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UCHWA A NR XIX/120/2000
Rady Gminy S o sk
z dn. 28 grudnia 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia O8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity -Dz.U.Nr 13 p z. 74 z 1996 r. z p
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U.Nr 15 p z. 139 z 1999 r. z p . zm.)
Rada Gminy S o sk uchwala co nast puje:
1
Uchwala si studium uwarunkowa i kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy S o sk w zakresie:
1) cz ci tekstowej studium wraz z rysunkami zamieszczonymi w tek cie,
2) rysunek studium w skali 1: 25 000.
2
Wykonanie uchwa y powierza si Zarz dowi Gminy S o sk
3
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia

2

z dnia 29 maja 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr
172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz.
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32,

1.
zmiany
2.
1)
2)

tekst jednolity zmiany Studium,
projektu zmiany Studium.
3.
4.

(-) Lilla Burkiewicz
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XX/126 /2017
z dnia 17 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany uchwa y Nr XIX/120/2000 Rady Gminy S o sk z dnia 28.12.2000 r.
dotycz cej uchwalenia
Studium uwarunkowa
i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego gminy S o sk"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. p z, 199 ze zm.) Rada Gminy S o sk
uchw

iany Studium
2. Integraln cz
uchwa y stanowi :
1) Za cznik Nr 1 - tekst jednolity zmiany Studium uwarunkowa i kierunk w zagospodarowania
2) Za cznik Nr 2 - rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany
Studium.
3. Wykonanie uchwa y powierza si W jtowi Gminy S o sk.
4. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podj cia oraz podlega publikacji w Biuletynie informacji
Publicznej Gminy S o sk.

Przewodnicz ca Rady
(-) Lilla Burkiewicz
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w sprawie zmiany uchwa y Nr XIX/120/2000 Rady Gminy S o sk z dnia 28.12.2000 r.
dotycz cej uchwalenia Studium uwarunkowa i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego gminy S o sk"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Rada
Gminy S o

13 sierpnia 2019 r.
i
w
2. Integraln cz
uchwa y stanowi :
1) Za cznik Nr 1 - tekst jednolity
2)
3)

zmiany

Studium

uwarunkowa

i

kierunk w

jednolity rysunek Studium w skali 1:25 000,

4) Za cznik Nr 4 - rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany Studium.
3. Wykonanie uchwa y powierza si W jtowi Gminy S o sk.
4. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podj cia oraz podlega publikacji w Biuletynie informacji
Publicznej Gminy S o sk.

Przewodnicz cy/a Rady
(-
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1. Wprowadzenie
Studium uwarunkowa i kierunk w zagospodarowania przestrzennego gminy
zwane dalej studium jest nowym rodzajem dokumentu wprowadzonym do systemu
planowania w Polsce ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity DZ. U. 1999 r. nr 15 p z. 139 z p niejszymi
zmianami) - zwanej dalej ustaw o zagospodarowaniu". Art. 67 ust. 1 i ust. 3 tej
ustawy wprowadza obowi zek uchwalenia studium przed utrat mocy aktualnie
obowi zuj cych plan w zagospodarowania przestrzennego sporz dzonych w trybie
ustawy z dnia 12 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym przed ko cem
2001 r.
Studium okre la konstrukcj polityki przestrzennej gminy uwzgl dniaj c:
uwarunkowania wynikaj ce z dotychczasowego rozwoju,
kierunki dalszych przekszta ce przestrzeni gminy wynikaj ce z zada w asnych
oraz zada w realizacji ponadlokalnych cel w publicznych.
Studium stanowi dokument umo liwiaj cy koordynacj w zakresie planowania
miejscowego w realizacji uprzednio wymienionych zada w obszarze gminy. Rol ,
funkcje i zakres studium okre
ustawa o zagospodarowaniu" (art. 6 ust. 2, 4
i 5)
ust. 2, 3 oraz art. 10 ust. 1 i 2). Z samej nazwy dokumentu wynika, e studium
powinno okre la uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego
gminy czyli okoliczno ci maj ce wp yw na kszta towanie zagospodarowania.

przestrzennego
Rol i funkcj studium w systemie planowania w Polsce okre la rysunek 1 oraz
w gminie rys. 1a. Podstaw okre laj c uwarunkowania zewn trzne, cele i kierunki
dztwa
zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa" (art.6 ust. 2
,
przestrzennego
ma
ten dokument.
w sytuacji wyprzedzaj cego
opracowania studium w stosunku do planu zagospodarowania przestrzennego
wojew dztwa. Podstaw do okre lenia kierunk w zagospodarowania
:
przepisy szczeg lne wg cz. IV pkt. 4.1,
Strategia rozwoju wojew dztwa lubuskiego z 6 marca 2000 r.,
Strategia rozwoju przestrzennego (opracowana i skonsultowana z Zarz dem
Gminy w ramach fazy III prac nad studium),
Studium zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa gorzowskiego,
uzgodnione z Sejmikiem Wojew dzkim.
Studium gminne" z kolei stanowi podstaw do:
planowania miejscowego (mpzp),
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren w (wzizt) wydawanych

9

w trybie rozprawy administracyjnej (art.6 ust.5 pkt.2 oraz art.44 ust.1 ustawy
o zagospodarowaniu").
1-wsza zmiana studium (2012 r.) opracow
Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania

kraju

(KPPZK),
cia, nie

przestrzennego

zagospodarowania

kraju

-2030

(KPPZK-2030)

(w

fazie

Regionalnego).
Strategii rozwoju wojew dztwa lubuskiego z 19 grudnia 2005 r. (aktualizacja
ia 2005 r.), obecnie w trakcie
aktualizacj

Planu

zagospodarowania

Wo

przestrzennego

wojew dztwa

Lubuskiego

02 r. Nr 105, poz. 1279.
Planu zagospodarowania przestrzennego

wojew dztwa Lubuskiego nego Rozwoju Gminy S

- 2013

roku.
2-ga zmiana studium (2016 r.)
Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (KPPZK),
itor Polski z 2012 r., poz. 252), z horyzontem czasowym
do 2030.
Strategii rozwoju wojew dztwa lubuskiego z 19 listopada 2012 r. (aktualizacja
/319/12 Sejmiku
Planu zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa Lubuskiego z 2
Lubuskiego z dnia 18 listopada 2002 r. Nr 105
dnia 7 sierpnia 2012 r. poz. 15
- 2013
sk z dnia 21 grudnia 2007
roku.
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3-cia zmiana studium (2021 r.)
Koncepcji polityki przestrzennego

zagospodarowania kraju (KPPZK),
52), z horyzontem czasowym

do 2030.
Strategii rozwoju wojew dztwa lubuskiego z 19 listopada 2012 r. (aktualizacja
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew dztwa Lubuskiego wraz
z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
2018 r. (Dz.
Urz. Woj. Lub. z dnia 2 maja 2018 r. poz. 1163),
2020
u.

g wny projektant:
mgr in . arch. Tadeusz P kalski. - uprawnienia do projektowania nr 206/73zg,
uprawnienia do planowania przestrzennego nr 634/88,
projektant:
bowski - uprawnien
ochrony przyrody
nrOP/l-z/214/110/97,
asystenci:
mgr in . arch. Zofia Cytryna, tech.
arch. Zofia Byczkowska,
tech. elektronik Urszula Dubiel,
-wszej zmiany Studium z 2012 r.:
g wny projektant: mgr in . arch. Zofia Cytryna - uprawnienia do planowania
pod nr Z-288,
asystentka: mgr in . Maria Ziemiecka.
3) g wny projektant 2-giej zmiany Studium w 2016 r.: mgr in . arch. Zofia Cytryna uprawnienia do planowania przestrzennego nr 1679, uzyskanych na podstawie
art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 Nr 15, poz. 139, ze zm.).
4)

-ciej zmiany Studium w 2021 r.: mgr Marzena Hoffmann
uprawnienia do planowania przestrzennego uzyskane na podstawie art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

2. Wprowadzenie

11

Opracowan
(t.j. Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 139).
1-wsza zmiana Studium z 2012 r.
Studium. Z
korekty, po aktualizacji:
- Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz
prac poszukiwawczo- rozpoznawczych
gazu i r

12

13

14

Zmiana z 2012 r. doko

oznanie ropy naftowej i gazu
i przeciwpowodziowej).
z dnia 14.11.2017 r. znak: DGK-IV.4770.101.2017.GJ.
i ewentualne jego zagospodarowanie :
-

-

- jako obszar nr 1 oraz
Wszelkie zmiany (wprowadzone 1-

- jako obszar nr 2 i 3.

z dn. 28 grudnia 2000 r.

w zakresie:
Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Strategii rozwoju

- ropy naftowej
Wszelkie zmiany (wprowadzone 2-

nr XIX
III

zmiana
ie

wraz

15

i jest zgodna z
art. 10 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.
niniejszej zmiany
Studium.
Wszelkie zmiany wprowadzone 3nr 5 Studium uwa

trzennego gminy

2.1 Dane i wielko ci charakteryzuj ce
Zamieszczono wielko
h publikowanych
danych stan 1997 r. - US Gorz w Wlkp., US Zielona G ra stan 1998 r.
(w ograniczonym zakresie), Wojew dzkiego Urz du Pracy z 1999 r. Uzupe niaj co
podano dane dotycz ce ewidencji ludno ci uzyskane w UG S o sk z 1999 r.). Dane
oznaczone kolorem czerwonym podane wg publikowanych danych Statystycznych
Gmina S o sk nale y do gmin wiejskich. Po o ona jest w powiecie sul ci skim,
powierzchnia 159 km2,
siedziba gminy wie S o sk, 11 so ectw,
najwi ksz jednostk osadnicz jest siedziba gminy S o sk - 3024 mieszka c w
(przed 1945 r. miasto ) i wie Lemierzyce 627
mieszka c w,
odleg o ci siedziby gminy od:
- o rodk w regionalnych
- Gorzowa 47 km,
- Zielonej G ry 113 km,
- o rodk w obs ugi ponadlokalnej: - Sul cina 32 km,
- Kostrzyna 18 km,
- S ubic 37 km,
- przej granicznych:
- Stary Kostrzyn" 15 km,
- S ubice 37 km,
- wiecko 41 km,
- o rodk w ponadwojew dzkich (nauka, wyspecjalizowane zakresy obs ugi
centrum targowo - kongresowe): - Poznania 156 km,
- Szczecina 127 km,
- Berlina 101 km.
ludno : og em 4809, m czy ni 2.381, kobiety 2.428, zaludnienie 30
os b/km2, ludno w wieku przedprodukcyjnym 1044, produkcyjnym 3126,
poprodukcyjnym 639,
pracuj cy w gospodarce narodowej wg danych z 1997 r. Europejskiej klasyfikacji
dzia alno ci 893, w tym:
socjalna) 184,
- w

16

378 jednostek zarejestrowano w systemie Regon w gospodarce narodowej wg
sekcji PKD 2007, z tego 367 w sektorze prywatnym, w:
- Sekcji G - Handel hurtowy i detali
- Sekcji F Budownictwo: 51
- Sekcji A - Sekcji C - Sekcji S bezrobotni 193,
dochody bud etu gminy na jednego mieszka ca (bez subwencji i dotacji)
y.

niewielka liczba ludno ci sta ej (4809 mieszka c w) - 30 mieszka c w/km2 przy
redniej woj. lubuskiego 72 mieszka c w/km2,

UG/ o
powodziami.
znaczny udzia ludno ci w wieku przedprodukcyjnym stwarza obecnie
struktur prorozwojow , jednak perspektywicznie (w okresie do 2030 r.) do 50%
ludno ci w wieku produkcyjnym osi gnie wiek emerytalny przy mniejszym
zasilaniu zasob w pracy grupami, kt re s obecnie w wieku przedprodukcyjnym,
zmniejsza si
liczba ludno ci w grupach wieku obj tych szkolnictwem
podstawowym i gimnazjalnym przy wzrastaj cych w niewielkim stopniu
potrzebach w zakresie szkolnictwa redniego przedszkolnego,
ograniczone mo liwo ci wzrostu demograficznego - zmniejszaj cy si
- 6,8; w 1997 - 2,9;
w 1998- 4,76, i 2009- 0,4,
e demograficzne (stan 1997 r.) w
w roku
stopa bezrobocia
prawd
rodzinnym,

8,6%

(wo

ca),
17

mie

- krajowa nr 22 (Kostrzyn n/O-Krzeszyce),
- powiatowe nr: 1291F relacji S o sk-Chart w-O no Lubuskie, 1292F
relacji droga krajowa 22 - Ownice-(O no Lubuskie), 1290F relacji Przybor w
S o sk, 1286, 11285, 1284 w obszarach rozproszonej zabudowy w dolinie Warty
oraz 1289F relacji Witnica-PKP-Lemieryzce,
korzystne po o enie przestrzenne: w strefie przygranicznej w
edztwie
przej cia drogowego Stary Kostrzyn" i na kierunku mi dzyregionalnych powi za
transgranicznych - droga krajowa nr 22,
koncentracja potencja u spo eczno-gospodarczego gminy przy drodze krajowej
nr 22, w o rodkach o najwi kszej liczbie ludno ci o dobrej dost pno ci
transportem drogowym w S o sku, Przyborowie i Lemierzycach,
mo liwo ci dalszego rozwoju rolnictwa w oparciu o znaczne powierzchnie u ytk w
zielonych oraz uprawy warzywno-ogrodnicze w dolinie Warty (p nocnozachodnia cz
gminy) ze struktur gospodarstw umo liwiaj c rozw j rolnictwa
ekologicznego,
- drobiarstwo (g si, kaczki) w warunkach zbli onych
z wykorzystaniem w d otwartych i u ytk w zielonych,
- hodowla owiec (obecnie zaniechana),

-

do

naturalnych

i ograniczenia rozwoju przestrzennego) w tym o znaczeniu:
dowym -

,
-SOO),

- transgranicznym i regionalnym Park Krajobrazowy U
przyrody: Lemierzyce i Dolina Postomii,
- regionalnym:,
-Gorzowsko-Krzeszycka Dolina
zny
- lokalnym -

zyrodniczo-

i przepompowni melioracyjnych w dolinie Warty,
erspektywicznie
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aliw gazowych,
charakte
o inne paliwa proekologic
-

-drzewnej

d

stwa ruchu na drodze nr 22
i Lemierzyc:

- zmoderni

ci,

- predyspozycje rolniczej przestrzeni
produkcyjnej z ukierunkowaniem:
ekologicznym w gospodarce hodowlano-pastwiskowej (w tym odtworzenie
owczarstwa), drobiarstwie i rybactwie oraz z warzywniczo-ogrodniczym
zachodni rejon gminy w obszarach osadnictwa rozproszonego) i upraw
ogrodniczo-sadowniczych w rejonie Chartowa i Ownic,
- unikalnymi walorami przyrodniczymi
-

,
22,

- turystyki pobytowej i letniskowej w oparciu o jezioro Radachowskie (pow. 65 ha)
- ag
h i podziemnych
- OWO),
zaawansowanie w rozwoju systemu
przeznaczeniu funkcjonalnym,

-wschodnim obszarze gminy,
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oraz obszary
perspektywiczne w rejonie Ownic, Lemierzyc i Chartowa,
dla energetyki zawodowej,

produkcja

energii

elektroenergetycznych):
- dotychczas zbad
siarkowodoru
w systemach zaopatrzenia w gaz,
do

ch

aniczenia w z
- ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Warty,
- chronionego krajobrazu - celowe jest wprowadzenie korekt w ustanowionych
prognoz i ocen

odd

astosowanych
3

(dotyczy

potencjalnego zbiornika
22
-

Lemierzyce Gaj"),
ograniczenia w zagospodarowaniu nierolniczy
ograniczenia przyrodniczow rejonach:
- Ownic i jeziora R
- Chartowa (brak odbiornika).

3. G wne problemy rozwoju
iczym
(obszarami cennymi przyrodniczo) oraz z rozwojem gminy w kierunku funkcji
turystycznych i mieszkalnych,
zy
stan
sanitarny
rodowiska w obszarze
gminy
spowodowany
zanieczyszczeniem w g rnych zlewniach uk adu hydrograficznego szczeg lnie w:
no Lubuskie oraz w zlewni Postomii i Kana u
Postomskiego w gm. Sul cin i Krzeszyce (z perspektyw poprawy z uwagi na
realizacj oczyszczalni ciek w),
rozleg e obszary wymagaj ce ochrony p. powodziowej przy pogarszaj cym si
stanie urz dze gospodarki wodnej (obwa owania i pompownie),
konieczno
ograniczenia presji na rodowisko wodne w obr bie gminy
w zakresie:
-

funkcji
20

-

wysypiskach,

inwersyjnych klimatu lokalnego), - brak systemu zaopatrzenia w gaz
przewodowy),
z e warunki zamieszkania i bezpiecze stwa oraz z e warunki ruchu na drodze
nr 22 w obszarze zabudowanym S o ska i Lemierzyc,
niewykorzystanie S o ska jako g wnego o rodka obs ugi turystyki
specjalistycznej i edukacji ekologicznej zwi zanej z rezerwatem Parkiem
,
du a konkurencyjno
o rodk w przygranicznych Kostrzyna i
S ubic
w pozyskiwaniu inwestor w,
brak oferty w poda y produktu turystycznego (poza obs ug ruchu motorowego)
przy korzystnym po o eniu obszar w o walorach turystycznych w strefie
przygranicznej w gminie S o sk przy wyst puj cym niedorozwoju system w
kanalizacyjnych,
niewykorzystywanie transportu kolejowego w polityce pa stwa i polityce
regionalnej,
konieczno utrzymania rozproszonego osadnictwa w wysoko produkcyjnych
obszarach rolnych poza dogodnymi zasi gami obs ugi infrastruktur spo eczn
i techniczn
dewaloryzacja wsi i zabudowy wiejskiej w obszarze przydatnym dla rozwoju funkcji
turystycznych i agroturystycznych (Ownice, Chart w i Przybor w),
brak zainteresowania inwestor w lokalnych i regionalnych pozosta o ciami zamku
Joanit w w S o sku,
ograniczone mo liwo ci rozwoju turystyki nad jeziorami ze wzgl du na niewielk
liczb akwen w.
znaczne zalesienia obszar w w dolinie Lenki ograniczaj ce mo liwo ci tworzenia
sztucznych zbiornik w wodnych o funkcji turystycznej oraz ograniczenia formalno
prawne w obszarze krajobrazu chronionego,
unkowanie

gospodarki

pomocowych,
w
gminie.
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II. LOKALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU l ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Liczba ludno
(wg U.G.) z nast puj c struktur :
wiek przedprodukcyjny - 1. 044 osoby tj. 21,7%,
wiek produkcyjny - 3.126 os b tj. 55,0%,
wiek poprodukcyjny - 639 os b tj. 13,3%.

- stan z 31.12.2009 r.);

1.1 Sytuacja demograficzna
Sytuacj demograficzn gminy w retrospekcji charakteryzuje zestawienie:
wyszczeg lnienie
ludno og em:
m czy ni
kobiety
kobiety na 100
m czyzn
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
przyrost naturalny
na 1000 mieszka c w
saldo migracji

b.d. - brak danych

1976
%
liczba

1988
liczba
%

4777
2456
2321

100
100
100

4440
2257
2183

92,9
91,9
94,1

94,5

-b.d.
b.d.
b.d.

97,0

--

1.279
2.433
728

100
100
100

b.d.
b.d.
b.d.
9,7
-179

5,4
- 67

~

1998
liczba
%
4684
2381
2301
97,0
1.383*
2.581*
735*

2009
%
liczba

98,0
96,9
99,1

4809
2 381
2 428

100,7
96,9
104,6

--

102,0

--

108,1
106,1
101,0

1.044
3.126
639

2,9

0,4

-36

-4

81,6
128,5
87,8

*stan 31.12.1997 r. (brak danych za 1998 r. i
1999 r.)

Z powy szego wynika:
wyst powanie istotnych zmian w strukturze wieku ze wzrostem powy ej 5% grupy
produkcyjnej i przedprodukcyjnej w latach 1988-1998,
ludzi w wieku produkcyjnym w roku 2009 o ponad 25 % w stosunku do roku
obci enie demograficzne wy sze od
przeci tnego (82,1
ludno ci
w wieku nieprodukcyjnym do 100 os. w wieku produkcyjnym), w stosunku do
redniej wojew dzkiej w dawnym woj. gorzowskim dla obszar w wiejskich (80%),
wi kszym od redniej wojew dzkiej (70,2%),
,
do
zr wnowa ona
struktura
p ci
z
przewag
m czyzn
(97 kobiet/100 m czyzn), w stosunku do redniej wielko ci wojew dztwa
lubuskiego (105), z tendencj do stabilizacji w latach 1988-1998, w roku 2009
a rzecz kobiet
,
ni szy przyrost ludno ci (2,9/1000 os b) w stosunku do redniej wielko ci
wojew dztwa lubuskiego (3,8/1000 os b),
stale
22

-4 osoby.
Sytuacj
demograficzn
gminy nale y wi c oceni
jako stabiln
z tendencj regresyjn w wyniku obni enia przyrostu naturalnego
o tendencjach wzrostowych w latach 1988-1997 i kontynuacj od 2006 r.
(wg danych UG) w wyniku dotychczasowego wzrostu biologicznego.

Rozmieszczenie ludno ci w retrospekcji okre la tabela nr 2. Wyst puj w tym
zakresie nast puj ce uwarunkowania:
koncentracja potencja u demograficznego w S o sku i Lemierzycach,
regresyjnym (spadek liczby ludno ci powy ej 5%
w latach 1988 - 1999): Polne (spadek 16,7%,
do
22%), Grodzisk (spadek 19,2%,
), Ownice
(13
%)
i Lemierzycko (6,7%,
). Do roku 2009
w stosunku do danych z 1988 r. o 6%). Ownice
wzrostu (o 1 %).
o charakterze stagnuj cym (spadek lub wzrost liczby ludno ci
do 5% w latach 1988 - 1999): Budzigniew, Chart w, Jamno, G uchowo,
Przybor w
).
umiarkowany rozw j ludno ci (wzrost liczby ludno ci od 5 -10%) w latach 1988
- 1999) wyst pi
o sk
Istotny

o 18 %) w Chartowie w stosunku do stanu

Uwzgl dniaj c dotychczasowe uwarunkowania, w gminie wyst puj umiarkowane
demograficzny.
Dotychczas
opracowane
prognozy
demograficzne
dla
wojew dztwa
gorzowskiego uwzgl dniaj ce uwarunkowania gminy charakteryzuje zestawienie.
ludno
wyszczeg lnienie
stan
prognoza biologiczna
BPP 1990 r.
prognoza pomigracyjna BPP
1996r. wg prognozy pomigracyjnej GUS dla woj. d. gorzowskiego

1990
4,43
4,70
(szacunek)
4,80

og em w tys.
2000
2010
1995
4,51

4 ,93

4,89

b.d.

4,99

5,43

4,80

4,80

4,90

2020
--

-4,90

Uwzgl dniaj c stan 1978 r. i 1999 r. tak wg danych U.S. jak i Urz du Gminy obie
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prognozy uzna nale y za nieaktualne. Prognozy demograficzne dla woj. lubuskiego
nie zosta y dotychczas opracowane. Studium w tej sytuacji nie mo e by
sporz dzone z uwzgl dnieniem metod parametrycznych lecz w oparciu o:
waloryzacj przestrzenn obszaru gminy,
analizy wyst puj cych trend w demograficznych w rozmieszczeniu ludno ci w
okresie 1988-1996 r.
kszta towanie struktur otwartych" z sukcesywnym u ci leniem w ramach
planowania miejscowego.
Stosowanie metod parametrycznych nie jest r wnie uzasadnione w sytuacji:
du ej zmienno ci proces w transformacji,
mo liwo ci zmian w pozycji strategicznej gminy z uwagi na przygraniczne
po o enie i rozw j turystyki.

2. Funkcje gminy, przeznaczenie
2.1 Funkcje gospodarcze
Funkcje gospodarcze uwzgl dniaj c struktur zatrudnienia okre lon w oparciu
o Europejsk Klasyfikacj Dzia alno ci wg danych z lat 1997 i 1998 r. w gminie S o sk
charakteryzuje zestawienie (dotyczy podmiot w gospodarczych zatrudniaj cych
powy ej 5 os b);

1997 r.
711(100%)

1998 r.
893(100%)

374 (52,6%) w tym:

470 (52,6%) w tym:

336

454

8

16

32 (4,5%)

23 (2,5%)

305 (42,9%) w tym:

400 (44,8%) w tym:

-

189

184

-

116

125

-

brak danych

91.

-

budownictwo

Z przeprowadzonych analiz w oparciu o struktur zatrudnienia wynika, i wiod ce
s dla gminy funkcje wytw rcze, a uzupe niaj co us ugowe. Uwzgl dniaj c struktur
rolnictwa rodzinnego zatrudniaj cego poni ej 5 pracownik w w gospodarstwie
rolnym (359 to gospodarstwa poni ej 15 ha o zatrudnieniu 989 os b) przyj nale y
za wiod ce funkcje rolnicze, a uzupe niaj ce wytw rcze i us ugowe. Zmiany w latach
1997-1998 wiadcz
umocnieniu si funkcji wytw rczo-us ugowych oraz o regresie
w rozwoju wi kszych gospodarstw rolnych.
2.2 Funkcje obszaru gminy
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Funkcje poszczeg lnych obszar w gminy okre la rysunek 5, tak w zakresie stanu
jak i potencjalnych walor w. Uwzgl dniaj c przeznaczenie i u ytkowanie teren w
gminy do wiod cych funkcji zaliczy nale y:
uzupe niaj co rolnictwo (40% obszaru).
nych z 2010 (stan na 1.01. 2011 r
rolnictwo (66,3% obszaru),

zlewnie w
2.3 Przeznaczenie i u ytkowanie grunt w
Wed ug ewidencji grunt w ich przeznaczenie i u ytkowanie charakteryzuje tabela
nr 3 natomiast uwarunkowania przestrzenne okre la pogl dowo rysunek 4 i u ci laj
rysunki 5 i 5a.
Z przepro
ach 1989 - ubytek o ok. 0,61 % powierzchni, tj. 87 ha, w tym:
- grunt w ornych uby o 58 ha,
- u ytk w zielonych ( k i pastwisk) uby o 39 ha,
powierzchnia las w i zadrzewie powi kszy a si o 109 ha,
przyby o teren w komunikacyjnych (3 ha),
uby o teren w osiedlowych ze wzgl du na zalesienie teren w poprzemys owych
w rejonie Lemierzyce-Gaj (6 ha),
ych (2 ha),

W latach 1997
20 ha), w
(o 3.558 ha),

3. Systemy obs ugi technicznej
Funkcjonowanie gminy w zakresie obs ugi technicznej ludno ci i gospodarki
zapewniaj
g wnie ponadlokalne systemy za wyj tkiem zaopatrzenia
w wod i oczyszczania ciek w oraz zaopatrzenia w energi ciepln Systemy
ponadlokalne tworz
g wny uk ad powi za
infrastrukturalnych, tak
zewn trznych jak i wewn trznych. Przestrzenne uwarunkowania dotycz ce
system w lokalnych obs ugi technicznej okre la pogl dowo rysunek 4 oraz u ci la
rysunek 5.
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3.1 Drogi gminne
1) stan istniej cy
sie lokaln transportu drogowego tworz drogi gminne o cznej d ugo ci 26
km w tym o nawierzchniach twardyc h nieulepszonych i gruntowych
24 km (wg US stan 1998 r.)
drogi gminne zapewniaj uzupe niaj ce powi zania w funkcjonowaniu sieci
osadniczej gminy oraz dojazdy do p l,
sie t charakteryzuje ma a g sto
z uwagi na znaczn
ilo
dr g
ponadlokalnych oraz du e obszary zalewowe,
sie dr g gminnych nie wymaga uzupe nienia wynikaj cego z aktualnych potrzeb
powi za wewn trz gminnych (cz
dr g powiatowych pe ni wy cznie funkcje
lokalnych powi za ),
2) potrzeby i mo liwo ci rozwojowe uk adu dr g gminnych:
g wny uk ad dr g gminnych (o funkcji lokalnej) nie wymaga obecnie
uzupe nie ,
potrzeby rozwojowe sieci dr g i ulic lokalnych zwi zane s z zabudow
i zagospodarowaniem nowych teren w.
3.2 System zaopatrzenia w wod
1) stan istniej cy:
d ugo rozdzielczej sieci wodoci gowej wg US 1998 wynosi 46,6 km, a zu ycie
wody z wodoci g w w gospodarstwach domowych wynosi: 2008,4 dam3;
na 1 mieszka ca og em 44,5 m3,
uj cia wody:
-

zagrodowej

Lemierzyce i Ownice,
- Malta" (gm. Krzeszyce) z rezerw
Warty,
2) potrzeby i mo liwo ci rozwoju:
uj cia wody w S o sku i Lemierzycach nie maj dobrej lokalizacji i mo e doj do
ich ska enia, co spowoduje konieczno realizacji nowych uj ,
celowa jest rozbudowa sieci wodoci gowych szczeg lnie we wsiach S o sk,
Lemierzyce, Przybor w (g wne o rodki rozwoju) oraz w Ownicach (funkcje
turystyczne).
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3.3 Odprowadzenie i neutralizacja ciek w
1) stan istniej cy:
d ugo magistralnej sieci kanalizacyjnej wynosi 3,0 km,
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Przyborowie, o wydajno ci 637 m3/d,
o zasi gu obs ugi systemu obejmuj cym cz
obszar w wsi Przybor w i S o sk
w systemie kanalizacji zbiorczej z przepompowniami,
system ten umo liwi obs ug oko o 4 000 w systemie kanalizacji rozdzielczej,
ww. system jest w rozbudowie w zakresie kolejnych przepompowni i sieci
kanalizacyjnej,
2) potrzeby i mo liwo ci rozwoju:
dotychczasowy rozw j tych system w nie odpowiada potrzebom ochrony
rodowiska,
wyst puj du e potrzeby rozwoju system w neutralizacji ciek w z uwagi na ma
odporno
rodowiska wodnego na degradacj oraz s siedztwo obszar w
szczeg lnej ochrony przyrody, w d powierzchniowych i podziemnych,
niezb dny jest rozw j system w kanalizacyjnych w S o sku i Przyborowie
(przepompownie i sieci magistralne w kontynuacji),
obj cie systemami kanalizacyjnymi wi kszych wsi o zabudowie skupionej:
Lemierzyce, Ownice i Chart w.
3.4 Gromadzenie i neutralizacja odpad w sta ych
1) stan istniej cy:
neutralizacja odpad w odbywa si na wysypiskach nie spe niaj cych wymog w
ochrony rodowiska,
funkcjonuje wysypisko o wyczerpuj cej si pojemno ci,

2) potrzeby i mo liwo ci rozwoju:
Uwzgl dniaj c potrzeby ochrony rodowiska i uwarunkowania przyrodniczofizjograficzne gminy konieczne jest porz dkowanie gospodarki odpadami sta ymi:
wyst puj potrzeby uporz dkowania gospodarki odpadami sta ymi w gminie,
utylizacji z t
obszarem

ania, zamiast wysypiska poza

1) stan istniej cy system zaopatrzenia w ciep o opiera si na kot owniach:
wbudowanych ogrzewaj cych zespo y zabudowy w terenach mieszkalnictwa
wielorodzinnego:
zak adowych w S o sku,
zabudowie,
2) potrzeby i mo liwo ci rozwoju:
w obszarach wiejskich z uwagi na charakter zabudowy nie stwierdza si potrzeb
i celowo ci rozwoju system w ogrzewania zdalczynnego ze scentralizowanych
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r de ciep a,
wyst puj mo liwo ci zaopatrzenia w energi
i ogrzewania budynk w w oparciu o:
-

ciepln do cel w bytowych

Rejonem Energetycznym,
docelowo w oparciu o gaz z system w przewodowych w wi kszych wsiach
(S o sk, Przybor w, Lemierzyce).

4. rodowisko przyrodnicze
rodowisko przyrodnicze charakteryzuje si wysokimi warto ciami i walorami
potwierdzonymi wprowadzeniem szczeg lnych form ochrony o znaczeniu
ponadlokalnym (cz. III pkt.1).
4.1 Warto ci i walory rodowiska przyrodniczego
Gmina po o ona jest w obszarze Kotliny Gorzowskiej, stanowi cej cz
obszaru
Pradoliny Toru sko - Eberswaldzkiej. Po udniowa cz
gminy znajduje si
w obszarze Pojezierza Lubuskiego. Powoduje to du e zr nicowanie cech
rodowiska przyrodniczego. W gminie wyst puj obszary warto ciowe przyrodniczo.
Walory te zwi zane s z wyst powaniem rzek, starorzeczy i kana w oraz
niewielkiej liczby jezior, du ych kompleks w le nych i
kowych, obszar w
bagiennych, bagienno-torfowiskowych oraz obszar w o zr nicowanej rze bie.
Walory te i warto ci wynikaj z nast puj cych cech rodowiska przyrodniczego:
g stej sieci hydrograficznej z zadrzewieniami i zalesieniami,
wyst powania teren w o rze bie falistej i r wninno-falistej z panoramicznymi
ekspozycjami obszar w w d
du ego zr nicowania ekosystem w wodnych i le nych,
wyst powaniem du ego kompleksu le nego w po udniowo-wschodniej cz ci
gminy.
4.2 Stan i funkcjonowanie rodowiska
Wyst puj
zr nicowane struktury geologiczne, r wnie
o du ej
przepuszczalno ci szczeg lnie w p nocnym i centralnym obszarze gminy z g st
sieci hydrograficzn . Powoduje to du y dynamizm wzajemnych oddzia ywa .
jako bank gen w. Struktur
tych obszar w wyznaczaj
tzw. korytarze
ekologiczne o du ym dynamizmie hydrosfery i zwi zanych z ni ekosystem w
i ekon w. Uk ad tej struktury okre la pogl dowo rysunek 4 i u ci la rysunek 5.
Ponadto w obszarze gminy wyst puj korytarze aerodynamiczne stanowi ce rynny
sp ywu i dynamicznego przemieszczania si mas powietrza w dolinie Warty.
Charakterystyczna dla tych struktur jest du a otwarto
na antropopresje
powoduj c w obszarach pogorszenie stanu sanitarnego w d i ciek w. Wszystkie
rzeki i cieki charakteryzuje z y stan sanitarny (III klasa i NON).

rodowiska wodnego - zanieczyszczenia miejscowe oraz sp yw
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zanieczyszczonych w d z g
wyst powania erozji wodnej i wietrznej obszar w o zr nicowanej rze bie terenu,
czemu w wi kszo ci przeciwdzia aj zalesienia,
warunk w atmosferycznych, po o enie gminy w rynnie sp ywu zanieczyszcze
wielkoobszarowych powoduje podwy szone imisje - opad zanieczyszcze
wielkoobszarowych ze r de emisji w Berlinie i Kostrzynie,
W obszarze gminy wyst puje lokalne zagro enie rodowiska zwi zane z du
presj wewn trzn na rodowisko w wyniku:
nieuporz dkowanej gospodarki wodno- ciekowej i gospodarki odpadami,
oraz ciep owniczej w S o sku i Lemierzycach,
spalania g wnie paliw sta ych w energetyce cieplnej i gospodarstwach
domowych.

5. rodowisko kulturowe
5.1 Stan i jako

rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Wielko obszar w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i struktur jej u ytkowania
okre la tab. 3, a przestrzenne rys nr 5. Do charakterystycznych uwarunkowa stanu
zaliczy nale y:
du y udzia obszar w rolniczych w gminie (40,2%) o cznej powierzchni
6 382 ha,
- o zwartej strukturze w dolinie Warty i w rejonach S o ska, Przyborowa
i Lemierzyc,
- o
znaczna powierzchnia u ytk w zielonych g wnie w Dolinie Warty z najwi kszymi
kompleksami w na p noc od drogi krajowej nr 22 i w pozosta ych obszarach
gminy w s siedztwie rzeki Lenki,
ma a przydatno rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wska nik JUNG wynosi
59,9 pt. przy redniej kraju 66,6 pt.),
znaczny udzia grunt w w lepszych klasach bonitacyjnych (g wnie IV):
znaczna powierzchnia grunt
ch chronionych
przed zalewem,
wyst puj tendencje do zalesie grunt w rolnych we w adaniu AWRSP (ziemia
niechciana),
dominuje produkcja ro linna,
kierunki produkcji rolniczej w zakresie: hodowli drobiu (g si) i byd a, uzupe niaj co
trzody chlewnej,
o rodki produkcji zwierz cej, kt re zlokalizowane by y w obr
i
Przybor w,
obecnie wykorzystane s w ma ym stopniu i cz ciowo
przeznaczane na cele nierolnicze.
W strukturze wielko ci gospodarstw wyst puj :
- gospodarstwa wielkoobsza
-
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(430 gospodarstw).
Rozdrobnion struktur gospodarstw rolnych, charakteryzuje zestawienie:
Og lna ilo gospodarstw rolnych
- 430
w tym
1-2 ha - 83
2-5 ha - 87
5-7 ha
- 61
7-10 ha - 6 4
10-15 ha - 6 4
powy ej 15 ha - 7 1
5.2 Obszary le ne
Obszary las w i zadrzewie zajmuj ok. 7 073 ha tj. 44,5% powierzchni
gminy. W okresie 19983.720 ha tj. 23,5 % powierzchni
gminy. W strukturze ALP PGL LP nale
do Nadle nictwa O no Lubuskie.
Dominuj siedliska boru wie ego (oko o 70%) i przewa aj drzewostany
sosnowe. Mo liwo ci wykorzystania kompleksu le nego nale y oceni jako
rednie:
- lesi
5.3 Osadnictwo
Osadnictwo charakteryzuje rozproszenie w cz ci p nocno-wschodniej gminy
(tereny chronione przed zalewem, na p noc od drogi krajowej nr 22) oraz skupione
jednostki osadnicze w s siedztwie w/w drogi i w po udniowej cz ci gminy.
Wyst puj historyczne uk ady przestrzenne wsi z czytelnymi w planie w tkami:
owalnicy we wsiach: Chart w, Lemierzyce, Ownice,
wielodro nicy we wsiach S o sk i Przybor w z zatartym uk adem owalnicowym,
wsie tzw. samotnicze o rozproszonej zabudowie osadnictwa XIX i XX w. parcelacji
olenderskiej we wsiach: Budzigniew, Jamno, Grodzisk, Lemierzycko, Polne oraz
cz
zabudowy G uchowa.
Ma omiasteczkowy charakter zabudowy o podwy szonych gabarytach do 2,5
kondygnacji charakterystyczny jest dla S o ska, kt ry utraci prawa miejskie
po 1945 r.
5.4 Walory i warto ci zabudowy i zagospodarowania
W gminie wyst puj obiekty o warto ci historycznej, w tym wpisane do rejestru
zabytk w (okre la je tabela - za cznik nr 5a i 5b).
Wi kszo
teren w osadniczych zachowa a walory i warto ci kulturowe.
Walory architektoniczno-krajobrazowe posiada g wnie zabudowa realizowana do
1960 r. wpisuj ca si harmonijnie w krajobraz przyrodniczy i kulturowy.
Zabudowa i zagospodarowanie wymagaj jednak rewaloryzacji, estetyzacji i
przekszta cenia lub przes aniania element w dysharmonijnych, co ma znaczenie dla
rozwoju turystyki, a szczeg lnie transgranicznej.
30

5.5 Krajobraz przyrodniczo - kulturowy
Charakteryzuje si do
wysokimi walorami krajobrazowymi wynikaj cymi
g wnie z cech rodowiska przyrodniczego i kulturowego w oparciu o takie walory
jak:

harmonizowana krajobrazowo
zabudowa).
-

-

-

-

- falisto-

-rolno-rolnicze doliny Warty z osadnictwem typu olenderskiego w rejonie
- Polne,

- rolno-falisto- Lemierzyce,

-

- wsie S o sk, Ownice i Chart w
- gi nadwarcia skie, starorzecza i kana y,
- zespo y wyrobisk potorfowych z zieleni
gow w s siedztwie Lemierzyc.
Do cech obni aj cych walory krajobrazu przyrodniczo-kulturowego zaliczono:
- obszary r wninne,
-du e zalesienie ograniczaj ce wn trza krajobrazowe,
-zabudow z p askimi dachami o gabarytach powy ej 1 kondygnacji,

6. Prawa w asno ci grunt w
W gminie dominuj grunty nale ce do Skarbu Pa stwa:
grunty Skarbu Pa stwa stanowi 76% w tym we w adaniu ALP PGL LP ok. 44%,
AWRSP
i
innych jednostek 32%,
grunty prywatne stanowi 19% powierzchni,
grunty komunalne ok. 5%, w tym nadaj ce si do zagospodarowania i zabudowy
stanowi oko o 1,7% powierzchni gminy.
miany:

7. Jako
ycia mieszka c w
Ocena jako ci ycia mieszka c w nie jest mo liwa wprost w oparciu o dane
statystyczne i jednoznaczne kryteria. Do finalnych wniosk w mo na jednak doj
analizuj c szereg sk adowych. Ocen tak dokonano w oparciu o analizy r de
utrzymania i dochod w oraz warunk w zamieszkania. Uwzgl dniaj c te kryteria
warunki ycia ludno ci ocenia si jako: gorsze ni przeci tne w gminach
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wojew dztwa lubuskiego, g wnie z uwagi na ni sze dochody przy z ym stanie
zasob w mieszkaniowych. Sytuacja taka powoduje brak rodk w na remonty,
modernizacje mieszka i ich wyposa enie oraz zapewnienie adu przestrzennego
w obszarach o funkcjach mieszkaniowych w zakresie towarzysz cego
zagospodarowania.
7.1 r d a utrzymania i dochody ludno ci
1) r d a utrzymania
- rolnictwo,
socjalnej, edukacji),
-

ie jest:
o niskim przetworzeniu i specjalizacji,

2) dochody ludno ci (oszacowano w oparciu o dochody gmin, analizy r de
utrzymania oraz stopy bezrobocia):
(US1997):
-

(w woj. lubuskim relatywnie niska stopa bezrobocia 8,6% -

natomiast dla
r. 12,2%), w roku 2009 w gminie
6,2%

7.2 Warunki zamieszkania
Warunki mieszkaniowe oraz po rednio funkcjonowanie system w obs ugi i stan
rodowiska przyrodniczo-kulturowego maj wp yw na warunki zamieszkania.
Warunki zamieszkania w gminie okre la si jako gorsze od przeci tnych,
g wnie ze wzgl du na stan techniczny mieszka oraz ograniczone mo liwo ci
remont w i modernizacji.
1) warunki mieszkaniowe zbli one do przeci tnych:
u substancji,
- niskie doc
i modernizacje,
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-

os./mieszkanie) (woj. lubuskie 3,4 osoby/1 mieszkanie),
standard zamieszkania zbli ony do przeci tnego:
2009

25,9 m2/ 1oso

(woj. lubuskie -18,3 m2/1 oso

(w roku

2) stan sanitarny rodowiska przyrodniczego zbli ony do przeci tnego
w obszarach wiejskich ze wzgl du na zanieczyszczenia z poza obszaru gminy
przy:
- brak w obszar
przyrodniczego,
3) lepsza ni
urz dze :

przeci tnie dost pno

us ug

wynikaj ca z

rozmieszczenia

ochrony zdrowia:
zdrowia),
w Gorzowie Wlkp.,
k zdecydowanie

gorsza w odniesieniu

do

i drogowej o nawierzchniach gruntowych).
W gminie wyst puje ograniczona dost pno
skromne wyposa enie w oparciu o:

do us ug kultury z uwagi na

-
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III. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
Wyr niono w tym zakresie uwarunkowania wynikaj ce ze stanu istniej cego
i przes dzonego przepisami szczeg lnymi (rys. nr 2a w skali 1:25 000 w odniesieniu
do uwarunkowa ochrony archeologicznej). Uwarunkowania ponadlokalne
o charakterze przestrzennym w bardzo ograniczonym zakresie okre lone zosta y
w Strategii rozwoju wojew dztwa lubuskiego. Z uwagi na konieczno okre lenia
w niniejszym studium przestrzennego charakteru tych uwarunkowa w obszarze
gminy oparto si na materia ach zebranych w Studium zagospodarowania
przestrzennego wojew dztwa gorzowskiego, (rys. nr 2 w skali do 1:100 000).
Uwzgl dniono uwarunkowania wynikaj ce z ponadlokalnej polityki przestrzennej
(rys. 2b w skali 1:100 000 w oparciu o uprzednio wymienione studium). Dokonano
stosownych u ci le przestrzennych uwarunkowa ponadlokalnych na rys. 5
w skali 1:25000.

1. Ochrona przyrody
Obszary i obiekty szczeg lnej ochrony przyrody ustanowione zosta y w oparciu
o ustaw o ochronie przyrody.
1.1 Obszary ochrony przyrody
W gminie wyst puj obszary szczeg lnej ochrony przyrody okre lone w cz ci IV,
pkt. 4.1, (w tym park narodowy (1), rezerwaty (2), park krajobrazowy (1), obszary
krajobrazu chronionego (2) i obszar Natura 2000 (1)).
1.2 Obiekty ochrony przyrody
W obszarze gminy wyst puj obiekty przyrodnicze szczeg lnie chronione, do
kt rych zaliczaj si pomniki przyrody (4) i u ytek ekologiczny(1). Stan ich
udokumentowania okre la tab. nr 4 oraz pogl dowo na rys. 3 wraz z u ci leniami na
rys. 5 i 5a.

2. Ochrona zasob w rodowiska kulturowego
W gminie wyst puj obszary rodowiska kulturowego podlegaj ce odr bnym
regulacjom ustawowym. Obszary te okre lono w cz ci IV pkt. 3.2., na rys. 3
(pogl dowo) z u ci leniami na rys. 2a oraz na rys. 5.
2.1 Obszary le ne, lasy ochronne
Obszary le ne i lasy ochronne podlegaj regulacjom ustawy o lasach". Obszary
te wchodz w sk
nadawanie statusu las w ochronnych w korytarzach ekologicznych. Z uwagi na
wyst puj ce uwarunkowania przyrodnicze du e obszary u ytk w zielonych, tereny
zalewowe oraz rezerwat wielkoobszarowy S o sk lesisto (39,05%) uzna nale y
za wystarczaj c i spe niaj c kryteria U. E. Zasadne s zalesienia, ze wzgl d w:
ekologicznych (poprawa struktury gatunkowej, funkcje ochronne, powi zanie
kompleks w, w s siedztwie drogi krajowej nr 22, ograniczaj ce uci liwe
oddzia ywania),
krajobrazowych zapewniaj c przes anianie obiekt w dysharmonijnych w otwartym
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krajobrazie" (linie napowietrzne, budynki), kt rych przekszta cenie nie jest
zasadne i mo liwe ze wzgl d w funkcjonalnych i ekonomicznych).
Zalesienia w obszarach k r dle nych i nieu ytk w stanowi cych baz dla
r norodno ci biologicznej nie s wskazane. Obszary do zalesie okre lono
pogl dowo na rys. 4 i u ci lono na rys. 5 i 5a.
2.2 Kompleksy gleb podlegaj ce ochronie
Kompleksy gleb podlegaj ce szczeg lnej ochronie okre lono w cz ci IV oraz
przestrzennie w spos b zgeneralizowany okre la rys. 3 oraz bardziej szczeg owo
rys. 5.
2.3 Z o a surowc w geologicznych
Z o a surowc w geologicznych o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie ich
przestrzennego wyst powania okre la rys. nr 3 i nr 5. W gminie wyst puj z o a
udokumentowanych surowc w:
2.3.1 Z o a udokumentowanych surowc w geologicznych
piask w kwarcowych w rejonie Lemierzyc
- udokumentowane w roku 1985, wg danych
- nieeksploatowane,
dy
- udokumentowane w roku 1968
i zaktualizowane dodatkiem w roku 2010,
niekonfliktowe (kategoria rozpoznania B+C1+C2), udokumento
nieeksploatowane od 1993 r.,
udokumentowane
w roku 2010.
odwiertami.
25

Przewidywana

ok.
z

odwiertami (KM-1k, KM-11k i KM-12k) i przewiduje,
lata 2019
ropy naftowej i gazu ziemnego prognozowane jest w drugim roku eksploatacji
z
/2014 z 31
grudnia 2014 roku).
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r

-

os
-pomiarowych oraz usuwania awarii i likwidacji
W

strefach

pr
- strefy ochronne od

-

nistra Gospodarki z dnia 25 kwietna

(Dz.U.2014.812).

dzona b

trzema odwiertami

(KM-1K, KM-11K, KM-12K).
Sumaryczne wydobycie ze
588 m3

000 m3

Aktualna prognoza wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego do 2035 r. przewiduje
3

gazu

ziemnego prognozowane jest w drugim roku
ton ropy naftowej i 4,735
mln m3
Koncesja Ministra
znak: DGK-IV.4771,257, 2016.BG).
znaczony obszar
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inwestycji
sta

zenie budowli

pas terenu po obu

pomiarowych oraz

(w tym

i wiertniczymi (Dz.U.2014.812). W strefie tej
otworowego.

surowc w geologicznych
gazu ziemnego -

PGNiG nie planuje prowadzenia da
- Koncesja Ministra
.12.2019 r. znak: DKG

IV.4771.257.2016.BG.
o promieniu:
5m dla
-1 i, Ownice-1
1K,
50 m dla
odwiertu
Ownice-2
- 4,
wyznaczona zgodnie z projektem likwidacji tych odwiert
812).
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W strefie tej oraz na zlikw

2.4 Ochrona i u ytkowanie w d
Uk ad hydrograficzny (rys. 5) tworz Warta i jej dop ywy w III klasie
czysto ci i pozaklasowe (NON):
rzeki: Warta, Postomia cza (Lenka), Muszyna,
kana y: Bia ek, B ota, Budzigniewski, Doprowadzalnik, Chy yno, JamnoBudzigniew,, G ucha, G uchowski, Grodziskm, Kaczy, Kobowa, Kr pi ski, Kr ty,
Krzywy, Lednik, Lemierzycki, Marianowski, Maszkowiecki, Postomski, Pr dy,
Przyborowski, Racz Struga, Radzisz, Rypid w, Sumatra, le no, Torfowy,
abczyn, urawi,
jezioro Radachowskie: powierzchnia 65 ha, rednia g boko 20 m, pojemno
1 300 tys. m3, przydatne dla funkcji turystycznej, ch onno turystyczna ok. 3000
os b,
jezioro Kostrzy skie w obr bie S o sk,
Ponadto w gminie wyst puj mo liwo ci tworzenia sztucznych zbiornik w
wodnych:
- Szumi Woda" o powierzchni ca. 35 ha,
-

-prawne w obszarze chronionego
krajobrazu),

-

l" wielofunkcyjny pow.

ca.

Perspektywicznie dla w/w akwen w nale y zapewni II klas czysto ci
w parametrach biologicznych i fizyczno-chemicznych.
Ponadto w obszarze gminy znajduj si akweny o znaczeniu lokalnym, do
zagospodarowania wypoczynkowo-turystycznego w ograniczonym zakresie:
- starorzecza Warty i Postomii,
- zbiorniki potorfowiskowe w rejonie Lemierzyc,
- stawy rybackie w rejonie S
W obszarze gminy wyst puje zbiornik w d podziemnych podlegaj cych ochronie
wg rys. 4 i 5. Zbiornik w d podziemnych GZWP 137 Toru -Eberswalde (Warta) straci rang GZWP w zwi
nia 22.06.2004 r
znak: DG/kdh/ED/489w 2003r.
przez Biuro Poszukiwa i Ochrony W d - HYDROEKO w Warszawie Dokumentacj
hydrogeologiczn ustalaj c zasoby dyspozycyjne w d podziemnych dla obszaru
GWZP nr 137 Toru - Eberswalde (Warta)", stwie

w zakresie
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warunki techniczne,
szczelnych szamb,
ych z p

metod retencjonowania wody.
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2.5 Ochrona obiekt w o warto ci archeologicznej i historycznej
W obszarze gminy wyst puj obiekty zabytkowe. Obj te ochron s obiekty
archeologiczne (tab. 5a i rys. 2a). Obiekty o warto ci historycznej wpisane do
rejestru z

Stanowisko archeologiczne AZP

.15, AZP 48-08/26, osada
ca 2003 r.

o ochroni

3. Ponadlokalny system obs ugi ludno ci

4. Ponadlokalne systemy obs ugi technicznej
4.1 System drogowy
Podstawowy system powi za drogowych gminy oparty jest na uk adzie dr g
ponadlokalnych, nale do nich drogi:
krajowa nr 22 relacji: (przej cie graniczne Stary Kostrzyn") - S o sk - Lemierzyce - (droga krajowa nr 3),
wojew dzka nr 134 relacji: (relacji: droga krajowa nr 22 - obr b Lemierzyce (O no Lubuskie),
powiatowe:
- nr 1289F (stare oznaczenie 11157) relacji: Lemierzyce - G uchowo - Budzigniew (K opotowo gm. Witnica),
- nr 1290F (stare oznaczenie
- Przybor w,
- nr 1286F (stare oznaczenie 11402) relacji: Budzigniew - Polne,
- nr 1285F (stare oznaczenie
- droga nr 1286F,
- nr 1284F (stare oznaczenie 11404) relacji: droga nr 1287F - Kr pniki - (Kr piny
gm. Krzeszyce),
- nr 1291F (stare oznaczenie 11416) relac
- Chart w - (Gron w gm.
O no
Lubuskie),
- nr 1292F (stare oznaczenie 11417) relacji: Lemierzyce Gaj - Ownice - (O no
Lubuskie).
siedziby gminy z wszystkimi wsiami w obszar
Sie w/w dr g krajowych i wojew dzkich oraz cz
nawierzchnie asfaltowe.

dr g powiatowych posiada

41

Konieczna jest:
- poprawa warunk w ruchu na drodze krajowej nr 22 w obszarach zabudowanych
wsi S o sk i Lemierzyce,
- realizacja nawierzchni ulepszonych w Dolinie Warty szczeg lnie w p nocnowschodnim obszarze gminy.

4.2 System kolejowy
W obszarze gminy
linia kolejowa (rys. 5) o znaczeniu lokalnym relacji:
(stacja Chyrzyno m. Kostrzyn) - S o sk - Lemierzyce - (Krzeszyce - Gorz w Wlkp.).
Przewozy na tej linii zawieszono, a torowisko zlikwidowano.
4.3 System przesy u informacji i

czno ci

Powi zania systemu poprzez central telefoniczn w S o sku z gorzowsk stref
numeryczn . Ponadto w obszarze gminy zlokalizowana jest wiejska centrala
telefoniczna w Lemierzycach oraz sie telefoniczna kablowa, doziemna i linie
napowietrzne. Rozwija si r wnie system telefonii kom rkowej w
czno ci
bezprzewodowej.
4.4 System transportu wodnego

jest wyposa ony w urz dzenia portowe i prze adownie. Obecnie transport wodny nie
obs uguje gminy.
4.5 System elektroenergetyczny
Zaopatrzenie w energi elektryczn w obszarze gminy realizuje obecnie sie 15
kV, wyprowadzona z GPZ 110/15 kV G rzyca", Kostrzyn", Sul cin" i Skwierzyna".
twa wymaga
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, w pasie korytarza technicznego
a
zagospodarowania oraz z zakazem

4.6 System zaopatrzenia w gaz
Systemy p

-

zba zaopatrywanych wynosi: 107 -

miny
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4.8 System ochrony przeciwpowodziowej
mapy ryzyka
przedstawione obszary wskazane w art. 88 d. ust. 2 ustawy Prawo wodne, tj.:
jest niskie i wynosi
wo
zdarzenia
ekstrema

Prezes

f. ust. 3 ww. ustawy prze

pismem znak: TP.72.34.2015 z
dnia 15 kwietnia 2015 r.
a)

b)
0%);
c)
wbudowano tr
d)
e)

wynosi raz na 500 lat (p=0,2%);
dziowego .

art. 88 1. ust.1 lub/i art. 40 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne.
yka

ch w art.
88 d. ust. 2 ustawy Prawo wodne.
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1)
2)
olin
3)
brzegu morskiego, a ta
funkcjonalnie. (wg art. 88 l, ust. 1 ww. ustawy).
e decyzji dyrektora regionalnego

gospodarki wodnej, zgodnie z art. 88 1. ust. 2 ww. u

w
powodzi, d
wodnej, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo
art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy)
dla och

Dyrektor region
-

ych mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 u
i mienia.
88n Prawa wodnego):

owodziowych

1)
2)
3)
osoby;
4)
po stronie odpowietrznej;
5)

ustawy PW).
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zlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Zakaz,
Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku
turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga

W

owodziowej

Lokalizacja projektowanych
-

wody,

organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym i oznakowaniu jako przeszkody
lotnicze,
n.p.t
enu lub
a
wojskowym

6. Uwarunkowania wynikaj ce z polityki regionalnej
Zgodnie z (art. 9 ust. 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
ztwa,
- ustalenia strategii rozwoju gminy.

kraju
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zagospodarowania kraju (KPPZK)
Nr 26, poz. 432)

(Monitor Polski z 2001 r.,

e:
przestrzeni otwartej na Europ i wiat, kt ra generuje europejskie i wiatowe
relacje i powi zania;
przestrzeni konkurencyjnej, innowacyjnej i efektywnej, kt ra tworzy warunki
umo liwiaj ce uzyskiwanie przez podmioty gospodaruj ce konkurencyjnych efekt w;
przestrzeni czystej ekologicznie, kt ra tworzy warunki stabilnego i
wielopokoleniowe zr wnowa onego rozwoju;
przestrzeni zr nicowanej, kt ra umo liwia wykorzystanie zr nicowanych
przestrzennie zasob w kraju;
przestrzeni politycznie zdecentralizowanej, w kt rej samorz dy lokalne i
regionalne mog yby realizowa zr nicowane przestrzennie cele w ramach
unitarnego pa stwa demokratycznego.
Wyznaczone

paneuropejskie korytarze transportowe (w szcze
ztwo lubuskie korytarz nr II: Berlin
Warszawa
-2 i modernizowana trasa
kolejowa E 20 (Berlin
Kunowice
Warszawa
Terespol
europejskiej sieci kolejowej AGC
Ustalenia
Studium w wersj
-

KPPZK,
poszukiwanie i ewentualne wydobycie ropy

- zapewnienia be
paliw i energii,
- czystej przestrzeni - rozpowszechnienie gazu ziemnego spowoduje
zmniejszenie emisji zanie
Koncepcja
w sprawie
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P.2012.252). Jest ona
zagospodarowania p
urzeczywistnieniu oraz wskazuje zasady oraz m
50

Wschodem i Zachodem na rzecz silniejszego akc

ako kraj UE o coraz bardziej otwartej

sp

tycznego wymaga
zbilansowania

i

o
morskiej energetyki wiatrowej, energetyki

energetyczn

kraju

z

W obszarach wiejskich
w strukturze kraju:

oraz

poziomu cywilizacyjnego. W szczeg

naturalnych (odnaw

51

Proces ten wymaga zmian w sektorze rolnoinwestycji i zmian strukturalnych) oraz rozwoju pozarolniczych miejsc pracy.

-

sem

demograficznym ujaw

-

Nowe kierunki migracji -

-

i

-

i ge
energetycznej rozwoju przestrzennego.
czno-

Uwarunkowania przyrodnicze - Polityka przestrzennego zagospodarowania,
d
52

poznania i rozwoju

podstawowe zn

-

roku
e zagospodarowanie Polski w umiarkowanym

a ponadto:

Wzrost zapotrzebowania n

Zmiany technologiczne w transporcie

Wizja zagospodarowania przestrzennego
danych cechach polskiej przestrzeni
przestrzenne Polski 2030:

Zagospodarowanie

1)
2)
3)
4)
5)

Cel strategiczny polityki przestrze
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ania

zagospodarowania kraju,
(1)
w przestrzeni europejskiej popr

rzy

(2)
w
,
-

publicznych

oraz

ich

jako

dmiejskich,

- dotyczy to przede
osiedli w zabudowie

-

wszystkim
b

starych

dzielnic

Schengen nie p

d
raju oraz

miejskich w kraj
w ramach E
,
(3)
przestrzennych poprzez
i telekomunikacyjnej

rozwijanie

infrastruktury

h skalach
transportowej
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rnetu przede wszystkim
na obszara
(4)

anie

struktur

przestrzennych

wspi

krajobrazowych Polski:
ce
-gospodarczego.
W wyniku restrukturyzacji przemys

dal widoczne.
Problemem pozostaj
niowa eksploatacja kopalin, powod

kraju i

-gospodarczego kraju przegradzanie rzek budowlami
pi

ubytkiem naturalnych ekosyst
55

siedliskach hydrogenicznych funkcjonuje w antropogenicznie zmienionych
warunkach wodnych
susze. Realizacja
i krajobrazowej kontynentu, przy zachowaniu kontrolowa
-gospodarczego prz
odzwierciedla funkcji w ekosystemach miast i utrzymaniu dobrego stanu

dotkliwych powodzi w okresach mokrych, a dotkliwych susz w okresach
niedobor
zanieczyszczaniem.
Realizowany

idualnych
o po

zanieczyszczeniom obszarowym. Warunkiem skutecz
planistycznych wszystkich szczebli. Na obszarach transgranicznyc
kontynuowana i rozwijana
ktu

rozpoznania
56

(5)

problemem jest

- OZE zmniejszenia emisji CO

uszczalnie

unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego. Podstawowym problemem
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest niedoinwestowanie
krajowej infrastruktury energetycznej. S
w zakresie zabezpieczenia dostaw energi

t

zrostem

modernizacji wszystkic
Sektor elektroenergetyczny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem. Oznacza
zone normy

tremalnych
zjawisk naturalnych or
powodziowego oraz osuwiskowego,
narastanie

-

nawodnie
57

by
transportowej). Dotyczy to obszar

i krajobrazow

infrastruktury komunalnej

o (na

aniu ryzyka powodziowego

tremalnych:
ie

i bud
perspektywie rok
wyzwania:
ycznym) oraz
transgranicznych,
- ograniczanie emisji CO do poziomu uzgodnionego w ramach Unii
Europejskiej poprzez m.in. ws
o zerowym lub niskim poziomie emisji CO po obiekty przydomowe);
- przystosowanie sieci elektroenergetycznych do odbioru energii

- bardziej
na terenie Polski,
- rozbudowa siec
z nich mocy,
- och
-

- dotyczy
ergii poprzez
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poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
(6)

.
wszystkich

poziomach

planowania:

krajowym,

regionalnym,

lokalnym

i z
uwarunkowania

i

wymagani

-gospodarcze,
-estetyczne.

przestrzeni i funkcjami struktury prz
transfor
form zagospodarowania
przestrzennego do nowoczesnych funkcji i ich rozmieszczenia z wszystkimi
znanymi wadami tego zjawiska. W konsekwencji racjonalizacja polityki
rozwoju.
- w czasie i
przestrzeni zagospodarowanie
w budowania

przestrzenne jest obecnie jed

-gospodarczych i ekologicznych.
W h
gospodarowania.
Bez zasadniczej

zmiany

ekonomiczn
wy system

- na poziomie kraju -

ci

przyrodniczych,

kulturowych
59

- na poziomie regionalnym i subregionalnym przestrzeni, rozrzutna ekonomiczni
- na poziomie lokalnym w formach zabudowy i architekturze

za rozwojem zabudowy mieszkaniowej.

zagospodarowania prognozy rozwoju, wskutek czego do zabudowy wskazywane
- a wobec dzisiejszego systemu
rozwojowe.
zeczna

spekulacyjnych.
obszaru

problemowego

zestrzennego

gminy,

tj.

"obszaru

KPZK

2030

uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju".
- obszar metropolitalny -

zenia, ustalony

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju",
geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r.148 tereny o charakterze
za
-

- obszar przestrzeni chronionej - "obszar planowany do ochrony przed
chronionych wraz z otulinami i korytarzami ekologicznymi, strefy ochronne
60

i upraw polowych".
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y ryzyka powodziowego oraz plany

w studiach i planach miejscowych gm
w tym:
- obszary cenne przyrodniczo przyrodniczo:
turbin
wiatrowych,
jednolitych
upraw
wielkokubaturowych niedostosowanych do
przyrodnicza.
Obszary przygraniczne

restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy
rozwojowych.
-gospodarcze.

- Polska,
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Miejscowo w wyniku zmian klimaty
podziemnych dla

Gmin
niekorzystne dla lokalizacji budownictwa.
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
istotnym elementem w przestrzeni gminy
s
- obszary chronione przyrodniczo (Park Narodowy, Natura 2000,
Park Krajobrazowy)
gazu ziemnego,
tosunkowo niskie nasycenie zabytkami nieruchomymi.
V, gdzie V- niekorzystna),
Obszar gminy je
w skutek niskiej retencji) - (50podt
podtopieniami.

-

i geomorfologicznych, oraz geologicznych i hydrogeologicznych
tosunkowo do wiel
o niekorzystnych dla budownictwa warunkach terenowych (ok. 50 %),
mni
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jako dokument

z ustaleniami tego dokumentu.
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rategii i Planu zagospodarowania

w plani
zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa lubuskiego nie

Plan
opracowany.
opracowane

Opracowana
strategia rozwoju wojew dztwa lubuskiego. Cele rozwoju
uwzgl dniaj ce kierunki polityki przestrzennej pa stwa i polityki regionalnej
okre lone w w/w dokumentach
zbie
Studium
zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa gorzowskiego:
G WNYM CELEM STRATEGICZNYM WOJEW DZTWA JEST
ZMNIEJSZENIE DYSTANSU CYWILIZACYJNEGO DO WYSOKO ROZWINI TYCH
KRAJ W UNII EUROPEJSKIEJ
Cele wsp zale ne:

iczego oraz dziedzictwa
kulturowe

G wnym celem polityki przestrzennej w obszarze wojew dztwa, a wi c
uwarunkowaniem dla gminy jest:
KSZTA TOWANIE PRZESTRZENI OTWARTEJ, CZYSTEJ l INNOWACYJNEJ
co oznacza:

podstawy

do

realizac

i technicznej,
struktury
przyrodniczym i obszarach osadniczych,
2) g wnym uwarunkowaniem wynikaj cym ze Strategii rozwoju wojew dztwa
lubuskiego (wersji pierwszej)
misja:
WZROST POZIOMU CYWILIZACYJNEGO l ZAPEWNIENIE TRWA EJ
64

KONKURENCYJNO CI REGIONU POPRZEZ WYKORZYSTANIE PO O ENIA
PRZYGRANICZNEGO, WALOR W RODOWISKA PRZYRODNICZEGO l
PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Cele g wne:

-

(cel I),

- turystyka, rekreacja i sport atutem regionu (cel IV),
- skuteczna polityka spo

ublicznego (cel IX).

gorzowskiego.
G
gospodarki rynkowej, w wy
-ekologiczne.
Wobec wyst puj cej zbie no ci cel w za podstaw do formu owania polityki
przestrzennej gminy
uwarunkowania polityki przestrzennej okre lonej
w uprzednio wymienionym Studium wojew dzkim" (rys. nr 2b). Wnioski do planu
zagospodarowania przestrzennego wojew dztwa lubuskiego zawarto w cz ci IV,
pkt. 7.
W obe
zagospodarowania prze

2012 r.)
ej Strategii Rozwoju

Regionalnego

2010-2020

obszary wiejsk

przed nim wyzwania rozwojowe
65

t
dztwa

lubuskiego

lnych oraz
krajowych i regionalny
strategicznej interwencji podzielonych na dwie grupy.
kontraktu terytorialnego:
dzkie i ich obszary funkcjonalne,
obszary przygraniczne,
Do drugiej
regionalnego lub krajowego:

wsparcia i ochrony z poziomu

obszary o najkorzystniejszych warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej.

konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan

dobrym standardzie. Region postrzegany jako miejsce zdrowego stylu

dynamizowania kon

66

nr 105, poz. 1279 z dnia 18 listo
a) Wytyczne do struktury przestrzennej - Gmina szanse dalszego rozwoju musi
nr 22.
b) Inne wytyczne z planu

szanse rozwoju gmi

w trakcie
zmiany Nr VI/59/07

z

dzenia

Zmiany

Planu

administracyjnych.

Lubuskiego
Aktualizacja

z

horyzontem

czasowym

do

lubuskiego.
W aktualizacji z 2005
z horyzontem czasowym do 2020 roku

ubuskiego
ane

oceny realizacji dotychczasowej strategii rozwoju.
Cel strategiczny 1.
modernizacja infrastruktury transpo
komunikacyjnej regionu,
udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
udoskonalenie i rozbudow

ci
technicznej

i

komunalnej

w s
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usprawnianie systemu transportu publicznego z wykorzystaniem partnerstwa
publiczno-prywatnego,
,

Cel strategiczny 2.
,
UE,

ych dzieci
Cel strategiczny 3.
operacyjne:
usprawnienie m

technologii oraz wzrost

Cel strategiczny 4.
KA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
operacyjne:
turystyki,
ch atrakcyjny wizerunek

1) Rozwijanie wsp pracy transgranicznej,
2) Wzrost konkurencyjno ci i efektywno ci gospodarowania przestrzeni
3) Osi gniecie warunk w i jako ci ycia mieszka c w zbli onych do redniej
europejskiej,
4) Zahamowanie dewaloryzacji rodowiska oraz ochrona jego struktur i warto ci,
5) Podwy szenie walor w bezpiecze stwa i odporno ci na skutki awarii i kl sk
ywio owych,
6) Stworzenie lepszych warunk w dla przedsi biorczo ci i innowacji,
7) Uzyskanie wysokiego poziomu edukacji i nauki,
8) Rozw j gospodarki wykorzystuj cej specyficzne zasoby regionalne,
9) Wzrost zatrudnienia i mobilno ci zawodowej,
10) Silne, zdrowe i zintegrowane spo ecze stwo,
11) Rozw j spo ecze stwa obywatelskiego,
68

12) Kszta towanie proces w spo ecznych i przestrzennych dla poprawy jako ci ycia,
13) Wzmacnianie sieci lokalnych o rodk w rozwojowych,
14) Efektywny i bezpieczny system transportowy,
15) Poprawa funkcjonowania system w infrastruktury technicznej i teleinformatycznej,
16) Lepszy dost p do infrastruktury spo ecznej, zw aszcza na obszarach strukturalnie
s abych,
17) Zachowanie i poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
ustalenia

Planu

Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 - 2013:
- z ustalenia
kier. Witnica),
- przebudowy drogi krajowej nr 22 w tym
-

szlaki turystyki krajoznawczej (szlak
T
zlikwidowanych tras kolejowych
Chyrzyno-

- wskazanie

(linia kolejowa relacji

odarowanie przestrzenne gminy
-

Inne istotne rekomendacje w zakresie struktury przestrzennej:
1) Podj
2) Stworzenie warunk
na terenie gminy, w tym infrastruktury technicznej;
3) Podj
4) Stworzenie warunk

onalnych

5) Podj
6) D
o

odowiska przyrodniczego poprzez
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Pozosta
1) Modernizacja infrastruktury transportowej
komunikacyjnej;
2) Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury tec

:
oraz

zwi
ej

gospodarczej;
3)

-

edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy
4) Usprawnienie systemu transportu publicznego z wykorzystaniem partnerstwa
publiczne -prywatnego;
7)
8)
9)

ska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki;

i woj
10) Podniesienie jako
11)
12)
13)
14) Ograniczenie zakresu i
15)
16)
17)
18)
19)

jnego;

Wspieranie wzrostu zatrudni
owej o znaczeniu

wraz z planami zagospodarowania przestrzennego
Wlkp. (PZPWL),
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

XLIV/667/18

XXXVII

uskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w

lubuskiego.
;
;
w skali dorzeczy; obszary cenne przyrodniczo;

obszary ochrony strategi
obszary o

70

Subregion G8;
obszar Krainy Warty i Noteci (KOTURED).

osadniczej regionu, ale stanowi miejsce koncentracji funkcji administracyjnych gminy
Ochron

ej.

tury
ornitologicznej (tzw. birdwatching).
Na terenie Parku Narodowego

W ramach Programu Budowy
przeb
Dobiegniew

zeszyce

predysponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej.

ornych najbardziej predysponowanych do wykorzystania na cele energetyczne wynosi
iczane
ajbardziej predysponowane do produkcji biomasy
71

za
priorytetem.
Kluczowa

dla

ogr

analizy

W PZRP dla wszystkich zlewni planistycznych w woj
przed powodziami, doskonalenia plan

ypracowania

z PZPWL:
1.
a)
b)
czeniu priorytetowym
czynnej,
c)
ch
w obszarach Natura 2000,
d)
adaptacji do zmian klimatu,
e)

onych miejsc

2.

gospodarczej: remoncie sali gimnastycznej wraz
u oraz budowa kortu tenisowego i boiska

z sz

3. w zakresie sieci drogowej w tym komunikacji i transportu:
a)
,
b)
DK22 na odcinku Kostrzyn
c) odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0
drogi wodnej
d)
wodnych;
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4.
a) odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0
km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie
b)
c)

cowanie

zmian klimatu
nizinnych,
d) odtwarzanie retencji dolin rzek, w tym
w regionie wodnym,
e)
o konstrukcjach odpo
modernizacyjnych wraz z opracowaniem programu dop
f)
stosowan

g)
i
h)
powodziami, w tym wprowadzenie Elektronicznego Systemu Ostrzegania
Powodziowego.
WNIOSKI I REKOMENDACJE
I. Strefa przyrodnicza:
do przedmiotu ochrony oraz zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przyrody oraz
ewnieni

-

Park

wodnych na obszarach rolniczych, retenc
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biologicznych i technicznych;
9. Poprawa i ochrona rolniczej przestrzeni pro

i szkolnym;
5.
tandardzie;
przestrzenne;
III. Strefa kulturowa:

zagospodarowania przestrzennego;
5.
i przestrzennych;
z zachowaniem cech tradycyjnego budownictwa:

IV. Strefa ekonomiczno

gospodarcza:
;

egionu oraz
pecjalizowanej produkcji rolnej;
gracji
V. Komunikacja i transport:
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rekreacyjnych: doce
codziennej komunikacji.
VI. Infrastruktura techniczna:
zabudowy w zakresie rozbudowy

sieci elektroenergetycznych i gazowych;
infrastruktury teleinformatycznej;
7. Upowszechnienie i promocja technologii informacyjnych;
azbest;

1. Utrzymanie, rozbud
powodziowego.

jak i tej z 2005 r. oraz Studium uwarunko
- jego I, jak i II i III
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rozwoju gminy z roku 2000
1. Cele strategii rozwoju gminy
Cele strategiczne precyzuj og lne kierunki dzia a
gospodarczego i przestrzennego gminy.

rozwoju spo eczno-

G wnym celem wsp lnoty samorz dowej jest poprawa warunk w
mieszka c w w bytowym i kulturowym wymiarze.

ycia

Uwzgl dniaj c strategi rozwoju kraju, w kt rej jednym z g wnych kierunk w
dzia a jest integracja z Uni Europejsk oraz przygraniczne po o enie wojew dztwa
lubuskiego cel ten mo na u ci li nast puj co:
SPROSTANIE WYZWANIOM CYWILIZACYJNYM W POPRAWIE
WARUNK W YCIA MIESZKA C W GMINY

Z powy szego wynikaj nast puj ce wsp zale ne cele strategiczne:
1 )w sferze gospodarczej wzrost dochod w indywidualnych i zbiorowych
mieszka c w i gminy, a wi c mechanizmu zasilaj cego procesy rozwoju
w zadaniach w asnych,
2) w sferze spo ecznej tworzenie podstaw do post pu cywilizacyjnego
w kulturowym wymiarze z zachowaniem w asnej to samo ci, g wnemu
podmiotowi procesu rozwoju jakim jest cz owiek,
3) w sferze przestrzennej efektywne wykorzystanie zasob w i walor w
w obszarze gminy w realizacji uprzednio wymienionych cel w.
Realizacja tej misji i zwi zanych z ni cel w w sferze spo ecznej i gospodarczej,
uwzgl dniaj c zasoby i walory gminy wyznacza g wny cel w strategii dzia a .
G wny cel strategiczny:
ZAPEWNIENIE WARUNK W DO WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU
Cele wsp zale ne:
1) ochrona warto ci przyrodniczych, historyczno-kulturowych i przestrzennych
stanowi cych podstawy rozwoju funkcji turystycznej,
2) efektywne wykorzystanie do rozwoju funkcji turystycznych obszar w
przywodnych zwi kszenie pojemno ci turystycznej teren w wypoczynku
przywodnego tak publicznych jak i zbiorowego u ytkowania na zasadach
komercyjnych:
dnego, przez
-

formach,
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3) zapewnienie r norodnej oferty w poda y produktu turystycznego:
w dostosowaniu do popytu uwarunkowa rozwoju funkcji (pkt.2) turystyki
motorowej,
rozw j turystyki specjalistycznej zwi zanej z
,
rozw j turystyki i agroturystyki dla obs ugi przygranicznej i aglomeracji Berli skiej,
4) rozw j
bazy
us ugowo-wytw rczej
dla
gospodarki
ywno ciowej
uwzgl dniaj cej potrzeby strefy przygranicznej, turyst w i mieszka c w,
5) poprawa dost pno ci komunikacyjnej gminy w wyniku restrukturyzacji uk adu
drogowego.

W strategii d ugookresowej uwzgl dniaj c wyst puj ce uwarunkowania ustrojowe,
proponuje si nast puj ce kierunki dzia a :
1) g wnym, d ugofalowym kierunkiem dzia a
strategicznych w sferze
spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej b dzie tworzenie warunk w do
rozwoju, co oznacza prowadzenie dzia a umo liwiaj cych realizacj :
k

2) wsp zale ne kierunki dzia a d ugofalowych:
a) tworzenie warunk w sprzyjaj cych aktywno ci g wnego podmiotu rozwoju:

i przyrodniczo-kulturowych,
b) zapewnienie zasilania kapita owego proces w rozwoju z:
regionu i kraju oraz
integracyjna UE c) tworzenie warunk w sprzyjaj cych dzia alno ci podmiot w gospodarczych
w obszarze gminy:
promocja gminy i lobbing,

czynnik

ludzki:

edukacja,

przystosowanie
-

-

zawodowe,
-

organizacja grup
- rynkowych
-

marketing),
-

rodniczo-kulturowej.
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Proponuje si prowadzenie dzia a wsp zale nych w oparciu o za o enia
metodyczne na uprzednio okre lonych kierunkach dzia a d ugofalowych. Tworzenie
warunk w do rozwoju oparte b dzie na:
1) wykorzystaniu mo liwo ci i szans wynikaj cych z:
a) zasob w potencja u spo eczno-gospodarczego gminy, (strategia autonomiczna
i dostosowawcza),
b) proces w integracji europejskiej oraz polityki rozwoju regionalnego (w tym
pa stwa, wojew dztwa, powiatu, i s siednich gmin) o charakterze:
proekologicznym (strategia ofensywna i dostosowawcza),
prorozwojowym (strategia dostosowawcza i ofensywna ewentualnie autonomiczna
),
2) koncentracji dzia a :
a) w realizacji cel w wsp lnych, lokalnych i ponadlokalnych w obszarze
gminy
- wynikaj cych z prorozwojowych i proekologicznych walor w, (strategia
ofensywna i dostosowawcza, w niesprzyjaj cych uwarunkowaniach defensywna),
b) w zakresach o wiod cej roli w uzyskaniu wielostronnych efekt w w sferze
spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej, do kt rych zalicza si :
- zasilanie kapi
- promocja i lobbing,

w procesach rozwoju, (globalnie strategia dostosowawcza i autonomiczna):
- systemy
- kulturowych (strategia dostosowawcza),
rozwoju),
- systemy
strategia ofensywna i dostosowawcza,
w niesprzyjaj cych uwarunkowaniach defensywna),
- systemy in ynieryjnej ochrony rodowiska (globalnie strategia ofensywna,
w niesprzyjaj cych uwarunkowaniach dostosowawcza lub autonomiczna),
- systemy zaopatrzenia energetycznego ze r de ekologicznych (gaz i olej
opa owy, energetyka wodna i wiatrowa - strategia dostosowawcza i ofensywna).

1) rodki w asne zasilane w oparciu o wzrost dochod w (zasilanie kapita owe
rozwoju) w tym:
a) gospodarka nieruchomo ciami:
paraturystycznych:
- dla potrzeb funkcji agroturystycznych, turystyczno-letniskowych, mieszkalnictwa,
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b) restrukturyzacja rolnictwa:
-ogrodniczej i rybackiej,
-

c z ekologicznymi
metodami hodowlanymi,

- przechowalnictwa i drobnego przet
wprowadzenia bardziej efektywnej struktury:
odniesieniu do relacji producent-konsument,
c) dodatkowe dochody:

d) rozszerzania rynku wewn trznego gminy w zakresie artyku w ywno ciowych
i us ug poprzez rozw j turystyki:
pobytowej, letniskowej oraz agroturystyki,
specjalistycznej:
- motorowej, rowerowej, konnej i pieszej,
- poznawczoz Parkiem Narodowym
,
ece Lence
2) rodki zewn trzne (ekonomicznego wsparcia i pomocowe):
programy i projekty transgraniczne w zakresie:
- kultury w tym ochrona dziedzictwa historycznego,
fundusze i fundacje celowe:
- restrukturyzacja i modernizacja wsi i rolnictwa,
priorytety i zadania polityki ponadlokalnej:
- modernizacja i restrukturyzacja drogi krajowej,
-

gaz
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6.3.2. Uwarunkowania polityki przestrzennej wynikaj ce ze Strategii
-2013 r.
Misja
gminy:
WZROST
POZIOMU
YCIA
MIESZKA C W,
Z PRZESTRZEGANIEM ZASAD OCHRONY RODOWISKA I ZACHOWANIEM
UNIKALNEGO KRAJOBRAZU GMINY"
jest komplementarna z celem nadrz dnym powiatu - Wysoka jako
ycia
mieszka c w wynikaj ca z pe nego wykorzystania potencja u gmin tworz cych
powiat z rozwini t gospodark " i celem bezpo rednim powiatu sul ci skiego
Rozw j powiatu wynikaj cy z pe nego wykorzystania potencja u gmin tworz cych
wsp lnot powiatow "
przez walory prz

Strategia wyznacza 3 cele strategiczne i cele operacyjne
1. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY:
1.1. Aktywna promocja
1.2.

gospodarcza gminy.
a

biznesu.
1.3. Modernizacja systemu komunikacji.
2. WSZECHSTRONNY ROZW J INFRASTRUKTURY SPO ECZNEJ:
2.1.
2.2. Wysoki poziom nau
2.3. Upowszechnianie sportu masowego w gminie.
2.4.
i promocja turystyki w gminie.
2.5.

3. WIELOFUNKCYJNY

ROZW J

WSI

l

ZACHOWANIE

RODOWISKA

NATURALNEGO:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

niowych i podziemnych.

1. Uczestnictwo w targach, wydawanie folder w, informator w turystycznych i

przewodnik w.
2. Wydanie informatora gospodarczego gminy
3. Remont O rodka Zdrowia w S o sku
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4. Przygotowanie terenu o pow. 10 ha pod budownictwo mieszkaniowe i

us ugowe;
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo ci S orisk.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lemierzycach i Ownicach wraz z sieci
tran
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lemierzycku, Gkichowie, Polnej, Grodzisku,
Jamnie, Budzigniew oraz oczyszczalni ciek w w G uchowie
8. Rozwi zanie gospodarki ciekowej we wsi Chart w
9. Modernizacja oczyszczalni ciek w w Przyborowie
10. Rozbudowa wodoci gu komunalnego w miejscowo ci Sto sk na ulicach Le nej
i Poniatowskiego
11. Modernizacja uj cia wody w Lemierzycach oraz budowa , wodoci gu
przesy owego pod kontem zasilania miejscowo ci Lemierzycko, G uchowo,
Grodzisk, Polne, Jamno, Budzigniew.
12. Modernizacja uj cia wody w S o sku wymiana wodoci gu azbestowego na
osiedlu mieszkaniowym po by ym Zak adzie Rolnym w S o sku.
13. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy : S o sk ulica: Tkacka,
Morska, Pi kna, Matejki, Kolejowa, Winna, Topolowa, Le na, Mickiewicza,
Chopina - do mostu na rzece Postomii, Lemierzyce - ul. Polna, r dmiejska,
Boczna i Dworcowa Ownice - u!. Wolno ci, Lemierzycka, Ogrodowa.
14. Modernizacja dr g gruntowych - drogi dojazdowe do p l we wszystkich
so ectwach.
15. Uzbrojenie teren w przeznaczonych na dzia alno gospodarcz , budownictwo
mieszkaniowe i rekreacyjne
16.

nasypie kolejowym.
17.
18.

tas przy Parafii

Rzymsko 19. Remont Sali wiejskiej w Lemierzycach.
e.
20.
21.
22.

- Kulturalno Turyst

23.
24.

e.
rowerowych, kajakowych, pieszych

25.

konnych.
wiejskiej w Przyborowie.

26.
27.
28.
29.
30.

Rezerwatu Dolina Postomii.
- Lemierzyckie torfowisko,
ba
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IV. POLITYKA ROZWOJU l ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Cele i kierunki polityki przestrzennej gminy wyznaczaj cel i kierunki strategii
rozwoju. Wykorzystanie szans rozwojowych wymaga uwzgl dnienia nast puj cych
uwarunkowa :
regionalnej polityki przestrzennej (pa stwa i wojew dztwa),
mo liwo ci rozwoju przestrzennego w oparciu o miejscowe walory i zasoby gminy.
Polityka regionalna ma charakter proekologiczny ukierunkowany na oc
i gminy

1. Polityka przestrzenna gminy
Okre la si polityk przestrzenn gminy ukierunkowan na:
1) zapewnienie przestrzennych warunk w dla realizacji cel w gospodarczych,
spo ecznych i ekologicznych:
a) zapewnienie podstaw do realizacji inwestycji poprzez okre lenie obszar w
przewidzianych do rozwoju i zasad ich zagospodarowania w ramach planowania
miejscowego:
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wraz z
systemem
restrukturyzacji uk adu drogowego i rozwoju obs ugi transportu,
infrastruktury technicznej,
dzia alno ci wytw rczo-us ugowej r wnie z towarzysz cym mieszkalnictwem,
mieszkalnictwa w r nych formach, jak r wnie w zakresie zabudowy mieszkalno-warsztatowej, mieszkalno-us ugowej,
bazy turystyki pobytowej i letniskowej w r nych formach w zakresie:
- gospodarstw rolniczo-turystycznych (zapew
- zabudowy letniskowej,
turystyki specjalistycznej:
zie
motorowego, turystyczne zagospodarowanie lasu, szlaki turystyczne),
b) tworzenia warunk w do zapewnienia wzrostu warto ci nieruchomo ci w obrocie
gruntami poprzez:
kszta towanie adu ekologicznego, funkcjonalnego i architektonicznego
w zagospodarowaniu i zabudowie,
okre lenie zasad obligatoryjnych dla planowania miejscowego (mpzp)
i dzia alno ci decyzyjnej w tworzeniu w/w warunk w,
obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszar w
przeznaczonych do zabudowy w dostosowaniu do:
oju,
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c)
gminy;
-

i procentowej pod warunkiem
transakcji kupnampzp),

2) koordynacji przestrzennej program w i zada ponadlokalnych z uwzgl dnieniem potrzeb rozwojowych gminy dotycz cych:
a) realizacji zada wynikaj cych z ponadgminnej polityki przestrzennej (pa stwa,
wojew dztwa, powiatu) wp ywaj cych na rozw j gminy),
b) realizacji wsp lnych program w (ponadgminnych i gminnych), program w
inicjatyw lokalnych i koncepcji zagospodarowania.

2. Strategia rozwoju przestrzennego
Okre la sposoby osi gni cia cel w rozwoju w spos b uwzgl dniaj cy
uwarunkowania przestrzenne wynikaj ce z:
- rozmie
la rozwoju
j
nia
przestrzennego (pkt. 4).
2.1 Cele strategiczne rozwoju przestrzennego
Wynikaj z cel w strategii rozwoju. W zwi zku z tymi uwarunkowaniami
strategicznymi oparta na integrowaniu, okre la si nast puj ce cele rozwoju
przestrzennego:
Cele g wne:
ZAPEWNIENIE ADU PRZESTRZENNEGO W TWORZENIU WARUNK W
DO REALIZACJI CEL W ROZWOJU W OBSZARZE GMINY

Cele wsp zale ne w tworzeniu warunk w do:
1) wzrostu efektywno ci gospodarowania zasobami i walorami przestrzeni
geograficznej gminy,
2) zasilania kapita owego proces w rozwoju z gospodarki nieruchomo ciami
wsp lnoty samorz dowej,
3) powstawania w procesach rozwoju nowych warto ci w kulturowym
i bytowym wymiarze.
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Warunki rozwoju uwzgl dniaj ce ad przestrzenny zapewniaj c:
a) ad ekologiczny:
dostoso
ochrony
- zadanie

-

- systemu zaopatrzenia w gaz przewodowy (ograniczenie emisji do atmosfery
w stosu
b) ad funkcjonalny:
-kulturowych w rozwoju zabudowy
i zagospodarowania,
- w wyniku przebudowy i modernizac
-

-ulicznego,

pracy i wypoczynku:
-

c) ad w zagospodarowaniu i zabudowie w zakresie zapewniaj cym ochron
walor w krajobrazowych co przyczynia si do wzrostu warto ci nieruchomo ci.
2.2 Obszary strategiczne dla rozwoju przestrzennego gminy
W strukturze przestrzennej gminy wyst puj
istotnych dla kszta towania proces w rozwoju,
-

obszary o uwarunkowaniach
Lemierzyce"

, Obszary Natura 2000,
ziemnego oznaczony na
.
Obszary cenne przyrodniczo stanowi
g wne ograniczenia dla
proces w rozwoju wyst puj w nast puj cych obszarach:
Doliny Warty w zakresie:
- ochrony przyrody, w tym:

rezerwatach
Obszarze

Natura 2000,
niczowys

-kulturowych.
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Procesy rozwoju przestrzennego
w obszarach:
jednostek osadn
- wielofunkcyjnego rozwoju
krajowej nr 22
pasma drogi krajowej nr 22

gminy

koncentrowa

si

b d

motoryzacji,
rozwoju turystyki,
-prawnych,
priorytety:
-turystycznych w rejonie jeziora

-

kie
standardach,

-

Radachowskiego i

-drogow
dowanych,

i

Lemierzycach

-rekreacyjnych wypoczynku
przywodnego nad jeziorami i zbiornikami przydatnymi dla funkcji turystycznej
i w terenach mieszkalnictwa,

- odtworzenie ze
wg cz. IV pkt. 6. wniosek 8,
- zapewnienie zaopatrzenia
i Lemierzyc,
-

w

gaz
iczych

z
o

kierunku

warzywniczo-ogrodniczym,

- turystyczne
zagospodarowanie lasu w obszarach o funkcji turystycznej i przy
drogach: krajowej nr 22.
Procesy modernizacji i restrukturyzacji zwi zane b d z obszarami:

rozproszonego osadnictwa rolniczego w do
pararolniczymi i agroturystycznymi,
rolnictwa ukierunkowanego na
o charakterze wypasowoobszarze rolnicz
i drobiu.

-
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Rysunki pogl dowe 3 i 4 okre laj g wn struktur przestrzenn i kierunki
zagospodarowania. U ci lenia kierunk w zagospodarowania obszar w gminy
zawarto w cz ci IV, pkt. 3 i 4.
2.3 Strategia rozwoju infrastruktury technicznej
Osi gni cie cel w strategii rozwoju gminy wymaga dalszego rozwoju system w
in ynieryjnej ochrony rodowiska. G wne zadania w tym zakresie to:
proekologic
Ownice",
ka i Lemierzyc.
Ponadto niezb dne jest utrzymanie sprawnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, kt ry wymaga remont w i konserwacji urz dze i budowli.
2.4 Instrumentacia realizacji strategii rozwoju przestrzennego
Instrumentacje tej strategii reguluj przepisy ustawy o zagospodarowaniu:
a) wsp dzia anie w promocji gminy - kreowanie rozwoju przestrzennego w oparciu o:
ospodarowania przestrzennego,
koncepcja realizacji polityki przestrzennej (dla kolejnych faz rozwoju wg
pkt.5.1),
opracowanie specjalistyczne,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) tworzenie warunk w do realizacji cel w strategii w oparciu o w/w opracowania
(koordynacja w realizacji zada ponadlokalnych i lokalnych) w zakresie
przygotowania:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
cyzji wydawanych w zakresie prawa budowlanego z prawem
miejscowym (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
wydawanych w zakresie planowania przestrzennego ze Studium
minimum co 4 lata).
c) zasilanie kapita owe:
w oparciu o wzrost:
- w obszarach ochrony przyrody,
-

zenia
arowaniu),
do mpzp.
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3. Kierunki zagospodarowania
3.1 Obszary ochrony przyrody obj te ochrona lub wskazane do ochrony na
podstawie przepis w szczeg lnych
Rysunek pogl dowy 3 oraz rysunek 5 okre la przestrzennie obszary ochrony
przyrody obj te ochron lub wskazane do ochrony Zalicza si do nich:
1)

-

1 lipca 2001
ie utworzenia Parku

88

rezerwatu
Warty, na powierzchni 7.955,86 ha i obejmuje rozlewiska u
do Odry,
.
Chyrzynie
,
i Witnica,
(nr PLC080001)
-

wodniczka, derkacz, rycyk,
rybitwa czarna. Tuta
gatunku
-

rzeki Warty
.
,

,

,

,

.

zadania ochronne na 201489

2) rezerwaty:
a) Lemierzyce:
wo
charakterze pomnikowym, fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym
pow. 3.32 ha
- grunty
le
OZLP
(RDLP)
-

poz. 105 z dn. 22.04.1970 r.),
- podstawa prawna Z
w Gorzowie Wlkp z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody
- Ro
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie
(nr PLC080001)
- zakaz zabudowy i
zmiany dotychczasowego
zagospodarowania
(zasady gospodarowania gruntami wg planu ochrony),
a) Dolina Postomii:
68,65 ha 65,33 ha,
jesionowych. Na w
-

ono
-

(nr PLC080001)

-

Lemierzyce,
- podstaw
2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 2 z dnia
17 styc
c) Czapliniec Lemierzycki zlikwidowany
d)
3) Park Krajobrazowy Uj cia Warty:
(na powierzchni 6.152,57 ha),
Kostrzyn,
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- podstawa prawna Roz
dnia 18.12.1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajo
Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r./ ze zmianami:
-

2 r. w

grudnia 1996 r. w sprawie utw
4 r. o

2002 r. w sprawie utworz
Woj. Lubuskiego Nr 91 poz. 1357).

ca

z dnia 30 marca 2018 r., poz. 828),

- obszaru Natura 2000 o nazwie

-

r.

chronionego krajobr
4) Obszary Chronionego Krajobrazu

r 3 Wojewody

a) 5-Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty 15.086 ha w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Krzeszyce, Lubiszyn, Witnica i
b) 11A-

- obejmuj

ha (w rejonie Ownic i Chartowa).
-

a 2008 r.

prowadzona oce
przy
przyrody.
5)

- obszar typu C tj. powierzchnia wydzielonego OSO obszaru specjalnej ochrony
- specjalnemu obszarowi ochrony siedlisk
i fragmentem doliny Odry,
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- prawie co r

znych,
fragm
Dyrektywy Rady 92/43/EWG wynosi ponad 7% powierzchni obszaru,
-

Dyrektywy Rady

-

-

h w Europie

- ograniczenie powier
go drewna,
- wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
rony siedlisk przyrodniczych i siedlisk
6) Zesp przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Ilanki" przy po udniowej
granicy gminy nie obejmuje terenu gminy (
-Krajobrazowego pn.
dnia 8.10. 2008 r./)
3) korytarze ekologiczne proponowane do obj cia ochron :
obej
hydrogeologicznego dolin rzecznych:
- Warty o znaczeniu makroregionalnym,
-

iu
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lokalnym,
ustalone przepisy ochronne:
-

funkcjach
turystycznych -chemicznych

i

ametrach fizycznoy

biologicznych,

planowanego przeznaczenia),
proponowane przepisy ochronne:
lipca 1998 r. Dz.U. nr 93), na
- ochr
i sukcesyw
- utrzymanie i u
przyrodnicze.

- i glebochronnych,

3.2 Obszary ochrony zasob w rodowiska przyrodniczo-kulturowego
1) obszary le ne z zagospodarowaniem wed ug plan w urz dzania lasu:
zagospodarowanie turystyczne lasu w obszarach:
-

oraz

22

potrzeb ALP
LP),
zale

- obszarami o funkcji turystycznej,
-

szania w korytarzach ekologicznych wg

2) obszary grunt w rolnych:
-

kl. I-III przy cz
cze
-

1)
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w obszarze zwartej zabudowy;
2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);
4)
-

-wschodniej

ograniczenie przeznaczenia na cele nierolnicze poza obszarami:
- ro
3) obszary w d powierzchniowych z ich u ytkowaniem zapewniaj cym:
oraz w p
-

4) obszary ochrony w d podziemnych wg rys. 5 w zakresie:
przyrodnicze,
5) obszary
wyst powania
udokumentowanych
z
surowc w
geologicznych i energetycznych (dotyczy wg rys. 5:
w -MUSZKOWO II, oraz
ropy
naftowej
- zakaz
- zagospodarowanie
w eksploatacji
i rekultywacji,
ochronie przyrodniczej) prace poszukiwawcze i rozpoznawcze ropy naftowej i gazu
-

ch wiertniczych, poza terenami chronionymi,
przyrody Lemierzyce
i Dolina Postomi,

-

bszarze Natura

- prace rozpoznawczooznaczonych rys. nr 5:
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ci

zabytkach

i

w

rejonie

stanowisk

infrastruktury, aby zapobiec
ich zniszczeniu,
- przed wykona

by na terenie,

- wierc
achowania

-

6) obszary ochrony d br kultury w kszta towaniu zagospodarowania zapewni
nale y:
tycznych konserwatorskich,
a) obiekty i relikty archeologiczne:
cmentarzysko, grodzisko w rejonie Przyborowa zakaz zabudowy i zmiany
enu,
archeologiczne,
pozosta
b) cmentarze o warto ci historycznej i ich pozosta o ci utrzymanie dotychczasowego
zagospodarowania,
c) park przyzamkowy - S o sk,
d) uk ady urbanistyczne.
przedmiot ochrony:
zakres ochrony:
- roboty ziemne pod nadzorem konserwatorskim,
e) uk ady ruralistyczne:
przedmiot ochrony: owalnice wsi
zakres ochrony:
-ulicznego,
w
f) za o enia sakralne:
Ownicach,
zakres ochrony:
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g) za o enia rezydencjonalne:
przedmiot ochrony:
zakres ochrony:
modernizacji i rest
takich jak turystyka i kultura,
- ochr
i ro
h) zabudowa o warto ci historycznej:
biekty zrealizowane przed 1945 r.,
zakres ochrony:
- utrzymanie

towania

i) miejsca pami ci narodowej - pozosta o ci obozu jenieckiego i muzeum:
-

W gminie wyst puj obszary wyst powania lokalnych warto ci rodowiska
przyrodniczo-kulturowego, kt re s istotne dla rozwoju przestrzennego gminy.
W obszarach r norodno ci biologicznej celowe jest przeprowadzenie bada
przyrodniczych w tych obszarach i wprowadzenie przepis w ochronnych
we wsp dzia aniu z Nadle nictwem. W okresie przej ciowym utrzymanie
dotychczasowego u ytkowania.
1) obszary r norodno ci biologicznej:
a) zadrzewienia i zakrzewienia przydro ne i r dpolne, stanowi ce lokalne
obszary r norodno ci i powi zania ekologiczne,
b) korytarze ekologiczne w po udniowej cz ci w obr bie S o sk z ciekami
z niewielkimi zbiornikami wodnymi oraz kami r dle nymi,
c) obszary podmok e, bagna i oczka wodne w po udniowej cz ci obr bu Lemierzyce
znajduj ce si w obszarach le nych,
d) ki r dle ne,
e) obszary kraw dziowe Doliny Warty stanowi ce obrze a Parku Krajobrazowego na
po udniowy wsch d od wsi S o sk.
2) warto ci fizjonomii krajobrazu:
a) kameralna skala zabudowy w o rodkach osadniczych i rozproszonego osadnictwa
wiejskiego w Dolinie Warty, z warto ciow architektonicznie zabudow ,
a) ekspozycje panoramiczne obszar w w Dolinie Warty;
z drogi krajowej nr 22
przepisy ochronne:
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-

w procesach modernizacji i rozwoju zabudowy,
- zagospodarowyw
22 z utrzymaniem
jscami postoju i punktami widokowymi.
3) warto ci u ytkowe:
a) obszary potencjalnych sztucznych zbiornik w wodnych wraz z przyleg ymi
terenami:
przepisy ochronne:
stoju i punktami widokowymi.
b) obszary o funkcji turystycznej:
azem realizacji zagospodarowania

owej.
3.4 Kierunki zagospodarowania o rodk w systemu obs ugi ludno ci i o rodk w rozwoju

zabudowy i zagospodarowania oraz standard wyposa enia teren w obs ugi ludno ci
jest szczeg lnie wa nym czynnikiem adu funkcjonalnego i architektonicznego
w rozwoju i promocji gminy. Kierunki zagospodarowania w procesach rozwoju
okre laj modele wyposa enia o rodk w obs ugi ludno ci i o rodk w rozwoju.
G wne obszary us ug publicznych okre lono na rysunkach 5 i 5a.
1) o rodki obs ugi ludno ci:
a) S o sk o rodek obs ugi gminy i o rodek podstawowy - utrzymanie i uzupe nienie
wyposa enia w zakresie:
szkolnictwa
szkolnictwa podstawowego i wychowania
ochrony zdrowia
r- apteka,
-

wniosek 8),

- administracji,
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-

sportu, rekreacji i zieleni:
- cmentarz,
b) wie Lemierzyce o rodek podstawowy z wyposa eniem:
szkolnictwa podstawowego i wychowania przedszkolnego:
-

-

ochrony zdrowia:
- gabinet lekarski, punkt apteczny,
kultury:
- punkt biblioteczny,
- sala wiejska wielofunkcyjna z zapleczem
o charakterze parkowym,
- posterunek policj
- poczta,
sportu, rekreacji i zieleni:
podstawowego,
Ponadto w zakresie obs ugi ludno ci zapewnione b d warunki przestrzenne dla
utrzymania i dalszego rozwoju handlu, gastronomii i us ug rzemie lniczych
w uprzednio wymienionych o rodkach.
2) o rodki rozwoju:
a) o rodki wielofunkcyjne: S o sk, Przybor w, Lemierzyce:
- obszary o funkcjach mieszkalnorowaniem,
zagospodarowania,
b) o rodki o funkcjach turystycznych Ownice i Chart w:
- sala wiejska wielofunkcyjna z zapleczem klubowym,
wymi,
- niewielkie obiekty handlowo3.5 Obszary modernizacji, rozwoju zabudowy i towarzysz cego zagospodarowania
Obszary zabudowane okre laj rysunki 5 (gmina) i 5a (S o sk i Przybor w).
W tych obszarach b dzie utrzymywana, modernizowana i uzupe niana istniej ca
zabudowa. Celowe jest sukcesywne wprowadzanie teren w zieleni publicznej
w s siedztw
o sk, w dostosowaniu do
uwarunkowa spo eczno-ekonomicznych.
Okre lono kierunki rozwoju i zasady kszta towania zabudowy i towarzysz cego
zagospodarowania, w tym g wne obszary o wiod cych funkcjach:
- mieszkalno98

i Chartowie,
wodnych.
Dopuszcza si w obszarach o uprzednio wymienionych funkcjach wiod cych,
towarzysz ce funkcje us ugowo-wytw rcze z zachowaniem:
- kryte
Obszary o wiod cej funkcji mieszkalnej
Dopuszcza si w tych obszarach lokalizacj obiekt w us ugowych i drobnej
wytw rczo ci o charakterze nieuci liwym lub o uci liwo ci nie powoduj cej
ogranicze w zagospodarowaniu przyleg ych teren w. W obszarach tych mo e by
lokalizowana zabudowa mieszkalna, jak r wnie zabudowa mieszkalno-us ugowa
z us ugami dobudowanymi lub wolnostoj cymi, do u ci lenia w ramach mpzp,
z uwzgl dnieniem zasad i standard w okre lonych w tabeli 6 i 7.
Obszary o wiod cej funkcji wytw rczo-us ugowej
W obszarach tych dopuszcza si towarzysz ce mieszkalnictwo zlokalizowane
poza strefami uci liwych oddzia ywa zagospodarowania o funkcjach wytw rczous ugowych. U ci lenie zabudowy i zagospodarowania w ramach mpzp w
dostosowaniu do potrzeb.
Strefy modernizacji i uzupe nienia istniej cej zabudowy
W obszarach istniej cej zabudowy dopuszcza si modernizacje i uzupe nienia w
zakresie mieszkalnictwa, towarzysz cych us ug i drobnej wytw rczo ci o charakterze
nieuci liwym lub o uci liwo ci nie powoduj cej ogranicze w zagospodarowaniu
przyleg ych teren w. Ponadto dopuszcza si uzupe niaj c zabudow :
Lemierzyc, Ownic, Chartowa, Przyborowa,
- poza obszarami
-

W kszta towaniu zabudowy i zagospodarowania w tych strefach uwzgl dni
nale y zasady i standardy okre lone w tabeli 7 oraz w cz ci IV, pkt. 3.7.
Obszary zorganizowanej dzia alno ci inwestycyjnej
W studium nie wyznacza si obszar w zorganizowanej dzia alno ci inwestycyjnej.
Dzia alno ta mo e by prowadzona w obszarach rozwoju zagospodarowania
w dostosowaniu do wyst puj cych potrzeb, z u ci leniem na etapie planowania
miejscowego w zakresie:
- realiz
i rybackich,
Obszary przeznaczon

Okre lone b d w ramach planowania miejscowego stosownie do potrzeb
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i mo liwo ci realizacji:
nie w Lemierzycach,
-

3.6 Obszary pozaosadnicze restrukturyzacji i utrzymania dotychczasowego
zagospodarowania
Obejmuj :
1) obszary restrukturyzacji:
rolnictwa:
-

-

tosowaniu do cech rolniczej
onych na

i pr

cech obszaru lokalizacji,
- dopuszcz
rolnictwa na cele nierolnicze w zakresie substancji
rolniczych,
-

nieprzydatnej dla funkcji

- obs
z ustaleniem granicy rolno-

turystyczne

zagospodarowanie
lasu
22, z u

cowego oraz zasad
w

obszarach

ny przyrody,
przywodnych
oraz

lasu,
2) obszary utrzymania dotychczasowego zagospodarowania:
park narodowy
rezerwaty,
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j w obszarach o funkcjach turystycznych
i osadniczych
W obszarach tych dopuszcza si :
- zagospodarowanie
iela lub

-

rody,

3.7 Kryteria, zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania
Tworzenie warunk w do rozwoju w celu uzyskania optymalnych efekt w w poda y
teren w stanowi cych oferty lokalizacyjne uwzgl dnia b dzie kryteria i zasady:
1) adu przestrzennego (wg cz. IV pkt. 2.1),
2) oferowania atrakcyjnej dla inwestora lokalizacji w zagospodarowaniu
obszar w:
a) mieszkalnych, mieszkalno-us ugowych z zapewnieniem:
-

i zagospodarowaniu,
b)
technicznej,
- zaopatrzenie w energie,
turystycznych,
c) turystycznych z uwzgl dnieniem:
-krajobrazowych
-

i

odpowiedniego

dla

funkcji

stanu
-

rekreacyjnych,

- dogodnych war
handlowo-gastronomicznych,
komunikacji drogowej (wg rysunku),
-

agospodarowaniu.
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3) zasady i standardy zagospodarowania obszar w uwzgl dniaj ce
warto
przestrzeni oraz zr nicowane potrzeby i mo liwo ci realizacyjne
inwestor w wg tab. 6 i 7,
4) zabudowa i zagospodarowanie o wysokim standardzie kszta towania
obiekt w:
zabudowy eksponowanej w krajobrazie, w obszarach:
- turystycznych, a szczeg
nr 22,
- przeznaczonych na cele publiczne,
mieszkalnictwa willowego, rezydencjonalnego i pensjonatowego.

4. Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej
Kierunki i zasady rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej okre laj
przestrzennie rys. 4 pogl dowo, z u ci leniami na rys. 5 i 5a.

4.1 System transportu drogowego i cie ki rowerowe
a) utrzymanie i restrukturyzacja uk adu drogowo-ulicznego zapewniaj ca:
popra
22 o funkcji transgranicznej

d

-ulicznego

b) tereny obs ugi motoryzacji w S o sku i Lemierzycach w rejonach g wnych
skrzy owa , bez powodowania ogranicze dla ruchu:
rejonie Lemierzyce - Gaj w ramach turystycznego zagospodarowania lasu,
i eksploatacyjnych,
c) zak ady wytw rczo-us ugowe o du ych masach przewozowych w oparciu
o transport drogowy w pa mie drogi krajowej nr 22 w rejonie S o ska
i Lemierzyc, z zapewnieniem dogodnych dojazd w ulicami lokalnymi,
d) cie ki rowerowe wg rys. 5 i 5a:
- krajowej nr 22,
- powiatowej nr 1291F,
bez wydzielonego pasa ruchu na drog
-jez. Radachowskie - Ownice - Ownice tnica),
-
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4.2 Transport kolejowy
Utrzymanie linii kolejowej i towarzysz cych urz dze w dostosowaniu do
uwarunkowa ekonomiczno-eksploatacyjnych. Celowe jest utrzymanie powi za
gminy S o sk ze specjaln stref ekonomiczn w Kostrzynie.
i pieszo
rowerowe.

4.3 Transport wodny i szlaki turystyki wodnej

warunk w ochrony p. powodziowej.
4.4 Telekomunikacja
Obs uga telekomunikacyjna poprzez central telefoniczn w S o sku i central
satelitarn w Lemierzycach. Zapewnienie warunk w dla rozwoju powi za
telekomunikacyjnych w dostosowaniu do potrzeb rozwoju:
w
-

zociciela
-magazynowymi.

4.5 Zaopatrzenie w wod
Utrzymanie system w zaopatrzenia w wod w zakresie:
a) wodoci gu grupowego S o sk - Przybor w z zapewnieniem docelowo obs ugi
teren w zabudowy mieszkaniowej i wytw rczo-us ugowej oraz zespo w
zabudowy turystycznej w rejonie S o ska,
a) wodoci gu grupowego Lemierzyce z obs ug wsi Ownice, z konieczno ci :
- realizacji
o opracowanie specjalistyczne,
- utrzymania dotychczasoweg
zaopatrzenia,
c) wodoci gu grupowego Chart w z obs ug wsi
sk (gm. G rzyca),
c) obs ugi rozproszonego osadnictwa wiejskiego z systemu Malta" w gm. Krzeszyce
z utrzymaniem uj cia w G uchowie jako awaryjnego r d a zaopatrzenia,
Nale y utrzyma i wyznaczy strefy ochrony sanitarnej uprzednio wymienionych uj
wody.
Planuje si
obj cie docelowo obs ug
obszar w rozwoju funkcji
mieszkalnych i wytw rczo-us ugowych w S o sku, Przyborowie i Lemierzycach
oraz zespo w zabudowy turystyczno-letniskowej w rejonie Ownic.
Dopuszcza si wi ksz agregacj system w grupowych w obszarze gminy, ze
wzgl d w ekonomiczno-eksploatacyjnych oraz u ytkowych (zapewnienie zaopat105

rzenia w wod o dobrej jako ci). Wy czone z eksploatacji uj cia, studnie publiczne
i uj cia zak ad w pracy utrzyma nale y w tej sytuacji, jako awaryjne r d a
zaopatrzenia. Nowe awaryjne uj cia wody sytuowa nale y w terenach publicznych
zieleni urz dzonej lub w terenach zak ad w pracy przy zachowaniu obowi zuj cych
parametr w wydajno ciowych i lokalizacyjnych. Zaopatrzenie w wod do cel w
nawodnie rolniczych wy cznie z w d powierzchniowych w oparciu o pozwolenia
wodno-prawne.
4.6 Odprowadzenie i neutralizacja ciek w
1) sanitarnych:
a) kontynuacja dzia a w rozbudowie grupowego systemu neutralizacji
S o sk-Przybor w",
b) objecie systemami grupowymi:
wsi L
i w obszarach turystycznych nad jeziorem Radachowskim:
- wg opracowania specjalistycznego,
-

ciek w

- mechanicznoc) poza zasi giem w/w system w dopuszcza si :
,
2) deszczowych:
a) w systemie grupowym wy cznie w S o sku, Przyborowie i Lemierzycach
z odprowadzeniem do w d otwartych poprzez urz dzenia oczyszczaj ce,
b) indywidualne systemy z neutralizacj przed odprowadzeniem do w d otwartych
lub do gruntu poza obszarem ochrony w d podziemnych.
4.7 Neutralizacja sta ych odpad w
1) neutralizacja sta ych odpad w komunalnych wsp praca i wsp dzia ania
z s siednimi gminami w realizacji zak adu utylizacji:
wariant l w ramach CZG 12 2) neutralizacja odpad w toksycznych
w mogilnikach poza obszarem gminy,

w

zak adzie

utylizacyjnym

lub

4.8
1) elektryczn
zaopatrzenie poprzez sieci 15 kV i stacje transformatorowe 15/04 kV,
z docelowy
w obszarach przeznacz
wodnych,
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potrzeb:
-

i turystyczno-let
zabudowy turystyczno-

kontenerowe typu miejskiego,
- w liniach rozgraniczen
-

h zagospodarowania

- elektrownie wiatrowe z p
obszarami ochrony przyrody i ochrony krajobrazu oraz o funkcji turystycznej,
2) zaopatrzenia w gaz
a) system przewodowy zaopatrzenia w gaz ziemny -

arach gminy.

utrzymanie dotychczasowych system w zaopatrzenia w ciep o, opartych
o urz dzenia w asne z preferowaniem restrukturyzacji r de zaopatrzenia
w oparciu o technologie ograniczaj ce emisj i paliwa proekologiczne (gaz, olej
opa owy, energia elektryczna) z ograniczeniem zu ycia paliw sta ych.
4.9 Syst

- Koncesja eksploatacyjna wydana przez Min

4.10 System ochrony przeciwpowodziowej
Utrzymanie urz dze systemu w stanie zapewniaj cym ochron p. powodziow
w obszarach chronionych przed zalewem wod
stuletni " (1%), w zakresie
obwa owa , przepompowni melioracyjnych i luz wa owych. Zagospodarowanie
i zabudowa w obszarach chronionych przed zalewem i w odleg o ci do 50 m od w/w
urz dze z uwzgl dnieniem przepis w szczeg lnych.
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5. Realizacja polityki przestrzennej
Zasady ustalania kolejno ci dzia a :
a) zapewnienie warunk w do realizacji g wnych element w wg strategii rozwoju
i koncepcji polityki przestrzennej (wnioski wg cz ci IV, pkt. 5) uwzgl dniaj c
r d a finansowania:
waniem mpzp (z maksymalnym
b) przygotowanie i uzgodnienie ofert w realizacji zada polityki przestrzennej
w dostosowaniu do wyst puj cych zada i potrzeb na rynku nieruchomo ci wg
propozycji okre lonych na rys. 5,
c) rozw j zagospodarowania:
terminu) w oparciu
o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowane do 1995
r., na podstawie decyzji o wzizt oraz mpzp opracowane po 1995 r,
- w oparciu o opracowanie specjalistyczne oraz mpzp i zmiany mpzp gminy wg ustawy
z dnia 7 lipca 1995 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
specjalistyczne i oferty wg
z sukcesywnym dostosowaniem do
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie rozprawy
dnego ekonomicznie minimum).
5.1 Opracowania specjalistyczne
a) strategia rozwoju gminy opracowana w pe nym zakresie w oparciu o metodyk
stosowan w krajach U.E. (posiadanie strategii oraz studium uwarunkowa
i warunk w zagospodarowania przestrzennego gminy jest pomocne w uzyskaniu
rodk w ekonomicznego wsparcia),
b) koncepcja polityki przestrzennej, w tym:

kolejn
ustalenie listy o
okre
c) koncepcje programowe:
wej nr 22
i Lemierzyce
w obszarach wiejskich z ewentualnym
studium (cz. IV pkt. 4.6),
d) za o enia i plan zaopatrzenia gminy w energi ,
e) operaty wodno-prawne sztucznych zbiornik w wodnych

z

koncepcjami
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zagospodarowania obszar w turystycznych jako podstawy do sukcesywnego
opracowania plan w miejscowych,
f) badania czysto ci w d:
przeznac
g) plany eksploatacji i rekultywacji z
surowc w geologicznych,
h)
zbio
miejscowych,
i) wyznaczenie i ustanowienie stref ochrony sanitarnej uj
wody i zak ad w
produkcji zwierz cej oraz innych obiekt w zaliczanych do inwestycji szczeg lnie
szkodliwych dla zdrowia ludzi lub mog cych pogorszy stan rodowiska,
j) inwentaryzacja i aktualizacja obiekt w zabytkowych wg rejestru i ewidencji,
k) badania i waloryzacja rodowiska przyrodniczego,
l) studia lokalizacyjne elektrowni wiatrowych.
5.2 Obszary dla kt rych sporz dzanie miejscowych plan w zagospodarowania
(mpzp) jest obowi zkowe ze wzgl du na przepisy szczeg lne
a) z
surowc w geologicznych przewidzianych do eksploatacji w spos b
kompleksowy regulowany przepisami,
b) zagospodarowania, kt
granic obszar w le nych (wg
ustawy z dnia 28.09. 1991 r. o lasach - Dz.U. Nr 111 p z. 444):
c) zmiany w zagospodarowaniu, kt re wymagaj uzyskania zgody na przeznaczenie
grunt w rolnych (I-III pow. 0,5 ha) na cele nierolnicze,
a) obiekt w ma ej retencji o rz dnej pi trzenia powy ej 1 m,
d) zabudowy i zagospodarowania w obszarach zespo w przyrodniczokrajobrazowych poddawanych ochronie przez rad gminy,
e) zmiany w u ytkowaniu obszar w, w kt rych wyst puje starodrzew po uzyskaniu
zgody starosty.
5.3 Obszary dla kt rych opracowanie mpzp jest obligatoryjne gmina
ze wzgl du na uwarunkowania spo ecznoekonomiczne
a) zespo y zabudowy w wyr
wraz z drogami i ulicami,

nionych o rodkach osadniczych i w ich s siedztwie

b) obszary restrukturyzacji uk adu drogowo-ulicznego:
sie nowych
w wyniku zmian
134, powiatowych nr: 1290, 1291, 1292, 1285, 1289.
c) inwestycji liniowych z obiektami towarzysz cymi powoduj cymi obni enie warto ci
nieruchomo ci ze wzgl du na ograniczenia i utrudnienia w u ytkowaniu oraz
zmiany struktury gleby (w zakresie system w ponadlokalnych w tym systemy
tranzytowe),
d) urz dze infrastruktury spo ecznej i technicznej powoduj ce zmiany w strukturze
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u ytkowania i w adania grunt w (konieczno

komunalizacji),

e)

przepis
f) w kt rych zmiana przeznaczenia i zagospodarowania powoduje skutki okre lone
w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu",
g) zabudowa i zmiany przeznaczenia teren w w obszarach ochrony:
przyrody,
h) innych obiekt w powoduj cych obni enie warto ci nieruchomo ci r wnie
z lokalizacj w s siedztwie (ze wzgl d w krajobrazowych).
5.4 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania (wzizt) w trybie
rozprawy administracyjnej
Przedmiotowe decyzje stosowane b d ze wzgl du na uwarunkowania
spo eczno-ekonomiczne w ograniczonym zakresie. Celowe jest uzyskanie opinii
projektanta posiadaj cego uprawnienia urbanistyczne jako podstawy do
zastosowania tej instrumentacji zamiast mpzp. Dotyczy b d one g wnie:

-

Dopuszcza si wydanie decyzji o wzizt w trybie rozprawy administracyjnej w
obszarach okre lonych w pkt. 6.3 dla inwestycji o du ym znaczeniu dla rozwoju
gminy z uwzgl dnieniem:
-ekonomicznych,

6. Wnioski do polityki regionalnej
1) Celowe i konieczne wydaje si uporz dkowanie przepis w szczeg lnych
zwi zanych z gospodark przestrzenn i ich kodyfikacja.
2) Celowe wydaje si wprowadzenie preferencyjnych regulacji w realizacji zada
zwi zanych z:
la zaspokojenia potrzeb
- rozwojem mieszkalnictwa komunalnego wsp
3) Aktualizacja Rozporz dzenia nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dn. 24.11.1998 r.
w sprawie okre lenia obszar w chronionego krajobrazu na terenie woj.
gorzowskiego (Dz. Urz. Woj. Nr 20 z p niejszymi zmianami) z dopuszczeniem:
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w

zakresie

ochrony

4) Opracowanie planu ochrony Rezerwatu S o sk
Warty i Parku Krajobrazowego Uj cia Warty, z uwzgl dnieniem powi za
ekologicznych (korytarze ekologiczne) i programu zada
zwi zanych
z in ynieryjn ochron rodowiska.
5) Celowa wydaje si realizacja GPZ 110/15 w rejonie O no Lub.- Rzepin
oraz
w
rejonie Krzeszyc.
6) Wprowadzenie form ochrony przyrody o znaczeniu ponadregionalnym (Park
Narodowy) wymaga odr bnych regulacji i zmiany niniejszego studium.
7) Zapewnienie
preferencyjnych
warunk w
w
zakresie
przygotowania
(mpzp) i realizacji inwestycji zwi zanych z ochron przyrody.
8) Rekonstrukcja i rewitalizacja pozosta o ci zamku Joanit w na siedzib Parku
Narodowego i centrum edukacji ekologicznej i us ugi hotelarskie w po czeniu z
gminnym o rodkiem kultury.
9) Zapewnienie poprawy czysto ci w d rzek Warty, Lenki i Postomii poprzez
ograniczenie sp ywu zanieczyszcze z g rnych zlewni znajduj cych si poza
granicami gminy.
10) Uporz dkowanie gospodarki sta ymi odpadami w zespole gmin w wyniku
realizacji zak adu utylizacji i recyklingu, tak w zakresie sta ych odpad w
komunalnych jak i odpad w toksycznych.
11) Realizacji mi dzygminnych system w infrastruktury technicznej zwi zanej
z ochron rodowiska w zakresie:
- neutraliz
- systemu przewodowego zaopatrzenia w gaz,
- systemu kanali
-

22

w oparciu o opracowania specjalistyczne i preferowane w Studium.
12) Zapewnienie aktualizacji obiekt w podlegaj cych ochronie d br kultury przez
s u by konserwatorskie z przekazaniem ewidencji gminie.
13) Ukierunkowanie i zapewnienie warunk w do rozwoju szkolnictwa licealnego,
zawodowego
i
wy szego
oraz
plac wek
doradztwa
rolniczego,
w ponadlokalnych o rodkach obs ugi w zakresach istotnych dla rozwoju gminy,
w odniesieniu do obs ugi turystyki mi dzynarodowej, ekorolnictwa, eko
i agroturystyki.
14) Celowe jest opracowanie dla wojew dztwa lubuskiego w uk adzie gmin prognoz
biologicznej i pomigracyjnej.
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Tabela 1

Wybrane wielko ci i wska niki w gminie S
Wyszczeg lnienie

1976 r

1988 r.

1991 r.

1997 r.

1998 r.

2009 r.

1

2

3

4

6

7

8

159 km 2

powierzchnia gminy
ludno

og em

158,64

km 2
4.750

4.720

4.772

4.699

4.682

4.809

zaludnienie na km2
przyrost naturalny
(na l000 Mk)
saldo migracji
wiek:
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
ludno w wieku nieprod.
na 100 os b produkcyjnych

29,87

29,69

30,01

30

29

30

16,9

12,8

6,8

4,8

0,4

+24

-66

-46

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

1.524
2.582
613

b.d.
2.426
^
b.d.

1.383
2.581
735

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

1.044
3.126
639

b.d.

82,8

96, 7 ^

83,6

b.d.

53,8

bezrobocie

--

--

381 ^

203

195

193

stopa % bezrobocia

--

--

15,7%

8,6%

--

6,2%

zatrudnienie w
gospodarce narodowej

b.d.

894

939

777*

893*

761

jednostek REGON

--

--

--

191

229

378

REGON
na 1000 Mk

--

--

--

40,64

48,91

78,6

sp ki Joint-Ventures

--

--

--

4**

b.d.

b.d.

ilo oddanych do
u ytku mieszka :
izb:

54
162

3
18

---

6
33

7
41

19
115

19,8

43,0

48,0

100,4

151,4

b.d.

ilo

abonenci telefoniczni
na 1000 mieszka c w

2,9
- 36

-4

112

1

2

3

4

6

7

8

ilo obiekt w
turystycznych
ilo miejsc
noclegowych
korzystaj cy z nocleg w
udzielone noclegi
redni pobyt

b.d.
-----

1
25
52
202
3,9

1
25
70
70
1,0

1
11
85
341
4,0

2
23
462
812
1,8

3
308
3740
7274
1,9

*wg miejsca pracy bez os b fizycznych
prowadz cych dzia alno
gospodarcz oraz
zak ad w o zatrudnieniu mniej ni 5 os b.
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**dane na rok 1996
-brak zjawiska dane z po . 1994
b.d. -brak danych
-dane z
Wojew dzkiego
Biura Pracy
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Tabela 2

Rozmieszczenie ludno ci w GMINIE S

proces
w
latach
198899

Stan
wg UG
2009 r.

% wzrostu
/spadku w
stosunku
do 1988 r.

stagnacja

4912

105

100,0

stagnacja

77

93

80

101,3

stagnacja

93

118

187

196

104,8

198

106

120

97

80,8

stagnacja
du y
regres

100

83

regres

147

148

100,7

stagnacja

154

105

Lemierzyce

regres

604

669

110,8

rozw j

629

104

Lemierzycko

Rozw j

60

56

93,3

regres

49

82

Ownice

regres

303

287

87,0

du y regres

306

101

Polne

regres

100

86

86,0

du y
regres

78

78

stagnacja

209

208

99,5

stagnacja

196

94

rozw j

2.807

3.055

108,8

rozw j

3032

108

procesy
w latach
1980-88

stan
1988 r.

stan
1999r.

% wzrostu
spadku w
stosunku
do 1988 r.

2

3

4

5

6

stagnacja

4.699

4.965

104,2

Budzigniew

regres

83

83

Chart w

regres

79

G uchowo
Grodzisk

regres
dynam.
regres

Jamno

Wyszczeg lnienie

1
Og em
Obr by:

Przybor w
S o sk
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Powierzchnia
og em
w ha

15.886

15.886

15.832

Wyszczeg lnienie

1989 r.

1997 r.

2010 r.*

10.502

6.382

6.479

Razem

66,3

40,2

40,8

%

2.934

2.827

2.885

6.344

2.786

3

3

2.788

ki

w tym

3

grunty
sady
orne

u ytki rolne

744

766

803

pastwiska

3.720

7.073

6.994

obszar

23,5

44,5

43,8

%

grunty pod
lasami i zadrzewieniami

392

497

497

grunty
pod wodami

0

--

2

u ytki
kopalniane

U ytkowanie grunt w w gminie S O SK

369

389

392

tereny
komunikacyjne

w tym :

253

248

254

tereny
osiedlowe

58

74

70

tereny
r ne

750

1.223

1.228

nieu ytki
i pow.
wyr w-

Tabela 3
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*) dane wg powierzchni ewidencyjnej

Powierzchnia
u ytk w rolnych
w ha

6.382

10.502

Wyszczeg lnienie
(na koniec roku)

1997 r.

2010 r.

1.791

3.139

obszar

%

17,1

49,2

AWRSP / ANR

107

273

obszar

1,0

4,3

%

komunalne nadaj ce si do
zagospodarowania

w tym :

Struktura w adania u ytkami rolnymi w gminie S O SK

8.604

2.970

obszar

prywatne

81,9

46,5

%
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Tabela 3a

utworzony 1 lipca
2001 roku

3

:

Data i akt prawny

Warty

(Dz.U. Nr 67, poz.
681)

2001 r. w sprawie
utworzenia Parku
Narodowego

6

Pow. pod

7.955,86 ha
+
10.453,99 ha
otuliny

Park narodowy (1):

Park
narodowy dnia 19 czerwca

2

Nazwa

I.

Siedziba dyrekcji
parku znajduje
Chyrzynie
Kostrzyna
.

7

,

,

zimowisko arktycznego
krzykliwego

rycyk,

P

rozlewiska u

gatunku
.

wodniczka, derkacz,
, rybitwa czarna.

rezerwatu
Warty, obejmuje
rzeki Warty do Odry,

9

Opis przedmiotu poddanego ochronie:

Obiekty podlegaj ce ochronie w gminie S O SK

2014 r. ustanowiono zadania
ochronne na 2014- 2018 dla

Z

plan ochrony
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Tabela 4

2

Rezerwat
przyrody
LEMIERZYCE

Rezerwat
przyrody
DOLINA
POSTOMII

17

52

Nazwa

Wojewody Lubuskiego
z dnia 6 stycznia 2005
r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 2 z
dnia 17 stycznia 2005

Gorzowie Wlkp z dnia
7 lipca 2011 r. w
sprawie rezerwatu
przyrody

Regionalnego
Dyrektora Ochrony

3

Data i akt prawny

Ini (las
nizinnych)

borowy)

mieszanyc
h
nizinnych)

Imn

borowy)

4

RODZAJ
Typ
/podtyp

Rezerwaty przyrody (2):

1

Nr
rej.
woj.

II.

Lemierzyce
Nr 3/15 Nr 3/18 Nr 838
Nr 840 Nr 842 Nr 844 Nr 846 Nr 848 Nr 850 Nr 852 Nr 854 Nr 856 -

Lemierzyce
Nr 3/1 3/15

5

Gmina
Obr. Ewid.
Dz. nr

RAZEM:
68,6574 ha
65,3335 ha

3,3239 ha
3,8157 ha
7,2390 ha
2,3307 ha
5,5619 ha
7,0979 ha
10,6921 ha
12,8455 ha
4,4307 ha
1,3477 ha
2,3916 ha
7,5807 ha

3,32 ha

6

Pow. pod

Zachowanie

8

Cel ochrony:

Lubuskie

N-ctwo

Skarb

N-ctwo

Zachowanie
naturalnych

dydaktycznych,
naukowych
fragmentu lasu
mieszanego o
Lubuskie
naturalnym
charakterze.

Skarb

7

-

bagnem,
nia z gruntami

rezerwacie

-szym

e Warty" (nr PLC080001)

zwyczaj

a, konwalia majowa, paprotka zwyczajna,

-

okiej

Warty" PLC080001
a z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229 z 2004 r.,
poz. 2313)

berberys, leszczyna sporadycznie cis. W runie: konwalia,
zawilec,
kokorycz

Wz, Gb, Lo,
Zmieszanie

t. W Il-

-ctwa
wsi Lemierzyce. Rezerwat stanowi fragment naturalnego

9

Opis przedmiotu poddanego ochronie:

-

120

- (Dz. Urz.
Woj.
Lubuskiego
Nr 25 z
22.04.2004 r.,

nie Nr 16
Wojewody
Lubuskiego z
dnia 20
kwietnia 2004
r. w sprawie
ustanowienia
planu ochrony
rezerwatu
przyrody o
nazwie

10

plan ochrony

6

Nr
rej.
woj.
1

III.

Park
krajobrazowy

2

Nazwa

-

-

-

3

r. Nr 61, poz.

Urz. Woj. Lubuskiego Nr 91 poz. 1357).

Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r.
o zmianie
Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca
2002 r. w sprawie utworzenia Parku

768/.

Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w
sprawie zm
Wojewody Gorzowskiego z dnia 18
grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia

Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego
1997 r./.

dzenie Wojewody
Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia
1996 roku w sprawie utworzenia Parku

Park Krajobrazowy (1)

- m. Kostrzyn

-

- gm

- gm. Witnica

lubuskiego:

- gm. Boleszkowice

zachodniopomorskiego:

- powierzchnia parku

y = 140

x = 520

4

5

- 1.060,72 ha

- 6.152,57 ha

- 7.150,94 ha

- 4.369,74 ha

- 18.733,97 ha

- 1.798,49 ha

- 1798,49 ha

- 20.532,46 ha

och

kulturowych.
Park obejmuje inne formy chronione Rezerwa
68,65 ha 65,33 ha
Park podlega
przyrody:

ka Warty w jej dolnym biegu,

6

Opis przedmiotu poddanego ochronie:

121

643

642

641

640

1

Lp.
Wg rej

IV.

Lipa
szerokolistna /
Tilia
platyphyllos/

Quercus robur/

Topola czarna
/ Populus
nigra/

narzutowy

2

Nazwa
pomnika
przyrody
(jak w akcie
prawnym o
ustanowieniu)

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

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

R.W.L Nr 41 z 19 maja
2006./Dz.U.Woj.Lub.
Nr 38 poz. 841 z dn.
5.06.2006 r./

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

3

aktu prawnego

podstawa prawna
wraz z oznaczeniem

Pomniki przyrody(4)

Lipa
szerokolistna
/ Tilia
platyphyllos/

Quercus
robur/

Topola
czarna /
Populus
nigra/

narzutowy

4

Opis
pomnika
przyrody

380 cm

460 cm

660 cm

1120 cm

5

1,3 m
[cm]

ok. 24
m

ok. 28
m

ok. 25
m

2m

6

Wys.
[m]

Lemierzyce

7

37

obr.
ewid.

obr.
ewid. 37

obr.
ewid. 37

obr.
ewid.
Lemierzy
ce 32

8

ewid.

dz. nr
1412/1

dz. nr
1592/3

dz. nr
184

dz. nr
839

9

ewid.

Nr

52
14

52
14

52
14

53
14

10

stopnie

34
48

33
48

35
49

0
54

11

minuty
[']

1407
2337

4701
988

652
1525

4324
28

12

sekund
y [ '' ]

geograficzna)

eograficzne

placu
zamkowym.

parku wiejskim.

budynku
przepompowni
w Przyborowie.

Lubuskie,
L-ctwo
Lemierzyce,
oddz. 4 h.

13
NLubuskie, obr.

Opis
lokalizacji

Gmina

Gmina

WZMiUW
Oddz. w
Gorzowie
Wlkp

Skarb

Lubuskie

Skarb

14

Forma

-

B-RV

Bz

Tr

Ls

15

Rodzaj
gr

W

Gminy

N-ctwo
Lub.

16

Sprawujacy

122

Nie

Nie

Tak

Tak

17

Ochrona w
zakresie
prawa

2

1

313/1

ekologicznego

4

0,25

03.05.
2002 r.

Pow.
[ha]

3

Data
utworz
enia

6
Lemierzyce

R.W.L. Nr 5 z
2002 r.
(Dz.U.Woj.Lub.
Nr 44, poz. 554)

ewid.

5

prawnego

podstawa
prawna wraz z
oznaczeniem
miejsca

U ytki ekologiczne (1)

Lp.

V.

12

7

ewidenc
yjnych

Nr

oddz. 12a

N-ctwo

8

Opis
lokalizacji

Lub.

Skarb

9

rodzaj

Forma

-

,

N-

10

obszarem

znaczenia dla zachowania

11

Opis

-

12

Ochrona
w zakresie
prawa
narod.
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PLC080001

1

Kod obszaru

2

Nazwa
3

Pow. [ha]

W gminach:
-

33 297,4

150 ha,
2.073 ha

14.223 ha

7.660 ha
343 ha,
6.028 ha,
7 ha,
221 ha,
827 ha

15.086 ha

4

Pow. [ha]
5

4

Typ obszaru

Sze

j.w.

5

Lubuskiego Nr 113 poz. 1820 z dn. 10.12.2010 r./

rnika

2008 r. Nr 91 poz.

z z oznaczeniem miejsca

Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz.

C
(powierzchnia wydzielonego OSO obszaru specjalnej
dpowiada wydzielonemu SOOspecjalnemu obszarowi ochrony siedlisk)

Powierzchnia

W gminach:
- Bogdaniec
- Deszczno
- Krzeszyce
- Lubiszyn
- Witnica

Powierzchnia

3

Powierzchnia

Obszary Natura 2000

11Az Jeziorem Radachowskim

13.

VII.

5-Gorzowsko-Krzeszycka
Dolina Warty

2

6.

1

Nazwa

Lp.
Wyk.
administracyjne:

Obszary chronionego krajobrazu

VI.
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Tabela - Za . 5a
Obiekty o warto ciach archeologicznych
w gminie S o sk

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
1

Nr stan.
na ob.
2
17
18
29
11
12
13
14
15
30
16
1

48-07
48-07

1
2

1
2

skarb - monety
srebrne
cmentarzysko

48-07

3

3

osada

48-07

4

4

osada

AZP
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08
47-08

Nr stan. w
miejs.

Budzigniew
Budzigniew
Budzigniew
Budzigniew
Czaplin
Czaplin
Czaplin
Czaplin
Czaplin
Czaplin
Jamno
Polne

Typ stanowiska

osada

Chronolog
ia
PR
PR
EK
NOW

Nr Rejestru

PR
PR
KPL
NOW
PR
N?

EK, OWR,

48-07
48-07
48-07
48-07
48-07
48-07
48-08
48-08
48-08
48-08
48-08

Jamno
Jamno
Jamno
Jamno
Jamno

48-08
48-08
48-08
48-08
48-08
48-08

Lemierzyce

5
6
7
8
9
10
6
2
3
4
5

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

cmentarzysko

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

ad osadniczy

1

11

1

12

rej.zab. L3/2000 z dn.
24.03.2000

osada
osada
osadniczy
-EB
EK

osada
EK
EK
EK

EK, PR
EK
EK
EK
N-KPL/

cmentarzysko
48-08

I w. p.n.e.
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Nr stan. w
miejs.

AZP
48-08

2

Nr stan.
na ob.
13

Typ stanowiska

Chronolog
ia

Nr Rejestru

cmentarzysko
cmentarzysko
szkieletowe
cmentarzysko

48-08

3

14

48-08

4

15

48-08
48-08
48-08
48-08
48-08
48-08
48-08

5
6
7
8
9
10
11

16
17
18
19
20
21
22

48-08

12

23

48-08
48-08
48-08
48-08
48-08
48-08

13
14
15
16
17
18

24
25
26
27
28
29

48-09

6

30

48-09

7

31

osadniczy

48-09

8

32

osadniczy

48-09
48-09
48-09
48-09

Grodzisk
Grodzisk

9
10
1
2

33
34
29
35

48-09
48-09
48-09
48-09

Grodzisk
Grodzisk
Grodzisk
Grodzisk

3
4
5
6

36
37
38
39

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

1
2

1
2

48-09
48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

3
4
5
6

3
4
5
6

- Ha/ ?

cmentarzysko
- II-IV w.
N
osada
PR, NOW
PR
PR

osada
czy

zy
osada
osada
osada

PR
EK
PR
EK

obozowisko/ osada/
NOW

adniczy
?

N?/NOW
NOW
MN, NOW
?
MN, NOW

ST, NOW
ST, NOW
N?
grodzisko/ osada?
osada
NOW
osada
osada
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AZP
48-09
48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

7
8
9
10

Nr stan.
na ob.
9
10
11
12

48-09

Lemierzyce

11

13

48-09

Lemierzyce

12

14

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

13
14

48-09

Lemierzyce

48-09

Nr stan. w
miejs.

Typ stanowiska

Chronolog
ia
XVII-XIX w.

Nr Rejestru

osadniczy
ST
osada
obozowisko/ osada/

obozowisko/ osada/

M/ KPL?,

15
16

osadniczy

M?/ NOW
MN

15

17

osadniczy

KPL?/ NOW

Lemierzyce

16

18

osadniczy

N/ NOW

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

17
18

19
20

sadniczy

48-09

Lemierzyce

19

21

lad osadniczy

48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

20
21
22

22
23
24

osada
d osadniczy

48-09

Lemierzyce

23

25

osadniczy

M?/ NOW

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

24
25

26
27

obozowisko

N/ NOW
MN

48-09

Lemierzyce

26

28

48-09

Lemierzyce

27

41

N

o

osadniczy

NOW
NOW
KPL
N?

MN/ NOW
N, OWR?,
KPL, OWR,

48-09

Lemierzyce

28

42

NOW
stanowisko
przetwarzania
krzemienia/ osada/

48-09
48-09
48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

29
30
31
32
33

43
44
45
46
47

MN
ST
ST
N?

48-09

Lemierzyce

34

48

NOW
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AZP

Nr stan. w
miejs.

Nr stan.
na ob.

48-09

Lemierzyce

35

49

48-09

Lemierzyce

36

50

Typ stanowiska

Chronolog
ia

Nr Rejestru

KPL?/ NOW
osadniczy

M?/ NOW

stanowisko
przetwarzania
48-09

Lemierzyce

37

51

osadniczy

MN/ NOW

48-09

Lemierzyce

38

52

NOW

48-09

Lemierzyce

39

53

NOW

48-09

Lemierzyce

40

54

48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

41
42
43

55
56
57

48-09

Lemierzyce

44

58

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

45
46

59
60

NOW
osadniczy

osada/

NOW
NOW
MN, NOW

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/ osada/
48-09

Lemierzyce

47

61

48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

48
49

62
63

NOW

osada?
stanowisko
przetwarzania
krzemienia/ osada/

48-09
48-09

48-09
48-09
48-09
48-09
48-09
48-09
48-09
48-09
48-09
48-09

Lemierzyce
Lemierzyce

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

50
51

52
53
54
56
57
58
59
60
61
62

64
65

66
67
68
138
139
140
141
142
143
144

stanowisko
przetwarzania
krzemienia

N/ NOW
KPL?

MN/ ST/
NOW
KPL?, NOW

N?
ST
N (KCW?)
N (KCW)
N (KCW)
N (KCS?)
N (KCS?)
N (KCS)
1695 r.
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AZP
48-09
48-09
48-09
49-07
49-07
49-08
49-08

63
64
1
19
20
1
2

Nr stan.
na ob.
145
147
40
36
37
25
26

Nr stan. w
miejs.

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzycko

Typ stanowiska

osadniczy

Chronolog
ia
1872 r.
po 1621 r.
ST, NOW
-NOW

Nr Rejestru

EK
EK
NOW
-NOW
V OEB- Ha

49-08
49-08

w

3
4

27
28

49-08

Ownice

1

1

49-08
49-08
49-08
49-08

Ownice
Ownice
Ownice
Ownice

2
3
4
5

2
3
4
5

49-08

Ownice

6

6

49-08

Ownice

7

7

49-08
49-08
49-08
49-08

Ownice
Ownice
Ownice
Ownice

8
9
10
11

8
9
10
11

49-08
49-08

Ownice
Ownice

12
13

12
13

punkt osadniczy

49-08
49-08

Ownice
Ownice

14
15

14
15

osadniczy

NOW/ OWR
EK

49-08

Ownice

16

16

osadniczy

49-08

Ownice

17

17

osadniczy

EK/ OWR?
EK, NOW/
ST

49-08
49-08

Ownice
Ownice

18
19

18
19

osadniczy

49-08

Ownice

20

20

49-08
49-08

Ownice
Ownice

21
22

21
22

1
21
22
23
24

29
30
31
32
33

cmentarzysko
cmentarzysko

49-08
49-08
49-08
49-08
49-08

grodzisko
y

osadniczy

y

osada

dniczy

-EB
?
?
ST
EK, ST,
NOW
EK, NOW/
ST
OWR/ EK,
NOW
EK
ST, NOW
EK, OWR
KP (OLA CNOW

NOW/ ST
NOW
EK, ST,
NOW
NOW
-NOW
-V
OEB)
EK, NOW
N-EB, NOW
N-EB, NOW
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AZP

Nr stan. w
miejs.

Nr stan.
na ob.

49-08

25

34

49-08
49-08
49-08

Ownice
Ownice
Ownice

23
24
25

35
36
37

49-08

Ownice

26

38

Typ stanowiska

Chronolog
ia
EK, OWR,
NOW

Nr Rejestru

NOW
OWR

produkcyjna

EB
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Zamek i park

D. plebania protestancka, ob. budynek
plebanii Parafii Rzym.-Kat. pw. Matki

ej

Cmentarz katolicki, dawny ewangelicki
Cmentarz wojenny

Obiekt

Powiat

Sikorskiego 15
ul. WOP- u 1

Lipowa

Adres

30.10.1953 04.06.1979
20.01.2004
12.01.2009

39
KOK-I-255/79
L-125/A
L-304/A
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28.03.2006

27.03.1961 25.10.1976

220;
KOK-I-34/76

L-204/A

05.04.1991
05.04.1991

Data wydania
decyzji/
zawiadomienia

KOK-I-353/91
KOK-I-349/91

Numer rejestru

Tabela -

Tabela 5c
WYK

Obiekt

Adres

Data powstania

Budzigniew

obora

3

mur., k. XIXw.

Budzigniew

dom

5

mur./szach., k. XIXw.

Budzigniew

stajnia

5

mur., k. XIX w.

Budzigniew

obora

11

mur., pocz. XX w.

Budzigniew

dom

11

Budzigniew

dom

12

Budzigniew

dom

13

Budzigniew

13

Budzigniew

obora

14

Budzigniew

dom

14

Budzigniew

stajnia

15

Budzigniew

w.
mur., pocz. XX w.

15

Budzigniew

dom

15

Budzigniew

dom

20

Budzigniew

dom

22

mur., k. XIX w.

Budzigniew

dom

23

mur., pocz. XX w.

Budzigniew

dom

24

Budzigniew

obora

24

Budzigniew

IX w.

mur., pocz. XX w.
mur., 1913 r.

Budzigniew

Budynek inwentarski

21

Budzigniew

dom

17

dom

1

mur., ok. 1880 r.

dom

2

mur., ok. 1980 r.

dom

3

mur., ok. 1880 r.

dom

4

mur., 1887 r.

stajnia

4

mur., ok. 1910 r.

dom

5

mur., 1891 r.

stajnia

5

mur., 1891 r.

dom

6

mur., ok. 1980 r.

obora

6

mur., 1934 r.

dom

7

mur., ok. 1870 r.

dom

8

mur., ok. 1980 r.

dom

12

mur., XIX /XX w.

dom

13

mur., k. XIX w.

dom

14

mur., pocz. XX w.

Budzigniew
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Obiekt

Adres

Data powstania

dom

21

mur., pocz. XX w.

dom

22

mur., 1903 r.

dom

25

stajnia

25

dom

26

mur., ok. 1880 r.

obora

26

mur., ok. 1880 r.

dom

28

mur., pocz. XX w.

obora

28

mur., ok. 1910 r.

stajnia

31

mur., szach. Ok. 1910 r.

sklep PSP

w.

mur., ok. 1910 r.

cmentarz
1828 r.
Klub Rolnika

ul. Lemierzycka

dom

ul. Lemierzycka 1

mur., ok. 1930 r.

ul. Lemierzycka 6

mur., ok. 1930 r.

ul. Lemierzycka 7

mur., ok. 1925 r.

ul. Lemierzycka 7

mur., ok. 1890 r.

dom

ul. Lemierzycka 8

mur., ok. 1925 r.

sklep PSP

ul. Lemierzycka 11

mur., ok. 1910 r.

magazyn/ remiza

ul. Lemierzycka 13

mur., ok. 1911 r.

uchowo
dom
G

ul. Lemierzycka 15

mur., k. XIX w.

Dom

ul. Lemierzycka 18

mur., XIX/XXw.

Obora

ul. Lemierzycka 20

mur., ok. 1910 r.

Dom

ul. Lemierzycka 21

Obora

ul. Lemierzycka 20

Dom

ul. Lemierzycka 21

mur., ok. 1910 r.

ul. Lemierzycka 21

mur., ok. 1920 r.

Dom

ul. Lemierzycka 29

XX w.

Stajnia

ul. Lemierzycka 29

- pocz.

ul. Lemierzycka 29

mur., pocz. XX w.

Dom

ul. Lemierzycka 31

mur., pocz. XX w.

Dom

ul. Lemierzycka 33

mur., k. XIX w.

Dom

ul. Lemierzycka 35

mur., k. XIX w.

Stajnia

ul. Lemierzycka 35

mur., k. XIX w.

Dom

ul. Lemierzycka 41

mur., ok. 1925 r.

ul. Lemierzycka 41

mur./szach.drewno, k. XIX w.

Dom

mur./szach. Ok. 1880 r.

Stodola
Dom
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Miejs

Obiekt

Adres

Data powstania

Dom

mur., ok. 1880 r.

Dom

mur., pocz. XX w.

Dom

mur., ok. 1880 r.

Dom

ul.

Obora

mur., ok. 1880 r.

Dom
owo

Dom

mur., k. XIX w.

Dom
Dom

mur., ok. 1880 r.

Obora

mur., k. XIX w.

Dom
d. dom

mur., k. XIX w.

Dom

mur., ok. 1925 r.
Podstawowa

mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1920 r.
mur., 1870 r.

Grodzisk

dom

39

Grodzisk

obora

38

Grodzisk

dom

38

Grodzisk

dom

35

mur., ok. 1925 r.

Grodzisk

dom

31

szach., ok. pol. XIX w.

27

szach., ok. XIX w.

Grodzisk

mur., 1923 r.

Grodzisk

dom

27

Grodzisk

dom

26

mur., ok. 1880 r.

Grodzisk

obora

25

mur., 1905 r.

Grodzisk

dom

25

Grodzisk

dom

24

mur., 1856 r.

Grodzisk

dom

23

m

Grodzisk

obora

21

Grodzisk

dom

21

Grodzisk

obora

20

Grodzisk

stajnia

20

Grodzisk

dom

20

Grodzisk

obora

18

mur., 1922 r.

Obiekt

Adres

Data powstania

Grodzisk
Grodzisk

18
dom

Grodzisk
Grodzisk

18
15

dom

Grodzisk
Grodzisk

mur., k. XIX w.

14
14

obora

12

szach.
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Obiekt
Grodzisk
Grodzisk

dom

Grodzisk

Adres

Data powstania

12

szach., ok. pol. XIX w.

12
10

Grodzisk

mur., ok. 1935 r.
mur., ok. 1910 r.

Grodzisk

dom

9

mur., k. XIX w.

Grodzisk

dom

7

mur., ok. 1880 r.

Grodzisk

dom

6

Grodzisk

obora

3

Grodzisk

dom

3

mur., k. XIX w.

Grodzisk

dom

2

mur., pocz. XX w.

Grodzisk

obora

1

Grodzisk

dom

1

mur., 3

2

kon. XIX w.

17

2-

41

kon. XIX w.

Grodzisk
Grodzisk

Karczma nr 36 ob. magazyn

Grodzisk

Grodzisk

XVIII w.

Jamno

dom

3

Jamno

stajnia

6

Jamno

dom

6

Jamno

obora

6

mur., k. XIX w.

Jamno

obora

7

mur., 1896 r.

Jamno

stajnia

7

mur., 1872 r.

Jamno

dom

7

mur., ok. 1870 r.

Jamno

dom

12

Jamno

drewutnia

12

szach.

20

mur., ok. 1910 r.

Jamno

mur., k. XIX w.

Jamno

dom

28

Jamno

stajnia

28

Jamno

dom

37

Jamno

obora

37

mur., k. XIX w.

37

mur./drewno, k. XIX w.

Obiekt

Adres

Data powstania

Budynek inwentarski

12

kon. XIX w.

23

kon. XIX w.

Jamno
Jamno
Jamno

Jamno
Karsznica

XVIII w.
park szpitalny

Lemierzyce
Lemierzyce

mur., 1918 r.

ul. Boczna 2

XIX w.

cmentarz komunalny
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Obiekt

Adres

Data powstania

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 14

mur., ok. 1930 r.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 15

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

obora

ul. Boczna 15

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

Lemierzyce

ul. Boczna 24

XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 20

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

stacja pomp

ul. Boczna

mur., ok. 1930 r.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 27

Lemierzyce
Lemierzyce

przedszkole

Lemierzyce

ul. Boczna 6

mur. XIX/XX w.

ul. Boczna 8

mur., ok. 1930 r.

ul. Boczna 10

mur., ok. 1910 r.
mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 11

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 13

Lemierzyce

w.

XIX w.

ul. Boczna 13

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 16

szach. 1818 r.

Lemierzyce

stajnia

ul. Boczna 16

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 17

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

wozownia

ul. Boczna 17

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

obora

ul. Boczna 17

mur., k. XIX w.

ul. Boczna 17

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

obora

ul. Boczna 18

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

dom

ul. Boczna 18

XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Ciesielska 1

mur., ok. 1935 r.

Lemierzyce

dom

ul. Ciesielska 3

mur., ok. 1935 r.

Lemierzyce

dom

ul. Ciesielska 4

mur., ok. 1935 r.

Lemierzyce

sklep

ul. Dworcowa 1

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 2

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 5

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 6

szach./mur. pocz. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 8

szach

Lemierzyce

obora

ul. Dworcowa 8

mur., ok. 1880 r.

ul. Dworcowa 10

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 11

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

obora

ul. Dworcowa 10

mur., k. XIX w.

ul. Dworcowa 12

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 13

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 14

mur., k. XIX w.

ul. Dworcowa 16

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

- pocz.
Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 17

XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 25

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 26

mur., XIX/XX w.
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Obiekt

Adres

Data powstania

Lemierzyce

stajnia

ul. Dworcowa 26

mur. XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 27

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 28

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 29

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 31

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Dworcowa 35

mur., ok. 1910 r.

Lemierzyce

dom

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

mur., ok. 1980 r.

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

obora

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

mur., k. XIX w.
dom

mur., 1904 r.

Lemierzyce

mur., 1904 r.

Lemierzyce

dom

szach./mur.

Lemierzyce

stajnia

mur., ok. 1870 r.

Lemierzyce

dom

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

zki 16

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

ul.

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

obora

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

Poczta

mur., ok. 1910 r.

Lemierzyce

dom

mur., ok. 1930 r.

Lemierzyce

dom

mur./szach., ok. 1850 r.- pocz.
XX w.

Lemierzyce

dom

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

stajnia

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

drewutnia

kon. XIX w.

Lemierzyce

dom

szach., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

magazyn/ remiza

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

obora

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

obora

mur., 1925 r.

Lemierzyce

dom

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

ul.

mur., ok. 1880 r.

mur., ok. 1870 r.
mur., k. XIX w.

ul

mur., ok. 1880 r.
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Obiekt
Lemierzyce

Adres

Data powstania

dom

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce
Lemierzyce
Lemierzyce

mur., ok. 1890 r.
stajnia
budynek gospodarczy

mur., pocz. XX w.
ciuszki 42

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

mur., ok. 1905 r.

Lemierzyce

dom

mur., ok. 1890 r.

Lemierzyce

dom

mur., 1906 r.

Lemierzyce

obora

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

mur., 1880 r.

Lemierzyce

studnia

mur., 1880 r.

Lemierzyce

stajnia

mur., 1880 r.

Lemierzyce
Lemierzyce

mur., 1880 r.

Lemierzyce

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

stajnia

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 1

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 2

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

ul. Krzywa 2

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

ul. Krzywa 2

mur./szach. K. XIX w.

Lemierzyce

ul. Krzywa 4

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 5

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 7

mur., ok. 1890 r.

Lemierzyce

ul. Krzywa 7

mur., 1897 r.

Lemierzyce

ul. Krzywa 8

XIX/XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 9

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 15

sza

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 16

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

ul. Krzywa 16

mur., 1894 r.

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 17

szach./mur.,

Lemierzyce

stajnia

ul. Krzywa 17

Lemierzyce

dom

ul. Krzywa 18

Lemierzyce

ul. Krzywa 18

Lemierzyce

obora

ul. Krzywa 18

mur., XIX/XX w.

Lemierzyce

obora

ul. Krzywa 20

mur., 1904 r.

ul. Krzywa 23

szach., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

ul. Polna 1

mur., ok. 1890 r.

Lemierzyce

obora

ul. Polna 1

mur., ok. 1890 r.

Lemierzyce

dom

ul. Polna 2

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

dom

ul. Polna 5

Lemierzyce

stajnia

ul. Polna 5

w.
mur., k. XIX w.
138

Lemierzyce

dom

ul. Polna 6

Mi

Obiekt

Adres

Data powstania

ul. Polna 6

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

ul. Polna 7

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

ul. Polna 8

mur., k. XIX w.

ul. Polna 8

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

obora

ul. Polna 8

mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

dom

ul. Polna 9

mur., k. XIX w.

ul. Polna 9

mur., k. XIX w.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

szach., ok.

Lemierzyce
Lemierzyce

dom

iejska 3

Lemierzyce

mur., ok. 1880 r.
mur., ok. 1880 r.

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

stajnia

mur., ok. 1925 r.

Lemierzyce

obora

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

obora

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

obora

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

dom

mur., ok. 1880 r.

XIX w.

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

mur., k. XIX w.

Lemierzyce

obora

Lemierzyce

dom

Lemierzyce

mur., k. XIX w.
ul. Wodna 1

mur., ok. 1870 r.

ul. Wodna 1

szach./mur., ok. 1880 r.
mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 3

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 4

Lemierzyce

ul. Wodna 4

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 5

Lemierzyce

stajnia

ul. Wodna 5

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 6

mur., pocz. XX w.

Lemierzyce

ul. Wodna 6

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 7

Lemierzyce

dom

ul. Wodna 8

Lemierzyce

Stacja kolejowa Lemierzyce

ul. Dworcowa 37

Lemierzyce

Lemierzyce

mur., ok. 1880 r.
1906

ul. Wodna 8

wielo

XIII w.
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Lemierzyce- Gaj

magazyny PZZ
Obiekt

Lemierzyce- Gaj

magazyny PZZ

Lemierzyce- Gaj

ogrodzenie cmentarza

Lemierzycko

dom

mur., ok. 1935 r.
Adres

Data powstania
mur., ok. 1935 r.

1

Lemierzycko

1

Lemierzycko

2

IX w.
szach., 3 cw. XIX w.

Lemierzycko

stajnia

2

Lemierzycko

dom

4

Lemierzycko

obora

4

mur., ok. 1880 r.

Lemierzycko

stajnia

4

mur., ok. 1880 r.

Lemierzycko

dom

6

-

Lemierzycko

piec chlebowy

6

mur., k. XIX w.

Lemierzycko

dom

7

mur., k. XIX w.

Lemierzycko

dom

9

Lemierzycko

obora

9

Lemierzycko

dom

11

-

Lemierzycko

obora

11

mur., 1896 r.

Lemierzycko

stajnia

11

-

Lemierzycko

obora

12

mur., ok. 1880 r.

Lemierzycko

stajnia

12

mur., ok. 1880 r.

Lemierzycko

drewutnia

12

mur., ok. 1880 r.

Lemierzycko

obora

13

mur., k. XIX w.

Ownice

mur., ok. 1880 r.

1867 r.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 2

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 3

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 6

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 7

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 9/11

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 10

mur., ok. 1880 r.

Ownice

stajnia

ul. Lemierzycka 10

mur., ok. 1880 r.

ul. Lemierzycka 12

mur., k. XIX w.

ul. Lemierzycka 14

mur., k. XIX w.

ul. Lemierzycka 14

szach., k. XIX w.

Ownice
Ownice

dom

Ownice
Ownice

dom

ul. Lemierzycka 17

mur., ok. 1870 r.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 19

mur., XIX/XX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 21

szach./mur. 3 cw. XIX w.

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 23

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 25

Ownice

dom

ul. Lemierzycka 27

Ownice

dom

mur., ok. 1890 r.
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Ownice

mur., ok. 1880 r.
Obiekt

Adres

Data powstania

Ownice

obora

u

mur., ok. 1880 r.

Ownice

stajnia

Ownice

dom

Ownice

dom

Ownice

obora

Ownice

dom

Ownice

dom

mur., pocz. XX w.
6

mur., ok. 1925 r.
w.
mur., k. XIX w.

Ownice
Ownice

mur., ok. 1890 r.

szach., k. XIX w.
obora

mur., k. XIX w.

Ownice

mur., ok. 1925 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 1

mur., ok. 1910 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 7

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 9

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 10

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 11

mur., k. XIX w.

Ownice

ul. Ogrodowa 11

szach., ok. 1880 r.

Ownice

ul. Ogrodowa 12

szach., ok. 1880 r.

mur., ok. 1880 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 13

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 15

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 17

mur., ok. 1880 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 19

mur., ok. 1890 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 20

mur./szach

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 26

mur., ok. 1910 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 30

mur., ok. 1925 r.

Ownice

dom

ul. Ogrodowa 32

mur., k. XIX w.

Ownice

obora

ul. Ogrodowa 32

mur., k. XIX w.

ul. Ogrodowa 32

mur., k. XIX w.

Ownice
Ownice

dom

- k. XX w.

mur., ok. 1925 r.

Ownice

szach./mur., ok. 1880 r.

Ownice

dom

mur., ok. 1910 r.

Ownice

dom

mur., ok. 1880 r.

Ownice

obora

mur., ok. 1925 r.

Ownice

dom

Ownice

dom

Ownice

dom

ul.

mur., XIX/XX w.

Ownice

mur., ok. 1890 r.

Ownice

dom

mur., ok. 1880 r.

Ownice

dom

mur., ok. 1890 r.

Ownice

dom

mur., pocz. XX w.

Ownice

Budynek inwentarsko-stodolny

Ownice

dom

neczna 12

Budynek inwentarsko-stodolny
mur., ok. 1880 r.
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Ownice

dom
Obiekt

Ownice

Adres

Data powstania

dom

mur., ok. 1870 r.

Ownice

2-

Ownice

dom

Ownice

dom

mur., k. XIX w.

Ownice

dom

szach./mur., 3

Ownice

obora

mur., ok. 1880 r.

Ownice

dom

XIX w.

Ownice
Ownice

dom

mur., 1887 r.

Ownice

mur., pocz. XX w.

Ownice
Ownice

dom

mur., k. XIX w.

Ownice

szach., XIX/XX w.

Ownice

dom

Ownice

obora

Ownice

dom

mur., k. XIX w.

Ownice

mur., ok. 1890 r.

Ownice

dom

mur., pocz. XX w.

Ownice

dom

Ownice

dom

Ownice

dom

Ownice

obora

mur., 1914 r.

Ownice

stajnia

mur., pocz. XX w.

Ownice

piec chlebowy

kon. XIX w.

mur., pocz. XX w.
i 32

Ownice

mur., XIX/XX w.

mur., ok. 1910 r.

Ownice

dom

mur., 1918 r.

Ownice

obora

mur., 1914 r.

Ownice

dom

Ownice

obora

mur., 1927 r.

Ownice

Remiza OSP

mur., ok. 1910 r.

Ownice

cmentarz

Ownice

cmentarz komunalny

Ownice

Lubuskiej, owalnica

Polne

dom

1

Polne

dom

3

Polne

dom

10

szach./mur. Ok. 1880 r.

10

szach., ok. 1880 r.

Polne

pocz. XX w.

szach

Polne

dom

12

szach., o

Polne

obora

15

mur., ok. 1925 r.

Polne

15

Polne

dom

17

Polne

dom

18

mur., 1886 r.
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Polne

stajnia

18

mur., ok. 1885 r.

Obiekt

Adres

Data powstania

Polne

dom

19

mur., ok. 1890 r.

Polne

dom

20

Polne

dom

21

Polne

obora

21

mur., ok. 1925 r.

Polne

obora

23

mur., ok. 1935 r.

23

mur., ok. 1935 r.

Polne
Polne

dom

24

szach., 1846 r. ?

Polne

obora

24

mur., k. XIX w.

Polne

dom

27

Polne

obora

27

Polne

dom

28

Polne

stajnia

28

mur., k. XIX w.

36

mur., ok. 1910 r.

Polne

Polne

mur., 1900 r.

1783 r.
dom

3

szach./mur. Ok. 1850 r.

dom

4

mur., ok. 1925 r.

dom

5

mur., XIX/XX w.

5
dom

7

mur., pocz. XX w.

dom

8

mur., pocz. XX w.

dom

10

mur., ok. 1935 r.

dom

12

obora

12

mur., ok. 1880 r.

dom

13

mur., pocz. XX w.

dom

14

mur., ok. 1925 r.

dom

15

mur., ok. 1910 r.

stajnia

16

mur., 1882 r.

obora

16

mur., 1882 r.

stajnia

18

mur., 1875 r.

dom

19

mur., pocz. XX w.

dom

20

mur./szach., XIX/XX w.

dom

25

dom

27

mur., ok. 1930 r.

obora

27

mur., ok. 1930 r.

dom

28

mur., pocz. XX w.

dom

29

mur., 1908 r.

29

mur., 1910 r.

dom

30

mur., k. XIX w.

dom

31
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dom

32

XX w.

Obiekt

Adres

Data powstania

dom

33

mur., k. XIX w.

szopa

33

szach., ok. 1880 r.

dom

34

mur., ok. 1930 r.

37

szach., 1880 r.

38

mur., ok. 1880 r.

dom

Przybor

k. 38

mur./szach., ok. 1880 r.

dom

40

sza

dom

41

mur., ok. 1870 r.

dom

43

mur., ok. 1925 r.

dom

44

mur., k. XIX w.

dom

46

mur., 1931 r.

sklep

mur., ok. 1910 r.

dobra zakonne joa
wz. 1354 r.
mur., 1475-1522, pocz. XVII, XIX
w.
cmentarz

ul. Lipowa

cmentarz obozowy

ul. Winna

cmentarz katolicki

ul. Lipowa

pocz. XX w.

cmentarz

ul. Parkowa

pocz. XX w.

cmentarz przyszpitalny

- Karsznica

pocz. XIX w.

ul. Gorzowska

po 1945 r.

ul. Tkacka

pocz. XIX w.
mur., XVI, XVII, XIX w.

cmentarz jeniecki - miejsce

dom

ul. Bieruta (ob. ul
Lipowa) 3

mur., 1930

dom

ul. Bieruta 5

mur., 1930

dom

ul. Bieruta 6

mur., ok. 1925

dom

ul. Bieruta 10

mur., ok. 1925

dom

ul. Bieruta 20

mur., ok. 1925

dom

ul. Bieruta 24/26

mur., ok. 1925

dom

ul. Bieruta 28

mur., 1930

przedszkole

ul. Bieruta

mur., ok. 1925

brama cmentarna

ul. Bieruta

k. XXI w.

pozosta

ul. Bieruta

dom

ul. Ciesielska 1

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Ciesielska 2

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Ciesielska 8

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Chopina 1

mur., ok. 1930
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dom

ul. Chopina 4

mur., 1925

ul. Chopina 10

mur., pocz. XX w.

Adres

Data powstania

ul. Chopina 13

mur., ok. 1930

dom

ul. Kolejowa 3

mur., 1929r.

dom

ul. Kolejowa 4

mur., ok. 1930

dom

ul. Kolejowa 6

mur., 1929r.

stacja kolejowa PKP

ul. Kolejowa
ul. Lenina (ob.

mur., ok. 1910 r.

Obiekt

dom

mur., ok. 1890 r.

dom

ul. Lenina 3

mur., ok. 1910 r.

dom

ul. Lenina 7

mur., ok. 1890 r.

dom

ul. Lenina 11

mur.,

obora

ul. Lenina 11

dom

ul. Lenina 12

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Lenina 13

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Lenina 15

mur., ok. 1925

ul. Lenina 15

mur., ok. 1930

dom

ul. Lenina 19

mur., ok.. 1920 r.

dom

ul. Lenina 23

mur., ok.. 1920 r.

dom

ul. Lenina 25

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Lenina 27

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Lenina 29

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Lenina 31/33

mur., ok.. 1890

dom

ul. Lenina 35

mur., ok. 1925

dom

ul. Lenina 37

mur., ok. 1925

ul. Lenina 41

mur., pocz. XX w.

ul. Lenina 41

mur., pocz. XX w.

stajnia
dom

mur., kon. XIX w.

dom

mur., ok. 1910 r.

dom

mur., ok. 1910 r.

dom

mur., ok. 1910 r.

dom

u

mur., ok. 1925

dom

mur., ok. 1930

dom

mur., ok. 1930

dom

w.

dom

sk

mur., ok.. 1880r.

dom

ul. Matejki 2

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Matejki 4

mur., ok. 1930 r.

dom

ul Mickiewicza 1

mur., kon. XIX w., pocz XX w.

ul Mickiewicza 2

szach., drew., kon XIX w.

dom

ul Mickiewicza 13

mur., pocz. XX w.

stajnia

ul Mickiewicza 13

mur., pocz. XX w.
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sk

dom

ul. Morska 1

mur., ok.. 1925 r.

dom

ul. Morska 2

mur., ok. 1930 r.

Obiekt

Adres

Data powstania

dom

ul. Ogrodowa 1

mur., ok.. 1935 r.

dom

ul. Ogrodowa 2
ul. Ogrodowa 2

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Ogrodowa 12

mur., ok. 1935 r.

dom

ul. Ogrodowa 14

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Ogrodowa 16

mur., ok. 1930 r.

ul. Ogrodowa 16

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Ogrodowa 18

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Paderewskiego 4

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Paderewskiego 10

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Paderewskiego 12

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Piastowska 1

mur., ok. 1935 r.

dom

ul. Piastowska 2

mur., ok. 1935 r.

dom

mur., ok. 1930 r.

dom

mur., ok. 1930 r.

dom

mur., ok. 1930 r.

dom

mur., ok. 1930 r.

dom

mur., ok. 1930 r.

dom
D. plebania protestancka, ob.
budynek plebanii Parafii Rzym.-Kat.

mur., ok. 1930 r.

mur., kon. XIX w.
dom

Pl. Zamkowy 2

mur., ok. 1925 r.

dom

Pl. Zamkowy 2

dom

ul. Poniatowskiego 1

dom

ul. Poniatowskiego 3

dom

ul. Poniatowskiego 5

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Poniatowskiego 6

szac

dom

ul. Poniatowskiego 8

dom

ul. Poniatowskiego 9

dom

ul. Poniatowskiego 10 mur., ok. 1925 r.

mur., ok. 1930 r.

mur., ok. 1930 r.

ul. Poniatowskiego 11 mur., ok. 1925 r.
dom

ul. Poniatowskiego 14 szach./mur. ok. 1870 r.

dom

ul. Poniatowskiego 15

dom

ul. Poniatowskiego 16 mur., XIX/ XX w

dom

ul. Poniatowskiego 17 mur.,1925 r.

obora

ul. Poniatowskiego 17 mur.,1925 r.

dom

ul. Prosta 4

dom

ul. Prosta 7

dom

ul. Prosta 8

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Prosta 14

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Puszkina 4

mur., kon. XIX w.
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ul. Puszkina 4
S

sk

mur., ok. 1935 r.

dom

ul. Puszkina 5

Obiekt

Adres

Data powstania

dom

ul. Puszkina 6

mur., ok. 1880 r.

ul. Puszkina 6

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Puszkina 8

dom

ul. Puszkina 10

dom

ul. Puszkina 11

dom

ul. Puszkina 13

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Puszkina 14

mur., ok. 1910r

dom

ul. Puszkina 17

dom

ul. Puszkina 18

dom

ul. Puszkina 19

dom

ul. Puszkina 20

dom

ul. Puszkina 23

mur., kon. XIX w.

mur., ok. 1910 r.
mur., kon. XIX w.

ul. Puszkina 24

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Puszkina 25

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Puszkina 26

dom

ul. Puszkina 28

dom

ul. Puszkina 29

szach.,/ mur. ok. 1850 r

dom

ul. Puszkina 30

mur., ok. 1910 r.

dom

ul. Puszkina 32

dom

ul. Puszkina 37

dom

.

mur., ok. 1930 r.

ul. Puszkina 39
a

ul. Puszkina 39

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Puszkina 40

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Puszkina 42

dom

ul. Puszkina 46

szach., ok. 1850 r.

ul. Puszkina 46

mur., ok. 1870 r.

dom

ul. Puszkina 52

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Puszkina 58

mur. Pocz. XX w.

dom

ul. Puszkina 60

mur. Ok. 1890

magazyn

ul. Puszkina

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Puszkina 62

dom

ul. Puszkina 64

dom

ul. Rybacka 4

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Rybacka 5

mur., ok. 1925

dom

ul. Rokossowskiego 2

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Rokossowskiego 3

mur. pocz. XX w.

stajnia

ul. Rokossowskiego 3

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Rokossowskiego 4

mur./szach. Ok. 1880 r.

dom

ul. Rokossowskiego 5

mur./szach. Kon. XIX w

dom

ul. Rokossowskiego 6

dom

ul. Rokossowskiego 7
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ul. Rokossowskiego 7

mur. XIX -XX w.

dom

ul. Rokossowskiego 8

mur./szach. ok. 1870 r.

Obiekt

Data powstania

dom

Adres
ul. Rokossowskiego
11
ul. Rokossowskiego
12
ul. Rokossowskiego
14
ul. Rokossowskiego
16
ul. Rokossowskiego
17
ul. Rokossowskiego
18
ul. Rokossowskiego
20
ul. Rokossowskiego
21
ul. Rokossowskiego
24
ul. Rokossowskiego
25
ul. Rokossowskiego
27
ul. Rokossowskiego
28
ul. Rokossowskiego
30
ul. Rokossowskiego
30
ul. Rokossowskiego
32
ul. Rokossowskiego
35
ul. Rokossowskiego
35

dom

ul. Sienkiewicza 1

mur., ok. 1920 r.

ul. Sienkiewicza 1

szach., mur. Kon. XIX w

ul. Sienkiewicza 1

mur. pocz. XX w.

ul. Sienkiewicza 7

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sienkiewicza 9

mur. pocz. XX w.

posterunek policji

ul. Sikorskiego

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Sikorskiego 1

mur., XIX/XX w.

dom

ul. Sikorskiego 2

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. Sikorskiego 3

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 4

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 6/8

mur., ok. 1930 r.

ul. Sikorskiego 15

mur., XIX/XX w.

dom

ul. Sikorskiego 11

mur., ok. 1920 r.

dom

ul. Sikorskiego 16

mur. pocz. XX w.

dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
stajnia
dom
k

dom
dom
dom

dom

mur./szach. Kon. XIX w
mur. pocz. XX w.
szach., mur. Kon. XIX w

mur. Ok. 1880 r.
szach., mur. Kon. XIX w
szach., mur. Kon. XIX w

mur., pocz. XX w.

mur., kon. XIX w.
mur. pocz. XX w.
szach., mur. Kon. XIX w
mur. pocz. XX w.
mur., ok. 1920 r.
mur., kon. XIX w.
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k

k

dom

ul. Sikorskiego 17

dom

ul. Sikorskiego 18

mur., ok. 1920 r.

Obiekt

Adres

Data powstania

dom

ul. Sikorskiego 22

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Sikorskiego 23

mur., ok. 1911 r.

dom

ul. Sikorskiego 28

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Sikorskiego 29

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Sikorskiego 30

mur., ok. 1920 r.

dom

ul. Sikorskiego 31

mur., ok. po

dom

ul. Sikorskiego 34

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. Sikorskiego 35

mur., ok. 1920 r.

dom

ul. Sikorskiego 36

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 37

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 38

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 39

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. Sikorskiego 41

mur., XIX w.

dom

ul. Sikorskiego 42

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 43

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 47

dom

ul. Sikorskiego 49

dom

ul. Sikorskiego 50

dom

ul. Sikorskiego 51

mur., ok. 1930 r.

magazyn

ul. Sikorskiego 53

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Sikorskiego 53

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. Tkacka 6

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. Tkacka 7

mur., ok. 1925 r.

dom

ul Topolowa 2

mur.,/szach., ok 1935 r

dom

ul Topolowa 5

mur.,/szach., ok 1935 r

dom

ul. 3-go Lutego 1

mur. pocz. XX w.

biura PGR

ul. 3-go Lutego 2

mur. pocz. XX w.

dom

ul. 3-go Lutego 16

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. 3-go Lutego 21

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. 3-go Lutego 23

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. 3-go Lutego 37

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. 3-go Lutego 39

mur., ok.. 1929 r.

dom

ul. 3-go Lutego 52

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. 3-go Lutego 62

mur. pocz. XX w.

dom

ul. 3-go Lutego 68

mur., XIX / XX w.

ul. 3-go Lutego 70

mur.

dom

ul. 3-go Lutego 86

mur., ok. 1935 r.

dom

ul. 3-go Maja 2

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. 3-go Maja 4

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. 3-go Maja 7

mur., ok. 1925 r.

ul. 3-go Maja 7

szach., mur., ok. 1925 r.

mur., XIX / XX w.
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drewutnia

ul. 3-go Maja 8

mur. pocz. XX w.

dom

ul. 3-go Maja 9

mur., ok. 1925 r.

Obiekt

Adres

Data powstania

dom

ul. 3-go Maja 13

mur. pocz. XX w.

stajnia

ul. 3-go Maja 13

mur. pocz. XX w.

dom

ul. 3-go Maja 15

mur., ok. 1925 r.

dom

ul. Wiejska 3

mur. pocz. XX w.

dom

ul. Wiejska 5

mur., ok.. 1910 r.

dom

ul. Wiejska 9

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Wiejska 15

mur., ok. 1910 r.

dom

ul. Winna 2

mur., XIX/XX w.

dom

ul. Winna 3

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Winna 4

mur., XIX/XX w.

dom

ul. Winna 6

mur., XIX/XX w.

ul. Winna 8

szach., kon. XIX w.

ul. Winna 10

mur., kon. XIX w.

ul. WOP 1

mur., kon. XIX w.

dom

ul. WOP 3

mur., kon. XIX w.

dom

ul. WOP 4

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. WOP 5

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. WOP 6

dom

ul. WOP 7

dom

ul. WOP 10

mur., ok. 1930 r.

dom

ul. WOP 11

mur., pocz. XX w.

dom

ul. WOP 13

mur., XIX w.

dom

ul. WOP 15

mur., ok. 1910 r.

dom oficyna

ul. WOP 15

mur., ok. 1920 r.

dom

ul. Zielona 1

mur., pocz. XX w.

obora
dom

ul. Zielona 1
ul. Zielona 2

mur., pocz. XX w.

dom

ul. Zielona 4

mur., kon. XIX w.

dom

ul. Zielona 5

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Zielona 6

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Zielona 8

mur., ok. 1880 r.

dom

ul. Zielona 10

szach., ok. 1880 r.

stajnia

ul. Zielona 10

szach., ok. 1890 r.

ul. Zielona 10

szach., ok. 1890 r.

ul. Zielona

mur., ok. 1930 r.

stodo

k

kino
- elektryczny

- 1925r.

ul. Moniuszki 5
Stacja Pomp w

Pompownia wody
park zamkowy

ok. 1910

Sonnenburg w
Brama - pomnik

enia
1994-1995
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Pomnik "Ku czci ofiar obozu"

ul. Gorzowska

1966

151

Obiekt

Adres

Data powstania

Pomnik "MUZEUM
MARTYROLOGII"

ul. Gorzowska

1966r

Cmentarz ofiar Obozu

1970r.

Muzeum Martyrologii
ul. Gorzowska
Obelisk

1945
1945

k

Cmentarz i pomnik ofiar obozu
koncentracyjnego

rybacka, do 1312 r. siedziba
klasztoru rycerskiego templariuszy,
od. XV w. (1426) siedziba baliwatu
brandenburskiego zakonu
1808 - prawa miejskie

wz. 1295 r.
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-

-

-

potrzeb,
system kanalizacji zbiorczej.

--

2. zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostoj ca i
bli niacza.

1
1. zabudowa mieszkalna wielorodzinna:
us ugi podstawowe w zakresie handlu i ma ej
gastronomii oraz klubowe zaplecze osiedlowe,
drobne us ugi rzemie lnicze nieuci liwe,
- ziele przydomowa i ziele osiedlowa z urz dzeniami
sportowo-rekreacyjnymi do gier ma ych,
ulice dojazdowe z miejscami parkowania i parkingami,
- zespo y gara owe w s siedztwie lokalizacji cz
ciowo
gara e wbudowane w piwnice lub przyziemia,
pe ny zakres uzbrojenia z dopuszczeniem w asnych
ciep owni wbudowanych ze stosowaniem technologii
proekologicznych.

-------------------------------------------------------

bli niacza
do 0,4

1,5

max 3,5 w
uzupe nieniach
istniej cej
zabudowy

0,65
do 0,70

wolnostoj ca
do 0,3

4

Gabaryty
zabudowy
w kondygnacjach

2

zabudowy

Intensy-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,
-

dachy dwuspadowe lub wielopo aciowe o k cie nachylenia 35-45
o pokryciu w fakturze i kolorystyce dach wki ceramicznej,
nadbudowa w formie wysokich dach w do 3 kondygnacji budynk w zrealizowanych po 1945 roku w tym budynk w us ugowych z
wprowadzeniem funkcji mieszkalnej na wy szych kondygnacjach,
ilo dzia ek: w zespole zabudowy 20 do 40, we wn trzu
krajobrazowym do 20,
wielko dzia ki w zabudowie: wolnostoj cej: minimum 800 m2,
zalecane 1000m2,bli niaczej minimum: 600m2, zalecana 700m2,
lokalizacja w o rodkach podstawowych systemu obs ugi,
izolowane zieleni zimozielon zespo y zabudowy,
powierzchnia zabudowy: od 80 m2 do 150 m2'
ujednolicenie kszta tu budynk w w zespole zabudowy,
dopuszczenie wolnostoj cej zabudowy towarzysz cej,
dachy dwuspadowe o k cie nachylenia 35-45 z pokryciem w
fakturze i kolorystyce dach wki ceramicznej,
dopuszczenie wolnostoj cej zabudowy gospodarczej z ograniczaniem jej
ekspozycji w krajobrazie,

uli
zabudowa mieszkalno-

izolowane ziel

g wnie w przekszta ceniach istniej cej zabudowy wy cznie w S o sku,
zalecana raczej zabudowa szeregowa zamiast wielorodzinnej,

5

zagospodarowania

tabela 6
Zasady i standardy zagospodarowania dla obszar w o umiarkowanej koncentracji zabudowy.
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zblokowane i szeregowe

system kanalizacji zbiorczej.

-

-

-

-

-

nych z

system kanalizacji zbiorczej lub miejscowy system dla
nie
mechaniczno-

5. zabudowa rezydencjonalna i willowa.

stanowiska parkowania w liniach rozgraniczenia

-

-

4. zabudowa mieszkalno-us ugowa w tym mieszkalnowarsztatowa, mieszkalno-magazynowa (hurtownie).

-

1
3. zabudowa mieszkalna szeregowa:

do 0,35

do 0,5

do 0,5

2

1,5 do 2,5

1,5 do 2,5

1,5 do
2,5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bi

minimalna wielko dzia ki w zabudowie: rezydencjonalnej
2000 m2, willowej 1200 m.2,
zesp dzia ek tworzy wyodr bnione wn trze krajobrazowe izolowane
zieleni zimozielon od przyleg ych teren w,
powierzchnia zabudowy willowej do 300 m2, rezydencjonalnej
500 m2 w dostosowaniu do warunk w lokalizacji,
dachy dwuspadowe lub wielopo aciowe o k cie nachylenia 35-45
pomocnicza zabudowa wbudowana lub powi zana z budynkiem g wnym,
z dachami jak nad budynkiem g wnym,
indywidualne kszta towanie zabudowy przy izolowaniu zieleni towarzysz c
od s siedniej zabudowy.

us ugowo-wytw rczych w granicach dzia ki
lokalizacja w terenach o walorach krajobrazowych,

zalecane ujednolicenie kszta tu budynk w w zespole zabudowy,
dachy dwuspadowe o k cie nachylenia 35-45 z pokryciem w fakturze i
kolorystyce dach wki ceramicznej,
ej
ekspozycji w krajobrazie,

zabudowy do 10 do 20,
wielko dzia ki min. 1100 m2,

do

do 16 (do 8 w szeregu),
wielko dzia ki min. 450 m2,
powierzchnia zabudowy; od 80 m2 do 150 m2,
dachy dwuspadowe o k cie nachylenia 35-45 z pokryciem w fakturze i
kolorystyce dach wki ceramicznej,

5
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-

9. campingowe ogrody dzia kowe.
tereny urz dze sportowo-rekreacyjnych z placami
- zabaw dla dzieci i ewentualnie ma ym zbiornikiem
wodnym,
- kanalizacja zbiorcza lub miejscowy system kanalizacyjny,
- zalecane s siedztwa zabudowy mieszkalnej,
mieszkalnoogrodniczej (1-2dzia ek).

7. zabudowa letniskowa
- dopuszcza si : do 5 dzia ek mieszkalnych,
- wsp lne tereny zieleni urz dzonej,
- ma e zbiorniki wodne,
- system kanalizacji zbiorczej lub miejscowy dla obs ugi
teren w zespo u, oparty o oczyszczalnie mechanicznobiologiczn o sprawno ci powy ej 90%,
- zalecane s siedztwa zabudowy mieszkalnej,
mieszkalno-us ugowej, zagrodowej i mieszkalnoogrodniczej (1-2dzia ek).
8. zabudowa mieszkalno-ogrodnicza
- parkowanie w ramach w asnej dzia ki,
- system kanalizacji zbiorczej.

1
6. zabudowa pensjonatowa
- cz
noclegowa ca oroczna lub sezonowa, pokoje
noclegowe z zapleczem klubowym, w z em sanitarnym,
ziele urz dzona i parkowanie w ramach dzia ki,
system kanalizacji zbiorczej lub miejscowy system
dla obs ugi teren w zespo u oparty o oczyszczalnie
mechaniczno-biologiczne o sprawno ci powy ej 90%,

do 1,5

do 1,5

do 0,2

0,11

1,5

1,5 do 2,5

do 0,3

do 0,2

4

2

5
lokalizacja w terenach o walorach krajobrazowych i turystycznych,
dzia ek 1 - 2 w ramach zespo u zabudowy willowej,
rezydencjonalnej lub letniskowej,
dzia ki minimum 800 m2+ 30 m2/1 pensjonariusza,
zasady jak przy zabudowie rezydencjonalnej i willowej,
zalecana lokalizacja przy terenach zieleni urz dzonej ww. zespo u,
powierzchnia zabudowy bez ogranicze w dostosowaniu do potrzeb i
warunk w lokalizacji,
powierzchni dzia ki do 50 m2/1 pensjonariusza przy w asnych urz dzeniach sportowo-rekreacyjnych
dzia ek: w zespole zabudowy do 60, we wn trzu
krajobrazowym do 20,
dzia ki minimum 800 m2,
powierzchnia zabudowy: do 100 m2,
rzut prostok tny wyd u ony, dach dwuspadowy o nachyleniu
35 - 45 lub wielopo aciowy,
dopuszczenie pomocniczej zabudowy gospodarczo-gara owej
powi zanej z budynkiem g wnym.

Lokalizacja w s siedztwie zabudowy istniej cej.
dzia ek: w zespole zabudowy 15 do 30, we wn trzu
krajobrazowym do 20,
dzia ki minimum 1200 m2
- powierzchnia zabudowy: od 80 m2 do 150 m2
dachy dwuspadowe lub wielopo aciowe o k cie nachylenia
35-45
- lokalizacja w obszarach rolniczych
dzia ek: w zespole zabudowy 30 do 80,
dzia ki od 450 m2 do 600 m2,
- powierzchnia zabudowy: do 50 m2,
- preferowane dachy dwuspadowe o k cie nachylenia do 45 ,
- dopuszcza si
dachy jednospadowe i p askie przy przes anianiu budynku zieleni zimozielon z towarzysz cymi elementami ma ej architektury.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155

12. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
za
- infrastruktura techniczna,
- wsp lne tereny zieleni urz dzonej,
budynki mieszkalne,
hodowlanych i ogrodniczych,
-

11. zespo y letniskowe o niskim standardzie
(kontenery i barakowozy):
- pod
architektury,
- zalecane s siedztwa zabudowy mieszkalnej
(1-2 dzia ek).
wsp lne tereny zieleni urz dzonej

h,

10. pola trailerowe.
- wsp lne tereny zieleni urz dzonej wyposa one w
urz dzenia sportowo-rekreacyjne,
- zbiorcze pawilony sanitarne i kuchnie letnie ww.
terenie,
- system kanalizacji zbiorczej lub miejscowy z
oczyszczalni mechaniczno-biologiczn o sprawno ci
powy ej 90%,
- zalecane s siedztwo zabudowy mieszkalnej lub
warsztatowej w zakresie obs ugi motoryzacji (1-2
dzia ek),

1

0,1
do 0,6

-

-

2

do 2 z
dopuszczenie
m kondygnacji
podziemnej

1

do 1,5

4

lokalizacja w s siedztwie niewielkich zbiornik w wodnych lub
starorzeczy i kana w,
dzia ek: w zespole zabudowy do 30,
dzia ki 300 do 400 m2,
wprowadzanie element w ma ej architektury jak pergole,
zadaszenia,
cianki zielone, z przes anianiem zieleni zimozielon ,
ujednolicenie ww. element w ma ej architektury w ramach zespo

5
lokalizacja w s siedztwie drogi krajowej
izolowane zieleni zimozielon zespo y
ilo
: w zespole zabudowy 20 do 50,
stanowiska parkowania 150 do 250 m2 (w tym tereny
wsp lnego u ytkowania),
wprowadzanie element w ma ej architektury jak pergole,
zadaszenia, cianki zielone, z przes anianiem zieleni zimozielon ,
ujednolicenie ww. element w ma ej architektury w ramach zespo u,
towarzysz ca.

-

-

-

-

-

o

min. 1000
miejsca postojowe do ustalenia w miejscowym planie lub decyzji
o warunkach zabudowy.

m2,

powierzchnia biologicznie czynna do 50%
powierzchnia zabudowy do 30%

przestrzennego lub decyzji o war

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14. teren sportu i rekreacji (US1)
- obiekt
- infrastruktura techniczna,
-

-

komunikacji;
- infrastruktura techniczna,
e,
-

miesz
13. teren zabudowy letniskowej oraz zabudowy
yki (M2):
wielofunkcyjnej zabudowy turystycznej, letniskowej,

0,00 do 0,25

0,05
do 0,6

do 2

do 2 z
dopuszczenie
m kondygnacji
podziemnej

ra nie

-

-

-

i

n

a)

d)
e)

a)
b)
c)

2,

ady projektowe:
lnych,

gospodarowania

powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%.
miejsca postojowe do ustalenia w miejscowym planie
i decyzji o warunkach zabudowy.

o,

na

bu
ur
zagospodarowanie
sportoworekreacyjne,
- tereny skupionej zabudowy turystycznej i letniskowej powinny
iejscowego
planu

-
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a) maksymalna wys
m;,

oddz

lokalnych potrzeb,
-rekreacyjnej

biologic
przyrodniczych.

- paramet
przestrzennego,

do ustalenia w planach miejscowych oraz
decyzji o warunkach zabudowy, stosownie do planowanej funkcji

-

-

b)
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-

-

-

-

niem
cjami

mechaniczno-biologiczna).

przeznaczeniem,
zabudowa
produkcyjno-gospodarcza
funkcjami rolniczymi.
osadnik
indywi
neutralizacji

mechaniczno-biologiczna).
zabudowa mieszkalno-

indywi
neutralizacji

mieszkalnymi,

1
1) zabudowa zagrodowa
siedlisko rolniczego
gospodarstwa
ro

----------------------------

2

min. 1500 m2

min. 2500 m

3

w dostosowaniu
do potrzeb

w dostosowaniu
do potrzeb

4

powierzchnia
zabudowy

1,5

1,5

gabaryty
zabudowy
w kondygnacjach
5

-

-

-

-

-

jak dla zabudowy zagrodowej

cyjnoskich z
ograniczeniem ekspozycji w otwartym
krajobrazie.

rzucie,

chylenia 35-

6

zagospodarowania

rozproszonej zabudowy.

tabela 7
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indywidualne
neutralizacji

-

-

-

-

-

-

mechaniczno-biologicznego

parking,
ewentualnie punkt handlowogastronomiczny,
rekreacyjna,

baza recepcyjna w
formach do
nicznej 40 miejsc:
- pokoje noclegowe,
-

mechaniczno-biologiczna).
4)
-turystyczne

-

-

-

-

do 40
miejsc noclegowych,
parking,
ewentualnie punkt handlowogastronomiczny,
tereny
sportowo-rekreacyjnej.

1
3) gospodarstwo rolniczoturystyczne
- siedlisko rolnicze, -pokoje

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

min. 2500 m2

3

w dostosowaniu
do potrzeb

w dostosowaniu
do potrzeb

4

1,5

1,5

5

-

-

-

jak dla gospodarstwa rolniczoturystycznego

nych od

oparciu o

siedliska rolniczego ziele

krajobrazowych,

6

160

dostosowaniu do profilu
(sad , uprawy warzywne,

os
szklarnie, tunele foliowe,

budynek mieszkalny,
pomocnicza zabudowa

-

obiekty rekre-

indy
neutralizacji
(oczyszczalnia mechanicznobiologiczna)

acyjne

7) zabudowa rezydencjonalna
dopuszcza

-

-

-

-

-

1
5) zabudowa mieszkalnoogrodnicza
- budynek mieszkalny,
pomocnicza zabudowa
gospodarcza,
-warzywny,
osadnik bez

min. 3000 m2

min. 5000 m2

min. 1500 m2

3

bez ogr

1,5 do 2,5

1,5

1,5

w dostosowaniu
do potrzeb
zalecane ograniczenie
powierzchni
zabudowy do
150 m2

bez

5

4

-

-

-

-

-

zasady zagospodarowania wg tab.
Nr 1.

lokalizacja w terenach o wysokich
walorach krajobrazowych
odni-

zasady jak dla zabudowy zagrodowej.

skich z
ograniczeniem ekspozycji w otwartym
krajobrazie.

zabudowy turystycznej (1 w zespole)

6

-
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acyjne
o
indywi

-

-

-

-

-

mechaniczno-biologiczna)

indywidualne ur

-

sezonowa, pokoje noclegowe z
za
sanitarnym
punkt handlowo-gastronomiczny,

(oczyszczalnia mechanicznobiologiczna)
9) zabudowa pensjonatowa

-

-

1
8) zabudowa willowa
dopuszcza

min. 2500 m2

min. 2500 m2

3

4

1.5 do 2,5

1,5

5

-

-

-

-

-

-

zasady zagospodarowania wg
tab. Nr 1.

tereny o wysokich walorach krajobrazowych
-

zasady zagospodarowania

zbiornik

6
tereny o wysokich walorach krajobrazowych
-
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