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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LUBSZA

CZĘŚĆ I - UWARUNKOWANIA

6

Wrocław-Mannheim-Drezno-Berlin-Salzburg

1. Podstawy prawne.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza" zwane dalej
Studium opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy Lubsza nr XXV/ 162/97 z dnia 13 lutego
1997 roku.
Studium jako dokument formalno - prawny stanowić będzie podstawę do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Określi kształtowanie przestrzeni w gminie za pomocą
określonych w niej zasad i kierunków zagospodarowania.
Polityka przestrzenna umożliwi aktywizację społeczno- gospodarczą wzmacniając mocne a
ograniczając słabe strony gminy. Stanowi ofertę dla budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i
aktywności gospodarczych, które mogą stać się podporą ekonomiczną dla rozwoju samorządu.
Studium zostało opracowane w oparciu o:
ustawy:
o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 roku
nr 15 poz. 139 ze zmianami);
o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 roku nr 13 poz.
74 ze zmianami);
prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 roku nr 106 poz.
1126);
o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 roku (Dz. U. nr 114 poz. 492 ze zmianami);
o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31.01.1980 roku (Dz. U. z 1994 roku nr 49 poz.
196 ze zmianami);
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 roku (Dz. U. nr 16 poz. 78 ze
zmianami);
o ochronie dóbr kultury z dnia 15.02.1962 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 roku nr 98 poz.
1150);
prawo wodne z dnia 24.10 1974 roku (Dz. U nr 17 poz. 94 ze zmianami);
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 roku nr
46 poz. 543 ze zmianami);
rozporządzenia:
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określenia
rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących
pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na
środowisko tych inwestycji z dnia 14.07.1998 roku ( DZ. U. nr 93 poz. 589 ze zmianami);
Rady Ministrów o scalaniu i podziale nieruchomości z dnia 24.03.1998 (Dz. U. nr 44 poz. 262);
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Rady Ministrów w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków z
dnia 23.04.1963 roku (Dz. U. nr 19 poz. 101 ze zmianami).
przepisy prawa miejscowego:
Uchwała nr V / 39 / 94 Rady Gminy w Lubszy z dnia 8 grudnia 1994 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza.
Uchwała nr XXXV / 236 / 98 Rady Gminy w Lubszy z dnia 5 lutego 1998 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubsza.
Uchwała nr IX / 90 / 99 Rady Gminy w Lubszy z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie zmian
w

miejscowym

planie

ogólnym

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Lubsza.
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2. Warunki naturalne.
2.1. Położenie geograficzne i historia osadnictwa.
Położenie geograficzne.
Gmina wiejska Lubsza położona jest w zachodniej części województwa opolskiego na przeciętnej
wysokości 140 m. n.p.m. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 21271 ha, to jest 212,7 km2,
co stanowi 2,26 % powierzchni całego województwa.
Według fizyczno - geograficznej regionalizacji Polski Jerzego Kondrackiego leży ona na Nizinie
Śląskiej w mezoregionie Równiny Oleśnickiej oraz Pradoliny Wrocławskiej. Graniczy bezpośrednio
z:
Równiną Opolską- od wschodu;
Równiną Grodkowską - od południa;
Równiną Wrocławską - od zachodu;
Wysoczyzną Wieruszowską - od północy.

Administracyjnie od 1 stycznia 1999 roku jednostka samorządowa wchodzi w skład powiatu
brzeskiego. Graniczy z gminami:
Świerczów - od północnego -wschodu;
Popielów - od wschodu;
Wiejską Brzeg - od południa;
Miejską Brzeg - od południa;
Wiejską Oława (województwo dolnośląskie) - od zachodu;
Jelcz Laskowice (województwo dolnośląskie) - od północnego - zachodu;
Namysłów - od północy.

Siedzibą urzędu jest położona w centralnej części gminy miejscowość Lubsza. W skład samorządu
wchodzi 31 wsi (21 sołectw). Należą do nich: Lubsza, Borucice, Rogalice, Raciszów, Mąkoszyce,
Nowy Świat, Tarnowiec, Roszkowice, Lubicz, Śmiechowice, Czepielowice, Nowe Kolnie,
Kościerzyce, Pisarzowice, Piastowice, Michałowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Błota, Dobrzyń,
Garbów, Borek, Boruta, Książkowice, Kopalina, Lednica, Leśna Woda, Stawy, Smolamik, Zamcze,
Złotówka. Zagęszczenie sieci osadniczej jest zbliżone do średniej dla województwa opolskiego
(16,94), ponieważ na 100 km2 powierzchni gminy jest 14,57 miejscowości.
Odległość z Lubszy do stolicy regionu Opola wynosi 52 km, do Wrocławia 50 km, natomiast do
Warszawy 354 km. Do najbliższego przejścia granicznego z Republiką Czeską (Głuchołazy Mikulovice) są 83 km, a do granicy z Republiką Federalną Niemiec (Jędrzychowice - Ludwigsdorf)
204 km. Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to ma szczególnie bliskość Wrocławia
i Opola oraz przebiegająca 21 km od Lubszy autostrada A4.
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Historia i osadnictwo.
Badania archeologiczne dowodzą, że tereny Niziny Śląskiej były zamieszkane już przed sześcioma
tysiącami lat. W wielu miejscach odkryto pozostałości obecności ludności kultury łużyckiej. Do VI
wieku naszej ery obszary te zamieszkiwali najpierw Scytowie oraz Celtowie, a później ludy
germańskie między innymi Wandale. Ludy słowiańskie osiedlały Śląsk od VI wieku naszej ery.
Tereny gminy Lubsza, będąc częścią Śląska początkowo należały do państwa czeskiego. Około 990
roku zostały włączone do wczesnopiastowskiego państwa Mieszka I. Od 1138 roku w ramach
Królestwa Polskiego, znajdowały się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych W efekcie
dalszego podziału ziem śląskich między synów Władysława Wygnańca okolice Lubszy znalazły się w
Księstwie Wrocławskim, a następnie były pod zwierzchnictwem książąt z linii brzesko - legnickiej,
wyodrębnionej w 1311 roku. Pierwszym księciem brzeskim był Bolko III Rozrzutny. Księstwo
Brzeskie przechodziło stopniowo w strefę wpływów czeskich, a od 1348 roku już stało się formalnie
częścią państwa czeskiego. Współczesna Lubsza powstała z połączenia dwóch jednostek osadniczych
- Wielkiej i Małej Lubszy (Lubis magna et parwa). Mała Lubsza obejmowała obszar położony dzisiaj
przy drodze prowadzącej do Namysłowa, natomiast pozostała część wsi wchodziła w skład Wielkiej
Lubszy. W średniowieczu obie wsie położone były obok siebie. Nazwa ich pochodzi prawdopodobnie
od imienia Lubiesz. W dokumentach występuje również: Lubych (1264 rok) oraz Lubieś (1845 rok).
Lubsza należała do najstarszych posiadłości Brzegu. W dokumencie lokacyjnym miasta z 1250 roku
mieszczanom zapewniono prawo wyrębu drewna do budowy domów. W 1264 roku Henryk III nadał
miastu za jednorazową opłatą rozległy las lubszański, który to akt zatwierdzili w 1292 roku Henryk V,
a następnie w 1328 roku Bolesław III. Sama wieś stanowiła wówczas własność książęcą. Dopiero w
1333 roku Bolesław III sprzedał rajcom brzeskim Wielką Lubszę wraz z lasem, łąkami i rybactwem.
Małą Lubszę miasto Brzeg nabyło od Ludwika I w 1368 roku. W ten sposób Brzeg na długie lata
wszedł w posiadanie obu wsi. W średniowieczu najbliższe okolice Lubszy znane były z eksploatacji
dobrej jakości gliny. Tereny prawobrzeżnej Odry były dla dworów książęcych obszarami łowieckimi.
Tutejsze lasy obfitowały w zwierzynę łowną.
Śmierć ostatniego Piasta Śląskiego Jerzego Wilhelma w 1675 roku spowodowała, że Lubsza znalazła
się w granicach imperium Habsburgów. W 1741 roku Śląsk został włączony do Prus. W ramach
państwa niemieckiego - od Cesarstwa Niemieckiego, przez Republikę Weimarską po Trzecią Rzeszę Lubsza należała do 1945 roku. Rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku pozytywnie
wpłynął na życie społeczności lokalnej. W całej obecnej gminie wymieniono zabudowę drewnianą na
nowoczesne budynki mieszkalne. Wznoszono nowe szkoły oraz inne budynki użyteczności publicznej.
W Lubszy i sąsiednim Dobrzyniu długo utrzymywała się polskość. Do końca XVIII wieku
miejscowości te pod względem narodowościowym były całkowicie polskie. Jeszcze w pierwszej
połowie XIX wieku mieszkańcy mówili tylko po polsku i w tym języku odbywały się nabożeństwa
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kościelne. Na podstawie spisu ludności z 1890 roku do wsi z przewagą ludności polskiej należały:
Lubsza, Dobrzyń, Rogalice, Mąkoszyce, Tarnowiec oraz Roszkowice.
Od zakończenia li wojny światowej Lubsza wchodzi w skład państwa Polskiego. Teren gminy został
zasiedlony głównie przez mieszkańców województw wschodnich II Rzeczpospolitej: lwowskiego,
tarnopolskiego, Stanisławskiego, a także Polski centralnej. Obecny kształt gminy jest efektem
administracyjnych przemian przeprowadzonych w latach 1973 - 1975.
Osadnictwo w gminie należy do zwartych. Spowodowały to głównie korzystne uwarunkowania
gruntowe. Większość wsi zlokalizowanych jest przy drogach. Są to tak zwane ulicówki lokowane w
średniowieczu, między innymi: Pisarzowice oraz Michałowice. Stolica gminy - Lubsza stanowi
przykład wielodróżnicy.

2.2. Walory naturalne.
Klimat
Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno - morski, kształtowany na
przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i
Azji. W skali kraju według W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego gmina Lubsza leży w regionie
klimatycznym lubusko - dolnośląskim. Natomiast według regionalizacji rolniczo - klimatycznej R.

Gumińskiego wchodzi w skład dzielnicy wrocławskiej, obejmującej cały obszar Niziny
Śląskiej.
Niezależnie od podziałów obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje
się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur,
wczesną wiosną długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą, malejącymi opadami w
kierunku centrum kraju. Średnia temperatura roczna wynosi 8 °C; stycznia -2 °C, a lipca 18,5
°C. Liczba dni z przeciętną temperaturą dobową poniżej 0 °C wynosi 11. Izoamplitudy roczne
kształtują się na poziomie 20 - 21 °C.
TABELA 1: Gmina Lubsza - rozkład średnich temperatur.
Temperatura

Wartość °C

Średnia roczna

8

Średnia stycznia

-2

Średnia lipca

18,5

Izoamplituda roczna

20-21

Suma opadu wynosi 500 - 600 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad - kwiecień) około 225 mm.
Opady półrocza ciepłego (maj - październik) osiągają 375 mm. Pierwszy śnieg pojawia się około
połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio
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przez 50 - 60 dni. Jej grubość waha się w przedziale 5-15 cm. Okres występowania przerywany jest
częstymi odwilżami. W tym czasie opad zimowy stanowi deszcz..

TABELA 2: Gmina Lubsza - sumy opadów.
Opady

Wartość

Suma roczna

500-600 mm

Suma półrocza chłodnego

225 mm

Suma półrocza ciepłego

375 mm

Grubość pokrywy śnieżnej

5 - 15 cm

Najczęstsze wiatry o kierunku zachodnim i północno - zachodnim wieją z prędkością 3 - 3,5 m / s.
Okres wegetacyjny jest najdłuższy w Polsce i trwa 225 dni. Początek robót polnych w dzielnicy
wrocławskiej przypada na drugą dekadę marca.
Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy odpowiadają średniej w regionie opolskim i
określane są jako korzystne. Szczególnie sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na
osiągnięcie wyższego komfortu osiedlania się.

Geologia i Hydrologia.
Rejon gminy Lubsza leży nad Odrą na Nizinie Śląskiej. Północne tereny gminy leżą na Równinie
Oleśnickiej, a południowe należą do Pradoliny Wrocławskiej. Obszar ten ma typowo nizinny
charakter i leży na wysokości 150 - 170 m n.p.m. Jedynie na wschód od Stobrawy i na południe od
Smortawy, w północnej części gminy, ciągnie się wododziałowy pas łagodnych pagórków
zbudowanych z osadów wodnolodowcowych (piasków, żwirów i mułków) wraz z gliną zwałową
zdenudowanych moren.
Omawiany obszar leży w zasięgu dwóch geologicznych jednostek strukturalnych: Monokliny
Przedsudeckiej i częściowo zachodzącej na nią Depresji Śląsko - Opolskiej. Utwory starego,
przedkenozoicznego podłoża reprezentowane są przede wszystkim przez osadowe formacje triasu i
kredy. Leżą one na silnie sfałdowanym i zmetamorfizowanym fundamencie zbudowanym ze skał
karbonu i permu.
Utwory triasowe reprezentowane są głównie przez osady kajpru i miejscami retyku, w skład których
wchodzą łupki, mułowce, iłowce, piaskowce, wapienie i dolomity przewarstwione, gipsem,
anhydrytem i węglem. Miąższość tych utworów wynosi kilkaset metrów. Bezpośrednio na osadach
triasu leżą utwory kredy reprezentowane przez utwory cenomanu, turonu i koniaku. Są to głównie
piaski i piaskowce cenomanu, margle i margle ilaste turonu oraz iły margliste przechodzące w iłowce
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lub wapienie margliste. Utwory koniaku stanowią główne wypełnienie Depresji Śląsko-Opolskiej
gdzie osiągają miąższość dochodząca do 200 m.
W trzeciorzędzie większość starszych utworów została przykryta osadami miocenu o niewielkiej
miąższości (do kilkunastu metrów). Utwory te reprezentowane są przez iły niewarstwowane z
odmianami pylastymi i piaszczystymi z dodatkiem frakcji żwirowej i węgli brunatnych serii
poznańskiej. Tworzą one niewielkie wychodnie na północny-zachód od Lubszy.
Osady czwartorzędu reprezentowane są zarówno prze utwory plejstoceńskie jak i przeważające
rzeczne osady holocenu. W północnej części gminy przeważają plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenie środkowopolskiego i równowiekowe z nimi gliny zwałowe. W części
południowej dominują holoceńskie mady rzeczne tarasów zalewowych oraz mułki, piaski i żwiry
rzeczne. Na terenie gminy występuje złoże kruszywa naturalnego - pospółki i piasku „Kościerzyce".
Złoże to o kategorii udokumentowania B+Ci jest złożem warunkowym i obecnie brak jest zgody na
jego eksploatację. Zasoby wymienionego złoża są szacowane na 11520 m3 pospółki i 8040 m3 piasku.
Na większości terenu pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości do 20 m.
Występuje on w żwirach i piaskach czwartorzędu i stanowi główny poziom użytkowy wód.
Południowo-wschodnia część gminy Lubsza leży na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 323 - Zbiornik Rzeki Stobrawy. Cały obszar tego zbiornika
powierzchni 180 km2 należy do strefy najwyższej ochrony (ONO) wód podziemnych. Zbiornik ten
gromadzi wody w osadach trzeciorzędowych o średniej głębokości ujęć 80 m.
Gmina Lubsza posiada wystarczające zasoby wód podziemnych. Udokumentowane zasoby wód
czwartorzędowych w pełni pokrywają istniejące zapotrzebowanie i nie stanowią potencjalnej bariery
rozwoju gminy. Barierę taką stwarza stan jakościowy wód powierzchniowych, w szczególności rzeki
Odry i Smortawy.

Gleby.
Gmina charakteryzuje się średnio korzystnymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Największy odsetek gleb w gminie Lubsza stanowią gleby gliniaste (47,5 %) oraz piaszczyste (46,4
%). Występują także znikome ilości gleb iłowych (2,9 %) i organicznych (2,3 %). Z wyżej
wymienionych utworów wytworzyły się różne pod względem wartości użytkowo - rolniczej typy gleb.
Są to:
mady;
gleby brunatne;
czarne ziemie;
pseudobielice;
gleby organiczne.
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Mady rozciągają się niemal na całej powierzchni doliny Odry oraz Stobrawy. Można je podzielić na
trzy różne pod względem użytkowym pasy układające się równolegle do rzeki Odry. Wzdłuż rzek
ciągnie się pas mad łąkowych wytworzonych z glin lekkich i średnich. Większość występujących tutaj
łąk jest zakwalifikowana do klasy IV i stanowi ona kompleks łąk średnich. Niewiele jest tu łąk bardzo
dobrych oraz dobrych - klasa I - III. W najniższych i najbardziej podmokłych miejscach zlokalizowane
są także znikome ilości łąk słabych i bardzo słabych w klasach V – VI.
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Powyżej mad łąkowych wznoszą się mady o cięższym składzie mechanicznym, pochodzących z glin
napływowych. Są one zasobne, a ich urodzajność uzależniona jest od zabiegów agrotechnicznych.
Większość z nich zaliczona jest do klasy I - III b. Jest to największy w gminie kompleks gleb pszenno
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- buraczanych (kompleks 2 pszenny dobry). Sporadycznie występuje kompleks I (pszenny bardzo
dobry). Na pozostałej części doliny występują czarne ziemie i gleby organiczne, wytworzone z
piasków oraz glin lekkich. Wyżej położone partie terenu użytkowane są jako pola - klasa IV a i IV b,
zaliczone do 5 kompleksu (żytni dobry). Na przejściu doliny Odry (obszar wysoczyzny wzdłuż
południowej granicy lasów) występują czarne ziemie oraz gleby organiczne. Są to na ogół nadmiernie
uwilgotnione i słabe gleby klasy V - VI kompleksu 9 oraz łąki średnie i słabe. Czarne ziemie oraz
gleby organiczne występują również w dolinie Stobrawy i jej dopływów.
Gleby brunatne i pseudobielicowe skupione są we wschodniej części gminy, gdzie zajmują obszary
rozciągające się pomiędzy dolinami rzecznymi. Ich wartość użytkowo - rolnicza jest różna. Występują
zarówno gleby klas II - III, nadające się dla roślin o dużych wymaganiach glebowych, jak również
słabe ziemie klas V - VI. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 76 punktów,
przyznany przez IUNG w Puławach, lokuje gminę poniżej średniej w województwie opolskim.
Powyższe powoduje, że istniejące zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie stwarzają podstaw dla
rozwoju intensywnego i wysokowydajnego rolnictwa.

TABELA 3: Gmina Lubsza - struktura klas bonitacyjnych gleb.
Klasa bonitacyjna

Struktura

I

0,0 %

II

0,5 %

III a

13,8% .

III b

15,0%

IV a

19,4%

IV b

16,0%

V

23,6 % '

Vi

11,7%

Roślinność.
W krajobrazie gminy Lubsza znaczącą dominującą rolę odgrywają lasy. Zajmują one łącznie 9725 ha,
to jest 45,72 % ogólnej powierzchni gminy. Są więc biocenozami najczęściej reprezentowanymi.
Charakterystyczną cechą kompleksów leśnych terenu opracowania jest ich wielkoprzestrzenny
charakter. Należą one do jednych z kilkunastu pozostałości krajowych puszcz, które stanowiąc o
potencjalnej roślinności naturalnej Polski, zajmowały kiedyś większość terytorium państwa. W
gminnym drzewostanie największy areał zajmują: sosna, dąb, olcha oraz świerk
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TABELA 4: Dominujące gatunki lasów w obrębach Nadleśnictwa Brzeg według stanu z 1991 roku.
Gatunek

Obręb Lubsza

Obręb Karłowice

ha

%

ha

%

Sosna

5206,26

64,29 %

3514,43

56,97 %

Modrzew

17,75

0,22 %

9,16

0,15 %

Świerk

578,53

7,14 %

360,87

5,85 %

Jodła

1,80

0,02 %

-

-

Buk

306,44

3,78 %

9,53

0,15%

Dąb

623,42

7,70 %

1103,29

17,89 %

Klon

13,50

0,17%

5,37

0,09 %

Jesion

148,75

1,84 %

177,60

2,88 %

Grab

69,47

0,84 %

41,33

0,67 %

Brzoza

328,92

4,06 %

142,15

2,30 %

Olcha

737,77

9,11 %

452,17

7,33 %

Topola

4,04

0,05 %

254,50

4,13%

Osika

2,40

0,03 %

1,83

0,03 %

Lipa

59,17

0,73 %

23,96

0,39 %

Wierzba

-

-

72,22

1,17%

Obszar gminy, ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, obfituje w chronione i rzadkie gatunki
roślin. 38 gatunków objętych jest ochroną prawną 30 podlega ścisłej ochronie. Wśród nich wymienić
można między innymi: długosz królewski, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg,
barwinek pospolity, zimowit jesienny, kotewka orzech wodny, widłak goździsty. Bogactwo tutejszej
roślinności jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się w wyniku
zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków klimatycznych i wilgotnościowych. Duże
zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno
naturalnym (leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym oraz antropogenicznym (łąkowe, polne,
ruderalne).

Zwierzęta.
Tereny wodno - błotne, a wśród nich doliny rzeczne, są miejscem występowania wielu rzadkich i
ginących gatunków zwierząt. Dla niektórych z nich są to jedyne miejsca egzystencji. Te środowiska
wyróżniają się najbogatszym składem gatunkowym ptaków w kraju. W dolinach rzecznych ma na to
wpływ bogactwo siedlisk, poczynając od koryt rzecznych, często z wysepkami czy piaszczystymi
łachami, poprzez starorzecza, wilgotne łąki, wiklinowiska, aż po związane z dolinami rzecznymi lasy.
Typowe dla tych środowisk lasy łęgowe są najbogatszymi pod względem bioróżnorodności
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ekosystemami naszej strefy klimatycznej. Wiele wartościowych gatunków znajduje swoje lęgowiska
na starorzeczach lub będących obecnie ich substytutami-stawach hodowlanych.
Ogółem stwierdzono 154 gatunki ptaków lęgowych, co stanowi 61 % awifauny lęgowej Polski. Jest to
jeden z najbogatszych pod tym względem obszarów województwa opolskiego. Ze względu na typ
zajmowanych przez ptaki środowisk, obszaru ten podzielono na awifaunę:
dolin rzecznych - 103 gatunki, m.in.: siweczka rzeczna, pliszka górska, przepiórka, srokosz,
derkacz, dudek;
kompleksów stawów rybnych - 40 gatunków, m.in.: rodziny perkozów, kaczkowatych,
chruścieli, żurawiowych;
krajobrazu rolniczego - 49 gatunków, m.in.: myszołów, wilga, kuropatwa, szczygieł, czajka,
pustułka;
osiedli ludzkich - 34 gatunki, m.in.: kos, jerzyk, dymówka, wróbel, szpak, bocian;
borów iglastych i mieszanych - 48 gatunków, m.in.: krogulec, gil, kobuz, żuraw, sowa,
jarząbek.
Ponadto podczas prowadzenia obserwacji natrafiono także na inne gatunki zwierząt chronionych,
rzadkich na Śląsku oraz w Polsce. Są to między innymi:
bezkręgowce - paź królowej, tygrzyk paskowaty, ślimak winniczek, szczeżuja;
kregouste - minóg rzeczny i strumieniowy;
ryby - różanka, piskorz, śliz, strzelba potokowa;
płazy - kumak nizinny, ropucha szara i zielona, żaby: wodna, jeziorkowa, trawna, moczarowa,
rzekotka drzewna;
owady - jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata;
ssaki - jeż, kret, nocek duży, wiewiórka, wydra, gronostaj, łasica, jeleń, daniel, łoś, sarna,
dzik, lis, zając.

3. Sytuacja socjalna i ekonomiczna.
3.1. Demografia.
Podstawowe dane o ludności.
Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność oraz
rozmieszczenie. Gmina wiejska Lubsza 31 XII 1999 roku liczyła 8483 mieszkańców. Zamieszkiwało
ją 4172 mężczyzn oraz 4311 kobiet. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet do
mężczyzn wynosi 1, 03 i jest mniejszy od średniej dla województwa opolskiego -1,05. Na 1 km2
powierzchni gminy przypada 40 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc zbliżona do średniej
charakteryzującej gminy wiejskie, jest jedną z najniższych w regionie oraz blisko trzy razy mniejsza
od średniej dla województwa opolskiego - 116 osób / km2.
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RYCINA 4: Zaludnienie Gminy Lubsza w latach 1990 - 1999.
8900

Tendencje zaludnienia w latach 90 - tych cechuje stabilność. Liczba ludności ulega niewielkim
zmianom, wykazując stały spadek. Przyczyną powyższego stanu jest ujemne saldo migracji.

TABELA 5: Rozwój zaludnienia Gminy Lubsza w latach 1990 - 1999.
Rok

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Liczba

8840 8838 8790 8759 8689 8642 8632 8515 8484 8483

ludności
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TABELA 6: Gmina Lubsza - rozkład zaludnienia według wsi w 2000 roku.
Miejscowość

Liczba ludności

Borucice

187

Błota

397

Czepielowice

768

Dobrzyń

611

Kościerzyce

1006

Lubicz

93

Lubsza

1348

Mąkoszyce

861

Michałowice

430

Myśliborzyce

154

Nowe Kolnie

176

Nowy Świat

164

Piastowice

151

Pisarzowice

494

Raciszów

115

Rogalice

347

Szydłowice

495

Roszkowice

203

Garbów

186

Smiechowice

167

Tarnowiec

387

Struktura wieku ludności.
Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności.
Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci.
Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako
zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału
osób starszych. Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność województwa
opolskiego starzeje się. Nie jest to bynajmniej zjawisko regionalne. Dotyczy ono całego kraju. Jednak
jeszcze obecnie na wsi udział dzieci i młodzieży jest większy niż w miastach co powoduje, że pod
względem struktury wieku mieszkańców gminę Lubsza możemy określić jako jednostkę młodą.
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TABELA 7: Gmina Lubsza - ludność według wieku w 1999 roku.
Grupa wieku

Liczba ludności

1

2

0-2

257

3-6

361

7-14

1000

15-19

827

20-29

1191

30-39

1137

40-49

1418

50-54

444

55-59

306

60-64

340

65 i więcej

1202

TABELA 8: Gmina Lubsza - struktura ludności według wieku w 1999 roku
Grupa wieku

Struktura ludności

0-2

3,03 %

3-6

4,26 %

7-14

11,79 %

15-19

9,75 %

20-29

14,04 %

30-39

13,40%

40-49

16,72%

50-54

5,23 %

55-59

3,61 %

60-64

4,01 %

65 i więcej

14,17 %

42,86 % osób zameldowanych w gminie liczy poniżej 30 lat. 28,82 % obywateli - 2445 osób nie
ukończyło jeszcze 20 roku życia. Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura
mieszkańców w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.
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TABELA 9: Gmina Lubsza - ludność wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego w 1999 roku
Ludność w wieku:

Liczba ludności

Struktura ludności

Przedprodukcyjnym

2445

28,82 %

Produkcyjnym

4658

54,91 %

Poprodukcyjnym

1380

16,27%

Obywatele wieku nieprodukcyjnego stanowią 45,09 % całej zbiorowości (w 1997 roku stanowili
ponad 43 %, a w 1995 roku ponad 45 %). Rośnie zatem, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość
mieszkańców zdolnych do pracy. Jednocześnie zmniejsza się tak zwane „obciążenie" ludności jej
nieprodukcyjną częścią. Odnotowując zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
oraz rosnącą liczebność roczników poprodukcyjnych (1997 rok ponad 13 %), można przewidywać
odwrócenie dotychczasowych tendencji wskaźników „obciążenia"

RYCINA 6: Gmina Lubsza - ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 1999 roku

Współczynnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności nieprodukcyjnej do
liczebności wieku produkcyjnego dla gminy Lubsza wynosi 0,82 i jest znacznie wyższy od średniej
dla województwa opolskiego - 0,72. Odpowiada jednak średniej dla gmin wiejskich, obecnie
młodszych demograficznie. Jego wartość rozkłada się korzystnie, ponieważ wśród obywateli
„nieprodukcyjnych" jest 2 razy więcej osób „przedprodukcyjnych" niż „poprodukcyjnych".
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Ruch naturalny i wędrówkowy ludności.
Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia i
zgony. Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale
także liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku rozrodczym oraz zgonów.
Wartości charakteryzujące ruch naturalny mieszkańców gminy Lubsza rozkładają się mniej korzystnie
od średniej w województwie opolskim. Wpływ na to ma szczególnie ujemny przyrost naturalny.
Przeciętna stopa przyrostu naturalnego na wsi jest wyższa niż w mieście. Ta tendencja utrzymuje się w
większości gmin wiejskich na Opolszczyźnie, jednak nie wystąpiła ona w gminie Lubsza.
Współczynnik przyrostu naturalnego w 1999 roku wynosił (-0,8 %o) i był niższy od średniej
wojewódzkiej (+0,2 %0).
TABELA 10: Gmina Lubsza - ruch naturalny ludności w 1999 roku.
Ruch naturalny ludności

Wartości bezwzględne dla gminy Lubsza

Małżeństwa

50

Urodzenia żywe

81

Zgony ogółem

88

Zgony niemowląt

1

Przyrost naturalny

-7

Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności ogółem, w 1999 roku
wyniósł 5,8 (województwo 5,0). Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń badanego okresu
w stosunku do liczby ludności na 1999 rok wyniósł 9,3 i był wyższy od średniej dla Opolszczyzny 8,9. Umieralność społeczeństwa gminy, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000
ludności), wyniosła 10,1 i była niższa od średniej w województwie - 8,7. Migracje są drugim, obok
przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę ludności oraz jej
rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się mieszkańców z mniejszych do większych
ośrodków osiedleńczych powoduje, że saldo migracji gminy Lubsza jest ujemne i równa się w
liczbach bezwzględnych (-13). Podłoże tego zjawiska wynika między innymi z bliskości Opola oraz
Wrocławia.

TABELA 11: Gmina Lubsza - ruch wędrówkowy ludności w 1999 roku
MIGRACJE LUDNOŚCI
NAPŁYW
GMINA

W TYM
Razem

Gmina Lubsza

ODPŁYW

165

W TYM

z

ze

z za -

miast

wsi

granicy

102

62

1

Razem

178

Saldo

do

na

za

miast

wieś

granicę

74

103

1

migracji

-13

26

Przyrost rzeczywisty ludności gminy Lubsza, liczony jako suma wartości przyrostu naturalnego oraz
salda migracji, wyniósł w liczbach bezwzględnych dla 1999 roku (-20).

3. 2. Zatrudnienie.
Rynek pracy.
Gmina ma charakter rolniczy. Większość mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych.
Pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej wiodącą rolą Lubszy jest funkcja usługowo rolnicza. Jest to ośrodek w którym koncentrują się usługi o znaczeniu gminnym dla obsługi ludności i
produkcji żywności oraz budownictwo mieszkaniowe. Sołectwa: Mąkoszyce, Pisarzowice,
Kościerzyce i Michałowice są mieszkaniowo - rolnicze, natomiast w pozostałych sołectwach dominuje
funkcja rolnicza. Ponadto miejscowość Lubsza jest gminnym ośrodkiem administracyjnym.
Na koniec 1999 roku urząd zarejestrował 499 podmiotów gospodarczych w systemie REGON.
Własnością publiczną jest 16 natomiast prywatną 483 przedsiębiorstwa, to jest 96,79 % ogółu.
Spośród firm prywatnych 420 jest zakładami należącymi do osób fizycznych.

TABELA 12: Gmina Lubsza - jednostki zarejestrowane w systemie REGON według sekcji EKD. Stan
na koniec 1999 roku.
Wybrane sekcje według EKD

Gmina Lubsza - ilość jednostek

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

57

Przemysł

68

Budownictwo

78

Handel i naprawy

164

Hotele i restauracje

8

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

33

Pośrednictwo finansowe

12

Obsługa nieruchomości i firm

32

Edukacja

10

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

11

Pozostała działalność usługowa, komunalna,

24

socjalna i indywidualna

Z ogółu wyszczególnionych przedsiębiorstw 84,17 % należy do osób fizycznych. Najwięcej firm
(164) prowadzi działalność handlową i naprawczą. 146 podmiotów zajmuje się działalnością
produkcyjną i budownictwem. Po około 30 podmiotów prowadzi usługi transportowe bądź składowe
oraz zajmuje się obsługą nieruchomości i firm.
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RYCINA 7: Gmina Lubsza - struktura podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON według
sektorów gospodarki narodowej

TABELA 13: Gmina Lubsza - formy własności jednostek gospodarczych zarejestrowanych w
systemie REGON. Stan na koniec 1999 roku.
Forma własności

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Gmina Lubsza - łącznie

16

483

Spółki prawa handlowego

0

14

Spółki cywilne

0

32

Spółdzielnie

0

•6

Zakłady osób fizycznych

0

420

Inne jednostki

16

11

Według danych z 1999 roku, liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 604 osoby. Udział
kobiet w ogólnej liczbie pracujących osiągnął 42,22 %. Uwarunkowania te dokładnie ilustruje rycina
nr 8 oraz tabela nr 14. Dane podawane są według faktycznego stałego miejsca pracy, bez zakładów
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących nie przekracza
9 osób oraz bez pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
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RYCINA 8: Gmina Lubsza - struktura pracujących według wybranych sekcji EKD w 1999 roku.

W gminie Lubsza rozkład pracujących według przedstawionych powyżej sekcji EKD jest
równomierny. Najwięcej, bo po około 20 % osób pracuje w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo, edukacja oraz budownictwo.

TABELA 14: Gmina Lubsza - pracujący w gospodarce narodowej według sekcji EKD w 1999 roku.
Wybrane sekcje według EKD

Liczba pracujących

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

129

Działalność produkcyjna

98

Budownictwo

109

Handel i naprawy

23

Hotele i restauracje

0

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

23

Pośrednictwo finansowe

10

Obsługa nieruchomości i firm

4

Administracja publiczna i obrona narodowa

34

Edukacja

127

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

33

Pozostała działalność usługowa, komunalna,

12

socjalna i indywidualna

Na terenie gminy Lubsza funkcjonują 474 podmioty gospodarki narodowej, w których pracuje do 9
osób, co stanowi 94,99 % ogółu. W 24 zakładach jest od 10 do 49 pracujących, natomiast w jednym
zakładzie jest ich powyżej 50.
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TABELA 15: Gmina Lubsza - podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
według liczby pracujących.
Wybrane sekcje według EKD

do

9 od 10 do 49 powyżej

50

pracujących pracujących pracujących
Liczba podmiotów ogółem

474

24

1

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

50

7

-

Przemysł

65

3

-

Budownictwo

75

2

1

Handel i naprawy

164

-

-

Hotele i restauracje

8

-

-

Transport, gospodarka magazynowa i

33

-

-

Pośrednictwo finansowe

12

-

-

Obsługa nieruchomości i firm

32

-

-

Pozostałe sekcje

35

12

-

łączność

Bezrobocie.
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania
zatrudnienia. Zjawiskiem, które ciągle wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności gminy jest
bezrobocie.
28 lutego 2001 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zarejestrował 963 bezrobotnych z gminy Lubsza.
Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 19,2 zarejestrowano jako bezrobotne, natomiast na
100 osób czynnych zawodowo 26,9 pozostawało bez pracy. Jest to jeden z wyższych wskaźników
charakteryzujących gminy wiejskie województwa opolskiego.
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TABELA 16: Gmina Lubsza - dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1995-2001.
Rok

Liczba

bezrobotnych

W tym kobiety

ogółem
1992

718

371

1993

902

502

1994

712

401

1995

730

435

1996

656

424

1997

565

385

1998

632

402

1999

842

478

2000

931

521

28 luty 2001

963

533

28 lutego 2001 udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 55,35 %. 769 osób (79,85 %) nie
posiada prawa do zasiłku, z tego 58,78 % stanowią kobiety.

RYCINA 9: Gmina Lubsza - dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 1995 -2001

Wyraźnie zarysował się spadek liczby bezrobotnych na 1998 rok w stosunku do roku 1995.
Spowodowane jest to między innymi zmianą klasyfikacji statystycznej bezrobotnych, wprowadzonej
od początku 1997 roku. Wpływ na to miało także ożywienie gospodarcze obserwowane w latach 1995

31

- 1997. Zaznaczający się wyraźnie od dwóch lat wzrost bezrobocia należy przypisać między innymi
niekorzystnym wynikom makroekonomicznym, notowanym w latach 1998 – 2000.

TABELA 17: Gmina Lubsza - bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia. Stan na
koniec 1999 roku.
Wykształcenie

Liczba bezrobotnych

Struktura

Wyższe

8

0,95 %

Policealne i średnie zawodowe

181

21,50%

Średnie ogólnokształcące

25

2,97 %

Zasadnicze zawodowe

327

38,84 %

Podstawowe i bez wykształcenia

301

35,75 %

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym stanowią 74,58 % ogółu
zarejestrowanych. Wskaźnik ten odpowiada wartościom występującym na terenie całego kraju oraz
województwa opolskiego.

RYCINA 10: Gmina Lubsza - struktura bezrobotnych zarejestrowanych według poziomu
wykształcenia. Stan na koniec 1999 roku

Struktura bezrobotnych według wieku jest mniej zróżnicowana. Po około 28 % zarejestrowanych
znajduje się w grupach wiekowych 15 - 24, 25 - 34 oraz 35-44 lata. 17 % stanowią osoby bez pracy w
wieku 45 - 54.
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TABELA 18: Gmina Lubsza - bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan na koniec 1999 roku.
Grupa wieku

Liczba bezrobotnych

Struktura

15-24

247

29,33 %

25-34

212

25,18%

35-44

222

26,37 %

45-54

143

16,98%

55 i więcej

18

2,14%

TABELA 19: Gmina Lubsza - bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy. Stan na koniec 1999
roku.
Staż pracy w latach

Liczba bezrobotnych

Struktura

Bez stażu

186

22,09 %

Do 1 roku

143

16,98 %

1-5

128

15,20 %

5-10

111

13,18 %

10-20

173

20,55 %

20-30

94

11,16 %

30 i więcej

7

0,83 %

32,54 % zarejestrowanych bezrobotnych ma za sobą staż pracy dłuższy niż 10 lat, natomiast aż 39,07
% bezrobotnych nie pracowało dłużej niż rok. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że w tej drugiej
grupie są głównie ludzie młodzi, absolwenci szkół średnich zawodowych oraz ogólnokształcących.

3. 3. Aktywności społeczno - gospodarcze.
Działalności produkcyjne.
Dzięki dużej powierzchni użytków rolnych oraz lasów gospodarka gminy nastawiona jest wybitnie na
rolnictwo. Większość mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach, zajmujących 72,27 %
powierzchni użytków rolnych. Część znajduje zatrudnienie w kilkunastu miejscowych zakładach,
które rozwijają się stosownie do nowych realiów gospodarki rynkowej. Są to przede wszystkim firmy
zajmujące się: hodowlą uprawami, przetwórstwem rolno - spożywczym oraz budownictwem.
Gmina dysponuje areałem 3,5 ha przeznaczonym na działalności gospodarcze. Są to nieuzbrojone
działki zlokalizowane w różnych sołectwach. Obecnie cena 1 m2 terenu pod działalności przemysłowo
- usługowe wynosi 12 złotych. Dla nowych inwestorów stosowane są preferencje w formie zwolnień
od podatków gruntowych. Szacunkowe potrzeby obszarowe na cele gospodarcze określa się na około
45 ha. Gmina nie zamierza nabywać nowych gruntów przeznaczonych pod działalności produkcyjno –
usługowe.
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Usługi.
Zakres tematyczny niniejszej analizy związanej z usługami obejmuje: handel, gastronomię, ochronę
zdrowia, opiekę socjalną szkolnictwo, kulturę oraz sport i turystykę.
Handel, gastronomia i rzemiosło.
Ogółem w 1999 roku na terenie gminy Lubsza funkcjonowało 58 sklepów, w których pracowało 78
osób oraz 1 punkt sprzedaży paliw. Na jeden obiekt handlowy przypadało 146 mieszkańców.
Wszystkie placówki są prywatne

TABELA 20: Gmina Lubsza - uwarunkowania charakteryzujące handel w 1999 roku.
Sklepy
Gmina

ilość

pracujący

powierzchnia
2

placówek

wm

liczba

Stacje

ludności na

benzynowe

1 sklep
Lubsza

58

78

3129

146

1

W większość artykułów mieszkańcy gminy muszą się zaopatrywać poza granicami samorządu.
Głównymi ośrodkami handlowymi są: Lubsza oraz Mąkoszyce. Większość sklepów to placówki małe,
o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 40 m2. Na terenie gminy nie ma targowiska.
Zróżnicowanie funkcji gastronomicznych jest przeciętne. Przeważają nieliczne restauracje oraz bary.
Oferta

zakładów

rzemieślniczych

jest

bogata.

W

szczególności

świadczą

one

usługi:

ogólnobudowlane, stolarskie, mechaniki pojazdowej oraz prace związane z obsługą rolnictwa i
leśnictwa.

Służba zdrowia i opieka socjalna.
Całość służby zdrowia w gminie Lubsza została sprywatyzowana. Składa się ona obecnie z
Niepublicznych Ośrodków Zdrowia oraz praktyk lekarzy rodzinnych zlokalizowanych w
miejscowościach: Czepielowice; Szydłowice; Lubsza; Tarnowiec.
Gminę obsługuje jedna apteka prywatna. Nie ma żłobków oraz zakładów opieki socjalnej.
Z punktu widzenia potrzeb, obecny stan służby zdrowia jest wystarczający. Nie planuje się budowy
nowych obiektów.
Szkolnictwo.
Od 1 września, po wprowadzeniu reformy oświaty na terenie gminy funkcjonuje: 6 szkół
podstawowych (Dobrzyń, Michałowice, Kościerzyce, Czepielowice, Mąkoszyce, Śmiechowice); 1
Gimnazjum w Kościerzycach; 3 przedszkola (Kościerzyce, Lubsza, Mąkoszyce); 3 oddziały
przedszkolne (Pisarzowice, Dobrzyń, Michałowice).
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W roku szkolnym 2000 / 2001 naukę w tutejszych szkołach podstawowych rozpoczęło 693 uczniów, a
opuściło je 165 absolwentów. Z gimnazjum korzysta obecnie 211 uczniów, natomiast z przedszkoli
182 osoby.

TABELA 21: Gmina Lubsza - ważniejsze dane o sieci oświatowej w roku szkolnym 2000/2001.
Wyszczególnienie

Wartości bezwzględne

Szkoły podstawowe

6

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 693
Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową

115

Gimnazja

1

Liczba uczniów w gimnazjum

211

Placówki przedszkolne z oddziałami

6

Liczba dzieci w przedszkolach

182

Liczba dzieci na 1 oddział
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Mieszkańcy gminy korzystają ze szkół średnich, zlokalizowanych poza jej granicami. Młodzież
dojeżdża głównie do Brzegu, Opola oraz Wrocławia. Dotyczy to pobierania nauki w liceach
ogólnokształcących, szkołach zawodowych, technikach i wyższych uczelniach.
Sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie zakłada się rezerwacji terenów pod
budowę nowych placówek.

Kultura.
Na terenie gminy Lubsza nie ma domu kultury oraz kina. W kilku sołectwach zlokalizowane są
świetlice wiejskie.
Biblioteka publiczna wraz z filiami posiada księgozbiór liczony na ponad 61 tysięcy woluminów.
Korzysta z niej około 1300 czytelników rocznie.

TABELA 22: Gmina Lubsza - placówki biblioteczne w 1999 roku
Wyszczególnienie

Wartości bezwzględne

Biblioteki i filie ogółem

5

Ludność na 1 placówkę biblioteczną

1697

Księgozbiór w woluminach

61800

Księgozbiór na 1000 ludności w 7288
woluminach
Czytelnicy

1313

Czytelnicy na 1000 ludności

155
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Wypożyczenia na 1 czytelnika w 15,1
woluminach

Z punktu widzenia potrzeb konieczna jest budowa domu kultury.
Władze samorządu widzą potrzebę utrzymania istniejących placówek kulturalnych
oraz ich modernizacji.

Sport i turystyka.
Działalnością sportową w gminie Lubsza zajmuje się Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Organizuje
on różne imprezy sportowo - rekreacyjne.
Obecnie gmina posiada:
ośrodek sportowo - rekreacyjny w Kościerzycach.
boiska do piłki nożnej;
place do gry w siatkówkę;
boiska do piłki ręcznej;
basen w Lubszy;
Ośrodek Wypoczynkowy w Kościerzycach zlokalizowany jest na areale 18 ha. Tereny zielone zajmują
8 ha, las - 10 ha, natomiast akwen wodny - 7ha. Ośrodek jest w stanie przyjąć około 1000 osób na
dobę. Położony jest 10 km od stacji PKP i PKS w Brzegu. Wyposażenie ośrodka to przede wszystkim:
kąpielisko z brodzikiem dla dzieci;
strzeżona plaża;
boiska do piłki ręcznej oraz koszykówki;
kort tenisowy;
plac zabaw dla dzieci;
parking;
baza noclegowa - pole namiotowe oraz domki campingowe;
gastronomia.

Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z zasobami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Naturalny charakter Borów Stobrawskich przyciąga coraz większe rzesze turystów. Znajdują oni tutaj
piękne krajobrazy, urokliwe zakątki, rezerwaty oraz pomniki przyrody. Oferta dla turystów obejmuje
także: jazdę konną, wędkarstwo, a także polowania. Baza noclegowa to przede wszystkim Ośrodek
Wypoczynkowy w Kościerzycach (czerwiec - sierpień) oraz coraz liczniejsze gospodarstwa
agroturystyczne.
Przez teren gminy przebiegają dwa znakowane piesze szlaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK).
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Szlak żółty:
Brzeg (granica gminy) - Pisarzowice - Kościerzyce - Piastowice - Lubsza - Rogalice.
Szlak zielony:
Nowe Kolnie - Czepielowice - Kościerzyce - Garbów - Michałowice - Myśliborzyce - Szydłowice Lednica - Błota - Leśna Woda - Dobrzyń - Borucice - Rogalice - Nowy Świat - Tarnowiec.
Obie trasy udostępniają wędrującym najciekawsze krajoznawcze atrakcje na tym terenie. Dzięki gęstej
sieci dobrze utrzymanych dróg polnych i leśnych, turyści w każdej chwili mają możliwość skrócenia
trasy i zejścia do dowolnie wybranego sołectwa lub przejścia w inne rejony zwiedzanego obszaru.
Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, szczególnie
bazy noclegowo - gastronomicznej. Równie istotne jest stałe zwiększanie standardu istniejących
obiektów. W związku z tym pożądane staje się zwiększenie terenów pod funkcje sportowo –
rekreacyjne.

Rolnictwo i leśnictwo
Rolnictwo
Gospodarka gminy Lubsza to przede wszystkim I sektor gospodarki narodowej, to jest rolnictwo i
leśnictwo. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale do 10 ha, zajmujące się głównie uprawą
ziemi oraz hodowlą. Współpracują one na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi.

TABELA 23: Użytkowanie gruntów gminy Lubsza w 1999 roku (w hektarach).
Użytki rolne
Powierzchnia
ogółem

Lasy

w tym
Razem

grunty

i grunty

Pozostałe

sady

łąki

pastwiska

leśne

grunty

38

1836

318

9725

1519

ome
21271

10027

7835

Użytki rolne stanowią 47,14 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 45,72 %, a pozostałe
grunty i nieużytki 7,14 %.
Struktura użytków rolnych kształtuje się w następujący sposób:
grunty ome - 78,14 %;
sady - 0,38%
łąki-18,31%;
pastwiska - 3,17 %.
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RYCINA 11: Gmina Lubsza - struktura użytkowanie gruntów w 1999 roku (w ha)

TABELA 24: Gmina Lubsza - użytkowanie gruntów indywidualnych gospodarstw rolnych w 1999
roku (w hektarach).
Użytki rolne
Powierzchnia
ogółem

Lasy

w tym
Razem grunty

i grunty

Pozostałe

sady

łąki

pastwiska leśne

grunty

37

1236

166

481

ome
7769

7247

5808

41

Indywidualne gospodarstwa rolne stanowią 36,52 % powierzchni ogólnej gminy. Użytki rolne
stanowią 93,28 % ogólnej powierzchni gruntów indywidualnych gospodarstw rolnych, lasy i grunty
leśne 0,53 %, a pozostałe ziemie oraz nieużytki 6,19%.
Struktura użytków będących we władaniu gospodarstw indywidualnych kształtuje się w następujący
sposób: grunty ome-80,14%; . sady - 0,51 %; . łąki-17,06%; . pastwiska - 2,29 %.

RYCINA 12: Gmina Lubsza - struktura użytkowania gruntów indywidualnych gospodarstw rolnych w
1999 roku (w hektarach)
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Indywidualne gospodarstwa rolne w gminie Lubsza są najważniejszym sektorem ponieważ zajmują
72,27 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Systematykę gospodarstw indywidualnych według
grup obszarowych oraz powierzchni użytków rolnych przedstawiono w tabeli nr 25.
Średnia wielkość gospodarstwa prywatnego zajmuje areał od 5 do 10 ha i jest zbliżona do przeciętnej
wartości występującej w województwie opolskim.

TABELA 25: Gmina Lubsza - struktura powierzchni indywidualnych gospodarstw rolnych w 1997
roku.
Powierzchnia

Ilość gospodarstw

Struktura

1-2

300

29,97 %

2-5

370

36,96 %

5-10

200

19,98 %

10-15

60

5,99%

15-20

35

3,50 %

20-50

30

3,00 %

Powyżej 50

6

0,60 %

gospodarstwa w ha

Gospodarstwa małe, to jest o powierzchni od 1 do 10 ha stanowią aż 88,21 % ogólnej liczby
gospodarstw w gminie. Należy przyjąć, że struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych
jest bardzo rozdrobniona. Większość małych gospodarstw stale będzie poszukiwać dodatkowych,
pozarolniczych źródeł dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy
przyspieszyć tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej
gospodarstw.

RYCINA 13: Gmina Lubsza - charakterystyka ilościowa struktury agrarnej w 1997 roku.

1-2

2-5

5-10

10-20

20 i więcej

POWIERZCHNIA W HA
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Największe znaczenie w gminie mają następujące uprawy:
zboża - 67,7 % (w tym pszenica 30,5 %);
inne-17,2%;
ziemniaki - 5,8 %;
buraki cukrowe - 4,4 %;
rzepak ozimy - 2,5 %;
pastewne - 2,4 %.

Ogólnie można przyjąć, że na terenie gminy Lubsza uprawia się mało roślin wymagających dużej
chemizacji, to jest: pszenicy, rzepaku, buraka cukrowego. To zjawisko należy uznać za objaw
pozytywny w stosunku do obecności Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Dobre warunki glebowe
powodują że plony głównych ziemiopłodów są zbliżone do średnich wartości występujących w
województwie opolskim.

TABELA 26: Gmina Lubsza - ceny gruntów ornych w 2000 roku.
Klasa gruntu

Cena za 1 ha gruntu w złotych

II

5000

iii

4300

IV

3600

V

1300

VI

1300

TABELA 27: Gmina Lubsza - ceny użytków zielonych w 2000 roku.
Klasa użytków

Cena za 1 ha użytków zielonych w złotych

II

4300

III

3400

IV

2400

V

2400

W I połowie 1997 roku powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosiła 5547 ha, co stanowiło 26,08
% powierzchni gminy oraz 55,32 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Uzbrojonych w sieć
drenarską było 1214 ha gruntów ornych oraz 248 ha użytków zielonych. Szacuje się, że powódź z
lipca 1997 roku spowodowała zniszczenia urządzeń melioracyjnych od 60 do 80 %.
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TABELA 28: Gmina Lubsza - powierzchnie gruntów zmeliorowanych w 1997 roku.
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Powierzchnia gruntów zmeliorowanych ogółem

5547

Powierzchnia gruntów ornych zmeliorowanych

4051

Powierzchnia użytków zielonych zmeliorowanych 1496
Grunty orne uzbrojone w sieć drenarską

1214

Użytki zielone uzbrojone w sieć drenarską

248

Leśnictwo.
Gmina charakteryzuje się dużym zalesieniem. Lasy stanowią 45,72 % ogólnej powierzchni gminy, to
jest 9725 ha. Wchodzą one w skład Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zarządza nimi
Nadleśnictwo Brzeg, poprzez leśniczówki zlokalizowane we wsiach: Lubsza, Rogalice, Śmiechowice
oraz Dobrzyń. Z podziału administracyjnego Lasów Państwowych wynika, że gmina tereny leśne
gminy Lubsza zlokalizowane są w dwóch obrębach: Lubsza oraz Karłowice. We władaniu
gospodarstw indywidualnych znajduje się 41 ha, to jest 0,42 % gminnej powierzchni leśnej.

TABELA 29: Typy siedliskowe lasów w obrębach nadleśnictwa Brzeg, leżących w gminie Lubsza.
Siedliskowy typ lasu

Obręb Lubsza

Obręb Karłowice

ha

%

ha

%

Bór świeży

5,99

0,07 %

-

-

Bór mieszany świeży

2277,29

28,12%

1573,91

25,52 %

Bór mieszany wilgotny 35,53

0,44 %

548,42

8,89 %

Las mieszany świeży

2537,56

31,33 %

1170,71

18,98 %

Las mieszany wilgotny 1600,22

19,76 %

1318,64

21,38%

Las świeży

345,04

4,26 %

109,42

1,77%

Las wilgotny

1279,13

15,79 %

421,70

6,84 %

Ols

11,57

0,14%

8,69

0,14 %

Ols jesionowy

5,89

0,07 %

1,98

0,03 %

Las łęgowy

-

-

1014,94

16,45 %

Powyższe zestawienie wskazuje, że zdecydowaną dominacją wśród typów siedliskowych
analizowanych obrębów charakteryzują się: bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny oraz las
mieszany wilgotny. Na szczególną uwagę zasługuje tu obecność bardzo rzadkiego w tym regionie
typu siedliskowego - lasu łęgowego. Kompleksy tych lasów zlokalizowane są w dolinie Odry w
Obrębie Karłowice. Należą do najwartościowszych pod względem przyrodniczym lasów całego terenu
opracowania.
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Zgodnie z zarządzeniem nr 152 ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z
dnia 6 października 1994 roku, w Nadleśnictwie Brzeg lasy o powierzchni łącznej 11524 uznano za
lasy ochronne w następujących kategoriach ochronności:

Obręb Karłowice - 5279 ha:
lasy wodochronne - 5279 ha;
lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegającej ochronie gatunkowej - 76 ha.
Obręb Lubsza - 6245 ha:
lasy glebochronne - 8 ha;
lasy wodochronne - 6188 ha;
lasy na stałych powierzchniach badawczych - 8 ha;
lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wyłączone z użytkowania rębnego - 41
ha.
Leśnictwo, obok upraw oraz hodowli pełni istotną rolę w gospodarce gminy. Pozyskiwanie surowca
drzewnego jest źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców. Ze względu na ochronę stobrawskich
lasów przyjęto następujące wieki rębności dla panujących tutaj gatunków drzew:
dąb i jesion - 140 lat;
buk i jodła - 120 lat;
sosna, świerk, jawor i wiąz - 100 lat;
olsza, brzoza, grab, lipa i akacja - 80 lat;
osika i olsza odroślowa - 60 lat;
topola i wierzba - 40 lat.
Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymywanie i odtwarzanie ich charakteru,
zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
związanej z pozyskaniem drewna.

3. 4. Gospodarka mieszkaniowa.
Przeciętne wskaźniki dotyczące zamieszkania gminy wiejskiej Lubsza są zbliżone do poziomu
występującego w skali kraju i województwa opolskiego. Podobnie kształtuje się problematyka
związana z gospodarką mieszkaniową to jest:
ograniczone fundusze na remonty bieżące;
wysoka przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie;
wysoka przeciętna liczba osób na jedną izbę;
wciąż wysoki odsetek mieszkań o niskim standardzie.
Na terenie samorządu występuje głównie zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna. Ze względu na
bezpośrednie sąsiedztwo gminy z miastem Brzeg, jej podmiejskie wsie: Pisarzowice, Michałowice
oraz Kościerzyce stały się atrakcyjne pod względem budownictwa jednorodzinnego i zachodzą tam
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zalążki procesu urbanizacji. Powierzchnie działek wahają się od 700 do 2000 m2. Zespoły
wielorodzinne zlokalizowane są w miejscowościach: Rogalice, Mąkoszyce, Garbów, Kościerzyce
oraz Lubsza. Większość domostw powstało przed 1945 rokiem. Wymagają one kapitalnych
remontów, nierzadko nadają się już tylko do wyburzenia. Sytuacja lokalowa nieznacznie różni się od
uwarunkowań cechujących gminy wiejskie województwa opolskiego. Od samorządów miejskich
odróżnia je większa liczba izb oraz relatywnie mniejsza ilość mieszkań. Natomiast przeciętna ilość
osób w lokalu na wsi jest wyższa niż w mieście.

TABELA 30: Gmina Lubsza - zasoby mieszkaniowe w 1999 roku.
Wyszczególnienie

Gmina Lubsza

Ilość mieszkań ogółem

2329

Ilość izb ogółem

9754

Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu

4,19

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

3,64

Przeciętna ilość osób na 1 izbę

0,87
2

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m 81,8
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na 1 osobę

22,5

Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła w 1999 roku 190,5 tysięcy m2.

TABELA 31: Gmina Lubsza - budynki mieszkalne. Stan w 1999 roku.
Miejscowość

Ilość budynków mieszkalnych

Borucice

49

Błota + Leśna Woda

122

Czepielowice + Złotówka + Stawy

204

Dobrzyń

150

Kościerzyce

202

Lubicz

33

Lubsza

316

Mąkoszyce

122

Michałowice + Garbów

118

Myśliborzyce

43

Nowe Kolnie

43

Nowy Świat

45

Piastowice

41

43

Pisarzowice

106

Raciszów

40

Rogalice

87

Szydłowice

121

Roszkowice

76

Śmiechowice

53

Tarnowiec

105

TABELA 32: Zasoby mieszkaniowe budynków komunalnych, stanowiących własność gminy Lubsza
w 2000 roku
Wyszczególnienie

Gmina Lubsza

% ogółu zasobów

Budynki

25

1,1-9

Mieszkania

58

2,49

181

1,86

Izby
2

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2950

1,55

W 2000 roku z zasobów gminnych sprzedano osobom fizycznym jeden budynek, składający się z
mieszkania o powierzchni użytkowej 87 m2. Nie odnotowuje się statystyk dotyczących mieszkań
nowo oddanych do użytku, ponieważ samorząd nie prowadzi tego typu inwestycji. Przekazano
natomiast 0,3 ha gruntów osobom fizycznym, na których zrealizowane zostaną 2 mieszkania w
systemie jednorodzinnym.

TABELA 33: Gmina Lubsza - budownictwo mieszkaniowe w 1999 roku.
Wyszczególnienie

Gmina Lubsza

Ilość mieszkań oddanych do użytku

11

Ilość izb oddanych do użytku

49

Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań w m2 1642
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 149,3
oddanego do użytku w m2

Całość inwestycji została zrealizowana jako budownictwo indywidualne.
Obecnie cena 1 m2 terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe wynosi od 7 do 10
złotych, natomiast cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych 300 złotych. Na
początku 2001 roku 15 rodzin oczekiwało na przydział mieszkania komunalnego.
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TABELA 34: Gmina Lubsza - tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe według
obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowość Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Lubsza

Zabudowa wzdłuż drogi do Piastowie oraz trasy nr 39; Możliwość lokalizacji w lukach
istniejącej zabudowy.

Borucice

Lokalizacje w obrębie zabudowy istniejącej oraz uzupełnienie w lukach.

Rogalice

Zabudowa w obrębie terenów zainwestowanych: rejon tartaku oraz cmentarza;
Możliwość budownictwa „plombowego" oraz przekształceń zabudowy istniejącej.

Raciszów

Możliwość budownictwa „plombowego" oraz przekształceń zabudowy zagrodowej na
cele nierolnicze.

Mąkoszyce

Zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowo - usługowa wzdłuż drogi do Bąkowie;
Budownictwo jednorodzinne przy drodze do Roszkowic; Możliwość nowej zabudowy
w obrębie terenów zainwestowanych oraz przekształceń zabudowy zagrodowej.

Nowy Świat Zabudowa jednorodzinna wzdłuż północnego pasa drogi do Rogalic oraz w centralnej
części wsi; Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych
jako uzupełnienie w lukach.
Tarnowiec

Budownictwo jednorodzinne wzdłuż drogi do Mąkoszyc; Możliwość realizacji nowej
zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako uzupełnienie w lukach.

Roszkowice Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako
uzupełnienie w lukach.
Lubicz

Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako
uzupełnienie w lukach.

Śmiechowice Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako
uzupełnienie w lukach.
Czepielowice

Nowa zabudowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo - usługowa w południowo wschodniej części wsi; Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów
zainwestowanych jako uzupełnienie w lukach.

Nowe Kolnie

Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako
uzupełnienie w lukach.

Kościerzyce

Nowa zabudowa jednorodzinna w północnej części wsi; Możliwość realizacji nowej
zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako uzupełnienie w lukach.

Pisarzowice

Nowe tereny pod zabudowę jednorodzinną w centralnej oraz zachodniej części wsi;
Możliwość realizacji nowej zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych jako
uzupełnienie w lukach.

Piastowice

Nowa zabudowa wzdłuż drogi Lubsza - Pisarzowice; Możliwość realizacji w lukach
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istniejącej zabudowy.
Michałowice

Nowe budownictwo mieszkaniowe w południowej części wsi; Możliwość realizacji w
lukach istniejącej zabudowy.

Myśliborzyce

Nowa zabudowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo - usługowa wzdłuż głównej drogi
w granicach istniejącej zabudowy.

Szydłowice

Nowa zabudowa jednorodzinna wzdłuż drogi do Myśliborzyc; Możliwość realizacji w
lukach istniejącej zabudowy;

Błota

Możliwość realizacji w lukach istniejącej zabudowy;
Tereny pod budownictwo zagrodowe w pobliżu wsi
Szydłowice;
Nowa zabudowa jednorodzinna wzdłuż drogi głównej.

Dobrzyń

Możliwość realizacji w lukach istniejącej zabudowy; Nowa zabudowa w pasach przy
drogach.

Powierzchnie działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne wynoszą od 700 do 900 m2,
natomiast pod mieszkaniowo - usługowe od 1000 do 1500 m2. Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich
miejscowości.
Stopień zainwestowania obszarów wyznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 50%. Pozostała rezerwa w zależności od
intensywności zabudowy zapewni wybudowanie kilkudziesięciu domostw. Obecne zapotrzebowanie
mieszkańców gminy oraz postępujący proces suburbanizacji miasta powiatowego Brzeg powoduje, że
istnieje potrzeba wyznaczenia dodatkowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

4. Infrastruktura techniczna.
4.1. Komunikacja.
Z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych położenie gminy jest korzystne. Już
od początku istnienia państwa polskiego przez analizowany region przebiegały szlaki łączące Śląsk z
Małopolską. Dzisiaj kilkanaście kilometrów od południowych granic gminy przebiega główna linia
komunikacyjna południowej Polski –
Autostrada A 4.
odrzańska droga wodna
magistralna linia kolejowa nr 136E59 relacji Wrocław - Brzeg - Opole - Kędzierzyn KoźleRacibórz - Ostrawa;
linia kolejowa nr 132E30 relacji Wrocław - Brzeg - Opole - Katowice - Kraków.

Funkcje uzupełniające do wyżej przedstawionych uwarunkowań pełnią:
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alternatywna dla autostrady A 4 droga nr 94;
linia kolejowa pierwszorzędnego znaczenia nr 277 relacji Opole Groszowice Wrocław Brochów.

Drogi krajowe:
Przez obszar gminy Lubsza przebiega droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki - Strzelin - Wiązów Owczary - Brzeg - Lubsza - Namysłów - Kępno. Stanowi ona alternatywne połączenie drogi nr 8
pomiędzy Łagiewnikami a Kępnem z pominięciem Wrocławia. Trasa ma również znaczenie
regionalne, ponieważ stanowi składnik skomunikowania południowej części województwa
dolnośląskiego z wylotem na Warszawę, rozprowadzając wcześniej ruch w kierunku Opola. Zarząd
nad drogą sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Południowy w Opolu.
Drogi wojewódzkie:
Trasa nr 457 Brzeg - Dobrzeń Wielki jest drogą o znaczeniu regionalnym. Obsługuje głównie ruch
lokalny w kierunku Brzegu oraz Opola dla mieszkańców gmin: Lubsza, Popielów, Dobrzeń Wielki.
Droga znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Drogi powiatowe:
nr 27135: droga przez wieś Raciszów - długość 0,8 km;
nr 27137: Biskupice Oławskie - Mąkoszyce - 7,8 km;
nr 27138: Mąkoszyce - Nowy Świat - 1,77 km;
nr 27141: Mąkoszyce - Bąkowice - 0,98 km;
nr 27146: Dobrzyń - Śmiechowice - 10,9 km;
nr 27147: Śmiechowice - Karłowice - 5,56 km;
nr 27157: Michałowiczki - Nowe Kolnie - 8,53 km;
nr 27158: Kościerzyce - Czepielowice - 3,25 km;
nr 27167: Dobrzyń - Michałowice - 5,97 km;
27142: Mąkoszyce - Kurznie - 5,28 km;
nr 27145: Czepielowice - Roszkowice - 3,09 km;
nr 27168: Dobrzyń - granica województwa (Bystrzyca) - 2,46 km;
nr 27169: Leśna Woda - Szydłowiec - 4,08 km; .
nr 27170: Błota - Dobrzyń;
nr 27171: droga przez przysiółek Lednica - 0,76 km;
nr 27188: Świerczów - Mąkoszyce - 4,61 km;
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nr 27192: Dobrzyń - granica województwa (Wójcice) - 3,12 km;
nr 27198: Nowy Świat - Tarnowiec - 1,99 km.
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Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wynosi 70,95 km. Są one pod
nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu

Drogi gminne:
Do większości wsi można dojechać ulicą asfaltową. Wśród 281 km dróg będących w zarządzie
gminnym 76 km to trasy o nawierzchni twardej. Obecnie prowadzona jest nowa inwentaryzacja dróg
gminnych.

TABELA 35: Gmina Lubsza - drogi gminne w 1999 roku (w km).
W tym o nawierzchni twardej
Gmina

Lubsza

Ogółem

281

razem

76

w tym o nawierzchni ulepszonej
razem

w % ogółu

34

12,1%

31 XII 1999 roku na terenie gminy Lubsza zarejestrowanych było 3945 pojazdów mechanicznych.

TABELA 36: Gmina Lubsza - zarejestrowane pojazdy mechaniczne. Stan na koniec 1999 roku.
Gmina

Ogółem

W tym samochody
osobowe

ciężarowe

osobowe

ciężarowe

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności
Lubsza

3945

2724

357

321
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Wartości charakteryzujące ilości posiadanych pojazdów na 1000 ludności są jednymi z najwyższych
na terenie województwa opolskiego. Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej,
obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) Brzeg. Dzięki niej można
bezpośrednio dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz miejscowości sąsiednich, takich jak: Brzeg,
Namysłów, Opole, Popielów, Dobrzeń Wielki. Na dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej nr
277 relacji Opole Groszowice - Karłowice - Jelcz Laskowice - Wrocław Brochów prowadzony jest
głównie ruch towarowy o dużym natężeniu. Na terenie gminy zlokalizowane są cztery stacje kolejowe.
Są to: Tarnowiec Brzeski, Mąkoszyce, Rogalice, Borucice. Ruch pasażerski to dwie pary pociągów
osobowych w kierunku Wrocławia i Opola. Fakt istnienia dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi
prestiż gminy oraz stanowi istotny argument pozwalający stymulować jej rozwój gospodarczy.
Zwłaszcza w zakresie funkcji pozarolniczych.
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4. 2. Zaopatrzenie w wodę 1 kanalizacja.
Zaopatrzenie w wodę.
W 2000 roku gmina Lubsza była zaopatrywana przez sieć wodociągową o długości 100,1 km z 1921
połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. Ogółem zwodociągowanie jednostki
samorządowej szacowane jest na około 90 % {19 sołectw). Do wsi nie objętych zbiorczą siecią
wodociągową należą: Roszkowice, Rogalice, Borucice oraz Leśna Woda.
Do obiektów zaopatrujących gminę wodą należą ujęcia w Śmiechowicach oraz Nowym Świecie.
Zlokalizowany na północy Raciszów ma wodociąg zasilany z miejscowości Minkowskie położonej w
sąsiedniej gminie.
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Śmiechowice zlokalizowana jest w odległości 1,5 km od wsi. Woda
ze studni głębinowych, dla których zatwierdzone zasoby wynoszą 94,3 m3 / h, podawana jest pompami
głębinowymi do SUW gdzie podlega wstępnej areacji. Następnie magazynowana jest w zbiorniku
wyrównawczym o pojemności V = 300 m3.
SUW w Nowym Świecie zlokalizowana jest w odległości 50 m na południe od granic wsi. Woda ze
studni głębinowych posiada zatrwierdzone zasoby 38,6 m3/h. Kolejne procesy zachodzą analogicznie
do SUW Śmiechowice. Zbiornik wyrównawczy w Nowym Świecie ma pojemność 150 m3.
Łącznie za 1999 rok zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe wyniosło 198,4 dam3,
co daje 23,4 m3 na 1 mieszkańca gminy. Dobowe zapotrzebowanie Gminy na wodę wynosi 700 m3.

TABELA 37: Gmina Lubsza - dane charakteryzujące infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w
1999 roku
Wyszczególnienie

Gmina Lubsza

Długość sieci wodociągowej w km

84,4

Długość sieci kanalizacyjnej w km

1,6

Połączenia wodociągowe do budynków mieszkalnych 1631
Połączenia kanalizacyjne do budynków mieszkalnych 9
Zużycie wody z wodociągów w dam3
3

198,4

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m

23,4

Zdroje uliczne

0

TABELA 38: Gmina Lubsza wyposażenie wsi siecią wodociągową w 1999 roku.
Miejscowość

Ilość przyłączy

I Długość sieci w km

Borucice

0

0,0

Błota

82

3,5

Czepielowice

197

9,8

Dobrzyń

162

6,3
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Kościerzyce

219

9,7

Lubicz

50

3,8

Lubsza

354

22,0

Mąkoszyce

112

3,8

Michałowice

138

5,6

Myśliborzyce

58

1,5

Nowe Kolnie

46

5,9

Nowy Świat

28

1,4

Piastowice

37

4,6

Pisarzowice

148

5,3

Raciszów

41

3,7

Rogalice

0

0,0

Szydłowice

116

4,8

Roszkowice

0

0,0

Garbów

0

0,0

Śmiechowice
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1,6

Tarnowiec

85 |

5,2

Do 2002 roku planuje się pełne zwodociągowanie gminy.

Kanalizacja.
Na terenie gminy brak jest systemów do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jedyna oczyszczalnia
o mocy przerobowej 113 m3 / dobę, obsługuje PGR Mąkoszyce oraz pobliskie osiedle mieszkaniowe.
Gmina posiada opracowany plan skanalizowania całego obszaru samorządu.

4. 3. Inne media infrastruktury technicznej.
Sieć gazowa.
Na obszarze gminy Lubsza nie ma sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, która umożliwia pobór
medium odbiorcom indywidualnym. Mieszkańcy poszczególnych wsi zaopatrywani są w gaz
bezprzewodowy. Przez obszar gminy nie przebiegają także gazociągi wysokiego ciśnienia należące do
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Ciepłownictwo.
Potrzeby grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców gminy pokrywane są ze źródeł lokalnych,
do których należą piece opalane węglem, koksem, olejem lub gazem.
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Energetyka.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się za pomocą Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 110
/15 kV „Pawłów".
Przez teren gminy przebiegają jednotorowe linie energetyczne wysokiego napięcia, należące do
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, w następujących relacjach:
Dobrzeń - Pasikurowice - 400 kV;
Dobrzeń - Trębaczew - 400 kV
oraz linie będące w gestii Zakładu Energetycznego Opole SA:
Dobrzeń - Hermanowice - 110 kV;
Siołkowice - Pawłów - 110 kV.
Energię elektryczną niskiego napięcia pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw.

Telekomunikacja.
Gmina Lubsza wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki
włączeniu do centrali obsługującej przepływ automatyczny. Zwiększa się liczba numerów
telefonicznych. W każdym sołectwie zainstalowani są abonenci. Umożliwia to nawiązanie łączności
praktycznie z całym światem

TABELA 39: Gmina Lubsza - podstawowe dane z zakresu łączności w 1999 roku.
Placówki pocztowe

Standardowe

i usług

łącza

telekomunikacyjnych

główne

Gmina

na 10
ogółem tysięcy
ludności

na
100

Abonenci

radia
na

ogółem 1000

km2

telewizji
na

ogółem 1000

ludności

na
ogółem 1000

ludnośc

ludności

i
Lubsza

5

5,9

2,4

629

74,1

1823

214,9 1807

213

Według danych z 1999 roku w gminie zarejestrowanych było 629 abonentów telefonii przewodowej.
Na 1000 ludności przypada więc 74,1 numerów telefonicznych. Jest to jeden z najniższych
wskaźników wśród gmin województwa opolskiego.
Cały obszar samorządu znajduje się w zasięgu działania telefonii komórkowej sieci GSM: Plus GSM,
Era GSM, Idea Centertel oraz NMT Centertel. Stacje przekaźnikowe zlokalizowane są głównie
wzdłuż drogi krajowej nr 39. W gminie jest 5 placówek pocztowych, świadczących także usługi
telekomunikacyjne. Daje to 5,9 placówki na 10 tysięcy ludności. Jest to wskaźnik przeszło dwa razy
wyższy od średniej w województwie opolskim.
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4. 4. Pozostałe działalności komunalne.
Cmentarze.
Na terenie gminy Lubsza funkcjonuje 11 cmentarzy parafialnych. Nie ma cmentarzy komunalnych.
Zlokalizowane są w następujących miejscowościach:
•

Lubsza - 1 ha; Borucice - 0,16 ha;

•

Mąkoszyce - 1,66 ha; Tarnowiec - 0,76 ha;

•

Roszkowice - 0,70 ha;

•

Czepielowice - 1,49 ha;

•

Kościerzyce - 0,83 ha;

•

Michałowice - 0,81 ha;

•

Szydłowice - 0,94 ha;

•

Błota - 0,60 ha; .

•

Dobrzyń-0,76 ha.

Łączny areał cmentarzy wynosi 9,71 ha. Istniejące miejsca pochówku zaspokoją potrzeby
mieszkańców, w zależności od sołectwa do 2005 - 2010 roku. Na terenie gminy nie ma grzebowiska
dla zwierząt. Korzysta się z obiektu w Węgrach pod Opolem.

Obiekty obrony cywilnej.
Na wypadek zagrożeń funkcje schronu pełni piwnica Urzędu Gminy w Lubszy. Poza tym nie ma
innych obiektów obrony cywilnej.

Gospodarka odpadami.
Na terenie gminy nie ma zorganizowanego składowiska odpadów komunalnych. W północnej części
gminy, 2 km na południowy - wschód od miejscowości Raciszów deponowane są odpady Zakładów
Garbarskich z Brzegu. Składowisko to zbudowane zostało z uwzględnieniem wszelkich norm
ekologicznych. Zlokalizowane jest w dawnym wyrobisku pożwirowym o powierzchni kwater do
składowania około 8037 m3 oraz kubaturze 17108 m3. Wokół wysypiska utworzono pas zieleni
ochronnej. Inspektorat Ochrony Środowiska dopuścił tam również deponowanie odpadów z pobliskich
wsi.
Organizację gospodarki stałymi odpadami komunalnymi prowadzi Zakład Higieny Komunalnej sp. z
o. o. w Brzegu. Zakład realizuje usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ich wywozu
na zorganizowane składowisko zlokalizowane w miejscowości Gać na pograniczu gmin wiejskich
Oława oraz Brzeg. Umowa została podpisana do 2030 roku.
Stałe odpady gromadzone są w systemie 599 sztuk małych pojemników o pojemności 110 litrów
ustawianych na terenach posesji prywatnych. Obiekty użyteczności publicznej wyposażone są w 180
sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów. Zlokalizowane są one w ogólnie dostępnych punktach.
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W 1997 roku zbiórką i usługami wywozu stałych nieczystości komunalnych z posesji prywatnych oraz
obiektów użyteczności publicznej objętych było w gminie 2463 osób, co stanowiło 29,4 % ogólnej
liczby mieszkańców

TABELA 40: Gmina Lubsza - charakterystyka sposobu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych
w 1997 roku
Miejscowość

Liczba osób objęta regularną Liczba i rodzaj kontenerów
zbiórką odpadów

110 litrów

1100 litrów

Borucice

85

31

1

Błota

90

30

0

Czepielowice

240

80

2

Dobrzyń

132

40

4

Garbów

156

52

0

Kościerzyce

300

70

31

Lubicz

40

20

0

Lubsza

330

48

43

Mąkoszyce

110

43

40

Michałowice

200

0

20

Myśliborzyce

50

23

1

Nowe Kolnie

45

17

0

Nowy Świat

60

22

0

Piastowice

45

17

0

Pisarzowice

200

10

20

Raciszów

15

7

0

Rogalice

100

30

3

Roszkowiec

0

0

0

Szydłowice

40

16

2

Śmiechowice

75

7

10

Tarnowiec

150

36

3

Łącznie w 2000 roku z gminy Lubsza wywieziono 1064,88 tony odpadów komunalnych
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5. Obiekty i tereny chronione.
5. 1. Strefy i działalności ochronne.
Ochrona środowiska.
Obszar gminy w całości wchodzi w skład dwóch istotnych elementów krajowej sieci ekologicznej
ECONET - PL. Wzdłuż doliny Odry zlokalizowany jest obszar węzłowy biocentrum o znaczeniu
międzynarodowym 17 M „Obszar Doliny Środkowej Odry". Pozostałe tereny opracowania znalazły
się w obrębie obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym 10 K „Obszar Borów Stobrawsko Turawskich". Nadanie obszarom analizowanej gminy tak istotnej funkcji w przestrzennym systemie
ekologicznym Polski, uwarunkowało potrzebę powstania tutaj wielkoprzestrzennej formy ochrony
przyrody o wyższej randze. Walory przyrodnicze tych terenów, zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami, potwierdzają ich wysokie znaczenie w skali regionu, a w niektórych elementach kraju.
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 roku utworzono
Stobrawski Park Krajobrazowy. Jego areał na terenie gminy wynosi 8587,9 ha, co stanowi 40,37 %
powierzchni ogólnej. Wśród walorów decydujących o zasadności ochrony najwartościowszych
przyrodniczo obszarów gminy Lubsza w formie parku krajobrazowego są:
liczne gatunki roślin chronionych oraz rzadkich, wśród których są gatunki zagrożone w Polsce
oraz Europie;
zespoły i zbiorowiska roślinne, w tym wiele cennych i zagrożonych w skali kraju;
liczne populacje gatunków ptaków chronionych oraz innych zwierząt chronionych, w tym wiele
ginących i rzadkich, mających tutaj swoje najliczniejsze stanowiska w regionie, istotne w skali
Polski południowo - zachodniej;
jeden z większych i ważniejszych na terenie południowej Polski obszar wydmowy;
coraz rzadsze w górnej i środkowej Odrze, a tutaj stosunkowo dobrze zachowane ekosystemy
typowe dla dolin dużych rzek, w tym: starorzecza, kompleksy podmokłych grądów oraz łąk
zalewowych;
znaczenie tego terenu w krajowych koncepcjach organizacji przestrzennego systemu ochrony
przyrody (WSOCh - ECONET - PL);
bardzo wysoka lesistość terenu;
interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych przedzielonymi
leśnymi terenami wododziałowymi;
niska gęstość zaludnienia
nieznaczne zurbanizowanie i uprzemysłowienie;
zróżnicowane siedliskowo oraz gatunkowo wielkoprzestrzenne ekosystemy leśne, w tym coraz
rzadszych grądów i olsów;
liczne, najlepiej zachowane w regionie starorzecza i wartościowe przyrodniczo stawy
hodowlane;
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wielkoprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk, stanowiących ostoję licznych gatunków
zwierząt i roślin;
unikalne w skali regionu walory krajobrazowe.

Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku definiuje rezerwat przyrody jako „obszar
obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki
roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych,
przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych". Tworzenie rezerwatów ścisłych jest jedną z
podstawowych metod ochrony przyrody w ramach tak zwanej strategii zachowawczej, czyli
konserwatorskiej. Celem tej strategii jest utrzymanie w stanie możliwie niezmienionym obiektów o
wysokich

walorach

przyrodniczych,

jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

krajobrazowych

lub

kulturowych,

Częściowe rezerwaty przyrody są

przy

wykluczeniu

domeną

kierunku

biocenotycznego w ochronie przyrody. Ich tworzenie uzasadnione jest względami naukowymi,
dydaktycznymi i gospodarczymi. Dopuszcza się tutaj stosowanie określonych, w tak zwanych planach
ochrony, zabiegów hodowlano - pielęgnacyjnych dla osiągnięcia celu ochrony. Na terenie gminy
Lubsza występują cztery zatwierdzone rezerwaty leśne, o statusie rezerwatów częściowych. Łączny
areał rezerwatów przyrody wynosi 43,35 ha, co stanowi 0,2 % powierzchni ogólnej gminy. Należą do
nich:
„Leśna Woda":
Utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 roku o
powierzchni 20,94 ha, w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia z
udziałem modrzewia europejskiego. Przeciętny wiek drzewostanu wynosi około 160 lat.
„Lubsza":
Utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku o
powierzchni 15,85 ha, dla ochrony pozostałości naturalnego lasu mieszanego, głównie bukowo dębowego.
„Rogalice":
Jest to rezerwat drzewostanowy o niewielkiej powierzchni 6,06 ha. Podstawę prawną jego utworzenia
stanowi zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 roku.
Powstał on w celu ochrony naturalnych fragmentów leśnych z olszą czarną jesionem wyniosłym,
bukiem zwyczajnym i świerkiem pospolitym.
„Śmiechowice":
Powstał na obszarze zaledwie 0,50 ha, zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z
dnia 17 września 1952 roku, w celu ochrony 190 letnich okazów modrzewia europejskiego,
wprowadzonych na Opolszczyznę na początku XIX wieku
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Gminny zasób przyrodniczy uzupełnia 15 pomników przyrody, których wykaz znajduje się w
załączniku do Studium. Według art. 28 ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku
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pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o
szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w
szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie". Pomniki przyrody są
ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory
dydaktyczne i edukacyjne.
Parki podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Podlegają ochronie jako zabytki kultury.
Jednak duże walory przyrodnicze ich terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów
zurbanizowanych dla których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną predysponują
do przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na terenie gminy
Lubsza zlokalizowanych jest 7 parków o łącznym areale ponad 20 ha. Występują one W
miejscowościach: Garbów, Michałowice, Nowy Świat, Pisarzowice oraz:
Mąkoszyce:
Park dworski o powierzchni 5,4 ha z XIX wieku. Dominujące składniki drzewostanu to: lipa 30 %,
świerk 20 %, dąb 10 %, akacja z samosiewu 40 %. Drzewa niektórych gatunków (lipa, dąb) mają po
150 lat. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 121 / 84.
Lubsza:
Areał 5,99 ha, z czego zadrzewienia to 1,5 ha. Dominujące składniki drzewostanu to: brzoza 40 %,
świerk 30 %, sosna 10 %, akacja 10 %, dąb 10 %.
Rogalice:
Park o powierzchni 1 ha z XIX wieku. Obszar porastają w większości gatunki liściaste, często
egzotyczne i rzadkie. Jeden z orzechów - orzech czarny jest chroniony w postaci pomnika przyrody.
Chroniony jest tu również dąb szypułkowy o obwodzie pnia około 600 cm. Park wpisany jest do
rejestru zabytków pod numerem 189 / 88.
Prawne zabezpieczenie w zakresie polityki ekologicznej powoduje, że walory naturalne północno zachodniej części województwa opolskiego pozostaną pod ochroną. Ponadto istniejące zasoby
przyrodnicze gminy stwarzają warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz gospodarki leśnej.

Ochrona przeciwpowodziowa.
Obszar gminy Lubsza należy do dorzecza Odry, która przepływa w południowo - zachodniej części
gminy, przyjmując rzeki: Śmieszka, Smortawa, Odrzyca, Kanał Bystrzycki. Teren charakteryzuje się
dużym zagęszczeniem cieków powierzchniowych, szczególnie pas terenu ciągnący się od Nowych
Kolni przez Czepielowice, Lubszę do Dobrzynia. Mała deniwelacja terenów oraz trudne warunki
powierzchniowe, powodują że około 30 % użytków rolnych jest okresowo zawilgoconych, a około 3%
stale zawilgoconych.
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Na prawym brzegu Odry w granicach gminy Lubsza znajduje się 49,6 km wałów
przeciwpowodziowych klasy IV zbudowanych przed 1939 rokiem. Chronią one tereny o areale 4470
ha. Wzdłuż rzeki Stobrawy jest 8,2 km wałów IV klasy, również sprzed 1939 roku, chroniących
grunty o powierzchni około 360 ha. Administruje nimi oddział Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Brzegu.

TABELA 41: Gmina Lubsza - długość wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze.
Lokalizacja:
Rzeka km rzeki od -

Długość
Miejscowość odcinka

do

Średnia

Powierzchnia

szerokość

chroniona

korony w km w m

w ha

4,15

2,2

456

polder Oława Szydłowice 0,70

2,2

198

Odra

205,5-204,5

Szydłowice 1,45

2,2

397

Odra

204,5- 198

Pisarzowice 5,90

2,2

590

Odra

198-191

Kościerzyce 6,35

2,8

729

Odra

194-195

Kościerzyce 0,62

2,8

-

Odra

191 - 188

Nowe Kolnie 4,57

2,8

191

Odra

205,5

Błota

Właściwy dla gminy Lubsza wodowskaz dla rzeki Odra znajduje się na moście w Brzegu. Od 1
października 1998 roku przyjmuje się za ostrzegawczy stan na poziomie 350 cm, natomiast alarmowy
- 400 cm. Podczas powodzi z lipca 1997 roku odnotowano na tym wodowskazie stan maksymalny 540
cm. Na rzece Stobrawa dla przekroju Wapienniki stan ostrzegawczy kształtuje się na poziomie 250
cm, a alarmowy 320 cm.
W lipcu 1997 roku praktycznie wszystkie przerwania wałów przeciwpowodziowych miały miejsce na
prawym brzegu Odry. Na tym odcinku mają one wysokość 3,5 m nad poziomem terenu, a ich przekrój
poprzeczny wynosi średnio około 35 m2. Największe przerwania wystąpiły tam, gdzie wały mają
poprzeczne usytuowanie do nurtu rzeki. Odnotowano je w rejonach:
Nowe Kolnie - rozmyło wał na długości 1,5 km i kubaturze około 50000m3;
Pisarzowice - Kościerzyce - długość rozmytego wału wyniosła 3 km o kubaturze 105000 m3;
Szydłowice - Garbów - rozmyty wał miał długość 2 km i kubaturę około 70000 m3.
Główne strugi wód powodziowych Odry kierowały się na miejscowości: Czepielowice, Piastowice,
Pisarzowice i Dobrzyń. Przybliżony zasięg powodzi na terenie gminy określa linia wyznaczona przez
miejscowości: Nowe Kolnie - Śmiechowice - Lubicz - Lubsza - fragment lasów aż po Borucice i dalej
do wsi Leśna Woda na granicy z województwem dolnośląskim.
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Zalane zostały następujące sołectwa:
Lubsza;
Dobrzyń;
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Kościerzyce;
Szydłowice;
Błota;
Piastowice;
Czepielowice;
Michałowice;
Pisarzowice;
Myśliborzyce;
Nowe Kolnie;
Śmiechowice;
Lubicz.

TABELA 42: Gmina Lubsza - szacunkowe straty powodziowe w 1997 roku.
Wyszczególnienie

Gmina Lubsza

% zalanej powierzchni gminy

68,9 %

Powierzchnia zalanych upraw rolnych

5000 ha

Liczba zalanych miejscowości

13

Liczba powodzian (rodzin)

1776

Liczba zalanych gospodarstw

1751

Liczba uszkodzonych budynków mieszkalnych i 2076
komunalnych
Mieszkania komunalne - straty w złotych

360000

Placówki publiczne - straty w złotych

1325000

Infrastruktura komunalna - straty w złotych

1113000

Prowadzone po powodzi prace modernizacyjne, polegające na odbudowie, przebudowie oraz
realizowaniu nowych obwałowań przeciwpowodziowych zapewniają bezpieczeństwo jedynie dla tak
zwanej 1 % wody powodziowej. Ponadto istnieje konieczność dalszej modernizacji wałów
przeciwpowodziowych i rowów melioracyjnych, a także przywrócenia pełnej wartości użytkowej
gruntów ornych, zniszczonych podczas powodzi.

Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie samorządu funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Wszystkie
oddziały są ze sobą w stałej łączności. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej usytuowana jest w
mieście Brzeg. Jednostki OSP zlokalizowane są w następujących miejscowościach:
Dobrzyń;
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Błota;
Szydłowice; Michałowice;
Kościerzyce;
Czepielowice;
Lubsza;
Rogalice;
Mąkoszyce.
Usytuowanie i wielkość terenów zajmowanych przez służby przeciwpożarowe według aktualnych
potrzeb są wystarczające.

Strefy ochronne.
Na obszarze gminy podlegają ochronie przyrodniczo - rolniczej:
Stobrawski Park Krajobrazowy;
Rezerwaty przyrody: Lubsza, Leśna Woda, Rogalice, Śmiechowice;
Obszar węzłowy biocentrum o znaczeniu międzynarodowym 17 M. „Obszar Doliny
Środkowej Odry";
Ciągi ekosystemów łąkowo - wodnych wzdłuż rzek: Odry, Smortawy, Stobrawy, Odrzycy,
Śmieszki;
Pomniki przyrody;
Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych;
Istniejące ciągi zadrzewione;
Grupy śródpolnej zieleni wysokiej;
Cały areał gruntów rolnych zaliczanych do II-III klasy bonitacyjnej.

Cmentarze - strefy ochrony sanitarnej - 50 m:
Dobrzyń;
Szydłowice;
Kościerzyce;
Lubsza;
Michałowice;
Czepielowice;
Tarnowiec;
Mąkoszyce;
Błota;
Borucice i Roszkowice - 150 m - do czasu zainstalowania sieci wodociągowej.
Nowe Kolnie i Pisarzowice - 50 metrowa strefa po nieczynnym cmentarzu.
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Ujęcia wody:
SUW Nowy Świat:
Strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej - 20 x 20 m, natomiast pośredniej oraz zasobów wodnych
- 400 m.
SUW Śmiechowice:
Strefa ochrony bezpośredniej dla studni wynosi R = 8 m, pośrednia strefa wewnętrzna So = 64 m,
Su = 60 m, strefa ochrony pośredniej zewnętrznej 1100 m.
W obrębie stref ochronnych bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód zabrania się:
wydobywania na kierunku dopływu wód: piasków, żwiru oraz innych materiałów
budowlanych;
lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych oraz wylewisk gnojowicy;
lokalizowania nowych ujęć wody nie związanych z przedmiotowym wodociągiem;
przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych;
wprowadzanie ścieków bezpośrednio do gruntu;
stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin;
lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierząt; budowy parkingów samochodowych oraz
obozowisk.

Energetyka:
Dla napowietrznych linii elektrycznych i elektroenergetycznych strefa ochronna znajduje się w pasie o
szerokości 40 m. Stacje transformatorowe powinny mieścić się w rezerwowanym pod nie obszarze o
wymiarach 150 m x 80 m. Faktyczne zapotrzebowanie na teren rezerwowany pod instalacje
elektroenergetyczne może okazać się mniejsze. Wymaga to zaopiniowania przez gestora sieci.
Telekomunikacja:
Strefą ochronną obejmuje się maszty telefonii cyfrowej GSM. Określony areał jest ogrodzony i
obejmuje obszar zależny od wysokości masztu - od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Obiekty wojskowe i obrony cywilnej: Ochronie podlegają obiekty obrony cywilnej: studnie zapasowe;
obiekty wojskowe istotne dla bezpieczeństwa kraju. Gabaryty i parametry ochronne określają
właściwe organy wojskowe i obrony cywilnej.

Drogi:
Strefy ochrony wynikające z przepisów szczególnych przedstawione są w poniższej tabeli.
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TABELA 43: Minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z
pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach).
Typ drogi

Klasa

Obiekty mieszkaniowe i użyteczności Budynki szpitalne, sanatoria

techniczna publicznej
jedno

i wymagające szczególnej
- wielo

- ochrony

kondygnacyjne

kondygnacyjne

120

150

300

Międzyregionalne GP

50

70

200

Krajowe

GP, G, Z

30

40

130

Wojewódzkie

GP, G, Z

30

40

130

Powiatowe

G, Z, L, D 15

20

80

Gminne

G, Z, L, D 15

20

80

Autostrada

A

regionalne

Inne:
Dla obiektów typu: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
magazyny nawozów oraz środków ochrony roślin, baz maszynowych, ferm hodowlanych, stacji paliw
płynnych - strefy ochronne wyznaczane są indywidualnie.
W bezpośrednim obszarze zajmowanym przez tereny chronione wprowadza się zakaz lokalizacji
nowej zabudowy mieszkaniowej, obiektów służby zdrowia, oświaty oraz sporu i rekreacji. Wskazane
jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej.

5. 2. Ochrona zabytków.
Zabytki architektury i budownictwa występują na obszarze całej gminy. Są to: kościoły, plebanie,
kapliczki przydrożne, budynki mieszkalne i gospodarcze, wiejskie aleje, parki dworskie. Zachowały
one elementy pierwotnych układów urbanistycznych.
Zlokalizowano także 89 stanowisk archeologicznych. W Rogalicach, Lubszy, Pisarzowicach i
Tarnowcu odkryto pozostałości kultury łużyckiej, natomiast w Kościerzycach, Lubiczu oraz Lubszy
kultury neolitu. Na obszarze gminy podlegają ochronie konserwatorskiej:
pojedyncze obiekty zabytkowe w poszczególnych wsiach, wyszczególnione w załączniku do
Studium;
zabytkowe parki we wsiach:
Mąkoszyce;
Rogalice;
Pisarzowice;
Garbów;
Lubsza;
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Michałowice;
Nowy Świat.
pojedyncze pomniki przyrody;
stanowiska archeologiczne, wyszczególnione w załączniku do Studium

W okresie powojennym stopień zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy nie
uległ zasadniczym zmianom. Obecnie na terenie samorządu 14 obiektów, znajdujących się w rejestrze
zabytków, objętych jest ochroną konserwatorską. Pozostałe 666 są w spisie konserwatorskim. Znaczna
większość obiektów pochodzi z XIX i początku XX - wieku. XVIII - wieczne i starsze są nieliczne.
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6. Strategia Rozwoju Gminy.
Gmina Lubsza posiada opracowaną w 1999 roku Strategię Rozwoju. Ważnym etapem pracy nad tym
dokumentem, wykonanym przez Radę Liderów Lokalnych, była analiza SWOT. Przeprowadzono ją
na podstawie diagnozy sytuacji wykonanej w ramach prac analitycznych. Na warsztatach
strategicznych wielokrotnie weryfikowano i uściślano sporządzoną analizę SWOT, aby jak najlepiej
odzwierciedlała faktyczny stan oraz potencjał gminy. Analizę wykonano w 6 obszarach tematycznych:

6.1. Ludność.
Mocne strony:
potencjał ludzi młodych;
wysoki potencjał intelektualny ludności;
brak podziałów etnicznych;
przewaga ludności w wieku produkcyjnym;
umiejętność przystosowania się do nowych warunków.

Słabe strony:
mała aktywność zawodowa i gospodarcza; brak inicjatywy społecznej;
niska świadomość ekologiczna;
duże bezrobocie;
nierównomierne rozmieszczenie ludności;
antagonizmy polityczne.

Szanse:
wzrost kwalifikacji mieszkańców;
możliwości do tworzenia nowych zakładów pracy;
gotowość ludzi do zmian;
młodzież szansą rozwoju kulturalnego gminy;
wykorzystanie doświadczeń mieszkańców, którzy osiągnęli sukces; osiedlanie się nowych
ludzi z miast.

Zagrożenia:
zubożenie mieszkańców;
wzrost zjawisk patologicznych;
odpływ młodych mieszkańców z gminy;
wzrost bezrobocia;
mała aktywność gospodarcza mieszkańców;
obniżanie się kwalifikacji długotrwale bezrobotnych;
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pogarszanie się stanu zdrowia mieszkańców.

6. 2. Osadnictwo.
Mocne strony:
bliskość ośrodków miejskich;
walory krajobrazowe i przyrodnicze;
tanie tereny budowlane;
dogodne powiązania komunikacyjne;
sypialnia i miejsce rekreacji ludzi biznesu.

Słabe strony:
tereny zagrożone występowaniem powodzi;
brak miejsc pracy;
brak uzbrojonych terenów pod budownictwo;
zły stan techniczny budynków mieszkalnych.

Szanse:
rozwój budownictwa dla agroturystyki;
przeznaczenie terenów na działki rekreacyjne dla mieszkańców miast;
rozwój budownictwa indywidualnego;
uzbrojenie terenów pod przyszłą zabudowę;
dobre połączenia drogowe z pobliskimi miastami.

Zagrożenia:
spadek budownictwa związany z obawami powodziowymi;
dekapitalizacja istniejącej bazy mieszkaniowej;
odpływ z terenów zalewowych ludzi najbardziej aktywnych;
mała estetyka zabudowań i miejscowości.

6. 3. Środowisko przyrodnicze.
Mocne strony:
brak negatywnego oddziaływania ze strony przemysłu;
duża lesistość i bogaty drzewostan;
czyste powietrze;
istniejące ośrodki turystyczne;
możliwość zwiększenia zalesienia;
istniejące rezerwaty przyrody;
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oznakowane szlaki turystyczne.

Słabe strony:
brak oczyszczalni ścieków;
brak melioracji i urządzeń wodnych;
depresyjny układ terenu;
brak gospodarstw agroturystycznych;
niska bonitacja gleb;
zła jakość wody pitnej;
słaba promocja turystyczna gminy.

Szanse:
możliwość rozwoju gospodarstw agroturystycznych;
promocja atrakcji przyrodniczych;
rozwój gospodarstw ekologicznych;
wykorzystanie łąk i pastwisk dla sportów konnych;
wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców;
realizacja programu ochrony terenów nad rzeką Odrą.

Zagrożenia:
brak dbałości mieszkańców o środowisko;
niebezpieczeństwo częstych zalewów; degradacja gruntów rolnych;
zanieczyszczenie środowiska ściekami;
zły stan melioracji.

6.4. Gospodarka i rynek pracy.
Mocne strony:
rezerwy na rynku pracy;
wzrost liczby zakładów usługowych;
wysoka lesistość;
własność prywatna gospodarstw rolnych i zakładów;
rozwój gospodarstw specjalistycznych;
bliskość i różnorodność rynków zbytu.

Słabe strony:
rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
brak przemysłu przetwórczego;
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ograniczony rynek pracy;
brak rynku zbytu dla rolnictwa;
niski dochód na 1 mieszkańca gminy;
brak miejscowego kapitału inwestycyjnego;
brak miejsc pracy dla absolwentów;
niskie zatrudnienie w przedsiębiorstwach pozarolniczych.

Szanse:
rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego;
rozwój gospodarstw specjalistycznych;
tworzenie rolniczych grup producenckich; wykorzystanie zasobów leśnych do przetwórstwa;
rozwój hurtowego handlu owoców miękkich;
rozbudowa bazy hotelarsko - gastronomicznej;
lokalizacja małych zakładów produkcyjnych;
powiększenie gospodarstw rolnych.

Zagrożenia:
niska efektywność produkcji rolnej;
spadek dochodów mieszkańców;
brak zakładów usługowych;
brak miejscowego kapitału;
znikoma liczba inicjatyw gospodarczych mieszkańców;
słaba infrastruktura obsługi rolnictwa;
migracje zarobkowe wykształconej młodzieży.

6. 5. Infrastruktura techniczna.
Mocne strony:
udział gminy w związku EKOGOK (gospodarka odpadami stałymi); prawidłowy układ sieci
komunikacyjnej;
wyszczególnione tereny pod inwestycje;
wystarczająco dostępna sieć energetyczna.

Słabe strony:
brak gospodarki wodnej;
brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
zły stan techniczny dróg powiatowych i gminnych
słaby wskaźnik telefonizacji;

71

brak uzbrojenia terenów inwestycyjnych;
zły stan kanalizacji burzowej;
niska częstotliwość kursowania komunikacji w gminie.

Szanse:
współpraca z innymi gminami;
dobra łączność z dużymi ośrodkami przemysłu i usług;
rozwój bazy i usług transportowych;
poprawa warunków sanitarnych gminy;
korzystanie z europejskich funduszy pomocowych.

Zagrożenia:
mała atrakcyjność terenów Inwestycyjnych;
zagrożenia podtopieniami;
niedoinwestowanie infrastruktury technicznej.

6. 6. Infrastruktura społeczna.
Mocne strony:
istniejąca, niewykorzystana baza kulturalna;
dobre warunki do uprawiania sportu i turystyki;
prawidłowa działalność ośrodków zdrowia;
dobra baza wypoczynkowa i rekreacyjna;
dobra dostępność do ośrodków klinicznych;
zadowalająca sieć sklepów spożywczych;
dobrze przygotowana kadra pedagogiczna;
gimnazjum na terenie gminy.

Słabe strony:
brak działalności kulturalno - oświatowej;
brak bazy małej gastronomii;
brak infrastruktury do uprawiania sportu w szkołach;
rozdrobnienie sieci szkolno - oświatowej;
zła dystrybucja środków pomocy społecznej;
brak bazy noclegowej;
słaba sieć warsztatów rzemieślniczych;
brak dostępu do domów opieki społecznej w gminie.
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Szanse:
promocja gminy;
wykorzystanie istniejących obiektów dla rozwoju turystyki;
stworzenie oferty wypoczynku dla mieszkańców pobliskich miast;
wykorzystanie istniejących obiektów kulturalnych;
włączenie się lokalnych autorytetów do rozwoju życia kulturalnego;
wykorzystanie bazy sportowej LZS;
zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz własnych środowisk;
powstanie szkoły średniej w gminie;
organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci spoza regionu.

Zagrożenia:
brak zainteresowania mieszkańców nowymi formami spędzania czasu wolnego;
słaby rozwój fizyczny i kulturalny młodzieży;
utrata tożsamości regionu; zanik więzi środowiskowych i wspólnotowych;
małe nakłady na służbę zdrowia;
niedostatek środków na: kulturę, oświatę oraz sport i rekreację.

7. Wnioski.
Gmina Lubsza zaliczana jest do rolniczych. Występujący na jej obszarze umiarkowany klimat oraz
dobrej jakości gleby sprzyjają większości rodzajów upraw.
Położenie gminy w regionie jest bardzo korzystne. Oprócz walorów naturalnych duże znaczenie dla
rozwoju ma przebieg przez jej teren sieci dróg lądowych. Szczególne znaczenie mają trasy:
nr 39 Łagiewniki - Kępno;
nr 457 Brzeg - Dobrzeń Wielki,
oraz bliskość Autostrady A 4.
Najcenniejsze są jednak walory naturalne gminy: lasy, ekosystemy łąkowo - wodne, siedliska wielu
rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt, które w dalszym ciągu powinny być chronione.
Południowa i środkowa część gminy położona jest na obszarze zagrożenia powodziowego. W czasie
powodzi z 1997 roku obszar ten uległ zalewowi. Przeprowadzone po powodzi prace modernizacyjne
zapewniają bezpieczeństwo jedynie dla tak zwanej 1 % wody powodziowej.
Teren zamieszkuje młoda demograficznie społeczność. Ponad 40% zameldowanych mieszkańców nie
ukończyło jeszcze 30 roku życia. Przyrost naturalny jest od kilku lat ujemny i wynosi -0,8 %o. Z
bilansu migracji wynika, że więcej osób opuszcza gminę niż do niej napływa. W obecnej
rzeczywistości, charakteryzującej gminy wiejskie, jest to zjawisko powszechne.
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Na obszarze 212,7 km2 zamieszkuje 8483 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia 40
osób/km2. Jest to typowy wskaźnik dla gmin wiejskich o znacznym udziale lasów w strukturze
przestrzennej.
Współczynnik obciążenia demograficznego, to jest stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do
liczebności wieku produkcyjnego wynosi 0,75. Jest on wyższy od średniej dla Polski - 0,68 oraz
województwa opolskiego - 0,62.
Gospodarka rolna daje zatrudnienie większości mieszkańców. Funkcje nierolnicze koncentrują się w
większych wsiach, to jest: Lubsza, Kościerzyce, Mąkoszyce, Pisarzowice. Gminnym ośrodkiem
administracyjnym jest Lubsza.
Transformacja systemowa w Polsce wymusiła szereg zmian, które niekorzystnie odbiły się na gminie.
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych spowodowała wzrost bezrobocia. Brak efektywnej
polityki rolnej prowadzonej przez rządy od 1990 roku sprawiły, że realne dochody mieszkańców
gminy obniżyły się w stosunku do lat 70 - tych i 80 - tych. Mimo rozwoju sektora usług,
sprywatyzowania handlu oraz innych branż gospodarki narodowej, gmina nadal zagrożona jest
bezrobociem strukturalnym. Ogólnie obecna sytuacja ekonomiczna gminy jest zła.

TABELA 44: Gmina Lubsza - dochody budżetu w 1999 roku (w tysiącach złotych).
Dochody budżetu gminy:
dochody własne
Gmina

Ogółem

w tym podatek
razem

Lubsza

10363,3

dotacje

3656,9

od

osób od

celowe
osób od

nieru

- z budżetu ogólne

prawnych

fizycznych chomości

państwa

4,3

1250,6

3195,3

691,7

subwencje

3381,6

RYCINA 19: Gmina Lubsza - struktura dochodów gminnego budżetu według rodzajów w 1999 roku

W 1999 roku dochody własne stanowiły 36 % wszystkich dochodów ogółem w budżecie gminy. Jest
to jeden z najniższych wskaźników w województwie opolskim.
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Standard życia jest zróżnicowany i nie można go jednoznacznie określić. Średni dochód na 1
mieszkańca kształtował się w 1998 roku w przedziale 1100 - 1200 złotych i był na przeciętnym
poziomie w porównaniu z innymi samorządami województwa opolskiego.

TABELA 45: Gmina Lubsza - dochody i wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca w 1999 roku (w
złotych).
Dochody

Wydatki
w tym

Gmina

Lubsza

ogółem

1223

dochody dotacje

celowe

z subwencje

własne

budżetu państwa

ogólne

431

377

399

ogółem

w tym inwestycyjne

1218

108

Rolnictwo pozostaje wiodącą funkcją gminy. Samorząd wyłącznie w oparciu o własne środki i
możliwości nie jest w stanie stworzyć warunków dla poprawy •struktury agrarnej indywidualnych
gospodarstw rolnych przez ich powiększenie scalenie. Mimo dobrych plonów oczekiwana jest
poprawa efektywności produkcji rolniczej. Promocji wymagają inne niż tradycyjne działalności
produkcyjne, to jest: turystyka, rekreacja, rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo rolne i usługi na rzecz
ludności. Szans na wzmocnienie potencjału ekonomicznego, nie tylko opartego na rolnictwie, należy
upatrywać w rozwoju małych zakładów rzemieślniczych oraz infrastruktury rekreacyjno turystycznej.
Wyżej wymienione zamierzenia, a także wykorzystanie pobliskiej lokalizacji miasta powiatowego
Brzeg, są szansą na ograniczenie wzrastającego na wsi bezrobocia.
Standard zamieszkania w gminie jest średni. Dalszemu rozwojowi musi ulec: telefonizacja oraz sieć
wodno - kanalizacyjna.
Dla inwestujących przedsiębiorców gmina oferuje ulgi podatkowe, wysoką jakość wody, główne
media infrastruktury technicznej oraz dostatek siły roboczej.

8. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy.
Ze sporządzonego na potrzeby studium opracowania „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
dla gminy Lubsza”, zawierającego analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy
demograficzne, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych
gminy oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wynika:
1) wpływ warunków środowiskowych na możliwość rozwoju gminy Lubsza można określić jako
sprzyjający, a rozpoznanie wymagań dotyczących ochrony cennych zasobów przyrodniczych i
wynikających stąd ograniczeń, wskazuje, że nie stanowią one istotnych barier dla rozwoju
nowoprojektowanych funkcji;
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2) warunki ekonomiczne i społeczne nie odbiegają od przeciętnych w województwie i nie
wskazują na znaczące potrzeby rozwojowe gminy;
3) analiza zachodzących w gminie zmian demograficznych wskazuje, że są one umiarkowanie
korzystne, a zmiany demograficzne w gminie Lubsza nie są znaczące w kontekście potrzeb
rozwoju gminy oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców;
4) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy przekraczają potrzeby
inwestycyjne związane z lokalizacją nowej zabudowy w granicach obszarów wskazanych w
studium - obszarów koncentracji zabudowy, obszarów produkcji rolniczej z rozproszoną
zabudową oraz także pozostałych obszarów funkcjonalnych;
5) dopuszczalne jest wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym
w zabudowie zagrodowej, a także pod zabudowę o funkcji usługowej oraz aktywności
gospodarczej, zgodnie z potrzebami uwzględniającymi obecne uwarunkowania planistyczne;
6) ze względu na istniejącą strukturę zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej czynnikiem
ograniczającym ilość terenów przeznaczanych pod zabudowę są wskaźniki urbanistyczne, nie
zaś granice obszarów funkcjonalnych;
7) zabudowa winna być lokalizowana w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej.
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LUBSZA

CZĘŚĆ II – KIERUNKI

Wrocław-Mannheim-Drezno-Berlin-Salzburg
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1. Wstęp - zdefiniowanie kierunków.
1.1. Kierunki rozwoju.
Zarząd Gminy Lubsza utrzymuje w mocy główne ustalenia dotychczas obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do wytycznych Studium zakłada koncentracje
inwestycji na 6 kierunkowych działaniach strategicznych.

I. Rolnictwo i leśnictwo
a)

Konieczność ochrony terenów upraw rolnych, w szczególności gruntów ornych o klasach
bonitacyjnych II-III,

b)

Przywrócenie pełnej wartości użytkowej gruntów ornych, zniszczonych podczas powodzi,

c)

Rozwój produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Czynnik sprzyjający to
bliskie położenie dużych rynków zbytu jakimi są aglomeracje: wrocławska i opolska,

d)

Przyspieszenie tempa restrukturyzacji sektora rolniczego, w kierunku trwałego rozdysponowania
gruntów rolnych oraz poprawy struktury agrarnej,

e)

Zalesienie terenów gleb o niskiej klasie bonitacyjnej, na których nie podejmie się działalności
rolniczej,

f)

Pielęgnacja istniejących oraz wprowadzenie nowych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych.

g)

Tereny skażone ekologicznie i przynoszące niewielkie korzyści ekonomiczne przeznacza się pod
rewaloryzację biologiczną,

h)

Zakaz zabudowy terenów rolnych nie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę.

II. Działalności gospodarcze.
a)

Należy intensywnie wykorzystać obecne rezerwy lokalizacyjne, przewidziane w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

b)

Lokalizację obiektów usługowych w sołectwach proponuje się sytuować tylko w granicach
obecnej zabudowy. Rekomenduje się zagospodarowanie istniejących budowli gospodarstw
rolnych.

c)

Przewiduje się przeznaczenie nowych terenów pod aktywności gospodarcze w sołectwach:
Tarnowiec, Raciszów, Mąkoszyce, Myśliborzyce.

III. Budownictwo mieszkaniowe.

a) Studium

podtrzymuje

zarezerwowany

w

obowiązujących

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego obszar pod budownictwo mieszkaniowe. Dotyczy to terenów w
następujących miejscowościach:
Lubsza;
Borucice;
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Rogalice;
Raciszów;
Mąkoszyce;
Nowy Świat;
Tarnowiec;
Roszkowice;
Lubicz;
Śmiechowice;
Czepielowice;
Nowe Kolnie;
Kościerzyce;
Pisarzowice;
Piastowice;
Michałowice;
Myśliborzyce;
Szydłowice;
Błota;
Dobrzyń.

b) Ponadto przewiduje się przeznaczenie nowych terenów pod jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe w miejscowościach:
Lubsza -130,54 ha oraz 40,27 ha pod budownictwo willowe;
Borucice - 9,40 ha;
Rogalice - 27,18 ha;
Raciszów - 8,84 ha;
Mąkoszyce -15,09 ha;
Nowy Świat-13,21 ha;
Tarnowiec -13,17_ha;
Roszkowice -10,02 ha;
Lubicz-12,21 ha;
Śmiechowice -6,10 ha;
Czepielowice - 27,85 ha;
Nowe Kolnie - 6,18 ha;
Kościerzyce - 40,04 ha;
Pisarzowice - 55,41 ha;
Piastowice -11,27 ha;
Michałowice - 31,21 ha oraz 14,63 pod budownictwo willowe;
Myśliborzyce -12,75 ha;
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Szydłowice - 27,48 ha;
Błota - 3,69 ha;
Dobrzyń - 22 ha.

Nowe tereny będą uruchamiane:
etapowo na areałach do 1 ha;
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
po wykorzystaniu rezerw lokalizacyjnych terenów wymagających wypełnienia tkanką
budowlaną
po zapewnieniu dostaw mediów infrastruktury technicznej i społecznej oraz wybudowaniu
dróg.
Aby zachować wartość krajobrazu nie przewiduje się przeznaczenia innych nowych terenów
mieszkaniowych na terenie gminy. Dopuszczalna jest tam rozbudowa i modernizacja istniejących
obiektów.

IV. Ochrona środowiska kulturowego i walorów ekologicznych gminy.
Ustala się konieczność ochrony:

a) Zabytkowych parków wiejskich w miejscowościach:
Mąkoszyce;
Rogalice;
Pisarzowice;
Garbów;
Lubsza;
Michałowice;
Nowy Świat.

b) Wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych spisem konserwatorskim.
c) Stanowisk archeologicznych.
d) Proponuje się objąć ochroną układy przestrzenne wsi:
Dobrzyń;
Błota;
Szydłowice;
Kościerzyce;
Czepielowice;
Lubsza;
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Mąkoszyce.

e) Planuje się utrzymanie koncentracji zabudowy oraz nie przekraczanie dopuszczalnych,
wyznaczonych w planie granic rozwoju zainwestowania.

f) Wprowadzenie zieleni traktuje się jako nierozłączny element kompozycji przestrzennej.
g) Ochronie przyrodniczo - rolniczej podlegają:
Stobrawski Park Krajobrazowy;
rezerwaty przyrody;
użytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo - krajobrazowe;
pomniki przyrody;
ciągi ekosystemów łąkowo - wodnych;
istniejące ciągi zadrzewień;
grupy śródpolnej zieleni wysokiej;
cały areał gruntów rolnych II i III klasy bonitacyjnej.

V. Infrastruktura techniczna.
a)

Zakończenie budowy sieci wodociągowej.

b)

Doprowadzenie do pełnego skanalizowania obszaru gminy.

c)

Modernizacja dróg: krajowej nr 39 oraz wojewódzkiej nr 457.

d)

Odbudowa urządzeń melioracyjnych po powodzi.

e)

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe południowej części gminy.

f)

Budowa nowego GPZ 110/15 kV „Rogalice".

g)

Zwiększenie liczby abonentów telefonii przewodowej.

VI. Rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych.
•

Opracowane zostaną turystyczne szlaki piesze oraz rowerowe,

•

Modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach,

•

Wskazanie miejsc przydatnych pod: gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne,

•

Rozbudowa bazy noclegowo – gastronomicznej,

•

Przeznaczenie nowych terenów pod turystykę i rekreację we wsiach: Lubsza, Lubicz, Dobrzyń,
Borucice,

•

Wzbogacenie funkcji sportowych na obszarach przewidzianych w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

1. 2. Założenia Strategii Rozwoju Gminy.
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W oparciu o dokonaną w Strategii Rozwoju Gminy Lubsza analizę SWOT Rada Liderów Lokalnych
opracowała koncepcje rozwoju gminy do roku 2015. Zintegrowana wizja rozwoju wypracowana na
warsztatach brzmi: „Gmina Lubsza gminą bezpieczną od żywiołów i szkodliwych działań ludzi, gminą
czystą i atrakcyjną dla przybyszów, zapewniającą pełen zakres usług mieszkańcom".
Wstępna lista projektów przyjęta na warsztatach strategicznych wygląda następująco:

I.

Ożywienie gospodarcze gminy - poszukiwanie inwestorów.
opracowanie i wdrożenie systemu informacji o możliwościach inwestowania w gminie;
wyznaczenie terenów inwestycyjnych w sferze gospodarki i ich intensywna promocja;
opracowanie prostych i jasnych reguł inwestowania w gminie.

II. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców.
upowszechnienie wśród mieszkańców agroturystyki jako sposobu gospodarowania;
stworzenie bazy informacyjnej w Urzędzie Gminy na temat możliwości rozwijania inicjatyw
gospodarczych i przedsiębiorczości;
pozyskiwanie alternatywnych źródeł zatrudnienie na wsi;
zmiana wielkości gospodarstw rolnych;
promocja

różnych

form gospodarowania

(szkółkarstwo,

gospodarstwa

ekologiczne,

gospodarstwa specjalistyczne);
promocja grup producenckich.

III. Zabezpieczenie przed wodą.
utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy;
modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
budowa zbiornika „Racibórz";
tworzenie lobby na rzecz jak najszybszej realizacji programu „Odra 2006";
budowa zbiornika wodnego na terenie gminy.

IV. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.
budowa kanalizacji sanitarnej;
opracowanie i wdrożenie systemu odpadów komunalnych; uzbrojenie terenów pod zabudowę;
telefonizacja wsi;
opracowanie szczegółowych strategii dotyczących poszczególnych dziedzin życia.

V. Promocja Gminy.
przygotowanie profesjonalnej oferty promocyjnej dotyczącej walorów turystycznych;
udział w imprezach wystawienniczych;
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intensyfikacja kontaktów gminy z innymi regionami; organizowanie cyklicznych imprez
rekreacyjno - promocyjnych;
przygotowanie ofert dla inwestorów.

VI. Rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnych.
tworzenie nowych terenów rekreacyjnych w gminie;
promocja istniejących szlaków turystycznych; dbałość o ochronę walorów przyrodniczych;
akcja promocyjna Stobrawskiego Parku Krajobrazowego;
wykorzystanie budynków poszkolnych na bazę hotelową;
tworzenie warunków dla rozwoju małej gastronomii;
udostępnianie dzierżawcom Domów Ludowych na cele kulturalne; przygotowanie oferty
wypoczynku dla mieszkańców pobliskich miast; utworzenie systemu ścieżek rowerowych;
budowa parkingów przy drogach.

VII.

Dbałość o rozwój młodych mieszkańców.
remonty szkół i budowa nowej sali gimnastycznej;
reaktywowanie szkolnych imprez sportowych;
promocja uzdolnionej młodzieży szkolnej;
kontynuacja restrukturyzacji sieci szkół;
wprowadzenie programów ekologicznych do nauczania.

1. 3. Ponadlokalne cele publiczne.
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, wśród zadań konkretnie
skierowanych dla terenu gminy Lubsza, wymienia przede wszystkim:
ochronę walorów naturalnych, szczególnie zasobów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego;
utrzymanie dominującej funkcji rolniczej w zagospodarowaniu przestrzeni;
budowę obejścia na drodze krajowej nr 39;
dokończenie prac zabezpieczających obszar gminy przed niebezpieczeństwem występowania
powodzi.

Ponadto Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego postuluje dla obszarów wiejskich, w tym gminy
Lubsza, następujące działania mające na celu restrukturyzację sektora rolnego:
unowocześnienie struktury agrarnej;
rozwój rzemiosła oraz drobnej wytwórczości;
poprawa standardów cywilizacyjnych wsi - sanitarnych oraz estetycznych;
wspieranie budowy i modernizacji wiejskiej infrastruktury;
rozwój lokalnego przetwórstwa rolnego;
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wsparcie dla grup producentów oraz innych form samoorganizacji wsi.

Celem Międzygminnej - Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej jest pogłębienie
współpracy między władzami sąsiadujących ze sobą gmin, na rzecz dalszego rozwoju społeczno gospodarczego. Główne zadania, obejmujące także gminę Lubsza, to przede wszystkim:
kompleksowa ochrona środowiska;
poprawa infrastruktury obszarów wiejskich;
rozbudowa szlaków komunikacyjnych;
zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i turystycznych.

Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry dla terenu gminy Lubsza przewiduje
wykonanie następujących zadań:
w ramach koncepcji ochrony przeciwpowodziowej:
-

modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych na odcinku Nowe Kolnie - Czepielowice
(km 189.0 - 192.2) oraz na odcinku Kościerzyce - Pisarzowice (km 194.8-199.0);

-

zwiększenie rozstawu wałów w rejonie Kościerzyc (km 192.0 - 195.0);

w sferze ochrony środowiska przyrodniczego:
-

utworzenie zespołów przyrodniczo - krajobrazowych: Ujście Stobrawy i Przy zakolu Odry;

-

utworzenie użytków ekologicznych: Dolina Smortawy, Mozaika, Polana;

w zakresie rozwoju komunikacji:
-

modernizacja drogi krajowej nr 39 do parametrów klasy G;

-

budowa obejścia miejscowości: Lubsza oraz Rogalice w ciągu drogi krajowej nr 39;

-

modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 do parametrów pozwalających uzyskanie
prędkości przejazdu 100- 120 km/h;

w sferze rozwoju infrastruktury technicznej:
-

budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 110/15 kV Rogalice;

-

budowa kanalizacji sanitarnej we wszystkich jednostkach osadniczych.

2. Warunki naturalne.
2.1. Gospodarowanie walorami naturalnymi.
Działania ekologiczne będą się koncentrować na zachowaniu naturalnych walorów obszarów
wchodzących w skład sieci ECONET „Doliny Środkowej Odry" i „Borów Stobrawsko - Turawskich",
szczególnie zaś na zabezpieczeniu walorów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Podstawowe cele
to:
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Ochrona przyrody nieożywionej i gleb.
zabezpieczenie gruntów rolnych przed zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze poprzez
racjonalne gospodarowania przestrzenią;
ochrona gruntów przed erozją wodną i wietrzną poprzez zadrzewianie śródpolne oraz
zadarnianie wzdłuż cieków wodnych;
likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów i ich rekultywacja;
zwiększenie naturalnej retencji leśnej oraz glebowej;
zabezpieczenie dróg, szlaków i rowów przydrożnych przed erodującym działaniem wodnym;
zalesienie oraz zadarnienie terenów narażonych na erozję wodną;
ochrona wydm.

Ochrona powietrza.
zapewnienie przewietrzania terenów zainwestowanych;
lokalizowanie źródeł emisji zanieczyszczeń i uciążliwości z uwzględnieniem kierunków róży
wiatrów.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
ochrona stref źródliskowych rzek, potoków i ujęć wodnych; wyprowadzenie z obszarów
międzywala Odry i dolnego odcinka Stobrawy form działalności gospodarczej wpływających
negatywnie na walory przyrodnicze tych dolin;
pozostawienie wzdłuż koryt rzek pasów zadrzewień i zakrzaczeń o możliwie największej
szerokości, nie mniejszej niż 20 m;
ochrona starorzeczy;
zwiększenie powierzchni podmokłych obszarów łąkowych, zwłaszcza na terenach dolin
rzecznych;
okresowe usuwanie nadmiaru roślinności wodnej z nurtu rzek; systematyczne zmniejszanie
ilości oraz uciążliwości odprowadzanych zanieczyszczeń;
wyposażenie terenów mieszkaniowych sołectw w systemy kanalizacji sieciowej z
oczyszczalniami o wysokim stopniu redukcji zanieczyszczeń;
synchronizacja sieci wodociągowej z realizacją kanalizowania;
modernizacja technologii produkcji rolnej w celu racjonalizacji zużycia wody i zmniejszania
uciążliwości ścieków poprzez:
−

zmiany w hodowli zwierzęcej w kierunku eliminacji bezściołowego systemu hodowli,

−

stosowanie rolniczego wykorzystywania odchodów,

−

wyposażenie ferm w urządzenia gromadzące i podczyszczające odchody,

−

wprowadzenie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o malej uciążliwości dla
środowiska przyrodniczego oraz racjonalne ich dozowanie,
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–

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami produktami ropo - pochodnymi w obrębie stacji
paliw i parkingów dla pojazdów,

–

doprowadzenie cieków powierzchniowych do parametrów odpowiadających spełnianym
funkcjom, a więc kierunkowo do II oraz I klasy czystości; ujawnienie stref zewnętrznej
oraz wewnętrznej ochrony podziemnych wód pitnych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona ekosystemów leśnych.
zapewnienie różnorodności ekosystemów leśnych;
wspomaganie procesów samoregeneracyjnych;
zastosowanie naturalnego sposobu odnowienia lasu;
dążenie do odtworzenia lasów łęgowych i olsowych w dolinach rzek;
ograniczanie monokultur, zwłaszcza sosnowych; zakwalifikowanie wszystkich lasów w
międzywalu jako lasy ochronne;
powstrzymanie procesów degradacji stosunków wodnych poprzez odtwarzanie śródleśnych
zbiorników retencyjnych, wykorzystujących cieki naturalne;
zachowanie istniejących użytków ekologicznych w celu ochrony ich różnorodności
biologicznej;
prowadzenie gospodarki leśnej ukierunkowanej na budowę drzewostanów zgodną z
potencjalną roślinnością naturalną;
priorytet zwalczania szkodników metodami biologicznymi i mechanicznymi.

Ochrona fauny i flory.
tworzenie rezerwatów przyrody oraz użytków ekologicznych w celu zapewnienia trwałej
ochrony najcenniejszym fragmentom ekosystemów nieleśnych z populacjami rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin;
czynne zabezpieczenie łąk i pastwisk poprzez zachowanie obecnych form użytkowania:
koszenia oraz wypasu;
stała kontrola najbardziej zagrożonych populacji;
ograniczanie wstępu w pobliżu zagrożonych stanowisk unikalnych gatunków flory;
minimalizowanie

negatywnych

wpływów

antropogenicznych

między

innymi

przez

ograniczenie prac melioracyjnych o charakterze odwadniającym;
ochrona gatunków szczególnie zagrożonych w Polsce i na Śląsku, zgodnie zaleceniami
przedstawionymi na podstawie badań florystycznych oraz inwentaryzacji fauny;
zabezpieczenie naturalnych ostoi zwierząt wraz z łączącymi je korytarzami ekologicznymi;
podejmowanie czynnej ochrony przyrody w zakresie organizacji miejsc rozrodu, schronienia
oraz żerowisk licznych populacji zwierząt; wypracowanie zasad prowadzenia gospodarki na
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stawach hodowlanych z uwzględnieniem zachowania ich unikalnych walorów florystycznych
i faunistycznych;
zachowanie w inwestycjach liniowych przepustów dla migrujących gatunków;
wprowadzenie zakazu ciągłej zabudowy liniowej wzdłuż linii komunikacyjnych.

Ochrona klimatu akustycznego.
stosowanie pasów zieleni oraz ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż istniejących oraz planowanych
dróg, sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej; wprowadzenie zmian technologicznych w
uciążliwej akustycznie działalności gospodarczej.

2. 2. Wskazania dla nowo opracowywanych planów miejscowych.
Zachowanie ciągłości struktury przestrzennej krajobrazu.
poszerzenie korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym do minimum 500 m, natomiast
lokalnym do minimum 50 m;
udrażnianie korytarzy ekologicznych poprzez zwiększanie liczby i jakości nisz ekologicznych
dla możliwie najszerszej grupy organizmów; wprowadzenie zakazu inwestowania w
obszarach węzłów oraz korytarzy ekologicznych oraz na terenach przeznaczonych do
uzupełnienia sieci ekosystemów typowych dla dolin rzecznych;
obudowa

obszarów

węzłowych

strefami

buforowymi

o

szerokości

i

charakterze

dostosowanym do obszaru i specyfiki przyrodniczej węzła; wprowadzenie wzdłuż korytarzy
stref ekstensywnego użytkowania przestrzeni o szerokości zależnej od rodzaju użytkowania,
nie mniejszej niż obszar zasięgu negatywnych skutków tego działania;
izolowanie jednostek osadniczych poprzez wprowadzenie zieleni niskiej oraz wysokiej;
tworzenie wysp na większych starorzeczach i na nieżeglownym odcinku Odry;
kierowanie się zasadą odtwarzania i podtrzymywania siedlisk podobnych do sąsiadujących
węzłów ekologicznych.

Organizacja rolnictwa.
wykluczenie powstawania w granicach parku krajobrazowego wielkoprzestrzennych ferm
hodowli i chowu zwierząt gospodarskich;
wprowadzenie ograniczeń w zamianie użytkowania łąkowo - pastwiskowego użytków rolnych
na użytkowanie orne;
wprowadzenie zakazu przeznaczania terenów trwałych użytków zielonych i lasów
zlokalizowanych w węzłach i korytarzach ekologicznych na cele rozwoju innych funkcji;
kształtowanie struktury mozaikowatej krajobrazu rolniczego, przez bezwzględne zachowanie
w nim oczek wodnych i kępowych oraz pasmowych zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych;
eliminacja nieszczelnych zbiorników na kiszonki w dolinach rzecznych;
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wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
zaliczanych do trucizn w pasie 50 m od brzegów rzek, a pozostałych w pasie 20 m od brzegów
cieków wodnych;
ograniczenie nawożenia gnojowicą;
wprowadzenie zakazu wiosennego wypalania traw i trzciny;
przejście z rolnictwa intensywnego na ekstensywne w międzywalu;
zrezygnowanie z upraw rolnych w międzywalu Odry;
tworzenie i pozostawienie płycizn na stawach oraz czasowe odłogowanie pojedynczych
stawów;
umiejętne sterowanie wahaniami wód w okresie ich przyborów.

Organizacja funkcji wytwórczych.
promowanie w rozwoju wytwórczości „czystych", nowoczesnych technologii;
proekologiczna restrukturyzacja istniejących zakładów;
w koncesjach na wydobycie surowców mineralnych egzekwowanie późniejszych rekultywacji
wyrobisk z zalecanym kierunkiem turystycznym;
zakaz na terenie parku krajobrazowego budowania linii przesyłowych wysokiego napięcia;
stosowanie podziemnej lokalizacji linii: telekomunikacyjnych, gazowych i ciepłowniczych;
zastosowanie zabiegów dostosowania terenów rozwoju wytwórczości do wymogów estetyki
krajobrazu.

Organizacja budownictwa mieszkaniowego.
rygorystyczne egzekwowanie podczas przeznaczania terenów pod zabudowę, zgodnych z
potrzebami ochrony przyrody parku krajobrazowego, następujących proekologicznych
rozwiązań w zakresie:
−

oczyszczania ścieków;

−

urządzania terenów zieleni;

ochrony powietrza;
ochrony przed hałasem, drganiami i wibracjami; ochrony powierzchni ziemi;
zapewnienie w stosowanych rozwiązaniach architektonicznych regionalnych tradycji
budownictwa wiejskiego;
zachowanie ładu przestrzennego w miejscowościach wiejskich, jako głównego celu
zagospodarowania;
wyprowadzenie osadnictwa ze stref zalewów powodziowych dolin rzecznych; stosowanie
zewnętrznej zabudowy biologicznej jednostek osadniczych poprzez nasadzenia zieleni
wysokiej i niskiej oraz organizację sadów przydomowych;
zachowanie estetyki krajobrazu.
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2. 3. Obszary kwalifikowane do objęcia ochroną.
1)

Użytek Ekologiczny „Polana".

Proponowany do ochrony teren jest jednym z większych w regionie obszarów torfowiskowych.
Położony jest na południowy - zachód od miejscowości Kurznie. Torfowisko na skutek melioracji oraz
zagospodarowania utraciło część swoich walorów florystycznych i faunistycznych. Jest jednak nadal
cenną ostoją zwierzyny łownej, w tym bardzo rzadkiego łosia. Teren pokrywają trwałe użytki łąkowe,
w większości nie użytkowane i częściowo podlegające zalesieniu. Ze względu na dużą
bioróżnorodność form florystycznych oraz faunistycznych powinien podlegać ochronie prawnej.

2)

Użytek Ekologiczny „Dolina Smortawy".

Proponowany do ochrony teren obejmuje wąski pas doliny Smortawy przy jej korycie, na południowy
zachód od Borucic. Obszar charakteryzuje się szczególnie wysoką bioróżnorodnością powodowaną
zjawiskiem styku ekosystemów wodnych, podmokłych łąk i wilgotnych lasów. Teren jest
żerowiskiem licznej zwierzyny łownej.

3)

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Stawy w Borucicach".

Przewidziany do objęcia ochroną teren stanowią kompleksy stawów w otoczeniu leśnym i łąkowym.
Obszar jest stanowiskiem kilku gatunków roślin rzadkich i chronionych. Stanowi ostoję ptactwa
wodno

- błotnego.

Charakteryzuje

się

dużymi

walorami

krajobrazowymi

oraz

wysoką

bioróżnorodnością
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3. Sytuacja socjalna i ekonomiczna.
3.1. Demografia.
Prognoza, ruch naturalny i wędrówkowy ludności.
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Prognoza demograficzna dla Polski, opracowana przez Główny Urząd Statystyczny na lata 1998 2030, zakłada spadek ogólnej liczby ludności województwa opolskiego do roku 2015 o około 1 % w
stosunku do stanu wyjściowego z 1999 roku. Dla powiatu brzeskiego przewiduje się wzrost ogólnej
liczby mieszkańców o 0,0075 %. Na obszarach wiejskich zakłada się dodatni przyrost naturalny oraz
ujemne saldo migracji.
Gmina Lubsza znajduje się w grupie jednostek o niskim wskaźniku zaludnienia. Spowodowały go
także migracje okresu ostatnich 10 lat. Celem zatrzymania liczby mieszkańców, a tym samym
osiągnięcia dodatniego wskaźnika przyrostu rzeczywistego ludności, należy stwarzać nowe miejsca
pracy. Szczególnie w rolnictwie i turystyce, dla których gmina ma dobre warunki oraz w małych
zakładach usługowych je obsługujących.
W końcu 1999 roku gminę Lubsza zamieszkiwało 8483 mieszkańców. Według prognozy na rok 2015
przewiduje się spadek liczby mieszkańców do około 8250 osób.

RYCINA 21: Prognoza demograficzna dla gminy Lubsza na lata 1999-2015

Na powyższy wynik składa się kilka negatywnych i pozytywnych czynników:
Czynniki negatywne, powodujące ograniczenie wzrostu liczby mieszkańców gminy:
model rodziny 2 + 1, wynikający z obniżenia wartości współczynnika dzietności; tendencja ta
występuje na terenie całej Polski i Europy;
odpływ do większych ośrodków miejskich ludzi młodych i wykształconych (wiek rozrodczy i
produkcyjny) jako migracje zarobkowe;
proces starzenia się społeczeństwa.
Wyżej wymienione uwarunkowania spowodowane są głównie kondycją ekonomiczną gminy. Brak
atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów szkól średnich i wyższych jest największym problemem
regionów z jedną dominującą funkcją w strukturze gospodarczej. Na skutek stałego odpływu ludności
do miast, przewyższającego przyrost naturalny zmniejsza się stan zaludnienia w gminie.
Niekorzystnym zjawiskiem jest również zaawansowany proces starzenia się ludności.
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Czynniki pozytywne, kreujące wzrost liczby mieszkańców gminy to:
wydłużenie przeciętnego okresu trwania życia;
większa wartość współczynnika małżeństw oraz dzietności regionów wiejskich;
wejście w wiek dojrzały osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 1978 - 1983.
Pomiędzy rokiem 2002 - 2010 spowoduje to wzrost urodzeń porównując z analogicznym
okresem lat 90 - tych. Liczba ta nie będzie jednak równie wysoka jak pomiędzy 1978 a 1983
rokiem.
Przedstawiona prognoza została obliczona na podstawie tablic trwania życia dla obu płci z 1998 roku
oraz współczynnika płodności kobiet. Końcowy wynik nie obejmuje trudnego do dokładnego
oszacowania ruchu wędrówkowego. Jeśli sytuacja ekonomiczna gminy nie ulegnie poprawie, możliwy
jest odpływ ludności, minimum rzędu kilkunastu osób rocznie. Wraz ze spadkiem prognozowanej
liczby ludności, nieznacznie zmniejszy się gęstość zaludnienia, z 40 do 39 osób / km2.

Struktura wieku ludności.

TABELA 46: Gmina Lubsza - prognoza rozkładu ludności według wieku w latach 1999-2015.
Grupa wieku

1999 rok

2005 rok

2010 rok

2015 rok

0-9

993

915

974

968

10-19

1452

1178

988

912

20-29

1191

1494

1442

1168

30-39

1137

998

1176

1476

40-49

1418

1242

1097

970

50-59

750

1198

1322

1161

60-64

340

275

379

667

65 i więcej

1202

1063

952

940

TABELA 47: Gmina Lubsza - prognoza struktury ludności według wieku w latach 1999-2015.
Grupa wieku

1999 rok (%)

2005 rok (%)

2010 rok(%)

2015 rok <%)

0-9

11,71

10,94

11,69

11,72

10-19

17,12

14,09

11,86

11,04

20-29

14,04

17,86

17,31

14,14

30-39

13,40

11,93

14,12

17,86

40-49

16,72

14,85

13,17

11,74

50-59

8,84

14,33

15,87

14,05

60-64

4,01

3,29

4,55

8,07

65 i więcej

14,17

12,71

11,43

11,38
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Według przedstawionych prognoz gmina Lubsza pozostanie pod względem struktury wieku
mieszkańców jednostką młodą Do roku 2015 odsetek obywateli przed ukończeniem 20 roku życia nie
spadnie poniżej 20 %. W związku z tym z punktu widzenia demografii korzystnie kształtowała się
będzie struktura ludności wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego.

TABELA 48: Ludność gminy Lubsza w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według prognozy na
lata 1999-2015.
Ludność w wieku:

1999 rok

2005 rok

2010 rok

2015 rok

Przedprodukcyjnym

2445

2093

1962

1880

Produkcyjnym

4658

5064

5215

5095

Poprodukcyjnym

1380

1206

1153

1287

RYCINA 22: Gmina Lubsza - prognoza rozkładu ludności w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym i poprodukcyjnym na lata 1999 - 2015

Analizując obecną strukturę ludności według wieku można wnioskować, że w ciągu najbliższych lat
(do 2005 roku) na rynek pracy wkroczy prawdopodobnie 800, a do 2010 roku następnych 500
mieszkańców. Z bilansu wynika, że po odjęciu liczby osób, które wkroczą w wiek poprodukcyjny
bądź odejdą na wcześniejszą emeryturę, należy stworzyć około 600 nowych miejsc pracy. Obecnie
gmina nie jest przygotowana ekonomicznie na taką sytuację i prawdopodobnym staje się znaczny
wzrost bezrobocia, bądź wysokie ujemne saldo migracji.

TABELA 49: Gmina Lubsza - struktura ludności wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego według
prognoz na lata 1999-2015.
Ludność w wieku:

1999 rok (%) 2005 rok (%) 2010 rok (%) 2015 rok (%)

Przedprodukcyjnym

28,82

25,03

23,55

22,75

93

Produkcyjnym

54,91

60,55

62,61

61,67

Poprodukcyjnym

16,27

14,42

13,84

15,58

Na przestrzeni analizowanego okresu współczynnik obciążenia demograficznego będzie się
kształtował na bezpiecznym poziomie około 0,60. Za produkcyjny, w przypadku przedstawionych
prognoz przyjęto dla mężczyzn wiek 19 - 64, natomiast dla kobiet 19-59 lat.

3. 2. Zatrudnienie.
Rynek pracy i zatrudnienie.
Lubsza pozostanie miejscowością usługowo - rolniczą, pełniącą rolę gminnego i ośrodka
administracyjnego o zrównoważonym udziale funkcji miejsca pracy i zamieszkania. Tutaj głównie
skupiać się będą miejsca zatrudnienia w sektorze publicznym (administraqa, edukacja), usługach
(handel, rzemiosło) oraz obsłudze rolnictwa. W pozostałych sołectwach większość ludności nadal
będzie utrzymywać się z rolnictwa (uprawy, hodowla, gospodarstwa ekologiczne) oraz
towarzyszących mu działalności. Oczekuje się, Ze walory naturalne gminy oraz lokalizacja linii
kolejowej relacji Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z odpowiednim zagospodarowaniem
przyległych do niej terenów umożliwi powstanie nowych miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i
usługach.
Poniższa rycina przedstawia pożądany dla rozwoju gminy rozkład zatrudnienia mieszkańców według
poszczególnych sektorów gospodarki narodowej:
I sektor (rolnictwo i leśnictwo) - 30 %;
II sektor (przemysł, górnictwo i kopalnictwo) - 25 %;
III sektor (szeroko pojęta działalność usługowa) - 45 %.

RYCINA 23: Prognozowany rozkład zatrudnienia według sektorów gospodarki narodowej w gminie
Lubsza do roku
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Oczekiwany odsetek zatrudnionych w pierwszym sektorze gospodarki narodowej jak na obecne
standardy europejskie i wkrótce ogólnopolskie utrzymywał się będzie na wysokim poziomie.
Związane jest to z rolniczym charakterem gminy, a przede wszystkim z możliwościami jakie są do
wykorzystania w tym potencjale. Na terenie samorządu powinny funkcjonować średniej i dużej
wielkości, nowoczesne gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwórstwa rolnego, umożliwiające
uzyskiwanie korzystnych wyników ekonomicznych. W najbliższych latach gmina przewiduje wzrost
znaczenia funkcji produkcyjnych i usługowych. Na pracę w tych sektorach oczekują 1 0 - 1 9 letni
mieszkańcy wkraczający w wiek produkcyjny oraz ci, którzy okażą się zbędni dla rolnictwa.
Osiągnięcie powyżej określonych parametrów wydaje się być możliwe poprzez preferowanie rozwoju
inicjatywy prywatnej, opartej o małe rodzinne przedsiębiorstwa oraz rozwijanie kontaktów
gospodarczych i pozyskiwanie inwestorów krajowych a także zagranicznych.

Bezrobocie.
Brak miejsc pracy jest obecnie jednym z ważniejszych wyzwań dla gminy. Oprócz 963, bezrobotnych
zarejestrowanych 28 II 2001 roku, oczekującym problemem jest zbliżający się wyż demograficzny w
wieku produkcyjnym. Natychmiastowe stworzenie kilkuset miejsc pracy, oparte tylko ośrodki własne
gminy, jest praktycznie niemożliwe.
Zakładając utrzymanie się na obecnym poziomie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski, a
wraz z nim województwa opolskiego, odsetek bezrobotnych kształtujący się na poziomie zbliżonym
do 5 - 7 % będzie możliwy do osiągnięcia dopiero po 2010 roku.
Szansę na poprawę sytuacji upatruje się w znalezieniu grupy inwestorów strategicznych, mogących
zatrudnić kilkuset pracowników. Gmina posiada teren i warunki infrastrukturalne do przyjęcia
niezbędnych zamierzeń. Istotnym czynnikiem prowadzącym do ograniczenia bezrobocia może być
właściwe wykorzystanie oraz propagowanie na arenie krajowej i międzynarodowej położenia gminy.
Okolice Lubszy wiążą swoją przyszłość przede wszystkim z efektywnym rolnictwem, turystyką oraz
bliskością Opola i Wrocławia.

3. 3. Aktywności społeczno - gospodarcze.
Działalności produkcyjne.
Poza rolnictwem i turystyką samorząd zainteresowany jest rozwojem funkcji produkcyjnych.
Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 39 oraz linia kolejowa pierwszorzędnego znaczenia
nr 277 umożliwiają tworzenie nowych, pozarolniczych form aktywności gospodarczych, w
powiązaniu z ciągami komunikacyjnymi.
Władze gminy zainteresowane są rozwojem ekonomicznym i oczekują na propozycje potencjalnych
inwestorów. W związku z tym w sołectwach: Tarnowiec (41,36 ha), Raciszów (18,58 ha), Mąkoszyce
(30,28 ha), Myśliborzyce (1,78 ha) przewiduje się utworzenie, uruchamianych etapowo, stref
produkcyjno - usługowych. Potencjalni inwestorzy musieliby dostosować się do wymogów
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środowiska naturalnego gminy i prowadzić działalność proekologiczną Gmina stosuje preferencje w
postaci zwolnienia z podatku gruntowego. Na pozostałych terenach wiejskich nie przewiduje się
rezerwacji terenów pod działalności produkcyjne. Ponadto należy wspierać rozwój małych i średnich
prywatnych podmiotów gospodarczych, powstających w wyniku zaangażowania własnych kapitałów

Usługi.
Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów wysoko rozwiniętych proces
serwicyzacji gospodarki, postępuje w Polsce od 12 lat. Rośnie odsetek zatrudnionych w III sektorze
gospodarki narodowej. Dogodne położenie geograficzne gminy powoduje, że pożądany staje się
rozwój sektora usług: gastronomicznych, sportowych i rekreacyjnych.
Ludność gminy Lubsza nadal będzie korzystać z usług ponadpodstawowych zlokalizowanych w
siedzibie powiatu - Brzegu, we Wrocławiu oraz w stolicy województwa - Opolu.

Handel, gastronomia, rzemiosło.
Na terenie wiejskich jednostek osiedleńczych wskazane jest modernizowanie obecnie funkcjonujących
i lokalizowanie nowych sklepów o małej powierzchni handlowej oraz wspieranie działalności
rzemiosła usługowego. Walory krajobrazowe gminy pozytywnie rokują rozwój turystyki. Niezbędnym
jej elementem jest świadcząca wysoki poziom usług gastronomia. Należy rozwijać sieć tego typu
placówek. W tym celu należy wykorzystać między innymi istniejące obiekty, na przykład świetlice
wiejskie.

Służba zdrowia i opieka socjalna.
Charakteryzująca gminy wiejskie województwa opolskiego niska liczba ludności oraz mała gęstość
zaludnienia powoduje, że także w gminie Lubsza całość infrastruktury służby zdrowia składa się z _
instytucji lekarza rodzinnego i sprywatyzowanego Niepublicznego Ośrodka Zdrowia. Mieszkańcy
samorządu nadal będą korzystać z medycznych usług specjalistycznych w Brzegu oraz Opolu. Obecny
stan jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb, toteż nie przewiduje się budowy nowych obiektów.
Uwzględniając problem wzrostu bezrobocia w latach 1998 - 2000 należy mieć na uwadze możliwość
zwiększenia się liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej: zasiłków stałych,
okresowych oraz jednorazowych.

Szkolnictwo.
Ze względu na przewidywany mniejszy przyrost młodzieży wieku szkolnego, planuje się uszczuplenie
obecnej sieci szkolno - oświatowej. Zlikwidowana zostanie Szkoła Podstawowa w Kościerzycach.
Pozostanie tam tylko gimnazjum. Uczniowie zostaną przeniesieni do szkoły w Czepielowicach.
Opuszczone obiekty należy przekształcić na cele usług komercyjnych. Naukę na średnim i wyższym
szczeblu młodzież w dalszym ciągu będzie pobierać w placówkach zlokalizowanych na terenie
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Brzegu, Opola i Wrocławia. Ważnym przedsięwzięciem będzie budowa przyszkolnej sali
gimnastycznej w Czepielowicach. Obiekt wzbogaci możliwości rozwoju kultury fizycznej wśród
miejscowej młodzieży i stworzy szanse na wykorzystanie jej w celach komercyjnych.
Tak kształtująca się sieć oświatowa spełniać będzie długofalowe potrzeby gminy. W związku z tym
nie przewiduje się rezerwacji terenów pod nowe obiekty szkolne.

Kultura.
Obecny charakter oraz zakres usług świadczonych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Lubszy jest nie wystarczający z punktu widzenia potrzeb. Powodem takiego stanu jest brak Domu
Kultury w gminie.
Należy utrzymać stan wyposażenia Biblioteki Publicznej oraz dążyć do wzbogacenia oferty i
połączenia działalności instytucji kulturalnych z innymi rodzajami aktywności. Szczególnie w
dziedzinie rekreacji, handlu czy gastronomii. W tym celu rekomenduje się wykorzystanie świetlic
wiejskich. Celem wzbogacenia życia kulturalnego gminy proponuje się opracowanie kalendarium
cyklicznych imprez oraz promowanie miejscowego środowiska twórczego. Studium przewiduje w
perspektywie budowę Domu Kultury w Lubszy.

Sport i turystyka.
Działania samorządu będą się koncentrować wokół rozwoju oraz upowszechniania na terenie gminy
różnych form rekreacji. Planowane realizacje to przede wszystkim modernizacja i aktywizacja bazy
sportowo - wypoczynkowej. Zlokalizowane w sołectwach obiekty, takie jak: pawilony sportowe,
boiska piłkarskie, baseny itp. spełniają funkcje centrów kultury fizycznej. Aby uatrakcyjnić
korzystanie z tych miejsc trzeba przeprowadzić ich remonty oraz modernizacje. Pomimo istniejących
rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na ' obszarze gminy, funkcja ta nie była
dotychczas należycie rozwijana. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno gospodarczymi w skali kraju i gmin, a także zwarzywszy na niewykorzystane walory oraz zasoby
przyrodnicze Lubszy, wydaje się być zasadne organizowanie tej dochodowej działalności. Zgodnie z
zaleceniami powstałymi podczas inwentaryzacji przyrodniczej gminy Lubsza, należy promować
inwestycje sportowe i turystyczne oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w
struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój turystyki powinien
być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienie oraz
kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów
przyrodniczych. Na terenie gminy zakłada się dwa rodzaje aktywizacji ekoturystycznej:
agroturystyka - tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych
gospodarstw rolnych;
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turystyka wiejska - baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach.
Mogą to być: nowo budowane niewielkie ośrodki, istniejące dworki, pola biwakowe,
campingi.

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo - krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących
form ekoturystyki
krajoznawcza - polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno
turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilkunastu dni;
rekreacyjna weekendowa - przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania oraz
uprawiania: wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.;
wczasowo - urlopowa - dłuższy pobyt w jednym miejscu polegający na ogólnym wypoczynku,
połączonym z różnymi formami turystyki specjalistycznej;
turystyka specjalistyczna:
turystyka rowerowa;
kajakarstwo;
obserwacje przyrody;
fotografika i malarstwo;
hippika;
myśliwstwo;
wędkarstwo;
turystyka zdrowotna;
„zielone szkoły".

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim:
modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach;
budowa nowych funkcjonalnych obiektów sportowo - rekreacyjnych;
przygotowanie nowej bazy noclegowej i gastronomicznej, zwłaszcza w większych wsiach;
opracowanie i wdrożenie projektu zagospodarowania turystycznego rzek: Stobrawa,
Smortawa, Odra;
przygotowanie zabytków kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie
parkingów, ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca;
uzgodnienie z właścicielami stawów zasad bezkolizyjnego użytkowania turystycznego;
organizacja terenów do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie
wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb,
ambony, przystanie kajakowe;
oznakowanie szlaków turystyki rowerowej, konnej, kajakowej oraz ścieżek przyrodniczo dydaktycznych.
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Wskazane jest wprowadzenie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede wszystkim
poprzez adaptacje zespołów dworskich i zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z
towarzyszącymi im ośrodkami sportów jeździeckich. Aby wykorzystać istniejący potencjał tych
obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych,
ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego.
Studium wskazuje przede wszystkim na aktywizacje obecnych terenów przeznaczonych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rekreacje. Ponadto, mając na uwadze
potencjalne możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy, przewiduje się przeznaczenie nowych
terenów na cele usług sportowo - rekreacyjnych pomiędzy miejscowościami Lubsza i Dobrzyń oraz w
Borucicach, Lubszy i Lubiczu.
Obecny przebieg pieszych szlaków turystycznych jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb.
Celem wzbogacenia oferty rekreacyjnej gminy Studium wskazuje na wytyczenie sieci dróg
rowerowych. Proponowane trasy przejazdu to:
Lubsza - Dobrzyń - Borucice - Lubsza;
Lubsza - Lubicz - Śmiechowice - Czepielowice - Kościerzyce - Lubsza;
Lubsza - Rogalice - Mąkoszyce - Nowy Świat - Lubsza;
Lubsza - Piastowice - Pisarzowice - Brzeg.

Trasy przejazdu udostępnią cyklistom najciekawsze krajoznawcze atrakcje na tym terenie. Rolę węzła
dróg rowerowych pełnić będzie plac sportowy w okolicach basenu w Lubszy. Ponadto należy
uzgodnić z gminą miejską Brzeg przebieg trasy od granic miasta do stacji kolejowej PKP.
Ze względu na unikalne walory faunistyczne, szczególnie ornitologiczne, niewskazany jest rozwój
turystyki motoryzacyjnej np. rajdów samochodowych.

Rolnictwo i leśnictwo.
Rolnictwo.
Udział użytków rolnych, wynoszący 47,14 % powierzchni ogólnej gminy, ich przeciętna jakość
(zaledwie 29,3 % gruntów ornych w II - III klasie bonitacyjnej) oraz niższy od średniej wojewódzkiej
wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (76 punktów według IUNG w Puławach) nie
stwarzają podstaw dla rozwoju intensywnego i wysokowydajnego rolnictwa.
Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest nadanie im wielofunkcyjnego charakteru poprzez
kompleksową modernizację. Należy zmieniać strukturę gospodarstw oraz tworzyć nowe miejsca pracy
w przetwórstwie rolno - spożywczym i innych gałęziach związanych z otoczeniem rolnictwa:
działalności produkcyjnych, usługach oraz handlu. Odpowiednią bazę na rozwój tych funkcji posiada
większość sołectw.
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Duże rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych oraz stosunkowo znaczny udział sektora
publicznego w strukturze własności użytków rolnych powoduje, że należy przyspieszyć tempo
restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw.
Na terenie gminy Lubsza przewiduje się rolnictwo oparte na produkcji w rodzinnych gospodarstwach
indywidualnych. Zmiany w strukturze oraz funkcjonowaniu polskiego rolnictwa, w obliczu
przystąpienia do Unii Europejskiej, wymuszą procesy komasacji gruntów przez większych
producentów oraz spowodują zmiany w specjalizacji poszczególnych gospodarstw. Spodziewane jest
również większe niż dotychczas powiązanie funkcji produkcyjnej z przetwórczą w obrębie jednego
gospodarstwa lub grupy kilku, podobnie wyspecjalizowanych. Na analizowanym terenie sukcesywnie
będzie następować większe niż obecnie zróżnicowanie przestrzenne dynamiki rozwoju rolnictwa. Do
obszarów jego intensyfikacji należeć będą tereny o przewadze gruntów II i III klasy bonitacyjnej dolina Odry oraz obszary położone na północ od Tarnowca i Nowego Światu. Ponadto w związku z
korzystnymi

uwarunkowaniami

przyrodniczymi

i

gospodarczymi

gmina

jest

szczególnie

predysponowana do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Bogactwo wód powierzchniowych należy
wykorzystać rozwijając alternatywną do upraw hodowlę ryb. Istnieje potrzeba rozwoju gospodarki
rybackiej poprzez:
modernizację i poprawę stanu technicznego obiektów stawowych oraz urządzeń
towarzyszących;
zwiększenie retencji glebowej i krajobrazowej;
poprawę czystości wód - osiągnięcie wymaganego minimum II klasy czystości;
współpracę gospodarki rybackiej ze służbami ekologicznymi na obszarach chronionych, to
jest w parku krajobrazowym oraz racjonalne wykorzystanie innych zasobów wodnych.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków wymaga dużych nakładów na modernizacje i powstanie
nowych urządzeń infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie: telekomunikacji, kanalizacji i
oczyszczaniu ścieków. Obecnie zdecydowana większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy
na roli. Restrukturyzacja znacznie zmniejszy zatrudnienie w tym sektorze. Według założeń do około
25 - 30 %. Sytuacja będzie wymagała stworzenia dla mieszkańców wsi nowych miejsc pracy poza
rolnictwem. Proces musi być rozłożony w czasie od 10 do 15 lat i dostosowany do możliwości
ekonomicznych gminy, państwa oraz sytuacji społecznej sołectw.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy:
ochraniać grunty rolne poprzez pozostawienie w produkcji rolniczej gruntów wysokiej
jakości, pozostałe nie gwarantujące uzyskania opłacalnych plonów;
tereny przeznaczyć na inne cele, np. pod zalesienia. Będzie to skutkować przeobrażeniem i
uatrakcyjnieniem krajobrazu;
preferować w rolnictwie rozwiązania urbanistyczne, służące rozwojowi upraw: warzywnych,
sadowniczych, pszczelarstwa, roślin leczniczych oraz innych upraw „niekonwencjonalnych";

100

poprawić efektywność gospodarki rolnej poprzez dostosowanie kierunków produkcji do
warunków naturalnych oraz istniejącej bazy skupu, przechowalnictwa i przetwórstwa;
podnosić wiedzę zawodową rolników; poprawić obsługę rolnictwa i wsi;
promować inne niż tradycyjna produkcja działalności, czyli między innymi rolnictwo
ekologiczne, przetwórstwo;
rozwijać sieć działalności usługowej na rzecz ludności wiejskiej w celu likwidacji bezrobocia
na wsi;
stosować

zasady

polityki

socjalnej

wobec

gospodarstw

niekonkurencyjnych,

nie

gwarantujących opłacalności produkcji, z wykorzystaniem ich zasobów dla wzmocnienia
gospodarstw rozwojowych;
promować produkcję mleczarską rozwijając gospodarstwa hodowlane odpowiedniej wielkości
i wydajności, odpowiadające normom międzynarodowym;
usprawnić system skupu i przetwórstwa płodów rolnych;
tworzyć podwaliny pod system regionalnego hurtu rolnego;
rozwijać sieć infrastruktury technicznej.
Na terenie gminy Lubsza istnieje potrzeba wykonania gruntownej modernizacji urządzeń
melioracyjnych. Szacuje się, że powódź z lipca 1997 roku zniszczyła od 60 do 80 % stanu urządzeń
funkcjonujących do jej wystąpienia. Ponadto należy w dalszym ciągu modernizować wały
przeciwpowodziowe, a także przywrócić pełną wartość użytkową gruntów ornych, zniszczonych
podczas powodzi. W celu ochrony gruntów oraz krajobrazu gminy Studium przewiduje całkowity
zakaz zabudowy mieszkaniowej obszarów przeznaczonych pod użytkowanie rolnicze.

Leśnictwo.
Na terenie gminy Lubsza przewiduje się gospodarkę leśną opartą na następujących działaniach:
wyręby;
szkółkarstwo;
nasadzenia;
ochrona lasów.
W związku z pogarszającą się kondycją oraz zwiększaniem areału lasów ochronnych konieczne jest
wdrożenie bardziej proekologicznych zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Głównymi zakresami
gospodarowania powinny
stać się odnowienia, dostosowane w większym niż obecnie stopniu do warunków siedliska.
Podstawowe działania to:
unikanie tworzenia monokultur sosnowych, zwłaszcza na siedliskach wilgotnych;
ochrona lasów przed szkodnikami;
zwiększenie wieku rębności;
stosowanie rębni w małym stopniu degradujących środowisko;
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zachowanie bioróżnorodoności terenów leśnych;
ochrona zasobów wodnych i glebowych;
stworzenie odpowiednich podstaw do rozwoju funkcji turystycznych.
Istotnym problemem rozwoju leśnictwa w gminie Lubsza jest również konieczność zalesiania słabych,
odłogowanych gruntów VI klasy. W związku z powyższym Urząd Gminy w Lubszy przewiduje
przeznaczyć pod zalesienia grunty o areale około 340 ha.

TABELA 50: Gmina Lubsza - tereny proponowane pod zalesienia według sołectw.
Sołectwo

Powierzchnia pod zalesienie w ha

Dobrzyń

30

Lubsza

50

Lubicz

30

Śmiechowice

50

Nowe Kolnie

50

Czepielowice

20

Rogalice

20

Raciszów

30

Roszkowice

20

Tarnowiec

15

Borucice

20

Nowy Świat

5

Nadleśnictwo Brzeg przeznacza łącznie pod zalesienia grunty o powierzchni 210,52 ha.

TABELA 51: Gmina Lubsza - tereny przeznaczone pod zalesienia przez Nadleśnictwo Brzeg.
Obręb ewidencyjny

Powierzchnia pod zalesienie w ha

Śmiechowice

69,29

Czepielowice

7,91

Kościerzyce

0,72

Dobrzyń

64,92

Rogalice

66,55

Lubsza

1,13

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa planuje przeznaczyć pod zalesienia grunty o łącznym
areale 173,13 ha w pobliżu sołectw:
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Raciszów - 52,47 ha;
Rogalice-36,42 ha;
Nowy Świat-38,91 ha;
Tarnowiec - 45,33 ha.
Reasumując ogólna powierzchnia terenów przeznaczonych pod zalesienia wynosi około 723 ha. Wraz
z tym areał lasów wzrośnie do 10448 ha, natomiast wskaźnik lesistości gminy wzrośnie z 45,72 % do
49,12 %.
Celem ochrony walorów krajobrazowych gminy Studium przewiduje całkowity zakaz zabudowy
obecnych oraz przeznaczonych pod użytkowanie leśne terenów. Ponadto należy stosować
ograniczenie gospodarczego wykorzystania terenów objętych ochroną prawną w szczególności
obszarów położonych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

3. 4. Gospodarka mieszkaniowa.
Na terenie gminy obowiązuje zabudowa wolnostojąca typu wiejskiego. Wielkość działek
mieszkaniowych kształtuje się w granicach od 700 do 900 m2., natomiast mieszkaniowo - usługowych
od 1000 do 1500 m2. Dla utrzymania obecnej charakterystyki gminy, nową zabudowę mieszkaniową
oraz gospodarczą należy kreować nawiązując do dziś istniejącej. Wymagane są budynki z użytkowym
poddaszem i dachem spadowym, krytym dachówką.
Celem polepszenia warunków zamieszkania ludności gminy według europejskich podstawowych
norm zamieszkania, zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

TABELA 52: Wskaźniki porównawcze Gminy Lubsza z europejskimi podstawowymi normami
standardu zamieszkania
Wyszczególnienie

Wskaźniki zachodnioeuropejskie

Dane gminy z 1999 roku

Ilość osób / mieszkanie

2,80-3,00

3,64

Ilość osób / izbę

0, 50-0,75

0,87

Powierzchnia użytkowa w m2 / 25-30

22,5

osobę
Powierzchnia

użytkowa

m2

/ 85-90

81,8

mieszkanie

Osiągnięcie zbliżonych parametrów będzie procesem długofalowym. Ich realizację przewiduje się do
2015 roku. Aby dostosować się do podstawowych standardów europejskich norm zamieszkania muszą
nastąpić procesy:
zwiększenia powierzchni użytkowej o około 5m2 na mieszkanie (średnio o 6%); wzrostu
powierzchni użytkowej w ilości od 2,5 do 7,5 m2 na osobę (przeciętnie o około 25 %);
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ograniczenia liczby mieszkańców przypadających na izbę w granicach od 15 do 40 %;
zmniejszenia ilości osób na mieszkanie (średnio o około 20 %).
Poza zapewnieniem każdemu gospodarstwu domowemu zakwaterowania o odpowiednim standardzie,
należy wyposażyć go w pełny zakres urządzeń infrastruktury technicznej.

Studium utrzymuje ustalenia dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Mając na
uwadze wysoki stopień wypełnienia dotychczasowych terenów oraz potrzeby mieszkańców,
wynikające między innymi ze złego stanu obecnej substancji, przewiduje się przeznaczenie pod
zabudowę zagrodową i willową następujących obszarów:
Lubsza - 130,54 ha oraz 40,27 ha pod budownictwo willowe;
Borucice - 9,40 ha;
Rogalice-27,18 ha;
Raciszów - 8,84 ha;
Mąkoszyce -15,09 ha;
Nowy Świat-13,21 ha;
Tarnowiec -13,17 ha;
Roszkowice -10,02 ha;
Lubicz-12,21 ha;
Śmiechowice - 6,10 ha;
Czepielowice - 27,85 ha;
Nowe Kolnie - 6,18 ha;
Kościerzyce - 40,04 ha;
Pisarzowice - 55,41 ha;
Piastowice -11,27 ha;
Michałowice - 31,21 ha oraz 14,63 pod budownictwo willowe;
Myśliborzyce -12,75 ha;
Szydłowice - 27,48 ha;
Błota - 3,69 ha;
Dobrzyń - 22 ha.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wydzielonych obszarach rozwojowych
mogą być wydawane po:
opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wydaniu pozwoleń na co najmniej 80 % planowanej zabudowy etapu poprzedniego;
zapewnieniu możliwości podłączeń do dróg i sieci infrastruktury technicznej, zwłaszcza
kanalizacji sanitarnej.
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Opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów rozwojowych winny
uwzględnić:
pełną analizę ekonomiczną dla spełnienia wymogu art 36 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym;
wymóg scalenia i podziału nieruchomości na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24.03.1998 roku (Dz. U. nr 44 poz. 262) o scalaniu i podziale nieruchomości;
skalę rekomendowaną 1 : 1000;
precyzyjne ustalenia odnośnie form, kształtów oraz typu zabudowy, włącznie z elementami
„małej architektury", zieleni, kolorystyki, materiałów konstrukcyjno - elewacyjnych a także
detali.
Aby uniknąć rozproszenia i rabunkowej gospodarki przestrzenią, Studium nie przewiduje
przeznaczenia nowych obszarów mieszkaniowych w pozostałych sołectwach gminy. Dopuszczalna
jest tam rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów oraz zabudowa odtworzeniowa w granicach
istniejących działek. Uzasadnione przypadki umożliwiają zabudowę uzupełniającą w granicach
istniejącego zainwestowania. Studium nie przeznacza terenów pod budownictwo wielorodzinne.
Ze względu na przewidywany niski przyrost ludności, przedstawione powyżej plany rozwoju
gospodarki mieszkaniowej w pełni zapewnią każdej rodzinie możliwość lokalizacji i budowy
własnego domu na terenie gminy na perspektywę kilkunastu lat.

4. Infrastruktura techniczna.
4. 1. Komunikacja.
Położenie gminy z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych, a także międzynarodowych jest
korzystne. Wpływa na to szczególnie pobliska lokalizacja autostrady A 4 oraz droga krajowa nr 39.
Zlokalizowany na terenie gminy wiejskiej Brzeg węzeł Przylesie umożliwi bezkolizyjne podłączenie
się do ruchu drogowego, podróżującym po okolicznych drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich oraz krajowych. Autostrada umożliwi turystom z całego kraju oraz Europy Zachodniej
swobodny dostęp do tej części Polski. Samorząd gminny jest zainteresowany reklamą walorów
tutejszych okolic w formie planszowej przy węźle Przylesie. W nowo opracowywanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić następujące zamierzenia inwestycyjne:

Drogi krajowe:
Przewiduje się modernizację i przebudowę drogi nr 39 relacji Łagiewniki - Kępno do pełnych
parametrów przewidzianych dla drogi klasy G (ruchu głównego). W związku z tym wymagane jest
dostosowanie tego odcinka do nośności 115 kN / oś. Na całej długości trasy powinno się uzyskać
szerokość jezdni 7,0C m, utwardzone pobocza o szerokości 2,00 m oraz pobocza ziemne 2 x 0,75 m.
Ponadto rezerwuje się tereny pod realizacje:
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przeprawy mostowej na Odrze po wschodniej stronie miasta Brzeg, na wysokości
miejscowości Pawłów - Kościerzyce;
nowego odcinka drogi, stanowiącej wschodnie obejście miasta Brzeg oraz miejscowości
Lubsza, w ciągu trasy nr 39;
obwodnicy miejscowości Rogalice;
miejsc obsługi podróżnych w Raciszowie (1,31 ha) i Piastowicach (8,76 ha).
Ze względu na obecne oraz planowane zainwestowanie drugi, zachodni wariant obwodnicy nie jest
pożądany z punktu widzenia gminy Lubsza.

Drogi wojewódzkie:
Planuje się modernizację drogi nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki do pełnych parametrów
przewidzianych dla drogi Z (ruchu zbiorczego) o następujących wytycznych projektowych:
szerokość jezdni - 7,00 m;
szerokość korony - 11,00 m;
maksymalne linie rozgraniczające - 25, 00 m;
typ nawierzchni - KR - 4.
Ponadto na obszarze gminy Lubsza przewiduje się obejście miejscowości: Pisarzowice, Kościerzyce i
Stare Kolnie.
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Drogi powiatowe:
Powyższe trasy pełnią rolę dróg obsługujących obszar całej gminy. Wymagane jest zapewnienie co
najmniej klasy L, natomiast wskazane uzyskanie parametrów klasy Z.

Linie kolejowe:
Należy utrzymywać i modernizować linię pierwszorzędnego państwowego znaczenia nr 277 relacji
Opole Groszowice - Wrocław Brochów.

Transport wodny:
pogłębienie koryta rzeki;
modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Wyżej wymienione zmiany podstawowego układu drogowego, umożliwią dogodniejsze powiązanie
północnej części powiatu brzeskiego z węzłem autostradowym w Przylesiu. Dodatkowo w
perspektywie, możliwość realizacji portu żeglugi śródlądowej w rejonie granicznym miasta Brzeg i
wsi Pawłów jest szansą na rozwój pozarolniczych funkcji gospodarczych regionu, w tym gminy
Lubsza.

4. 2. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja.
Zaopatrzenie w wodę.
Do roku 2002 przewiduje się pełne zwodociągowanie gminy. Po dokonaniu obliczeń aktualnego
bilansu wody oraz wnikliwej analizy stanu istniejącego orzeczono, że wydajności Stacji Uzdatniania
Wody (SUW) w Śmiechowicach oraz Nowym Świecie pokryją zapotrzebowanie wody dla celów
socjalno - bytowych i gospodarczych wszystkich miejscowości gminy.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przewiduje , że w perspektywie
cała gmina będzie zaopatrywana w wodę z SUW Śmiechowice.

Kanalizacja.
Gmina posiada opracowaną koncepcję programową gospodarki ściekowej. Dla zapewnienia
właściwych warunków sanitarnych gminy zakłada się całkowite skanalizowanie jej obszaru- do 2010
roku. Zgodnie ze współczesnymi wymaganiami nastąpi pełne mechaniczno - biologiczne oczyszczenie
ścieków sanitarno - bytowych oraz wód opadowych.
Dzięki rozbudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Brzegu możliwe jest
odprowadzenie nieczystości sanitarnych z większości sołectw gminy Lubsza. Przewiduje się budowę
trzech głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej, sprowadzających ścieki z poszczególnych
miejscowości do wsi Pisarzowice.
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Stąd zbiorczym rurociągiem tłocznym będą wprowadzane do istniejącego na ulicy Cegielnej w Brzegu
rurociągu grawitacyjnego.
Pierwszy ciąg kanalizacji sanitarnej, biegnący z północy na południe będzie doprowadzał do
Pisarzowic ścieki ze wsi: Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Myśliborzyce oraz Michałowice z Grabowem.
Drugi ciąg, z kierunku północno - wschodniego, będzie prowadził nieczystości z miejscowości:
Lubsza i Piastowice, natomiast trzeci ze wsi: Kościerzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Śmiechowice
i Lubicz.
Dla sołectw: Rogalice, Mąkoszyce, Nowy Świat, Tarnowiec przewiduje się budowę oczyszczalni w
Mąkoszycach. Wsie: Borucice, Raciszów oraz Roszkowice objęte zostaną indywidualnymi
rozwiązaniami w formie „mini oczyszczalni”.

4. 3. Inne media infrastruktury technicznej.
Sieć gazowa.
Istnieje techniczna możliwość gazyfikacji w oparciu o przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Zdzieszowice - Wrocław Ołtaszyn, biegnącego przy południowej granicy gminy.
W najbliższym czasie Zakład Gazowniczy w Opolu nie przewiduje żadnych zamierzeń
inwestycyjnych związanych z budową sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych, które mogą mieć
wpływ na planowany sposób zagospodarowania terenu.
Ewentualna przyszła budowa sieci gazowej powinna być realizowana z uwzględnieniem
obowiązującego prawa energetycznego - ustawy z dnia 10.04.1997 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 348) oraz
rozporządzeń wykonawczych, w szczególności w oparciu o:
wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej posiadających tytuł
prawny do korzystania z przyłączanego obiektu;
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie sieci gazowej,
uwzględniający wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczony
do zadań, dla których istnieją warunki techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa
gazowego.
Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od zawarcia odpowiedniej ilości umów o
przyłączenie do sieci gazowej oraz długości projektowanych gazociągów i przyłączy odpowiednich
dla umożliwienia zaistnienia warunków technicznych przyłączenia.

Ciepłownictwo.
Ze względu na uwarunkowania charakteryzujące gminę wiejską Lubsza, między innymi duże
rozproszenie zabudowy na terenach o największej intensywności zaludnienia, a także na małe
potrzeby cieplne gminy nie przewiduje się wprowadzenia scentralizowanej gospodarki cieplnej.
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Energetyka.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA nie przewidują do 2015 roku na terenie gminy Lubsza budowy
nowych obiektów sieciowych o napięciu 220 kV lub wyższym.
Zasilanie gminy w energię elektryczną odbywa się za pomocą GPZ -110/15 kV „Pawłów" i w
perspektywie nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Ponadto planuje się budowę nowego GPZ
110 / 15 kV „Rogalice" na potrzeby trakcji Polskich Kolei Państwowych SA. Włączony on zostanie
w projektowaną linię 110 kV, będącą odczepem linii 110 kV relacji Dobrzeń - Hermanowice.
Wszelkie inwestycje, związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną będą
realizowane na podstawie umów o przyłącze, zawieranych na wniosek zainteresowanych
inwestorów.
W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z liniami elektroenergetycznymi, zostaną
one odpłatnie przebudowane przez Zakład Energetyczny Opole SA na wniosek inwestora, który
wystąpi do tutejszego Zakładu o warunki przyłączenia oraz zawrze odpowiednią umowę o
przyłączenie. Kosztami obciążony zostanie inicjator zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
(podstawa prawna: § 33 p. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w
sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych... - Dz. U.
Nr 85 / 2000 poz. 957).

Telekomunikacja.
Dzięki podłączeniu do systemu obsługującego przepływ automatyczny, każde sołectwo gminy ma
techniczny dostęp do telefonii przewodowej. Należy przedsięwziąć inwestycje, które spowodują
wzrost liczby łącz głównych oraz uzyskanie do 2010 roku minimum 250 łącz telefonicznych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy. Jest to proces niezbędny w dzisiejszych realiach
gospodarki

rynkowej,

mając

na

uwadze

zwiększone

potrzeby

telekomunikacyjne

oraz

teleinformatyczne mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Obecny zasięg operatorów telefonii
cyfrowej obejmuje obszar całej gminy. W przypadku potrzeb obecnych oraz przyszłych operatorów na
maszty przekaźnikowe, należy wyznaczyć lokalizacje wzdłuż drogi nr 39 oraz 457.

4.4. Pozostałe obiekty komunalne.
Cmentarze.
Funkcjonujące na obszarze gminy cmentarze parafialne o łącznym areale 9,71 ha zaspokajają potrzeby
mieszkańców większości sołectw. Istnieje potrzeba wyznaczenia w nowo opracowywanych planach
miejscowych lokalizacji dla nowego miejsca pochówku. Ze względu na zagrożenia powodziowe
Studium zaleca lokalizacje w północnej części gminy oraz zwiększenie powierzchni we wsiach:
Borucice i Błota. Studium nie przewiduje lokalizacji pod grzebowisko dla zwierząt.

Obiekty obrony cywilnej.
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Nie przewiduje się budowy nowych obiektów obrony cywilnej.

Gospodarka odpadami.
Gmina korzysta ze składowiska zlokalizowanego w miejscowości Gać. Z obiektu korzystają także
inne okoliczne gminy. Umowa na deponowanie odpadów została zawarta do 2030 roku. W związku z
powyższym nie przewiduje się lokalizacji składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy
Lubsza.
Należy przedsięwziąć działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców objętych
zorganizowanym wywozem śmieci.
Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych w Raciszowie należy poddać je
biologicznej rekultywacji, stosując się do zaleceń Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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5. Obiekty i tereny chronione.
5 .1. Działalności ochronne.
Strefy i obszary chronione.
Na obszarze gminy Lubsza Studium uznaje konieczność utrzymania oraz wraz z rozwojem
infrastruktury technicznej i społecznej wytyczenia następujących stref i obszarów chronionych:
zabytków architektury i budownictwa;
stanowisk archeologicznych;
parków dworskich;
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego;
pomników przyrody;
rezerwatów przyrody;
użytków ekologicznych;
zespołów przyrodniczo - krajobrazowych;
lasów i terenów leśnych;
stanowisk fiorystycznych;
ostoi fauny;
użytków rolnych;
linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych;
masztów telekomunikacyjnych;
cmentarzy;
ujęć wody pitnej; oczyszczalni ścieków;
składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych;
ferm hodowlanych;
magazynów nawozów oraz środków ochrony roślin;
terenów sąsiadujących z drogami, w zależności od ich klasy technicznej.
Strefy te winny mieścić się w granicach własności terenu użytkowania.

Ochrona przeciwpożarowa.
Nie przewiduje się potrzeby rozbudowy sieci Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Jednostka w
Kościerzycach ulegnie likwidacji. Pozostały stan 8 strażnic spełniać będzie wymagania ochrony
przeciwpożarowej. Należy na bieżąco modernizować stan techniczny wyposażenia.

Ochrona przeciwpowodziowa
W celu właściwej ochrony przeciwpowodziowej gminy Lubsza, a także pozostałych terenów
województwa opolskiego należałoby zrealizować następujące zadania:
wybudowanie zbiornika retencyjnego „Racibórz" o pojemności przynajmniej 500 min m3;
przebudowanie odcinków wałów o małym rozstawie i złym usytuowaniu w stosunku do
kierunku przepływu;
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zwiększenie powierzchni zalewowych przez odsunięcie wałów, włącznie z przeniesieniem
niektórych ich odcinków;
renaturyzacja niektórych odcinków rzek i ich dolin;
podwyższanie niektórych odcinków wałów z odpowiednim poszerzeniem i wzmocnieniem
konstrukcji;
wykonanie nowych wałów w miejscach brakujących;
oczyszczanie i pogłębienie terenów międzywala;
usuwanie przeszkód utrudniających spływ wód powierzchniowych;
zlikwidowanie w międzywalu wszelkiej zabudowy;
odbudowanie i modernizacja systemów melioracyjnych;
zwiększenie retencji glebowej poprzez przywrócenie naturalnych terenów podmokłych.
Tereny

wałów

i

międzywali

rzek,

mające

znaczący

wpływ

na

stan

bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego są przedmiotem szczególnej ochrony prawnej. Zakazane jest wznoszenie na
tych obszarach obiektów budowlanych, zmienianie ukształtowania terenu, sadzenie drzew i krzewów,
wykonywanie urządzeń i robót, które mogłyby utrudnić ochronę przeciwpowodziową. Właściciele i
użytkownicy tych terenów mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie, celem zapewnienia
spływu wielkich wód całym przekrojem międzywala. Obszary te powinny być corocznie lustrowane
przy okazji przeglądów technicznych obwałowań przeciwpowodziowych. Ponadto Studium określa na
obszarach zalewowych zakaz budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz realizacji instalacji
grzewczych w oparciu o olej opałowy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winny zapewnić warunki przestrzenne ochrony
przeciwpowodziowej doliny Odry i terenów przyległych. Szczególnie w strefie zalewów
powodziowych, w granicach międzywala (strefa A), w strefach nakładania się funkcji przyrodniczej i
zagrożenia powodziowego (strefa B) oraz na pozostałym obszarze zawala (strefa C). Strefę C,
pomimo ochrony ze strony zmodernizowanego i przebudowanego systemu ochronnego, należy
traktować jako obszar zagrożenia powodziowego. Wymagane jest stosowanie ograniczeń użytkowych.
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry definiuje strefy zagospodarowania i zasady
użytkowania terenów w dolinie Odry ze względu na wymogi ochrony przeciwpowodziowej. Niniejsze
wnioski

należy

uwzględniać

przy

sporządzaniu

opracowań

planistycznych

w

zakresie

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie obszaru pasma Odry, w tym w
miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego.

Koncepcja

zagospodarowania

przestrzennego doliny Odry proponuje wydzielenie następujących stref polityki przestrzennej w
zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
Strefę zalewów powodziowych;
Strefę zagrożenia powodziowego;
Strefę ochrony przeciwpowodziowej w zlewni.

Strefa zalewów powodziowych
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Strefa zalewów powodziowych na terenie gminy obejmuje obszar projektowanego międzywala rzeki
Odry. W obrębie strefy zalewów powodziowych realizowany będzie zespół działań z zakresu
pasywnej i aktywnej ochrony przeciwpowodziowej. Strefa zalewów powodziowych to obszar
realizacji profilaktycznej ochrony powodziowej obejmujący działania nakierowane na zatrzymanie i
spowolnienie odpływu wody w dorzeczu rzeki, zapewnienie wymaganej przestrzeni dla rzeki oraz
dostosowanie zagospodarowania i użytkowania terenu do stopnia zagrożenia powodziowego. W
obrębie strefy wskazane jest prowadzenie działań:
technicznych, zwiększających przepustowość i udrażniających przepływ wód oraz
zwiększających retencję dolinową;
ekologiczno - profilaktycznych, utrzymujących i rozbudowujących retencję powierzchniową
zwiększających przestrzeń dla rzeki, ograniczających i spowalniających spływ wód;
optymalizujących zagospodarowanie i użytkowanie terenu strefy.

Docelowo, na terenie strefy preferować należy następujące zasady użytkowania i zagospodarowania
terenu:
kierunkową zmianę struktury użytkowania gruntów rolnych, polegającą na wprowadzeniu
użytków zielonych i zadrzewień (pojedynczych i kępowych), wzmacniających funkcję
ekologiczną terenu, nie powodujących ograniczenia przepustowości doliny;
przeprowadzenie

renaturyzacji

środowiska

przyrodniczego

doliny

Odry

w

drodze

przywrócenia terenów naturalnych, zwiększających retencję i opóźniających spływ
powierzchniowy, tj. łąk podmokłych, trzcinowisk, starorzeczy oraz lokalnej przebudowy
istniejącego drzewostanu na drzewostany łęgowe;
ochronę naturalnych biotopów charakterystycznych dla terenów podmokłych (starorzecza,
szuwarowiska, trzcinowiska, tereny bagienne i pobagienne);
ograniczenie prac ziemnych i wodno - melioracyjnych, zmieniających lokalne warunki
gruntowo-wodne;
bezwzględne ograniczenie jakiejkolwiek zabudowy nie związanej z funkcją ochrony
przeciwpowodziowej, obsługą żeglugi i energetyki oraz turystyki wodnej w pasie międzywala,
zaleca

się

opracowane

systemu

podatkowego

i

ubezpieczeniowego

sprzyjającego

przekształcaniu struktury użytkowania gruntów rolnych lub rekompensującego ewentualne
straty powodziowe (opłaty kompensacyjne, ubezpieczenia).

Strefa zagrożenia powodziowego
Strefa zagrożenia powodziowego obejmuje tereny położone na zewnątrz strefy zalewów
powodziowych, w granicach historycznych zalewów powodziowych. W obrębie strefy zagrożenia
powodziowego realizowany będzie zespół działań pasywnych i aktywnych o charakterze
ekologicznym i przestrzennym. Jest to obszar profilaktycznej ochrony powodziowej obejmujący
działania nakierowane na zatrzymanie i spowolnienie odpływu wody, zapewnienie utrzymania i
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rozbudowy retencji naturalnej oraz dostosowanie zagospodarowania i użytkowania terenu do stopnia
zagrożenia powodziowego. W obrębie strefy wskazane jest prowadzenie działań:
technicznych, zwiększających retencję dolinową i zlewniową;
ekologiczno - profilaktycznych, utrzymujących i rozbudowujących retencję powierzchniową
ograniczających i spowalniających spływ wód;
optymalizujących zagospodarowanie i użytkowanie terenu strefy.
Docelowo, na terenie strefy preferować należy następujące zasady użytkowania i zagospodarowania
terenu:
stopniową przebudowę i zmianę struktury użytkowania gruntów ornych w kierunku upraw
mniej podatnych na straty i zagrożenia powodziowe, z preferencją dla użytków zielonych i
upraw sadowniczych;
ochronę naturalnych terenów charakterystycznych dla dolinnych terenów podmokłych
(starorzecza, szuwarowiska, tereny bagienne i pobagienne), położonych na terenach zawala.
Zaleca się ograniczenie prac zmieniających lokalne warunki gruntowo - wodne, w tym ograniczenie
regulacji cieków wodnych na terenach otwartych oraz zawężania ich przekrojów poprzez zabudowę
użytkową zakazuje się prowadzenia robót inwestycyjnych w strefie 50 m od stopy wałów z wyjątkiem
robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód, dopuszcza się realizację zabudowy w granicach
terenów dopuszczalnego zainwestowania wyznaczonych w planach przestrzennych terenów
rozwojowych jednostek osadniczych, obszar strefy stanowi obszar zwiększonego ryzyka
inwestycyjnego i może być dopuszczony do zainwestowania wyłącznie po poinformowaniu inwestora
i na jego wyłączną odpowiedzialność oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w czasie
powodzi, nie zaleca się lokalizacji przemysłu i składów, w szczególności mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz związanych ze składowaniem materiałów, surowców i produktów, w
szczególności substancji toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska (środki ochrony roślin,
ropopochodne), nie zaleca się lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i urządzeń utylizacji
zanieczyszczeń, zaleca się likwidację bezodpływowych zbiorników ściekowych i budowę systemów
kanalizacji zbiorczej, na terenie strefy, dopuszcza się ograniczoną zmianę ukształtowania powierzchni
terenu,

służącą

zwiększania

powierzchni

retencyjnych

otwartych

akwenów

wodnych

(wykorzystujących lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

Strefa ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Strefa ochrony przeciwpowodziowej obejmuje pozostałe obszary położone na obszarze zlewni rzeki
Odry. W obrębie strefy realizowany będzie zespół działań pasywnych i aktywnych o charakterze
technicznym, ekologicznym i przestrzennym, nakierowanych na zatrzymanie i spowolnienie odpływu
wody, zapewnienie utrzymania i rozbudowę retencji naturalnej i sztucznej. W obrębie strefy wskazane
jest prowadzenie działań:
technicznych, zwiększających retencję w zlewni;
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ekologiczno - profilaktycznych, zatrzymujących i spowalniających odpływ wód oraz
rozbudowujących retencję powierzchniową realizowanych poprzez prewencyjną ochronę
terenów otwartych poprzez zachowanie naturalnego pokrycia terenu, maksymalnie
niezabudowanych i nieprzekształconych;
zwiększanie udziału terenów leśnych w strukturze przestrzennej terenów otwartych;
ochronę naturalnych terenów charakterystycznych dla dolinnych terenów podmokłych
(starorzecza, szuwarowiska, trzcinowiska, tereny podmokłe, bagienne i pobagienne, oczka
wodne) na obszarze całej zlewni;
odtworzenie, przebudowa i rekonstrukcja sieci wodno - melioracyjnej.
Odtworzenie, przebudowa i rekonstrukcja systemów wodno - melioracyjnych wskazana jest do
realizacji na terenach otwartych zlewni cząstkowych rzeki Odry. Działania te nie posiadają istotnego
znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej w skali globalnej, w warunkach lokalnych są jednym z
czynników mogących usprawnić przepływy wód powierzchniowych i zredukować zagrożenia
powodziowe.
W nowo opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, na terenach
zalewowych nie należy planować nowej zabudowy, zwłaszcza kubaturowej. W przypadku
konieczności jej wykonania należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie celem zminimalizowania
szkód oraz strat powodziowych. Wznoszenie obiektów budowlanych na terenach zalewowych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić przewidywany
zakres robót modernizacyjno - inwestycyjnych na terenie gminy Lubsza, zawartych w opracowywanej
„Koncepcji ochrony przed powodzią doliny Odry w rejonie Brzegu w województwie opolskim studium programowo - przestrzenne".

5. 2. Ochrona zabytków.
Studium zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad ochrony dóbr kultury. Określa ogólne wytyczne
odnośnie przyszłego funkcjonowania obiektów zabytkowych oraz zagospodarowania istniejącej i
nowo projektowanej zabudowy. W opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego powinny zostać odzwierciedlone następujące elementy przestrzeni podlegające
ochronie konserwatorskiej:
pojedyncze obiekty zabytkowe poszczególnych miejscowości,
wyszczególnione w załączniku do Studium;
zabytkowe parki dworskie;
pojedyncze pomniki przyrody;
stanowiska archeologiczne.

Ponadto Studium wskazuje na objęcie ochroną konserwatorską układów przestrzennych następujących
wsi:
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Dobrzyń;
Błota;
Szydłowice;
Kościerzyce;
Czepielowice;
Lubsza;
Mąkoszyce.

Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę oraz
zmianie sposobu użytkowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej należy uzgadniać z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ).
Na terenach występowania stanowisk archeologicznych bez akceptacji WKZ nie powinny następować
żadne zmiany użytkowania. Wszelkie prace ziemne muszą być prowadzone za zezwoleniem oraz pod
nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.
Na obszarze gminy w nowo wznoszonych obiektach należy preferować tradycyjne dla regionu formy
architektoniczno - budowlane takie jak:
wątki murów;
podcienie;
strome dachy kryte dachówkami ceramicznymi;
miejscowe materiały typu: cegła, kamień, drewno.

Ponadto należy:
zabezpieczać dorobek kulturalny i naukowy powstały w wyniku dokonań twórców różnych
narodowości;
zachować dawne i współczesne przekazy kultury niematerialnej związane z tradycją regionu,
upamiętnione w znakach oraz symbolach plastycznych;
kontynuować i rozwijać regionalne cechy urbanistyczne, architektoniczne, rzemiosła i
twórczości niematerialnej, podkreślając ukształtowaną historycznie odrębność regionu;
podejmować starania o zwrot dóbr kultury;
kontynuować współpracę międzynarodową w przedmiocie upowszechniania wiedzy,
zachowania i opieki nad europejskim dziedzictwem kulturowym oraz udostępniać
turystycznie jego najcenniejsze wartości.

6. Wnioski.
Nadrzędne cele kształtowania kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego gminy
stanowią rozwinięcie długookresowych celów społeczno - gospodarczych oraz mają zapewnić
możliwość ich realizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego, kompleksowego rozwoju.
Niezbędne jest to do: zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia środowiska;
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zrównoważenia elementów naturalnych i kulturowych z wymogami rozwoju gospodarczego;
utrzymania korzystnych warunków dla odnowy sił człowieka;
wykorzystania możliwości dalszego harmonijnego rozwoju gospodarczego w oparciu o
oszczędniejsze dysponowanie zasobami przyrody.

Główne wytyczne gospodarowania przestrzenią gminy powinny:
tworzyć warunki dla wzrostu efektywności jej formowania i wykorzystywania;
sprzyjać zaspokajaniu potrzeb społecznych;
umożliwiać ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zapewniają wystarczających
możliwości lokalizacyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i gospodarczo - usługowego.
Toteż wytyczne kierunkowe Studium dla gminy Lubsza uwzględniają rozwój przestrzenny
następujących funkcji:
działalności produkcyjne;
usługi materialne i niematerialne;
rolnictwo;
budownictwo mieszkaniowe;
infrastruktura społeczna;
infrastruktura techniczna;
ochrona środowiska naturalnego.
Przewidywany harmonogram realizacji założeń powinien pomagać walce z bezrobociem. Aby je
ograniczyć należy prężnie rozwijać infrastrukturę techniczną, która umożliwi pozyskanie inwestorów i
zwiększenie potencjału gospodarczego, alternatywnego do rolnictwa i leśnictwa. Jednocześnie nie
można dopuścić do negatywnych zjawisk na wsi. Priorytet należy udzielić budowie dróg, sieci
kanalizacyjnej i teletechnicznej.
Oprócz pozytywnego aspektu przyciągania potencjalnych inwestorów oraz możliwych przyszłych
zysków podatkowych, negatywnymi konsekwencjami zbyt szybkiego uruchomienia wszystkich
nowych terenów przewidzianych w Studium pod zabudowę i zagospodarowanie mogą być:
nadpodaż terenu, owocująca spadkiem wartości nieruchomości;
pozbycie

się

rezerw

obszarowych,

uniemożliwiających

realizację

w

przyszłości

uporządkowanej zabudowy o wyższych walorach architektonicznych;
zagrożenie dekoncentracją zabudowy, wyrażającej się zazwyczaj negatywnym wizerunkiem
urbanistycznym, deprecjacją walorów krajobrazowych i złamaniem tradycji w dążeniu do
koncentracji układów osiedleńczych;
zbędny wzrost nakładów na infrastrukturę techniczną.
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Studium umożliwia przygotowanie przyszłych inwestycji poprzez wyprzedzające wykonanie oraz
uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenach przyszłego zainwestowania
będzie możliwe po:
całkowitym zapełnieniu rezerw terytorialnych już wyznaczonych w obecnych planach
urbanistycznych;
wyprzedzającym uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wykonaniu dróg i zabezpieczeń wszystkich wymaganych mediów infrastruktury technicznej,
szczególnie kanalizacji sanitarnej.

Uruchamianie zabudowy bez wykonania infrastruktury technicznej i dróg obniży standard zabudowy
oraz walory estetyczne i krajobrazowe gminy. Tym samym pogorszy warunki życia mieszkańców.

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winny:
precyzyjnie określić typy i gabaryty projektowanej zabudowy; przewidywać etapową
rozbudowę większych obszarów funkcyjnych z określeniem harmonogramu ich realizacji;
opierać się na oszacowaniu ich ekonomicznych skutków to jest: zawierać wymóg scalenia i
podziału nieruchomości;
uwzględniać aktywną politykę gospodarki nieruchomościami przez gminę.
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CZĘŚĆ III. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBSZA
I.

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubsza podjęte na podstawie uchwały Nr XLIX/324//2010 Rady Gminy Lubsza
z dnia 20.05.2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza. Zakres niniejszej zmiany został określony w
załączniku graficznym i ograniczał się do zmiany na terenu działek nr 250/7, 250/5 i 250/3 w obrębie
Kościerzyce. Celem niniejszej zmiany było wprowadzenie przeznaczenia terenu przewidzianego do
realizacji kanału przerzutowego wód powierzchniowych. Uchwalenie niniejszej zmiany nastąpiło
uchwałą nr XIX/123/2012r. Rady Gminy Lubsza z dnia 23.02.2012 r.

II.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

opracowana w granicach określonych uchwałą Nr XLIX/322/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia
20.05.20010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla obrębów: Nowy Świat dz. nr
30/24.30/27, Kościerzyce dz. nr 284, 288/1, Lubsza dz. nr 571/2 572, Śmiechowice dz. nr 29/5.
Przedmiotem zmiany są ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów
położonych w granicach obrębów wsi:
Nowy Świat dz. nr 30/24, 30/27;
Kościerzyce dz. nr 284, 288/1;
Śmiechowice dz. nr 29/5;
Lubsza dz. nr 571/2 i 572.
Niniejszą zmianę studium uzupełnia się poprzez ustalenia dotyczące kierunków przeznaczeń
określonych na rysunek studium. Oznaczenia określone w rysunku niniejszej zmiany znajdują się w
legendzie rysunku studium..
Tekst studium uzupełnia się o wytyczne w zakresie ustaleń kierunków zagospodarowania
przestrzennego i dotyczą one wyłącznie terenów dla których sporządza się niniejszą zmiana, w tym
szczególnie:
•

kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów,

•

kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów.

Pozostałe ustalenia „studium" odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą, a nie będące w
sprzeczności z treścią niniejszej zmiany pozostają w mocy.
Zmiana ta została wprowadzona do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Lubsza i uchwalona uchwałą nr XXIX/192/2012r Rady Gmina Lubsza w dniu 20.12.2012 r.

121

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
W wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących terenów objętych zmianą, w zakresie stanu
dotychczasowego zainwestowania, środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospodarki rolnej
ustalono wielkość i funkcję obszarów oraz kierunki i zasady rozwoju przestrzennego.
W terenach objętych zmianą można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne:
•

strefa zainwestowana;

•

strefa rolnicza - użytków rolnych lasów, łąk i pastwisk.

Tereny rolne, lasów, łąk i pastwisk są położone w sąsiedztwie obszarów wskazanych w
obowiązującym studium jako kierunek rozwoju o funkcji mieszkaniowej. Z niniejszej oceny walorów
krajobrazowych tereny te kwalifikują się do przeznaczenia na poszerzenie strefy zabudowy o
przewadze funkcji mieszkaniowej lub produkcyjno-usługowej.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów
2.1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami i infrastruktura techniczną; Tereny
przeznaczone na zabudowę powinny spełniać niżej wymienione warunki:
•

powierzchnie zabudowy budynków mieszkalnych na poszczególnych działkach nie powinny
przekroczyć 50% powierzchni działek, a budynków usługowych 30% powierzchni działek;

•

powierzchnia działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż 900 m2;

•

wysokość zabudowy mierzonej od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie powinna
przekraczać 12 m;

•

zaleca się ustalania form dachów na dwu lub wielospadowe.

2.2. Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej
Zabudowa produkcyjna lub usługowa wraz z infrastrukturą techniczną w tym komunikacja i parkingi.
Tereny przeznaczone na zabudowę powinny spełniać niżej wymienione warunki:
•

powierzchnie zabudowy budynków na poszczególnych działkach nie powinny przekroczyć 80%
powierzchni działek,

•

powierzchnia działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż 2000 m2,

•

liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna przekraczać 3,

•

powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działek,

•

zaleca się zapewnienie miejsc postojowych.

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu
kulturowego, kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej
3.1. Zasady ochrony środowiska
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Działania w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na tym obszarze powinny zmierzać do
zachowania czystości powietrza atmosferycznego, wód podziemnych oraz powierzchni ziemi. Główne
działania w zakresie gospodarki przestrzennej sprzyjające ochronie środowiska to:
1. ustalenia właściwych sposobów użytkowania terenów - nie stanowiących zagrożenia dla
środowiska,
2. budowa sieci kanalizacyjnych,
3. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw z
palenisk domowych poprzez:
-

właściwą termo izolację budynków,

-

zastosowanie ekologicznych systemów ogrzewania o niskiej emisji spalin, z wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii takich jak: energia pochodząca z biomasy, energia słoneczna,
pompy cieplne itp.

3.2 Zasady ochrony przyrody oraz kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej
Program ochrony przyrody obejmuje m.in. działania prawne i organizacyjne, mające na celu:
-

zakaz zabudowy w tym obiektami związanymi z produkcją rolną,

-

ochronę gleb i racjonalizacje ich wykorzystania,

-

rehabilitację przyrodniczą (rewitalizację) terenów zdegradowanych.

3.3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego
W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, tj. cech elementów zagospodarowania przestrzennego
odnoszących się do przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka,
zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze, należy stosować zasadę spójności
systemu obszarów cennych przyrodniczo i sąsiadujących terenów zainwestowanych.

3.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, należy w rozwoju
przestrzennym kierować się zasadami ochrony terenów przed niekontrolowaną, pod względem
estetyki architektonicznej, zabudową nie dostosowana do środowiska kulturowego tego regionu.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne, zaleca się
wprowadzenia strefy ochrony konserwatorskiej „OW" w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne
związane z pracami ziemnymi należy prowadzić zgodnie przepisami odrębnymi..

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
4.1. Zalecenia zasad uzbrojenia terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną:
-

należy minimalizować ilość terenów przeznaczanych na komunikację do niezbędnych dróg
służących dojazdom do nieruchomości przeznaczonych na zabudowę,
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-

sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze zabudowy należy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczających dróg,

-

należy wprowadzić zakaz realizacji napowietrznych lub naziemnych sieci infrastruktury
technicznej,

-

w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego poza liniami rozgraniczającymi dróg,
należy je prowadzić równolegle, w pasie terenu wolnym od innego istniejącego uzbrojenia,

-

dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem nienaruszenia warunków
zabudowy,

-

realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia
technicznego,

-

dopuszcza się realizację ciągów służących do przesyłania energii elektrycznej oraz łączności
publicznej i sygnalizacji na terenach rolnych o ile przepisy szczególne nie będą tego
wykluczać,

-

w granicach terenów zabudowy dopuszcza się realizacje urządzeń technicznych uzbrojenia
związanych z obsługą tych obszarów.

5. Zasady ustalania granic obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz kryteria zgodności planów zagospodarowania przestrzennego ze studium
1) W przypadku sporządzania planu miejscowego granice obszaru objętego planem, w wyniku
którego nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
powinny obejmować obszar jednej kategorii terenu o określonej w studium dominującej funkcji,
ograniczony naturalnymi granicami takimi jak drogi, cieki wodne itp.
2) Dopuszczalne jest sporządzanie planów miejscowych dla części obszarów o ustalonych
kategoriach funkcjonalnych, stanowiących uzupełnienie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, istniejącego zagospodarowania lub określony etap realizacji,
związany z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną.
3) Zmiany planów miejscowych polegające na zmianie przeznaczenia terenu lub wybranych
parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być sporządzane
dla dowolnie wybranego obszaru, odpowiednio dla przedmiotu zmian.
4) Postulowane w studium zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do
poszczególnych obszarów funkcjonalnych, o określonej dominującej funkcji, mają charakter
ogólnych wytycznych. Uściślenie ich następować będzie na etapie opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
5) Uznaje się za zgodne ze studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które:
-

zawierają ustalenia przeznaczenia terenów zgodnie z dopuszczalnymi kategoriami dla
określonych obszarów funkcjonalnych,
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-

w ustaleniach linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania wykraczają poza granicę obszaru funkcjonalnego określonego w studium
w sposób stanowiący logiczne uzupełnienie obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym
zachowaniu warunków ochrony właściwych dla miejsca,

-

zawierają ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu dla poszczególnych kategorii lub grup kategorii użytkowania
terenów inne, niż określone w studium.

III.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowania w

granicach określonych uchwałą nr XXIV/216/2013r Rady Gminy Lubsza z dnia 21.03.2013 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyń. Celem zmiany jest ustalenie nowego kierunku
zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w granicach określonych
załącznikiem graficznym w rejonie wsi Dobrzyń.

1.1. Teren usług sportu i rekreacji indywidualnej – oznaczony symbolem UR.
Dla terenu wskazuje się następujące kierunki zagospodarowania:
•

tereny usług sportu i rekreacji,

•

rekreacja indywidualna,

•

zabudowa mieszkaniowa,

•

zabudowa letniskowa,.

•

infrastruktura techniczna,

•

garaże i parkingi.

1.2. Dla terenu – oznaczonego symbolem UR należy stosować

poniższe parametry dla

zagospodarowania terenu:
•

powierzchnie zabudowy na poszczególnych działkach nie powinny przekroczyć 50% powierzchni
działki;

•

powierzchnia działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,, zabudowę letniskową nie
powinna być mniejsza niż 1000 m2;

•

wysokość zabudowy mierzonej od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie powinna
przekraczać 12 m;

•

zaleca się dachy dwu lub wielospadowe.

1.3. Każda z dopuszczalnych funkcji może stanowić samodzielne przeznaczenie terenu.
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IV. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
dokonana została na podstawie następujących uchwał:
1)

uchwała nr LII/343/2010r Rady Gminy Lubsza z dnia 25.08.2010r. w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w zakresie obrębu Nowe Kolnie – dz. nr 187/17 (załącznik nr 1 do
uchwały);

2)

uchwała nr X LV/332/2014 z dnia 22.05 2014 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębu wsi Mąkoszyce;

3)

uchwała nr LI/365/2014 z dnia 21.11.2014 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Lubsza;

4)

uchwała nr XXXI/233/2017 z dnia 27.04.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębie wsi Lubsza;

5)

uchwała nr XXXII/239/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie
załącznika nr 1, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały;

6)

uchwała nr XXXIII/253/2017 z dnia 29.06 2017 w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza,
obręb Mąkoszyce;

7)

uchwała nr IX/58/2019 z dnia 30.05 2019 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb
Mąkoszyce wraz ze zmianą niniejszej uchwały Rady Gminy Lubsza nr XIX/160/2020 z
dnia 02.07.2020r;

8)

uchwała nr IX/60/2019 z dnia 30.05 2019 w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb
Tarnowiec.

Niniejszą zmianę studium uzupełnia się poprzez ustalenia dotyczące kierunków przeznaczeń
określonych na rysunek studium. Oznaczenia określone w rysunku niniejszej zmiany znajdują się w
legendzie rysunku studium..

Tekst studium uzupełnia się o wytyczne w zakresie ustaleń kierunków zagospodarowania
przestrzennego i dotyczą one wyłącznie terenów dla których sporządza się niniejszą zmiana, w tym
szczególnie:
•

kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów,

•

kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów.

Pozostałe ustalenia „studium" odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą, a nie będące w
sprzeczności z treścią niniejszej zmiany pozostają w mocy.
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1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
W wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących terenów objętych zmianą, w zakresie stanu
dotychczasowego zainwestowania, środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospodarki rolnej
ustalono wielkość i funkcję obszarów oraz kierunki i zasady rozwoju przestrzennego.
W terenach objętych zmianą można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne:
•

strefa zainwestowana;

•

strefa rolnicza - użytków rolnych lasów, łąk i pastwisk.

Tereny rolne, lasów, łąk i pastwisk są położone w sąsiedztwie obszarów wskazanych w
obowiązującym studium jako kierunek rozwoju o funkcji mieszkaniowej. Z niniejszej oceny walorów
krajobrazowych tereny te kwalifikują się do przeznaczenia na poszerzenie strefy zabudowy o
przewadze funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów
2.1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczonymi usługami oraz infrastrukturą techniczną;
Tereny przeznaczone na zabudowę powinny spełniać niżej wymienione warunki:
1)

powierzchnie zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej nie powinny przekroczyć 50%
powierzchni działek budowlanych, a budynków usługowych 30% powierzchni działek
budowlanych;

2)

minimalna powierzchnia działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 900 m2;

3)

wysokość zabudowy do 12 m;

4)

zaleca się ustalanie form dachów na dwu lub wielospadowe,

5)

powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki
budowlanej.

2.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej (MN/U)
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa wraz z infrastrukturą techniczną w
tym komunikacji i parkingów.
Tereny przeznaczone na zabudowę powinny spełniać niżej wymienione warunki:
1)

powierzchnie zabudowy na działkach budowlanych nie powinny przekroczyć 80% powierzchni
działki;

2)

minimalna powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę nie powinna być
mniejsza niż 900 m2, dla zabudowy mieszkaniowej -1500m2 dla zabudowy usługowej, 2000m2
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3)

wysokość zabudowy do 12m dla zabudowy mieszkaniowej i do 15m dla zabudowy usługowej;

4)

powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działki
budowlanej,
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5)

dachy strome dla zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się dachy płaskie dla zabudowy
usługowej;

6)

dla zabudowy usługowej zapewnić miejsca postojowych na terenie własnym w ilości co
najmniej 2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni usługowej.

2.3. Tereny odkrywkowej eksploatacji złóż (PG)
Teren eksploatacji złóż wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją.
Tereny przeznaczone na cele eksploatacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
1)

udokumentowane złoże;

2)

dopuszcza się zabudowę związana z eksploatacją złoża nie uniemożliwiającą eksploatacje
zasobów;

3)

wysokość zabudowy do 6m,

4)

powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działek,

5)

zaleca się zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym w ilości co najmniej 2szt,

6)

zastosować filary ochronne dla złóż dla terenów dróg, terenów zabudowanych, obiektów
infrastruktury technicznej występujących w bezpośrednim sąsiedztwie złóż, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

7)

dla eksploatacji kopalin metoda odkrywkową stosować wynikające z istniejącego prawa w tym
przepisy odrębne i normy polskie.

8)

po zakończeniu eksploatacji dla terenów stosować rekultywację o kierunku wodno-leśnym.

2.4. Teren cmentarza (ZC)
Teren cmentarza wraz z infrastrukturą techniczną w tym parking i miejsca postojowe.
Teren powinny spełniać niżej wymienione warunki:
1)

dopuszcza się zabudowę związaną z przeznaczeniem terenu (kaplica, dom pogrzebowy) ale nie
powinna ona przekroczyć 5% powierzchni działki budowlanej,

2)

wysokość zabudowy do 12 m,

3)

zapewnić miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 5szt.

.

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu
kulturowego, kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej.
Zasady ochrony środowiska
Działania w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na tym obszarze powinny zmierzać do
zachowania czystości powietrza atmosferycznego, wód podziemnych oraz powierzchni ziemi. Główne
działania w zakresie gospodarki przestrzennej sprzyjające ochronie środowiska to:
1)

ustalenia właściwych sposobów użytkowania terenów - nie stanowiących zagrożenia dla
środowiska,
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2)

budowa sieci kanalizacyjnych,

3)

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw z
palenisk domowych poprzez:
•

termoizolację budynków,

•

zastosowanie ekologicznych systemów ogrzewania o niskiej emisji spalin, z wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii takich jak: energia pochodząca z biomasy, energia słoneczna,
pompy cieplne, urządzenia fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby
własne.

3.2 Zasady ochrony przyrody oraz kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej
Program ochrony przyrody obejmuje m.in. działania prawne i organizacyjne, mające na celu:
•

zakaz zabudowy w tym obiektami związanymi z produkcją rolną,

•

ochronę gleb i racjonalizacje ich wykorzystania,

•

rehabilitację przyrodniczą (rewitalizację) terenów zdegradowanych.

3.3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego
W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, tj. cech elementów zagospodarowania przestrzennego
odnoszących się do przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka,
zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze, należy stosować zasadę spójności
systemu obszarów cennych przyrodniczo i sąsiadujących terenów zainwestowanych.

3.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, należy w rozwoju
przestrzennym kierować się zasadami ochrony terenów przed niekontrolowaną, pod względem
estetyki architektonicznej, zabudową nie dostosowana do środowiska kulturowego tego regionu.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne, zaleca się
wprowadzenia strefy ochrony konserwatorskiej „OW" w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne
związane z pracami ziemnymi należy prowadzić zgodnie przepisami odrębnymi..

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zalecenia zasad uzbrojenia terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną:
1)

należy minimalizować ilość terenów przeznaczanych na komunikację do niezbędnych dróg
służących dojazdom do nieruchomości przeznaczonych na zabudowę,

2)

sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze zabudowy należy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczających dróg,

3)

należy wprowadzić zakaz realizacji napowietrznych lub naziemnych sieci infrastruktury
technicznej,
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4)

w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego poza liniami rozgraniczającymi dróg,
należy je prowadzić równolegle, w pasie terenu wolnym od innego istniejącego uzbrojenia,

5)

dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem nienaruszenia warunków
zabudowy,

6)

realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia
technicznego,

7)

dopuszcza się realizację ciągów służących do przesyłania energii elektrycznej oraz łączności
publicznej i sygnalizacji na terenach rolnych o ile przepisy szczególne nie będą tego
wykluczać,

8)

w granicach terenów zabudowy dopuszcza się realizacje urządzeń technicznych uzbrojenia
związanych z obsługą tych obszarów.

5. Zasady ustalania granic obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz kryteria zgodności planów zagospodarowania przestrzennego ze studium
1) Zmiany planów miejscowych polegające na zmianie przeznaczenia terenu lub wybranych
parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być
sporządzane dla dowolnie wybranego obszaru, odpowiednio dla przedmiotu zmian.
2) Postulowane w studium zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do
poszczególnych obszarów funkcjonalnych, o określonej dominującej funkcji, mają charakter
ogólnych wytycznych. Uściślenie ich następować będzie na etapie opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Uznaje się za zgodne ze studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które:
•

zawierają ustalenia przeznaczenia terenów zgodnie z dopuszczalnymi kategoriami dla
określonych obszarów funkcjonalnych,

•

w ustaleniach linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach

zagospodarowania

wykraczają

poza

granicę

obszaru

funkcjonalnego

określonego w studium w sposób stanowiący logiczne uzupełnienie obszaru
funkcjonalnego, przy jednoczesnym zachowaniu warunków ochrony właściwych dla
miejsca,
•

zawierają ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu dla poszczególnych kategorii lub grup kategorii użytkowania
terenów inne, niż określone w studium.

6. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań planistycznych
1. W opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubsza przyjęto rozwiązania zapewniające rozwój wsi zgodny z oczekiwaniami społecznymi.
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Głównym zadaniem zmiany „studium" jest zapewnienie nowych terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, produkcyjno-usługową.
Głównym kierunkiem rozwoju terenów objętych niniejszą zmianą „studium" jest wskazanie nowych
terenów mieszkaniowych jako uzupełnienie już istniejącej zabudowy.
Przyjęta lokalizacja zabudowy mieszkaniowej została zaproponowana w oparciu o istniejący system
komunikacji.
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jako uzupełniającej, lokalizowanej w ścisłym sąsiedztwie
istniejącej zabudowy wynika z konieczności usytuowania jej w oddaleniu od terenów rzeki Odry,
która stanowi potencjalne zagrożenie powodziowe.
W obrębie działki nr 30/24 i 30/27 we wsi Nowy Świat został wyznaczony teren pod zabudowę
produkcyjno-usługową, gdzie planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie
biogazownii. Realizacja ta w najmniejszym stopniu nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko.
Żadne oddziaływania czy to emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby, wody, hałasu itp. Nie
przekroczą dopuszczalnych norm i nie będą kumulować się z oddziaływaniem pobliskiej fermy trzody
chlewnej. Emisja produktów spalania gazu będzie miała charakter śladowy. Planowana biogazownia
poprawi standardy środowiska w otaczającym ja terenie poprzez zmniejszenie uciążliwości związanej
z gospodarowaniem gnojowicy, nie zakłóci stosunków panujących w ekosystemach.
2. Dla terenu we wsi Dobrzyń przyjęto rozwiązanie które kierunkuje zagospodarowania terenów
kierunku usług sportu i rekreacji indywidualnej. Teren nieco oddalony od zabudowy mieszkaniowej
stwarza dogodne warunki do rozwoju takiej strefy w której w sposób zorganizowany będzie możliwa
realizacja usług sportu i rekreacji ale także zabudowy letniskowej lub zabudowy mieszkaniowej o
niskiej intensywności.
3.Przyjęte rozwiązania w niniejszej zmianie studium stanowią niewielką korektę kierunków
określonych w obowiązującym studium. Potrzeba ta wynika z upływu czasu od ostatniej zmiany
studium które ukształtowało kierunek rozwoju gminy oraz nowych oczekiwań mieszkańców gminy
dotyczących zaspokojenia własnych potrzeb umożliwiających realizacje inwestycji głownie z zakresu
zabudowy mieszkaniowej.
Nowa zabudowa mieszkaniowa lub mieszkaniowo-usługowa występuje w miejscowościach
Mąkoszyce, Lubsza i Błota i stanowi naturalne rozszerzenie zabudowy w rejonie wsi.
Dla terenu działki nr 8 w miejscowości Tarnowiec ustalono przeznaczenie jako rozszerzenie
istniejącego cmentarza.
Dla trenu we wsi Nowe Kolnie oraz Lubsza w związku z udokumentowaniem złoża pospolitego –
pasków i żwirów, zmienia się dotychczasową funkcje uwidaczniając udokumentowane złoże i
przeznaczając powyższy teren na eksploatację powierzchniową surowców.
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ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁ. NR 1 - SPIS OBIEKTÓW GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW GMINY LUBSZA

BŁOTA
1. nr 4 – dom i stodoła
2. nr 8 – dom
3. nr 14 - dom
4. nr 18 – dom i stodoła
5. nr 23 – dom
6. nr 24 – dom
7. nr 27 – dom
8. nr 30 – dom
9. nr 32 – dom w zagrodzie
10. nr 33 – dom
11. nr 37 – dom
12. nr 38 – dom
13. nr 40 – dom i stodoła
14. nr 42 – dom i stodoła
15. nr 45. – dom i bud. gospodarczy
16. nr 51/51 A – dom i bud. gospodarczy
17. nr 54 – dom i stodoła
18. nr 55 – dom i stodoła
19. nr 56 – dom
20. nr 57 – dom
21. nr 58 – dom i stodoła
22. nr 59 – dom
23. nr 60 – dom
24. nr 62 – dom
25. nr 67 – dom
26. nr 73 – dom w zagrodzie
27. nr 75 – dom i stodoła
28. nr 77 – dom
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29. nr 78 – dom i bud. gospodarczy
30. nr 86 – dom i bud. gospodarczy
31. nr 87 – stodoła
BŁOTA – LEŚNA WODA
32. nr 6 – leśniczówka
33. nr 7 – ośrodek wypoczynkowy
34. nr 5 – dom i stodoła
35. nr 14 - dom i bud. gospodarczy
36. nr 15 – dom
37. nr 16 – dom i stodoła
38. nr 23 – dom
BŁOTA – LEDNICA
39. nr 88 – dwór w zespole folwarcznym
40. nr 90 – rządówka w zespole folwarcznym
41. stodoła – stajnia – obora w zespole folwarcznym
BORUCICE
42. nr 47 – gospoda, ob. kaplica i sklep
43. koło nr 47 – dzwonnica
44. koło nr 47 – remiza strażacka
45. koło nr 4 – młyn wodny
46. nr 4 – dom młynarza
47. nr 13 – dom i piekarnia
48. nr 13A – stajnia, ob. dom
49. nr 15 – dom w zagrodzie
50. nr 17 – stacja PKP, ob. dom
51. nr 27 – dom
52. nr 28 – dom
53. nr 29 – dom
54. nr 30 – dom
55. nr 33 – dom
56. nr 39 – bud. gospodarczy
57. nr 42 – dom w zagrodzie
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58. nr 45 – dom
59. nr 46 – dom
60. nr 48 – dom w zagrodzie
CZEPIELOWICE
61. kościół parafialny p.w. Najświętszego Imienia N.M.P.
62. plebania i budynki gospodarcze
63. szkoła
64. przychodnia NFZ i punkt apteczny nr 109
65. biblioteka wiejska
66. nr 2 – dom i stodoła
67. nr 2 A – dom
68. nr 3 – dom i stodoła
69. nr 4 – dom
70. nr 5 – dom
71. nr 6 – dom
72. nr 7 – dom
73. nr 8 – dom
74. nr 9 – dom
75. nr 11 – stodoła
76. nr 21A – dom
77. nr 30 – dom
78. nr 33 – dom
79. nr 33 B – dom
80. nr 38 – dom
81. nr 39 – dom
82. nr 44 – dom
83. nr 46 – dom
84. nr 47 – dom
85. nr 50. – dom i stodoła
86. nr 51 – dom
87. nr 53 – dom i sklep
88. nr 53 A – dom
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89. nr 55 – dom i stodoła
90. nr 56 – dom
91. nr 69 – dom
92. nr 76 – stodoła
93. nr 78 – dom
94. nr 81 – dom
95. nr 85 A – dom
96. nr 91 – dom
97. nr 92A – dom
98. nr 93 – zabudowania gospodarcze
99. nr 94 – stodoła
100. nr 112 – dom
101. nr 117 – dom
102. nr 117 A – dom
103. nr 118 - dom
104. nr 118 A - dom
105. nr 120 – dom
106. nr 121 – dom
107. nr 123 – dom
108. nr 124 – dom i sklep
109. nr 125 – dom
110. nr 125 A - dom
111. nr 127 - dom
112. nr 128 – dom i stodoła
113. nr 128 A – dom
114. nr 129 – dom
115. nr 131 A – dom i stodoła
116. nr 135 – dom i bud. gospodarczy
117. nr 136 – dom
118. nr 138 - dom
119. nr 147 – dom
120. nr 150 – dom i stodoła
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121. nr 151 – dom
122. nr 154 – dom
CZEPIELOWICE – ZŁOTÓWKA
123. nr 4 A – dom i bud. gospodarczy
DOBRZYŃ
124. wieża kościoła
125. nr 9 – dom
126. nr 12 – dom
127. nr 15 – dom i stodoła
128. nr 17 – dom
129. nr 19 – dom
130. nr 20 – dom i stodoła
131. nr 33 – dom
132. nr 34 – dom
133. nr 46 – dom i stodoła
134. nr 47 – dom
135. nr 51 – dom i sklep
136. nr 53 – dom i sklep
137. nr 54 – dom
138. nr 55 – dom
139. nr 57 – dom
140. koło nr 57 – kuźnia
141. nr 59 – dom i stodoła
142. nr 60 – dom i stodoła
143. nr 61 – dom i stodoła
144. nr 62 – dom
145. nr 63 – dom
146. nr 64 – dom
147. nr 65 – dom
148. nr 66 – młyn wodny ob. kurnik
149. nr 67 – dom
150. nr 69 – dom
138

151. nr 70 – dom
152. nr 76 – zabudowania gospodarcze
153. nr 82 – dom
154. nr 92 – dom
155. nr 95 – dom
156. nr 97 – dom i stodoła
157. nr 98 – dom i stodoła
158. nr 99 – dom i stodoła
159. nr 101 – dom
160. nr 102 – dom i stodoła
161. nr 104 – dom w zagrodzie
162. nr 105 – dom
163. nr 106 – dom
164. nr 108 – dom
165. nr 111 – dom i bud. gospodarczy
166. nr 112 – dom i stodoła
167. nr 113 – dom
168. nr 114 – dom w zagrodzie
169. nr 121 – dom
170. nr 123 – stodoła
171. nr 124 – dom
172. nr 128 – dom i stodoła
173. nr 129 – dom i stodoła
174. nr 130 – dom i stodoła
175. nr 133 – dom i stodoła
176. nr 140 dom i stodoła
177. nr 142 – dom
178. nr 143 – dom
179. nr 144 – dom i bud. gospodarczy
180. nr 145 – dom
181. nr 146 – dom
182. nr 149 – dom
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183. nr 150 – dom
184. nr 152 – dom
185. trafostacja
KOŚCIERZYCE
186. kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP
187. cmentarz przykościelny
188. park pałacowy
189. nr 147-150 - dom robotników folwarcznych
190. nr 146 – dom i stajnia
191. kuźnia i stolarnia w zespole folwarcznym
192. stajnia w zespole folwarcznym
193. nr 137 – dom robotników folwarcznych
194. nr 100 – zajazd
195. nr 61 – bank, ob. świetlica i dom
196. nr 64 – dom, ob. przedszkole
197. nr 2 – dom
198. nr 10 – dom
199. nr 17 – dom
200. nr 18 – dom w zagrodzie
201. nr 19 – dom
202. nr 22 – dom i stodoła
203. nr 22 A – dom
204. nr 23 – dom
205. nr 26 – dom
206. nr 26 A – dom i stodoła
207. nr 27 – dom i stodoła
208. nr 29 – dom i bud. gospodarczy
209. nr 36 – dom
210. nr 37 – dom
211. nr 38 – dom
212. nr 39 B – dom
213. nr 41 – dom
140

214. nr 43 – dom w zagrodzie
215. nr 47 – dom i stodoła
216. nr 50 – dom
217. nr 56 – dom
218. nr 63 A – dom w zagrodzie
219. nr 66 – dom w zagrodzie
220. nr 83 A – dom
221. nr 91 – dom
222. nr 92 – dom i stodoła
223. nr 94 – dom
224. nr 97 – dom i bud. gospodarczy
225. nr 97 A – dom
226. nr 104 – dom
227. nr 106 – dom w zagrodzie
228. nr 109 – dom
229. nr 119 – dom
230. nr 121 – dom
231. nr 136 - dom
LUBICZ
232. nr 2 – dom
233. nr 7 – dom i stodoła
234. nr 11 – dom i bud. gospodarczy
235. nr 12 – dom
236. nr 13 – dom w zagrodzie
237. nr 27 – dom
238. nr 28 – dom
LUBSZA
239. kościół parafialny p.w. NMP
240. plebania parafii ewangelickiej, ob. biblioteka – ul. Szkolna
241. cmentarz przykościelny – ul. Szkolna
242. szkoła – ul. Szkolna
243. przedszkole – ul. Szkolna
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244. dom gminny, ob. Urząd Gminy – ul. Brzeska 16
245. leśniczówka i bud. gospodarczy – ul. Akacjowa 15
246. ul. Brzeska 3 – dom
247.

„ 3 A – bud. administracyjny

248.

„ 5 – dom

249.

„ 9 – dom

250.

„ 12 – dom i bud. gospodarczy

251.

„ 14 – dom i stodoła

252.

„ 15 – dom

253.

„ 17 – dom

254.

„ 18 – dom

255.

„ 19 – dom

256.

„ 20 – dom

257.

„ 21 – dom

258.

„ 22 – dom

259.

„ 23/23 A – dom

260.

„ 25 – dom

261.

„ 26 – dom

262.

„ 28 – dom

263.

„ 29 – dom

264.

„ 31 - dom i stodoła

265.

„ 33 – zajazd, ob. dom

266.

„ 33 A – wozownia przy zajeździe

267.

„ 38 – zabudowania gospodarcze

268.

„ 40 – bud. administracyjny, ob. dom

269.

„ 43 – dom

270.

„ 48 – dom i stodoła

271.

„ 50 – dom

272.

„ 91-105 – zespół domów

273.

„ 110 - dom

274. ul. Gospodarcza 1 – dom
275.

„ 3 – dom
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276.

„ 6 – dom

277.

„ 8 – dom

278.

„ 14 – dom

279.

„ 16 A – dom w zagrodzie

280. ul. Kamienna 1 – poczta
281.

„ 2 – dom

282.

„ 5 – dom i stodoła

283.

„ 14 – dom

284. ul. Kamienna 17 – dom
285.

„ 22 – dom i stodoła

286.

„ 26 – dom

287. ul. Klonowa 3 – dom
288.

„ 6 - dom

289. ul. Kwiatowa 1 – dom
290.

„ 12 – dom

291. ul. Leśna 4 - dom
292.

„ 5 – dom

293.

„ 7 – dom

294.

„ 8 – dom

295.

„ 9 – dom w zagrodzie

296.

„ 10 – dom

297.

„ 12 – dom

298.

„ 22 – dom

299.

„ 23 – dom

300.

„ 24 – dom i stodoła

301.

„ 25 – dom

302.

„ 27 – dom

303.

„ 40 – dom

304.

„ 46 – dom i stodoła

305.

„ 48 dom

306. ul. Ogrodowa 2 – dom i stodoła
307.

„ 10 – dom
143

308.

„ 11 – dom

309.

„ 13 – dom i bud. gospodarczy

310.

„ 19 – dom i stodoła

311.

„ 20 – dom

312.

„ 21 – dom i stodoła

313.

„ 22 – dom

314.

„

315.

„ 27 – dom i stodoła

316.

„

32 – dom i stodoła

317.

„

40 – bud. gospodarczy

318.

„

46 – dom

319.

„

48 – dom

23 – dom i stodoła

320. ul. Panieńska 6 – dom
321.

„

8 – dom

322.

„

8 A – dom

323. ul. Spacerowa 2 – dom
324.

„

- basen

325.

„

- park

326. ul. Stawowa 4 – dom i stodoła
327.

„

8 – dom

328. ul. Szczegółowa 2 – dom
329.

„

4 – dom i stodoła

330.

„

8 – dom

331. ul. Szkolna 3 – dom
332.

„

5 – dom

333. ul. Szkolna 7 – dom
334.

„

9 – dom

335. ul. Brzeska – młyn i bud. gospod., ob. hurtownia pasz
MĄKOSZYCE
336. kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła
337. plebania i sala parafialna
338. park pałacowy
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339. grobowiec rodzinny Landsberg
340. rządówka w zespole folwarcznym – ul. Kościelna 13
341. dom w zespole folwarcznym – ul. Kościelna 15
342. dom w zespole folwarcznym – ul. Kościelna 17/19
343. dom z ochronką w zespole folwarcznym – ul. Kościelna 34
344. stajnia i wozownia w zespole folwarcznym
345. spichlerz w zespole folwarcznym
346. śrutownik ze studnią w zespole folwarcznym
347. stodoła w zespole folwarcznym
348. obora w zespole folwarcznym
349. gorzelnia w zespole folwarcznym
350. szkoła – ul. Pocztowa 4
351. poczta – ul. Pocztowa 1
352. ul. Kościelna 2 – dom
353.

„

4 – dom i stodoła

354.

„

6 – dom

355.

„

8 – dom

356.

„

12 – dom i stodoła

357.

„

18 – dom

358.

„

24 – dom

359.

„

37 - dom

360. ul. Kolejowa 8 – dom
361.

„

10 – dom

362.

„

12 – dom

363.

„

13 – dom i stodoła

364.

„

15 – dom

365.

„

17 – dom

366.

„

21 – dom

367.

„

28 – dom

368.

„

30 – dom i stodoła

369.

„

35 – dom w zagrodzie

370.

„

44 – dom w zagrodzie
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371.

„

52 – dom w zagrodzie

372.

„

60 – stodoła

373. ul. Pocztowa 9 – dom w zagrodzie
374.

„

11 – dom i bud. gospodarczy

375. ul. Rolnicza 1 – dom i stodoła
376.

„

3 – biblioteka i sklep, ob. dom

377.

„

6 – czworak i bud. gospod., ob. świetlica i dom

378.

„ 8 – czworak, ob. dom

379.

„

10 – czworak, ob. dom

380. ul. Wojsk Polskich 1 – dom i bud. gospodarczy
381. ul. Wojsk Polskich 7 – dom i stodoła
382. trafostacja
383. wiadukt nad linią kolejową
MĄKOSZYCE – MARIANOWICE
384. rządówka w zespole folwarcznym
385. spichlerz i obora w zespole folwarcznym
386. stodoła w zespole folwarcznym
MICHAŁOWICE
387. kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła
388. cmentarz komunalny
389. szkoła
390. nr 1 – dom
391. nr 6 – dom i bud. gospodarczy
392. nr 11 – dom
393. nr 12 – dom
394. nr 14 – dom
395. nr 16 – dom i stodoła
396. nr 19 – dom i stodoła
397. nr 23 – dom i stodoła
398. nr 29 – dom i bud. gospodarczy
399. nr 30 – dom i stodoła
400. nr 31 – dom i piekarnia
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401. nr 34 – dom
402. nr 37 – dom i stodoła
403. nr 39 – dom
404. nr 46 – dom i stodoła
405. nr 49 – dom
406. nr 51 – dom
407. nr 54 – dom
408. nr 55 – dom
409. nr 62 – dom i stodoła
410. nr 64 – dom
411. nr 66 – dom i stodoła
412. nr 67 – stodoła
413. nr 68 – dom
414. nr 72 – dom
415. nr 73 – dom
416. nr 74 – dom i stodoła
417. nr 76 – dom
418. nr 81 – dom, ob. Dom Nauczyciela
419. nr 89 – dom
420. nr 90 – dom
421. nr 91 – dom
422. nr 92 – dom
423. trafostacja
MYŚLIBORZYCE
424. nr 1 – dom i bud. gospodarczy
425. nr 2 – dom i kuźnia
426. nr 4,5,6 – zespół domów
427. nr 9 – dom i stodoła
428. nr 10 – dom w zagrodzie
429. nr 16 – dom
430. nr 20 – dom
431. nr 23 – dom i bud. gospodarczy
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432. nr 27 – dom
433. nr 28 – dom
434. nr 30 – dom i bud. gospodarczy
435. nr 33 – dom i bud. gospodarczy
436. trafostacja
NOWE KOLNIE
437. nr 24 – zajazd
438. nr 16 – przedszkole, ob. świetlica
439. nr 19 – zabudowania gospodarcze
440. nr 22 – dom i stodoła
NOWY ŚWIAT
441. nr 22 – szkoła , ob. dom
442. leśniczówka
443. nr 2 – dom i stodoła
444. nr 4 – dom i bud. gospodarczy
445. nr 10 – dom i stodoła
446. nr 14 – dom
447. nr 15 – dom i bud. gospodarczy
448. nr 41 – dom w zagrodzie
449. budynek gospodarczy
PIASTOWICE
450. remiza
451. nr 10 – dom i stodoła
452. nr 12 – dom i stodoła
453. nr 15 – dom i stodoła
454. nr 17 – dom i stodoła
455. nr 19 – dom i stodoła
456. nr 20 – dom i stodoła
457. nr 21 – dom w zagrodzie
458. nr 22 – dom
459. nr 23 – dom w zagrodzie
460. nr 25 – dom
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461. nr 29 – dom w zagrodzie
462. nr 31 – dom
463. nr 32 – dom w zagrodzie
464. nr 33. – dom
465. nr 34 – dom
466. nr 35 – dom
467. nr 39 – dom i stodoła
468. nr 40 – dom i stodoła
469. trafostacja
PISARZOWICE
470. ul. Brzeska 1 – dom
471.

„

8 – dom

472.

„

19 – dom i sklep

473.

„

21 – dom, ob. świetlica

474. ul. Opolska 3 – młyn
475.

„

5 – dom

476.

„

7 – dom i stodoła

477. ul. Opolska 11 – dom
478.

„

13 – dom i stodoła

479.

„

14 – dom i bud. gospodarczy

480.

„

15 – dom

481.

„

16 – dom

482.

„

19 – dom

483.

„

21 – dom

484.

„

22 – dom

485.

„

24 – dom

486.

„

28 – dom

487.

„

31 – dom

488.

„

32 – dom i stodoła

489.

„

38 – dom

490.

„

51 – Urząd Gminy, ob. przedszkole

491.

„

53 – dom
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492. ul. Platanowa 2 – dom
493.

„

3 – dom

494.

„

5 – dom

495.

„

6 – dom

496. trafostacja
PISARZOWICE – GARBÓW
497. pałac w zespole parkowym, ob. dom
498. oficyna pałacowa w zespole parkowym, ob. dom
499. park w zespole pałacowym
500. altana ogrodowa w zespole parkowym
501. dom ogrodnika – nr 6
502. dom robotników folwarcznych – nr 7/8
503. „

„

nr 9/10

504. czworak w zespole folwarcznym – nr 11/12
505. stajnia w zespole folwarcznym
RACISZÓW
506. nr 35 - szkoła, ob. dom
507. nr 5 – dom, ob. biblioteka
508. nr 3 – dom
509. nr 4 – dom
510. nr 6 – dom i stodoła
511. nr 8 – dom w zagrodzie
512. nr 10 – dom i bud. gospodarczy
513. nr 13 – bud. gospodarczy
514. nr 15 – dom w zagrodzie
515. nr 16 – dom
516. nr 16 A – dom
517. nr 19 – dom w zagrodzie
518. nr 21 – dom
519. nr 21 A – dom i bud. gospodarczy
520. nr 22 – dom
521. nr 25 – dom
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522. nr 27 – dom i stodoła
523. nr 29 – dom i stodoła
524. nr 29 A – dom
525. nr 30 – dom
526. nr 31 – dom
527. nr 32 – bud. gospodarczy
528. nr 37 - dom
ROGALICE
529. nr 55 – stacja kolejowa PKP
530. nr 55 – bud.. gospodarczy przy stacji
531. nr 54 – dom pracowników kolejowych
532. nr 50 – dom ludowy
533. nastawnia kolejowa dz. nr 263/6
534. nr 20 – stodoła
535. nr 26 – dom i piekarnia
536. nr 28 – dom
537. nr 34 – bud. gospodarczy
538. nr 35 - kuźnia
539. nr 37 – dom
540. nr 39 – dom
541. nr 40 – dom
542. nr 41. – zabudowania gospodarcze
543. nr 43. – dom i stodoła
544. nr 48 – dom
545. nr 49 – bud. gospodarczy
ROGALICE – KSIĄŻKOWICE
546. nr 1 – dom i stodoła
547. nr 2 – leśniczówka, ob. dom i bud. gospodarczy
548. park przy d. leśniczówce
ROGALICE – SMOLARNIK
549. nr 13A – dom pracowników kolejowych
ROSZKOWICE
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550. nr 43 – dom, ob. kaplica
551. nr 42 – szkoła, ob. dom
552. nr 1 – leśniczówka
553. nr 3/4 – dom
554. nr 6 – dom i stodoła
555. nr 11 – dom i stodoła
556. nr 12/12 A – dom i stodoła
557. nr 25 – dom i stodoła
558. nr 31 – dom i stodoła
559. nr 32 – stodoła
560. nr 36 – dom i stodoła
561. nr 38 – dom i stodoła
562. nr 40 – dom i sklep
563. nr 41 – dom
564. nr 44 – dom i stajnia
565. nr 46 – dom i stodoła
566. nr 48/48A – dom i bud. gospodarczy
567. nr 40 – dom w zagrodzie
568. nr 50 – dom i stodoła
569. nr 51 – dom
570. nr 52 – dom
571. nr 54 – dom w zagrodzie
572. nr 55 – dom
573. nr 56 – dom i stodoła
574. nr 58 – dom
575. nr 63 – dom i stodoła
576. nr 65 – dom
577. nr 67 – dom i stodoła
578. nr 68 – dom w zagrodzie
579. nr 69 – dom
580. trafostacja
SZYDŁOWIEC
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581. kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja
582. plebania i bud. gospodarczy
583. nr 1 – dom i stodoła
584. nr 4 – dom
585. nr 11 – dom
586. nr 12 – dom
587. nr 13 – dom w zagrodzie
588. nr 15 – dom
589. nr 21 – dom
590. nr 29 - dom
591. nr 30 – dom
592. nr 31 – dom
593. nr 35 – dom
594. nr 36 – dom
595. nr 37 – dom
596. nr 38 – dom i bud. gospodarzy
597. nr 40 – dom
598. nr 41 – dom i stodoła
599. nr 42 – dom i bud. gospodarczy
600. nr 45 – dom i stodoła
601. nr 46 – dom
602. nr 51 – dom
603. nr 52 – dom
604. nr 56 – dom
605. nr 58 – dom
606. nr 62 – dom i stodoła
607. nr 64 – dom
608. nr 67 – dom
609. nr 75 – dom i stodoła
610. nr 81 – dom
611. nr 82 – dom i bud. gospodarczy
612. nr 88 – dom
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613. nr 89 – dom i stodoła
614. nr 93 – dom
615. nr 94 – dom i stodoła
616. 618 nr 95 – dom
617. nr 98 – dom i stodoła
618. nr 100 – dom
619. nr 102 – dom
620. nr 109 – dom w zagrodzie
621. nr 110 – dom
622. nr 112 – dom
ŚMIECHOWICE
623. szkoła i bud. gospodarczy
624. dom w zespole szkoły – nr 20
625. leśniczówka
626. bud. gospodarczy przy leśniczówce
627. nr 6 – dom i stodoła
628. nr 8 – dom
629. nr 10 – dom
630. nr 11 – dom
631. nr 12 – dom
632. nr 14 – dom
633. nr 15 – dom
634. nr 16 – dom
635. nr 21 – dom
636. nr 22 – dom
637. nr 23 – dom
638. nr 28 – dom
639. nr 33 – dom
640. nr 45 - dom
TANROWIEC
641. dom, ob. ośrodek zdrowia
642. nr 38 – gospoda, później poczta, ob. sklep
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643. nr 7 – zabudowania gospodarcze
644. nr 8 – dom
645. nr 12 – stodoła
646. nr 14 A – dom w zagrodzie
647. nr 39 – dom i stodoła
648. nr 45 – dom i kuźnia
649. nr 46 – dom i stodoła
650. nr 47 – stodoła i bud. gospodarczy
651. nr 50 – dom
652. nr 51 – dom i bud. gospodarczy
653. nr 52 - dom
654. nr 55 – dom
655. nr 56 – dom
656. nr 58 – dom
657. nr 59 – dom i bud. gospodarczy
658. nr 60 – dom i stodoła
659. nr 62 – dom i stodoła
660. nr 63 – dom i stodoła
661. nr 66A - stodoła
662. nr 71A/72 – dom i stodoła
663. nr 73 – dom i stodoła
664. nr 74 – dom i stodoła
665. nr 76 – dom
666. nr 79 – dom
667. nr 82 - dom
668. nr 89 – dom i stodoła
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