową i nie dopuszcza się do zmian jej 

ukształtowania. 

 Zagrożeniem dla tego obszaru jest brak regulacji gospodarki 

ściekami we wsiach położonych wzdłuż rzeki. Dla prawidłowego 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego, na terenie gminy, duże 

znaczenie ma utrzymanie płatów ekologicznych tj rozległych form 

przestrzennych, składających się głownie z lasów, zagajników, 

śródleśnych łąk , pastwisk, pól uprawnych i oczek wodnych, które 

zajmują znaczny procent powierzchni gminy. Istotne jest utrzymanie 

zespołów zielonych, posiadających charakter parkowy, 

występujących w mieście i na terenach wiejskich. W przypadku 

terenów miejscowości Trzebiel należy dążyć do   powiązania    ich     

ze    sobą  ,   dotychczas   rozdzielonych 

zabudowaniami , siatką ulic i nieużytkami. Pasma zieleni powinny 

tworzyć system poprzez uzupełnienie ich o grupy zieleni o 
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charakterze parkowym. Wskazane jest nasadzenie drzew w formie 

alei i pasów zieleni oraz wzmocnienie zieleni publicznych poprzez 

nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulic. 

Ponadto dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego niezbędne jest: 

- uregulowanie stosunków wodnych na terenach nadmiernie 

wilgotnych, wykorzystywanych rolniczo, poprzez odbudowę 

inwestycyjną rowów, 

- zakazanie wprowadzania zabudowy w korytarzach spływu 

zimnego powietrza, 

- zaniechanie wprowadzania nowej zabudowy na terenach 

podlegających erozji i zadbanie o właściwe prowadzenie upraw 

w tych specyficznych warunkach, 

- prowadzenie wielostronnych działań na rzecz poprawy stanu  

- czystości wód powierzchniowych, 

- rekultywację terenów zdegradowanych, takich jak dawne 

wysypiska śmieci i wyrobiska surowców naturalnych, 

- ograniczenie do minimum źródeł emisji zanieczyszczających 

powietrze ( lokalne kotłownie ); 

- rekultywacja wyrobisk pokopalnianych  żwirów i iłów w kierunku 

rekreacyjnym tj. na oczka wodne  z możliwością zorganizowania 

kąpielisk, 

- rekultywacji wyrobisk pokopalnianych węgla brunatnego w 

kierunku ich zalesienia. 

 

Tereny  Wykluczone spod zabudowy są tereny objęte prawną ochroną 

wykluczone  środowiska i podlegające ochronie, które wyszczególniono  

z  zabudowy  wcześniej. 

 

Nadzwyczajne  Potencjalne źródło zagrożeń stanowi szlak komunikacji kołowej 

zagrożenia Olszyna - Dolany z racji przewożonych materiałów niebezpie- 

cznych w tym toksycznych, ropopochodnych itp., 
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OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 
 
Cele Zasoby dziedzictwa kulturowego są trwałym elementem struktury 

funkcjonalno – przestrzennej . Powinny być także rozpatrywane 

kompleksowo z innymi komponentami zagospodarowania 

przestrzennego oraz z systemami technicznymi gminy. 

Wyodrębniono następujące grupy celów o znaczeniu kulturowym. 

Należą do nich: 

- cele dotyczące ochrony i przeobrażeń zasobów dziedzictwa  

- kulturowego, 

- cele odnoszące się do kształtowania ładu przestrzennego, 

wpływającego między innymi na tworzenie właściwego 

wizerunku gminy;   

 

Zadania  W skład zadań prowadzących do realizacji celów związanych z  

ochroną przestrzeni i kulturowych wartości wchodzą: 

-      weryfikacja dóbr kulturowych na terenie gminy 

- spełnienie wymagań ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 

na podstawie przepisów ustaw szczególnych, 

- potrzeba rozszerzania ochrony o te zasoby, które przedstawiają 

wartość dla tożsamości kulturowej gminy, 

- poprawa stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego, w tym 

jakości życia mieszkańców np. poprzez modernizację, czy też 

przekształcenia zasobów istniejących oraz rehabilitację 

obszarów zdegradowanych, 

- kształtowanie nowych wartości środowiska  kulturowego np. w 

zakresie  form zabudowy, elementów kompozycji układów 

przestrzennych, czy atrakcyjności krajobrazu, 

- minimalizacja występujących zagrożeń i czynników je 

wywołujących; 

 

Strefy   Kierunki ochrony środowiska kulturowego  ,   określono   poprzez 

polityki wyodrębnienie stref o zróżnicowanych uwarunkowaniach rozwoju  

przestrzennej i możliwym zagospodarowaniu, uwzględniono istniejące zasoby,  
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   w  tym  dziedzictwa  kulturowego , bądź charakterystyczne cechy 

   krajobrazu gminy. 

Spełnieniem wymogów ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 

na podstawie przepisów ustawowych, jest określenie zabytkowych 

układów i elementów podlegających ochronie, poprzez objęcie ich:  

- strefami konserwatorskimi, 

- rejestrem zabytków o wybitnych wartościach, 

- ewidencją, z uwagi na istotne wartości dla dziedzictwa 

kulturowego, 

   -     kartami, z uwagi na znaczenie dla tożsamości kulturowej. 

Przyjęto system stref ochronnych dziedzictwa kulturowego, na które 

składają się strefy: „ A”, „B”, „E”, „K”, „W”.  

 
REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 
Plany   kontynuacją  realizacji  studium  i  kierunków  zagospodarowania  

miejscowe  przestrzennego będą opracowywane plany miejscowe. Przy wy – 

borze terenów które powinny być objęte planami należy kierować 

się następującymi zasadami : 

- wynikającymi z ustaw  szczególnych, w tym tereny  chronio -  

nego krajobrazu, zasoby kulturowe, 

- potrzebą transformacji terenów  o nie utrwalonych strukturach   

( obszary kierunków zabudowy ), 

- potrzebą kształtowania przestrzeni publicznych, 

- potrzebą przygotowania nowych terenów dla inwestycji jako 

  ofert  lokalizacyjnych, 

- wykazaniem terenów wymagających przekształceń lub reha - 

 bilitacji, 

- potrzebą zabezpieczenia terenów pod zabudową mieszka – 

niową wspólnoty samorządowej, 

- kierunkowego rozwoju infrastruktury  technicznej ( grupowe 

systemy odprowadzania ścieków, magistrale gazociągowe ), 

- uwarunkowań ustaleń aktualnie obowiązujących planów miej 

scowych, z wyjątkiem planu ogólnego gminy, który wymaga 

stosownych zmian, 
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 - w planowaniu przestrzennym należy uwzględnić wymagania     

  osób niepełnosprawnych. 

Na rysunku studium przedstawiono odniesienia  przestrzenne do 

wyżej wymienionych planów.  Kolejność  opracowywania  planów 

powinna  być traktowana  elastycznie  w  nawiązaniu do aktualne 

sytuacji. Wskazane jest obejmowanie planami małych  obszarów, 

tworzących samodzielne zespoły  urbanistyczne.  Wskazane  jest 

również stałe monitorowanie procesu realizacji polityki przestrze - 

nnej. 

Dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej bez 

potrzeby opracowywania planów miejscowych na terenach z 

dostępem do ulicy ( drogi ) publicznej na zasadzie kontynuacji 

istniejącej zabudowy. 

 

Wnioski do  Spośród    elementów    przyszłej    struktury    funkcjonalno  – 

planów  przestrzennej     gminy     jako     składowe     strategii     i    planu 

nadrzędnych  przestrzennego województwa lubuskiego wymienić należy: 

- system przyrodniczych terenów chronionych jak lasy ochronne, 

obszary chronionego krajobrazu, obszary kopalin i zbiorników 

wód podziemnych, 

- system ochronny dóbr kultury, 

- podstawowy układ komunikacyjny z przejściem granicznym w 

Olszynie, 

- układ linii energetycznych wysokiego napięcia, 

- układ magistrali gazowej średniego ciśnienia,  

- system zaopatrzenia gminy w wodę, 

- system grupowy odprowadzania i neutralizacji ścieków z całej 

gminy, 

- lokalizacja zbiorczego wysypiska śmieci, 

- sieć światłowodów, 

- kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa w dolinie rzeki 

Nysa Łużycka, 

- projektowany Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”. 
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Własność a  Ustala się kierunki polityki przestrzennej w zakresie sposobu 

planowane  uwzględniania własności gruntów: 

zagospodarowanie -      obszary do realizacji celów publicznych należy w miarę 

        możliwości wyznaczyć na gruntach komunalnych lub           

                       będących własnością Skarbu Państwa, 

- rozrzucone przestrzennie małe działki, będące własnością 

komunalną, należy w zależności od sytuacji włączyć do 

większego zespołu gruntów, 

- na obszarze przemieszczania gruntów o własności komunalnej 

i Skarbu Państwa należy dążyć, na drodze współpracy „ 

gminy” i instytucji państwowych, do tworzenia zasobów, dla 

których można prowadzić skuteczną gospodarkę przestrzenną; 

Należy dążyć do tworzenia zasobów gruntów komunalnych w 

obszarach rozwoju, z wyprzedzeniem w stosunku do etapu rozwoju 

przestrzennego gminy oraz uregulowania statusu prawnego tych 

gruntów. Należy rozważyć możliwość przygotowania wspólnych 

zasobów gruntów z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Polityka tworzenia zasobów gruntów powinna być prowadzona w 

odniesieniu do wielu obszarów jednocześnie, tak aby uniknąć 

spekulacji. W polityce kształtowania wielkości podaży należy 

uwzględnić popyt i rodzaj inwestorów, których zamierza się 

przyciągnąć. 

 

Aktywizacja  Postuluje  się  utworzenie  obszarów  kompleksowej działalności, 

rozwoju gdzie gmina przejmuje na siebie obowiązek skoordynowania ze 

sobą następujących poczynań, prowadzących do 

zagospodarowania określonego obszaru: 

- stworzenie zasobów gruntów przeznaczonych do 

zagospodarowania na zasadach komercyjnych, uregulowania 

statusu prawnego gruntów, negocjacje i umowy z podmiotami 

nie komunalnymi władającymi gruntami, 

- utworzenie firmy zajmującej się zagospodarowaniem obszarów 

np. agencja komunalna, 
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- przygotowanie techniczne terenów, to znaczy uzbrojenie i 

budowa ulic, 

- poszukiwanie inwestorów i negocjacje z nimi, 

- sporządzenie opracowań marketingowych, mających zachęcić 

potencjalnych inwestorów do inwestowania w obszarach 

wskazanych przez gminę; 

 

  
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

        

   
 
 
 
 

 
 


