
UCHWAŁA NR XLII/322/2022 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubrza 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą nr XXVIII/189/2017 
Rady Gminy Lubrza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, 
zwane dalej Studium. 

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza; 

2) załącznik nr 2 - rysunek Studium w skali 1:10 000 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 - rysunek Studium w skali 1:10 000 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu 
Studium; 

5) załącznik nr 5 - dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY LUBRZA. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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1. Wprowadzenie 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, koordynującym działania 

samorządu lokalnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

Studium jako wewnętrzny dokument władz samorządowych, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy  

o planowaniu przestrzennym, nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy  

do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także  

nie przesądza o użytkowaniu terenów. Ustalenia Studium zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są wiążące dla organów gminy  

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Sporządzenie niniejszego dokumentu wynika ze zmiany polityki przestrzennej gminy,  

która jest wynikiem zmian w potrzebach mieszkańców oraz warunków 

ekonomiczno-gospodarczych. 

Zmieniające się uwarunkowania formalne i przestrzenne jak również zmiany w przepisach 

odrębnych wpłynęły na potrzebę sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Na dzień przystąpienia do sporządzenia 

niniejszego dokumentu na terenie gminy Lubrza obowiązywało Studium przyjęte uchwałą 

nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku. Zgodnie z uchwałą 

nr XXXIII/283/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące Studium 

wymaga aktualizacji w celu dostosowania jego treści do wymogów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów odrębnych. 

Wypełniając dyspozycje zawarte w uchwale nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia  

28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, Studium objęta została cała 

gmina Lubrza, w jej granicach administracyjnych. 

 

Niniejsze Studium, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, składa się z części tekstowej i graficznej. 

Część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubrza składa się z czterech części: 

•  Część I – Wprowadzenie zawiera informacje m.in. o zawartości dokumentu, jego roli  

i prawnej podstawie sporządzenia oraz podstawowych celach Studium, 

•  Część II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 

•  Część III – Kierunki rozwoju przestrzennego, 
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•  Część IV – Synteza i uzasadnienie, zawierające kompleksową syntezę ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza 

oraz uzasadnienie objaśniające przyjęte w Studium rozwiązania. 

Część graficzna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubrza składa się z dwóch załączników graficznych: 

•  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 

•  Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

które zostały opracowane na kopii mapy topograficznej. 

 

Przy sporządzaniu Studium uwzględniono w szczególności: 

•  ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

(uchwała nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 

2019 r.), 

•  ustalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 przyjętej uchwałą nr XV/149/16 Rady 

Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r., 

•  ustalenia ”Strategii Ekorozwoju Gminy Lubrza” przyjętej uchwałą nr VI/45/99 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 26 marca 1999 r. 

 

2. Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2022 r., poz. 503) 

oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. nr 118, poz. 1233). 

Podstawą formalną sporządzenia niniejszego Studium jest uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. 

 

3. Cele przyjętego dokumentu 

Głównym celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubrza jest, poprzez rozpoznanie i diagnozę aktualnej sytuacji gminy, istniejących 

uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, sformułowanie kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy. 
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W tym celu określono: 

•  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

•  kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,  

w tym tereny wyłączone spod zabudowy; 

•  obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego; 

•  obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

•  kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

•  inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym; 

•  obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,  

w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,  

a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej; 

•  obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

•  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

•  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych; 

•  obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

•  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej; 

•  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

•  obszary zdegradowane; 

•  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

•  obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie; 

•  granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu. 
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4. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Lubrza jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa opolskiego, 

w powiecie prudnickim. Graniczy z gminami: Prudnik, Biała i Głogówek oraz przez granice 

państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Dytmarów, Jasiona, 

Krzyżkowice, Laskowice, Lubrza, Nowy Browiniec, Olszynka, Prężynka (z przysiółkiem 

Dobroszewice), Skrzypiec, Słoków i Trzebina. 

•  Powierzchnia gminy wynosi ok. 8 311 ha1; 

•  Liczba mieszkańców: ok. 4 364 osób2; 

•  Średnia gęstość zaludnienia: ok. 53 mieszkańców/km²3; 

•  Ruch kołowy - główne drogi: 

- droga krajowa nr 40 – relacji granica państwa – Głuchołazy – Prudnik – 

Kędzierzyn Koźle – Ujazd – Pyskowice, na obszarze gminy przebiegająca 

na kierunku wschód – zachód, przez grunty wsi Lubrza, Olszynka, Laskowice 

i Nowy Browiniec, 

- droga krajowa nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa 

(Trzebina-Bartultovice), na obszarze gminy przebiegająca głównie na południu, 

- droga wojewódzka nr 414, relacji Opole – Lubrza, na obszarze gminy 

przebiegająca na kierunku północ – południe, 

- droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – 

Racibórz, na obszarze gminy przebiegająca w kierunku południe – wschód, 

- droga powiatowa nr 1202 O relacji: Biała – Laskowice, 

- droga powiatowa nr 1250 O relacji: Prudnik – DK40, 

- droga powiatowa nr 1253 O relacji: stacja kolejowa Dytmarów – Dytmarów, 

- droga powiatowa nr 1256 O relacji: Nowy Browiniec – Otoki, 

- droga powiatowa nr 1257 O relacji: Trzebina – Dębowiec, 

- droga powiatowa nr 1267 O relacji: Lubrza – Prężynka, 

- droga powiatowa nr 1275 O relacji: Dobroszewice – Olszynka, 

- droga powiatowa nr 1279 O relacji: DK40 – Olszynka – Słoków, 

- droga powiatowa nr 1280 O relacji: Lubrza – Jasiona, 

- droga powiatowa nr 1614 O relacji: Prudnik – Biała, 

- droga powiatowa nr 1615 O relacji: Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa. 

                                                 
1
 wg danych GUS - BDL na 31 XII 2018 r. 

2
 wg danych GUS - BDL na 31 XII 2018 r. 

3
 wg danych GUS - BDL na 31 XII 2018 r. 
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•  Ruch kolejowy: 

-  linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica – linia dwutorowa 

pierwszorzędna, niezelektryfikowana, z przystankiem kolejowym we wsi Lubrza, 

- linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice - Gogolin – linia jednotorowa 

znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, z przystankiem kolejowym we wsi 

Lubrza. 
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1. Stan dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania 
i uzbrojenia terenu 

Gmina Lubrza jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa opolskiego, 

w powiecie prudnickim. Graniczy z gminami: Prudnik, Biała i Głogówek oraz przez granice 

państwa z Republiką Czeską. Powierzchnia gminy wynosi 8 311 ha i zamieszkiwana jest 

przez 4 376 mieszkańców (stan na 31 XII 2017 r.). W skład gminy wchodzi 11 sołectw: 

Dytmarów, Jasiona, Krzyżkowice, Laskowice, Lubrza, Nowy Browiniec, Olszynka, Prężynka 

(z przysiółkiem Dobroszewice), Skrzypiec, Słoków i Trzebina. 

 

1.1. Sołectwo Dytmarów 

Wieś położona w centralnej części gminy Lubrza. Była lokowana na prawie niemieckim  

w 1302 roku, jako jedna z największych wówczas wsi gminy. Przez wieś przebiega droga 

powiatowa P 1615, wokół której zlokalizowana jest po obu stronach zabudowa zagrodowa  

i mieszkaniowa jednorodzinna. Obecnie w centralnej części wsi znajduje się kościół 

parafialny, niegdyś zlokalizowany przy granicy wsi. Zabudowa zlokalizowana na wschód  

od kościoła ma widoczny starszy rodowód, jest to zabudowa zagrodowa częściowo wpisana 

do gminnej ewidencji zabytków. Zabudowa jest jednorodna, budynki mieszkalne 

lub mieszkalno-inwentarskie, kryte dachem dwuspadowym, sytuowane są w pierwszej linii 

zabudowy, szczytem do ulicy. Obszerne stodoły zamykają wewnętrzny podwórzec, a wraz  

z budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi tworzą w rzucie literę „L” lub „U”. We wsi 

znajduje się również szkoła podstawowa, przychodnia, przedszkole, budynki usługowe.  

W granicach miejscowości znajduje się 8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  

w tym kościół parafialny p.w. św. Katarzyny. Przy południowej granicy sołectwa występuje 

rzeka Prudnik, w pobliżu której znajdują się obszary zagrożenia powodzią. Miejscowość 

uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci 

kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.2. Sołectwo Jasiona 

Miejscowość położona w zachodniej części gminy Lubrza, przy granicy z gminą Prudnik,  

na południe od drogi krajowej nr 41. Wieś lokowana, o regularnym układzie siedliska 

wiejskiego w formie ulicówki (obustronnie obudowanej) oraz niwowo-łanowym układzie 

rozłogów. Zabudowa zlokalizowana przy drogach gminnych to zabudowa zagrodowa  

i mieszkaniowa jednorodzinna. Pierwotna funkcja rolnicza wsi dziś ulega zatarciu,  

ze względu na bliskość miasta Prudnik. Ten fakt przyczynił się do wprowadzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przekształceń funkcjonalnych starej zabudowy rolniczej. 
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Nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków, występują natomiast obiekty wpisane  

do gminnej ewidencji zabytków. W południowej części wsi znajduje się kompleks terenów  

o dominującej funkcji obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. 

Miejscowość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, 

brakuje sieci kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.3. Sołectwo Krzyżkowice 

Sołectwo położone w południowo-wschodniej części gminy, przy granicy z Republiką 

Czeską. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż drogi gminnej 

oraz powiatowej P 1615, która umożliwia połączenie wsi z pozostałą częścią gminy. Wieś 

w chwili lokacji uznawana była za dużą wieś o funkcji rolniczej, na przestrzeni wieków 

nieznacznie się rozwijała, prawdopodobnie ze względu na słabe powiązania komunikacyjne. 

Wieś utraciła swój pierwotny rolniczy charakter. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, a nieliczne zagrody zachowały się tylko w jej zachodniej części. Nie ma 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków, występuje natomiast Kaplica pw. św. Floriana 

wpisana do ewidencji zabytków. Miejscowość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, 

wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.4. Sołectwo Laskowice 

Sołectwo położone w wschodniej części gminy, na północ od drogi krajowej nr 40. Zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż drogi gminnej, równoległej do drogi 

krajowej. Wieś utraciła swój pierwotny rolniczy charakter. Dominuje tu zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wymieszana z zabudową zagrodową. Nie ma obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. W miejscowości są dwa obiekty gastronomiczne, brak jest 

usług handlowych. Miejscowość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową  

i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.5. Sołectwo Lubrza 

Lubrza, siedziba gminy, położona jest w centralnej części gminy Lubrza na północ od drogi 

krajowej nr 40. Przez wieś przebiega również droga wojewódzka nr 414 oraz drogi 

powiatowe i gminne, w pobliżu których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, usługowa, a także produkcyjna. Wieś o pierwotnej 

funkcji rolniczej, lokowana jako regularna wieś kmieca o układzie niwowo-łanowym rozłogów 

(pól). Pierwotne (genetyczne) siedlisko wsi zlokalizowane było pomiędzy dzisiejszym 

kościołem, a drogą na Jasionę. Zachował się tutaj czytelny układ wygiętych dróg, 

okalających wewnętrzny plac „nawsie” o kształcie wrzeciona. Pierwotnie był  

on niezabudowany, pełniąc funkcje społeczną. Lokalizacja kościoła świadczy o bardzo 
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wczesnym jego powstaniu. Wieś rozwijając się najpierw w kierunku wschodnim, a później  

w kierunku zachodnim, zachowała pierwotne zasady rozplanowania układu przestrzennego 

oraz siedlisk kmiecych. Wokół wschodniego „nawsia” dominuje zabudowa zagrodowa  

o układzie takim, jak w siedlisku genetycznym wsi. Z kolei wokół zachodniego placu 

dominuje dziś zabudowa rolno-robotnicza. W każdym jednak przypadku parcele przylegają 

do dróg od strony zewnętrznej krótszym bokiem i mają kształt prostokątny. Zabudowa wsi 

jest zwarta, z typowo założonymi zagrodami, obejmującymi usytuowanie w pierwszej linii 

zabudowy, szczytem do drogi, piętrowych budynków mieszkalnych oraz spichlerzy 

lub lamusów, z dachem dwuspadowym. Dużą wartość kulturową przedstawia zachowany, 

regularny układ przestrzenny potrójnej owalnicy z pochodzącą głównie z końca 

XIX i początku XX wieku zabudową zagrodową. Wartość kulturową potwierdza znaczna ilość 

obiektów zabytkowych, 6 wpisanych do rejestru zabytków, w tym kościół parafialny 

p.w. św. Jakuba i liczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Na przełomie XIX/XX w., 

we wsi o funkcji rolniczej, zaczęła pojawiać się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Związane to było z powstaniem lokalnej linii kolejowej relacji Gogolin – Krapkowice – 

Prudnik. Zabudowę lokalizowano głównie na wschodnim i zachodnim krańcu wsi, a później  

w ostatnich dziesięcioleciach, w południowo-zachodniej części wsi. W centralnej części wsi 

znajduje się kościół, urząd gminy, przedszkole, biblioteka. W południowej części,  

przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną znajduje się szkoła podstawowa. 

W pobliżu drogi wojewódzkiej znajduje się stacja kolejowa. Usługi zlokalizowane są  

na terenie całej wsi. W północnej części wsi, w oddaleniu od terenów mieszkaniowych 

zlokalizowana jest zabudowa produkcyjna. Miejscowość uzbrojona jest w sieć 

elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej 

i gazowej. 

 

1.6. Sołectwo Nowy Browiniec 

Sołectwo położone we wschodniej części gminy, przecina je droga krajowa nr 40. 

Genetyczny układ siedliska zaliczyć należy do niewielkiej ulicówki, z zabudową pierwotnie 

sytuowaną po północnej stronie głównej ulicy wiejskiej (jednostronnie), przebiegającej 

wzdłuż północnego skraju doliny potoku Browinieckiego. Dziś układ ten, usytuowany 

w centralnej części zabudowy wiejskiej, jest mało czytelny ze względu na szereg 

nawarstwień. Historyczna ulica wsi utraciła swoją rangę na rzecz drogi zatylnej, stanowiącej 

obecnie główną ulicę wiejską. W XIX wieku wybudowano przy niej kościół i później szkołę, 

a południową jej pierzeję w dalszym ciągu stanowi zwarty zespół stodół (tzw. zagumie) 

genetycznego układu przestrzennego wsi kmiecej. Pomimo utraty ważności (miejsca 

w hierarchii) w zabudowie wsi genetyczny zespół zabudowy zachował historyczne zasady 

kompozycji przestrzennej. Ze względu na częściową zmianę funkcji zabudowy (z rolnej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 14



 

 - 7 - 

na mieszkaniową) zmiany zaobserwować można w jej formach architektonicznych, a także 

częściowo w parcelacji. W późniejszych okresach genetyczny układ przestrzenny 

uzupełniony został zabudową rolną i mieszkaniową sytuowaną w dolinie cieku wodnego, 

po południowej stronie historycznej ulicy wiejskiej. Na drugim jego brzegu (południowym) 

jednocześnie powstał zespół zabudowy o układzie łańcuchowym, dostosowanym 

do konfiguracji wysokiego brzegu doliny. Ostatnim elementem przestrzennym wsi jest zespół 

zabudowy folwarcznej, usytuowanej na wzniesieniu po południowej stronie wsi kmiecej wraz 

z sąsiednią zabudową rolno-robotniczą, uzupełnioną współczesną zabudową jednorodzinną. 

Niestety zespół zabudowy folwarcznej uległ częściowej deformacji poprzez dokonanie 

wtórnych podziałów własnościowych i realizację na jego wewnętrznym dziedzińcu 

jednorodzinnych domów mieszkalnych. W granicach wsi znajdują się trzy obiekty wpisane  

do rejestru zabytków oraz liczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków. We wsi znajduje 

się kościół, przedszkole publiczne oraz ochotnicza straż pożarna. Miejscowość uzbrojona 

jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci 

kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.7. Sołectwo Olszynka 

Sołectwo położone w północnej części gminy na północ od drogi krajowej nr 40. Jedna  

z najmłodszych wsi gminy, powstała jako folwark lub też lokowana była jako folwark  

z niewielką wsią kmiecą. Zabudowa folwarczna zajmuje centralne miejsce we wsi  

(na rozwidleniu dróg), a zabudowa wsi kmiecej przylega do niego od północnego wschodu. 

Do dziś oba elementy struktury przestrzennej wsi zachowały swoją pierwotną funkcję 

rolniczą, a stopień ich przekształcenia jest niewielki. Zachował się układ zabudowy 

folwarcznej i wszystkie jego obiekty. Do najcenniejszych należy dwór i spichlerz, a także 

towarzyszący im park krajobrazowy. Zachowała się także historyczna parcelacja siedliska 

kmiecego oraz w miarę jednolity (regularny) sposób jego zabudowy. Wysoko,  

na malowniczym wzniesieniu usytuowany jest kościół z cmentarzem, pochodzący z XIX w. 

W granicach wsi znajduje się jeden obszar wpisany do rejestru zabytków – park 

przypałacowy krajobrazowy oraz kilka obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków. Na przestrzeni dziejów wieś rozwijała się wzdłuż istniejących dróg, w kierunku 

zachodnim, północnym, wschodnim i południowym. Dominuje tutaj zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, wielorodzinna (towarzysząca dawnemu PGR-owi) oraz usługowa. Parcelacja 

i sposób sytuowania zabudowy został dostosowany do ukształtowania terenu, a jej formy  

do wymogów poszczególnych inwestorów. Miejscowość uzbrojona jest w sieć 

elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej  

i gazowej. 
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1.8. Sołectwo Prężynka z przysiółkiem Dobroszewice 

Sołectwo Prężynka położone jest w północno-zachodniej części gminy, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana jest we wsi Prężynka w sąsiedztwie 

drogi powiatowej i dróg gminnych. Przy drodze wojewódzkiej nr 414 znajduje się przysiółek 

Dobroszewice. Prężynka jest jedną z najstarszych wsi gminy, której powstanie datuje się  

na XII wiek. Niewielką wieś lokowano na regularnym układzie ulicówki z układem pól 

niwowo-łanowym. Genetyczne siedlisko wsi znajduje się w północnej części jej dzisiejszej 

zabudowy. Historyczna ulica na swym południowym i północnym krańcu rozwidla się  

w kierunku Prudnika i Lubrzy oraz Prężyny i Białej (przysiółka Dobroszewice). Zabudowa 

sytuowana była regularnie po obu stronach wiejskiej ulicy, a jej układ na parcelach jest 

jednorodny. Około XVI-XVII wieku, w okresie rozwoju gospodarki feudalnej, powstał we wsi 

folwark wraz z pałacem. Jego usytuowanie w południowo-wschodniej części genetycznego 

siedliska wiejskiego, wprowadziło pierwszą istotną zmianę w kompozycji układu 

przestrzennego wsi. Do dziś układ jego zabudowy przetrwał w dobrym stanie, choć sam 

barokowy pałac nie zachował się. Zachowała się oficyna mieszkalna i budynki gospodarcze. 

W okresie tego stulecia układ przestrzenny wsi został uzupełniony zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną, która wprowadziła chaos we wcześniejsze zespoły zabudowy. We wsi 

dominuje zabudowa zagrodowa uzupełniona zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

produkcyjną oraz związaną z obsługą rolnictwa. W Dobroszewicach znajdował się niegdyś 

folwark i stadnina koni, które już nie funkcjonują. Poza tym znajduje się też zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Miejscowość uzbrojona jest w sieć 

elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej  

i gazowej. 

 

1.9. Sołectwo Skrzypiec 

Sołectwo położone w centralnej części gminy Lubrza na południe od Dytmarowa. Zabudowa 

zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest przy drogach powiatowych  

i gminnych. Część budynków, należąca do dawnej zabudowy folwarcznej, sytuowana jest 

kalenicą równolegle do ulicy. Późno, bo około XIX wieku, po zachodniej stronie siedliska wsi 

kmiecej powstał zespół zabudowy gospodarczej młyna, lokowany w dolinie rzeki. Do dziś  

ten zespół zabudowy zachował się w kształcie mało zmienionym i stanowi cenny element 

struktury przestrzennej oraz jest istotną dominantą przestrzenną. Na przestrzeni wieków 

wieś rozwijała się przede wszystkim poprzez lokalizację nowej zabudowy (głównie rolniczej) 

po północnej stronie głównej ulicy wiejskiej (w podmokłej dolinie cieku), a później także  

na jej krańcu wschodnim i zachodnim, gdzie dominuje zabudowa robotniczo-rolna.  

W ostatnich dziesięcioleciach nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną usytuowano  

po południowo-zachodniej stronie zabudowy wsi. W zachodniej części gminy przy drodze 
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powiatowej powstało osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na południe  

od zasadniczej zabudowy wsi znajduje się kompleks terenów o dominującej funkcji obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Miejscowość uzbrojona jest w sieć 

elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej  

i gazowej. 

 

1.10.  Sołectwo Słoków 

Sołectwo położone w północno-wschodniej części gminy. Zabudowa zagrodowa  

i mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi powiatowej. Słoków  

to najmniejsza wieś gminy wzmiankowana pierwszy raz w 1379 roku. Układ i funkcja 

dzisiejszej zabudowy wskazuje na to, że genetycznym (pierwotnym) układem przestrzennym 

był folwark, który w dokumentach historycznych wzmiankowany jest późno, bo około  

XVI wieku (prawdopodobnie istniał znacznie wcześniej). Dopiero w późniejszych czasach 

zabudowa pałacowo-folwarczna, lokowana obecnie w północnej części siedliska wiejskiego, 

„obrosła” od południa zabudową rolno-robotniczą, stąd generalnie brak jest na parcelach 

zagrodowych obszernych zabudowań gospodarczych. W wyniku działań wojennych  

w 1945 roku został zniszczony barokowy pałac (dwór), a zachowała się oficyna mieszkalna, 

kaplica dworska, część budynków gospodarczych (spichlerz) oraz park krajobrazowy.  

Trzy obiekty ujęte są w rejestrze zabytków (park krajobrazowy, kaplica oraz spichlerz 

dworski). Miejscowość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową 

i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej i gazowej. 

 

1.11.  Sołectwo Trzebina 

Trzebina położona jest w południowej części gminy, przy granicy z Republiką Czeską,  

w pobliżu drogi krajowej nr 41. Lokowana została na prawie niemieckim w roku 1370 jako 

wieś regularna licząca ponad 20 kmieci, o układzie rozłogów niwowo-łanowym. Najbardziej 

rozbudowana ze wszystkim wsi w gminie, zapewne ze względu na dogodne połączenia 

komunikacyjne. Historycznie najstarsza droga wsi Trzebina biegła po wschodnim skraju 

doliny Potoku Trzebineckiego, na odcinku od skrzyżowania (przy dzisiejszym budynku OSP) 

w kierunku wsi Lubrza. Genetyczna zabudowa wsi usytuowana była głównie po wschodniej 

stronie drogi, na skraju wyniesienia, poza podmokłą doliną cieku wodnego, na odcinku  

od mostu do końca dzisiejszej zabudowy. Tam też na niewielkim wzniesieniu usytuowano 

kościół. W podziale gruntów położonych po wschodniej stronie drogi do dziś widoczny jest 

historyczny, pasmowy (łanowy) układ pól, którego istotą jest topograficzny związek działki 

siedliskowej ze skomasowanymi w jednym „łanie” gruntami rolnymi jednego właściciela. Osią 

siedliska jest ciek wodny oraz główna droga wiejska, od której prostopadle odchodziły  

tzw. drogi łanowe, stanowiące granice pomiędzy własnościami poszczególnych kmieci. 
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Równolegle biegła tzw. droga „zastodolna” (zagumie). Genetyczne parcele kmiece 

usytuowane były od siebie w odległości około 100-120 m, a w późniejszych czasach zostały 

zagęszczone przez sytuowanie nowych siedlisk zagrodowych, dostosowanych  

do wcześniejszych, tradycyjnych zasad. We wsi znajdowało się założenie zamkowe  

z parkiem, po którym nie pozostało zbyt wiele, obiekt ten wraz z parkiem został wpisany  

do rejestru zabytków. Na terenie sołectwa znajduje się 8 obiektów i obszarów wpisanych  

do rejestru zabytków oraz liczne obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Wieś 

znajduje się w granicach otuliny Opawskiego Parku Krajobrazowego. Od początku tego 

stulecia zabudowę sytuowano po zachodniej stronie układu łańcuchowego, wzbogacając ją  

o zespół zabudowy robotniczej, położonej w rejonie bazy sprzętowej KR. Jest to jeden  

z dwóch istniejących w gminie zespołów zabudowy tego typu, rzadko spotykany na obszarze 

o funkcji rolniczej. Obecnie wieś charakteryzuje się zróżnicowaną zabudową, występuje  

tu zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, produkcyjna, związana  

z obsługą rolnictwa – zlokalizowana głównie na obrzeżach wsi. Miejscowość uzbrojona jest 

w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną, brakuje sieci kanalizacyjnej  

i gazowej. 

2. Główne uwarunkowania i problemy rozwoju 

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne 

Uwarunkowania zewnętrzne wynikają z położenia gminy w obszarze przygranicznym. 

Granicę pomiędzy Polską a Czechami tworzy potok graniczny, lasy oraz pola i łąki. Przejście 

graniczne Trzebina-Bartultovice znajduje się przy południowej granicy gminy Lubrza i jest 

przejściem małego ruchu. Przez gminę Lubrza przebiegają dwie drogi krajowe, z czego 

droga krajowa nr 41 stanowi połączenie pomiędzy Republiką Czeską a Polską (Nysa – 

Prudnik – Trzebina – granica państwa (Trzebina-Bartultovice). Droga krajowa nr 40 

przebiega niemal centralnie przez gminę Lubrza i stanowi połączenie z Prudnikiem,  

a na wschodzie z Kędzierzynem-Koźlem, Ujazdem i Pyskowicami. 

Do uwarunkowań zewnętrznych należy zaliczyć także uwarunkowania środowiskowe, 

wynikające z położenia gminy w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, a także 

w granicach otuliny parku. Sąsiedztwo obszaru cennego przyrodniczo w połączeniu 

z zasobami przyrodniczymi gminy wpływa na jej atrakcyjność pod względem turystyczno-

rekreacyjnym i krajoznawczym. Jednocześnie uwarunkowania środowiskowe ograniczają 

możliwości zainwestowania części obszaru gminy. 

W zakresie infrastruktury technicznej powiązania zewnętrzne warunkuje przebieg gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN150PN 4,0 MPa relacji Obrowiec – Racibórz oraz 
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elektroenergetyczna sieć wysokiego napięcia 110 kV. Wzdłuż sieci infrastruktury technicznej 

obowiązują ograniczenia w zainwestowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Gmina należy do Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 

Dorzecza Osobłogi, Euroregionu Pradziad, Partnerstwa Nyskiego. 

 

2.2. Uwarunkowania wewnętrzne 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2016 r. odsetek ludności korzystającej z sieci infrastruktury 

wynosił odpowiednio: 97,5% dla sieci wodociągowej, 0% dla sieci kanalizacyjnej i 0,1%  

dla sieci gazowej. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2016 r. długość sieci wodociągowej 

wynosiła 40 km a zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 0 km. Na obszarze gminy Lubrza brak 

jest centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. Rozwój obszarów zabudowanych 

będzie wymagał rozbudowy istniejących sieci, realizacji nowych sieci i budowy oczyszczalni 

ścieków. 

Na obszarze gminy Lubrza, w sołectwach Lubrza, Prężynka, Laskowice, Nowy Browiniec, 

Słoków obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczające 

lokalizację elektrowni wiatrowych. W czterech planach wskazano tereny pod lokalizację 

elektrowni wiatrowych, na których planowano lokalizację 27 elektrowni wiatrowych 

o maksymalnej wysokości do 210 m. Analizując obowiązujące plany pod kątem ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zgodnie z którą 

minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego oraz form ochrony 

przyrody nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność jej wysokości należy zaznaczyć,  

że realizacja planowanych zespołów farm wiatrowych nie będzie możliwa do zrealizowania 

przy założeniu maksymalnych parametrów. Mając na uwadze przepisy zawarte art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, możliwa jest 

realizacja elektrowni wiatrowych, o ile wydana zostanie decyzja o pozwoleniu 

na użytkowanie w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Do tej pory nie zostały wydane 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie na żadną z potencjalnych elektrowni wiatrowych. 

Przeprowadzona została analiza w zakresie potencjalnej możliwości uzyskania pozwolenia 

na budowę dla elektrowni wiatrowych oraz budowę budynków mieszkalnych położonych  

w odległościach o których mowa w art. 4 powołanej ustawy. Wyniki tej analizy wskazano  

na rysunku UWARUNKOWAŃ wraz z miejscami lokalizacji elektrowni, wyznaczonymi  

w obowiązujących mpzp. 

 

2.3. Uwarunkowania planistyczne 

Na terenie gminy obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

lub ich zmian, o łącznej powierzchni ok. 2354 ha, obejmujące swoim zakresem ok. 28,3% 

powierzchni całej gminy (stan na lipiec 2018 r.). 
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Tabela 1 Zestawienie obowiązujących planów miejscowych 

Lp. Uchwała Nazwa Powierzchnia 

1. Nr XX/172/05 Rady 
Gminy Lubrza  
z 31 maja 2005 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wieś 
Prężynka – tereny przemysłowe – zmieniona uchwałą nr 
IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.11.2011 r. 

5,6 ha 

2. Nr III/16/2011 Rady 
Gminy Lubrza  
z dnia 26 stycznia 
2011 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
SKRZYPIEC 

5,1 ha 

3. Nr IX/87/2011 Rady 
Gminy Lubrza  
z dnia 29 listopada 
2011 r.  

Zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady 
Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY 
PRZEMYSŁOWE 

- 

4. Nr XXVII/212/2013 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 30 
października 2013 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 
PRĘŻYNKA-LUBRZA 

181 ha 

5. Nr XXVII/214/2013 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 30 
października 2013 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 
PRĘŻYNKA 

242,2 ha 

6. Nr XXVII/216/2013 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 30 
października 2013 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 
LASKOWICE-NOWY BROWINIEC 

538,8 ha 

7. Nr XXVII/218/2013 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 30 
października 2013 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 
SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC 

452 ha 

8. Nr XXXIII/285/2014 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 23 września 
2014 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
LUBRZA 

285 ha 

9. Nr VI/30/2015 Rady 
Gminy Lubrza  
z dnia 25.03.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Trzebina 

600 ha 

10. Nr VIII/47/2015 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 8.06.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Trzebina” 

47,5 ha 

11. Nr XXX/205/2017 
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 22 grudnia 
2017 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Lubrza 

0,18 ha 

źródło: opracowanie własne 
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2.4. Uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa 

Główne uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego (uchwała nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego  

z dnia 24 kwietnia 2019 r.): 

1) w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej: 

− zachowanie ładu przestrzennego – przejawiające się prowadzeniem efektywnej  

i racjonalnej polityki przestrzennej i planistycznej, umożliwiającej uzyskanie 

harmonijnej całości uwzględniającej w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

− racjonalne kształtowanie sieci osadniczej, uwzględniające potrzeby i możliwości 

rozwojowe gminy oraz dążenie do spójności struktury funkcjonalno-przestrzennej, 

zwartości jednostek osadniczych oraz uzyskania równowagi terenów zabudowanych  

i terenów zieleni; 

− preferencja intensyfikacji zabudowy na terenach zainwestowanych  

wraz z ich regeneracją (odnową) – oznaczającą intensyfikację procesów 

inwestycyjnych na terenach już zagospodarowanych i przeciwdziałanie zajmowaniu 

nowych obszarów pod zabudowę; 

− budowanie tożsamości regionalnej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego – 

polegające na pielęgnowaniu tradycji kulturowych, dbaniu o materialną spuściznę 

historyczną, eksponowaniu krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, i zacieśnieniu 

więzi społeczności lokalnych; 

− spójność i ciągłość przestrzenna przy wyznaczaniu obszarów planistycznych  

i ich strefowaniu – w celu wykorzystania lokalnych i regionalnych potencjałów 

rozwojowych przy jednoczesnej minimalizacji sytuacji konfliktowych, polegającej  

na wskazaniu, poszanowaniu i ochronie obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo 

(objętych ochroną prawną i planowanych do ochrony) przy wyznaczaniu 

wielofunkcyjnych obszarów rozwoju; 

− stymulowanie rozwoju – społecznego, gospodarczego i przestrzennego,  

z wykorzystaniem istniejącego potencjału gospodarczego, kadr i zasobów 

naturalnych; 

2) w zakresie struktury i funkcji gminy: 

− uwzględnić m.in. wielofunkcyjny rozwój obszaru, w tym rozwój rolnictwa 

wyspecjalizowanego i ekologicznego oraz funkcji turystyki i rekreacji, a także 

zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; 
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− lokalny ośrodek rozwoju przeznaczony do obsługi mieszkańców gminy w zakresie 

usług podstawowych wymaga wzmocnienia funkcji gospodarczych i społecznych 

oraz poprawy ładu przestrzennego; 

3) w zakresie dostępności transportowej uwzględnić: 

− drogę krajową nr 40 relacji granica państwa – Pyskowice docelowe parametry  

klasy GP; 

− dostosowanie drogi krajowej nr 41 (Nysa – granica państwa) na odcinku Prudnik – 

granica państwa do parametrów klasy GP, wraz z budową obwodnicy miejscowości 

Prudnik (III etap) i Trzebina – gdzie priorytetowym zadaniem jest realizacja 

obwodnicy Prudnika;  

− dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 414 (Opole – Lubrza) do parametrów klasy G, 

wraz z budową obwodnic miejscowości: Winów, Górki, Chrząszczyce, Złotniki, 

Prószków, Przysiecz, „Aleja Lipowa” (pomiędzy Białą i Lubrzą) – gdzie priorytetowym 

zadaniem jest budowa obwodnicy „Alei Lipowej”; 

− pierwszorzędną linię kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica na odcinku 

Kędzierzyn-Koźle – Sławięcice – Katowice, będącą fragmentem międzynarodowej 

trasy kolejowej E 30 – objętą umową „AGC”, planowaną do modernizacji; 

4) w zakresie systemu przyrodniczego i środowiska uwzględnić: 

− ochronę i wzmocnienie węzłowych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych,  

w tym: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz jego otulina, S00 Natura 2000 „Góry 

Opawskie”, korytarz ekologiczny dolinny o randze regionalnej na rzece Biała, 

− występowanie złóż kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej uwzględnić: 

− linię energetyczną wysokiego napięcia 110 kV relacji Prudnik – Głubczyce, 

przewidzianą do modernizacji; 

− gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szonów – Prudnik – Głuchołazy DN 150/100; 

6) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej uwzględnić: 

− potrzebę podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprzez realizację 

działań technicznych i nietechnicznych, w tym: ochronę przed zabudową obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prudnik. 

Określone w PZPWO korytarze ekologiczne wskazuje się do uszczegółowienia granic  

w lokalnych dokumentach planistycznych, właściwych dla skali planistycznej 

oraz dostosowanie struktur krajobrazu tworzących obszar korytarzy ekologicznych 

do wymagań bytowych i migracyjnych grup gatunków chronionych o określonych potrzebach 

terytorialnych. 
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3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez ład 

przestrzenny należy rozumieć tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych, które 

uwzględniają wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe  

i estetyczne. 

W gminie Lubrza ład przestrzenny jest uzależniony od uwarunkowań historycznych, które 

miały największy wpływ na obecny wygląd gminy. W strukturze przestrzennej gminy można 

wyróżnić dwie strefy: zwarte obszary zabudowy wsi oraz tereny otwarte (rolne, leśne i wody 

powierzchniowe). Aktualny zasięg przestrzenny poszczególnych wsi wynika  

z ich historycznego rdzenia. Największe zmiany zaszły w strukturze wsi Trzebina, która  

ze względu na położenie przy przejściu granicznym ulega największym przekształceniom 

w rozwoju współczesnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak ogólny stan ładu 

przestrzennego w gminie należy uznać na zadowalający, szczególnie z uwagi na brak 

wyraźnego rozlewania się zabudowy na obszary otwarte oraz dostosowanie nowej 

zabudowy do lokalnych uwarunkowań. 

Fundamentalnym instrumentem ustalającym standardy i regulacje jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który zapewnia, jakość przestrzeni gminy oraz  

nie kolizyjność sąsiadujących ze sobą funkcji. Na terenie gminy Lubrza miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obejmują jedynie ok. 28,3% obszaru gminy.  

W wystarczającym zakresie ład przestrzenny chroniony jest wyłącznie w miejscowości 

Lubrza i Trzebina, dla których w obszarze możliwego rozwoju zabudowy sporządzone 

zostały plany miejscowe zapobiegające rozpraszaniu zabudowy oraz określające zasady 

kształtowania zabudowy. Dla pozostałych wsi w gminie plany miejscowe nie były 

sporządzane lub mają charakter punktowy, co nie zapewnia ochrony ładu przestrzennego. 

Gmina Lubrza jest gminą o charakterze rolniczym, przy znacznym udziale użytków rolnych  

w powierzchni ogólnej. Uwarunkowania przyrodnicze i ukształtowanie terenu oraz położenie 

w sąsiedztwie miasta powiatowego Prudnika wpływają na atrakcyjność gminy jako miejsca 

zamieszkania, co wpływa na rozwój nowej zabudowy, głównie mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Z tego względu należy szczególnie zwrócić uwagę na zapewnienie ochrony 

terenów otwartych przed niekontrolowanym rozwojem zabudowy oraz zachowanie ładu  

na obszarach istniejącej zabudowy. 
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4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych 
oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
w tym krajobrazu kulturowego 

4.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy Lubrza charakteryzuje się znacznym 

zróżnicowaniem genetycznym i morfologicznym form oraz procesów. Jest to jedna z kilku 

gmin Opolszczyzny, na terenie których zlokalizowane są Góry Opawskie. Wzniesienia tych 

gór, obejmujące obszar peryferyjny, nie są wysokie, ale wyraźnie wyróżniają się na tle 

wysoczyzn i dolin rzecznych. 

W konfiguracji rzeźby Gór Opawskich (wieś Trzebina) wyraźnie wyodrębniają się 

kilkudziesięciometrowe wzgórza Lipowiec, Wężowe, Sępik i Zbylut osiągające 360-

370 m n.p.m., oddzielone obniżeniami o założeniach tektonicznych i erozyjnych. Deniwelacje 

wzgórz sięgają od 50 do 100 m, stoki są łagodne. Wzniesienia słabo są rozcięte.  

Na obszarach górskich gminy nie występują tereny zabudowane. Wieś Trzebina 

zlokalizowana jest przy krawędzi wzniesień. 

Pozostała część gminy zlokalizowana jest na wysoczyźnie lessowej, lokalnie porozcinanej 

dolinami rzecznymi. Płaskowyż Głubczycki jest znacznie urozmaiconą pod względem reliefu 

jednostką geomorfologiczną. Obejmuje północną i centralną część gminy. Typową cechą 

tego regionu jest pokrywa utworów lessowych i lessowatych oraz rozczłonkowanie obszaru 

przez szereg dolin suchych i dolin cieków wodnych. Główną z nich jest dolina rzeki Biała  

z jej dopływami, wcinająca się głęboko w pokrywę z utworów lessowych, tworząca dolinę  

o stromych zboczach, których spadki przekraczają niekiedy 15%. 

Teren leżący pomiędzy dolinami jest dość rozległy i spłaszczony. Największe zróżnicowanie 

rzeźby terenu występuje w północnej części gminy (w okolicach Prężynki) i we wschodniej 

części (koło Nowego Browińca, Olszynki, Słokowa i Laskowic). Wysokości bezwzględne 

sięgają na tym terenie 240-270 m n.p.m., a wysokości względne bardzo często sięgają > 10-

5 m, lokalnie dochodzą do 30 m. Największe przewyższenia obejmują skarpy głęboko 

wciętych w bazę erozyjną rzek. Na zboczach dolin występują również największe spadki 

terenu przekraczające lokalnie 20%. 

Obszary o spadkach > 10%, które wykazują przeciwwskazania do zabudowy występują 

głównie w długich strefach wzdłuż wszystkich dolin. 

Na Płaskowyżu Głubczyckim charakterystyczne są 2 elementy rzeźby: szerokopagórkowate, 

płaskie w części wierzchołkowej wzniesienia zbudowane z pokryw lessowych oraz głęboko 

wcięte, wąskie dolinki rzeczne rozcinające wysoczyznę. Najmniej korzystne warunki  
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do zabudowy oraz rozwoju rolnictwa obejmują strefy graniczne między tymi elementami. 

Występują tu duże przeciwwskazania do zabudowy i bardzo trudne warunki uprawowe. 

Często są to obszary zagrożone intensywną erozją wodną. Największe urozmaicenie  

i zróżnicowanie w ukształtowaniu pionowym, przekraczającym niejednokrotnie różnicę 

wysokości 30 m, występuje w okolicach Prężynki. Najmniej zróżnicowanym obszarem 

płaskowyżu jest równinny i falisty teren koło Lubrzy. 

Znaczne obszary wszystkich wsi południowej części gminy charakteryzują się warunkami 

rzeźby utrudniającymi zabudowę. Szczególnie na stokach dolin warunki rzeźby  

są niekorzystne. Zabudowa wymaga niejednokrotnie niwelacji terenu, a także skarpowania. 

W gminie Lubrza dominują gleby o właściwych stosunkach wodno-powietrznych (optymalnie 

uwilgotnionych), które stanowią około 77,8% gleb (5376,6 ha). Są to gleby lessowe, 

położone w miejscach płaskich lub na niewielkich skłonach terenu, charakteryzujące się 

średnią przepuszalnością i średnią przewiewnością, o dużej zdolności zatrzymywania 

i magazynowania wystarczającej dla rozwoju roślin ilości wody. Gleby okresowo podmokłe 

zajmują w gminie 16,3% (1126 ha) użytków rolnych i występują głównie w dolinie rzeki Biała 

i Prudnik. Tereny użytków zielonych, okresowo podmokłych, pełniące bardziej funkcję 

ekologiczną niż gospodarczą, powinny zostać wyłączone z wykonywania melioracji 

odwadniających. Z kolei gleby okresowo nadmiernie przesuszone zajmują w gminie  

około 5,9% użytków rolnych (404,3 ha). Ogólny wskaźnik oceniający warunki wodne gleb dla 

gminy Lubrza wynosi 9,2 punktów w skali 10-cio punktowej, co wskazuje na bardzo 

korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. 

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy jest wysoki i wynosi ok. 81,5%, z czego 

grunty orne zajmują ok. 72,7%, sady około 0,5%, łąki 5,3% a pastwiska ok. 3%. Grunty leśne 

w gminie zajmują ok. 9,9% całkowitej powierzchni gminy. 

Na terenie gminy Lubrza przeważają użytki rolne o glebach III klasy bonitacyjnej (62,5%)  

i II klasy (24,9%). Mniej jest gleb IV klasy (7,6%), I klasy (2,3%) i V klasy (1,7%). Najmniej 

jest gleb VI klasy bonitacyjnej (0,86%). 

Zgodnie z Powszechnym spisem rolnym w 2010 r. na terenie gminy funkcjonowało  

387 gospodarstw rolnych (w tym 384 indywidualne), 88 gospodarstw ma powierzchnię  

do 1 ha, a aż 299 powyżej 1 ha. Gospodarstw rolnych powyżej 5 ha było 186, powyżej 10 ha 

było 116, a powyżej 15 ha 97. Głównym kierunkiem w produkcji roślinnej w 2010 roku była 

uprawa zbóż – 96% powierzchni zasianej. Ok 27% gospodarstw utrzymywało w 2010 r. 

zwierzęta gospodarskie, w tym 62 sztuki bydła, 155 sztuk trzody chlewnej oraz 99 sztuk 

drobiu.1 Zgodnie z przedstawionymi danymi gmina Lubrza posiada bardzo dobre warunki  

                                                 
1 Na podstawie danych GUS, BDL, Powszechny spis rolny 2010 
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dla produkcji rolnej wynikające głównie z warunków glebowych oraz struktury gospodarstw 

rolnych. 

Produkcja rolna odgrywa istotną rolę w gospodarce gminy. Przemysłowa produkcja rolna, 

mająca wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru, obejmuje głównie produkcję 

trzody chlewnej i drobiu. Z reguły koncentruje się ona na terenach położonych poza zwartą 

zabudową wiejską i występuje na gruntach wsi Trzebina, Lubrza, Prężynka – Dobroszewice, 

Olszynka, Jasiona i Dytmarów. Znaczna koncentracja obiektów produkcji zwierzęcej 

(o obsadzie większej niż 40 DJP), występuje także w zwartej zabudowie zagrodowej wsi. 

Producenci zwierząt hodowlanych skupiają się głównie na terenach zabudowy zagrodowej 

wsi Dytmarów, Skrzypiec, Lubrza, Prężynka i Nowy Browiniec. W wyniku prowadzonej 

przez państwo polityki rolnej oraz dopłat do rolnictwa z Unii Europejskiej obserwuje się liczne 

inwestycje mające na celu poprawę produkcyjności indywidualnych gospodarstw rolnych 

oraz specjalizację ich produkcji. 
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Tabela 2 Grunty orne z podziałem na klasy bonitacyjne 
2
 

 

 

 

Tabela 3 Użytki rolne w gminie Lubrza
3
 

                                                 
2 Źródło: Urząd Gminy Lubrza 
3
 Źródło: Urząd Gminy Lubrza 

Klasa bonitacyjna 
Lp. Obręb 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Grunty 
orne 

1. Dytmarów - 259,1400 326,5932 68,6200 16,0200 7,1700 2,0800 - 679,6232 

2. Jasiona - 8,3600 171,2623 88,4400 8,0200 1,1500 0,9100 - 278,1323 

3. Krzyżkowice - 6,5600 207,3200 148,1100 29,9400 3,0500 - - 394,9800 

4. Laskowice - 28,3000 183,8610 104,5877 12,0242 2,5900 - - 331,6329 

5. Lubrza 88,6200 485,2214 221,7628 90,5259 2,4400 - - - 888,5701 

6. Nowy  
Browiniec  

- 332,8026 287,3608 24,2201 32,7599 0,9659 1,9192 1,0612 681,0897 

7. Olszynka 47,8000 151,3400 111,0129 87,9700 18,0800 3,7000 2,3400 - 422,2429 

8. Prężynka 2,9600 129,0500 600,0709 84,0129 9,8600 0,8600 1,3600 0,2200 828,3938 

9. Skrzypiec - 10,0400 194,2850 224,0600 29,0100 6,9600 6,8100 - 471,1650 

10. Słoków - 63,2200 133,5500 11,2900 5,5800 - - - 213,6400 

11. Trzebina - 19,3000 174,2051 212,4150 157,7224 111,2133 88,4454 50,3706 813,6718 

 Razem 139,3800 1493,3240 2611,2840 1144,5216 321,4565 137,6592 103,8646 51,6518 6003,1417 

Lp. Obręb Powierzchnia Sady Łąki Pastwiska Użytki rolne ogółem 

1. Dytmarów 832,3168 2.2100 73,6250 4,6100 760,0682 
2. Jasiona 391,3116 0,4600 50,6400 7,6100 336,8423 
3. Krzyżkowice 594,0608 5,5500 23,1200 6,9275 430,5775 
4. Laskowice 391,5328 1,3300 0,5500 21,8027 355,3156 
5. Lubrza 1042,5650 7,5200 27,1567 2,3329 925,5797 
6. Nowy Browinie 811,7030 4,0541 34,5801 32,9636 752,6875 
7. Olszynka 528,0095 3,5400 7,0500 57,5132 490,3461 
8. Prężynka 1137,6226 0,8200 36,8100 61,6992 927,7230 
9. Skrzypiec 646,2678 1,5600 67,9531 0,1500 540,8281 
10. Słoków 247,4943 0,3500 7,2400 3,8800 225,1100 
11. Trzebina 1636,1660 6,0283 109,2203 51,9322 980,8526 
 Razem 8259,0502 33,4224 437,9452 251,4213 6725,9306 
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4.2. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Na terenie gminy lasy i grunty leśne zajmują ok. 819,64 ha, co stanowi 9,9% powierzchni 

gminy, natomiast lesistość wynosi 9,6%. 97,3% lasów i gruntów leśnych stanowi własność 

Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Prudnik), a 2,7% stanowią własność prywatną4. 

Wskaźnik lesistości jest ponad 2,5-krotnie niższa od lesistości województwa opolskiego, 

która na koniec 2017 roku wyniosła 26,7%. Wynika to głównie z uwarunkowań gminy. 

Ukształtowanie terenu sprzyjało rozwojowi produkcji rolnej w północnej, centralnej  

i zachodniej części gminy. Stąd na tych terenach występuje mała ilość gruntów leśnych  

i zadrzewionych. Lasy na terenie gminy zarządzane są przez Nadleśnictwo Prudnik. 

Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie Planów Urządzenia Lasów. 

Nadleśnictwo Prudnik obejmuje tereny w granicach 5 powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, 

kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego i prudnickiego, w tym 18 gmin. Powierzchnia 

nadleśnictwa wynosi 15 166,2420 ha. Dominujące na terenie nadleśnictwa siedliska lasowe 

i lasów mieszanych zajmują łącznie 14 133,29 ha, co stanowi 96,54% powierzchni leśnej 

nadleśnictwa, największy udział ma Lśw zajmując 4 666,87 ha (31,88%). Ogółem siedliska 

świeże zajmują powierzchnię 12 704,81 ha, czyli 86,78%, a siedliska wilgotne, łęgowe 

i bagienne 1 934,78 ha, czyli 13,22% ogólnej powierzchni nadleśnictwa. Największy udział 

w powierzchni Nadleśnictwa Prudnik ma dąb – jego udział wynosi 45,8%, sosna 

z modrzewiem zajmuje 25,3% powierzchni, buk – 10,3%, udział pozostałych gatunków waha 

się od kilku do ułamka procenta powierzchni. 5 

Na terenie gminy Lubrza Nadleśnictwo Prudnik zarządza wszystkimi gruntami leśnymi 

Skarbu Państwa zlokalizowanymi głównie w obrębach: Trzebina, Prężynka – duże, zwarte 

kompleksy leśne; Jasiona, Skrzypiec, Krzyżkowice, Słoków – nieduże skupiska leśne. 

Do najbardziej istotnych zagrożeń środowiska przyrodniczego w Nadleśnictwie Prudnik 

należą: 

− sukcesja drzew i krzewów, powodująca zarastanie cennych terenów nieleśnych 

znajdujących się na gruntach w zarządzie nadleśnictwa; 

− zagrożenia powodowane przez czynniki atmosferyczne, w tym wahania poziomu wód 

i długotrwałe susze. Na zagrożenia tego typu najbardziej narażone są drzewostany 

wzrastające na siedliskach wilgotnych, lukowate, przerzedzone, jednogatunkowe, 

zaniedbane pod względem pielęgnacyjnym (niebezpieczne jest gwałtowne 

rozluźnienie zwarcia w drzewostanach nietrzebionych). Problem deficytu wody jest 

też istotny w możliwościach ochrony terenów bagiennych i podmokłych; 

                                                 
4 Na podstawie danych GUS, BDL, stan na 31 XII 2017 r. 
5 "Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prudnik Obręby: Prudnik i Szklary na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2027 r., Opis ogólny lasów Nadleśnictwa, Elaborat", Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Brzegu, Brzeg 2018 
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− zagrożenia powodowane przez choroby grzybowe, szkodniki owadzie 

i przez zwierzynę. Problem ten nie jest poważny na terenie nadleśnictwa i nie wpływa 

na skuteczną realizację celów ochrony przyrody. Do istotnych zagrożeń biotycznych 

nadleśnictwa zalicza się również zamieranie dębu i jesiona będące wynikiem 

działania wielu czynników. Jego obecność weryfikuje na gruncie możliwość 

wprowadzania jesiona w trakcie zabiegów odnowień czy też możliwość utrzymania 

danego drzewostanu bez zabiegów gospodarczych; 

− zagrożenia pożarowe; 

− niepełna wiedza w zakresie występowania gatunków chronionych oraz nie w pełni 

rozpoznana lokalizacja stanowisk chronionych roślin, grzybów i zwierząt  

w granicach obszarów chronionych. Niepełny stan wiedzy na temat lokalizacji 

cennych komponentów środowiska naturalnego może być przyczyną 

niezamierzonego zakłócenia dotychczasowych warunków ich bytowania 

lub zniszczenia pojedynczych stanowisk w trakcie realizowanych zadań z zakresu 

gospodarki leśnej. 

 

4.3. Lasy ochronne 

Lasy ochronne stanowią ok. 13 896,22 ha, co daje ok. 94% powierzchni gruntów leśnych  

w Nadleśnictwie Prudnik. Lasy ochronne na terenie gminy Lubrza zajmują ponad 85% 

wszystkich gruntów leśnych. 

 

4.4. Warunki klimatyczne 

Klimat obszaru kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, rozmieszczenia wód, 

charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty roślinnej. Według regionalizacji 

klimatycznej Adama Schmucka gmina Lubrza leży w podsudeckim regionie 

pluwiotermicznym. Generalnie obszar gminy Lubrza ma zróżnicowane wewnętrznie warunki 

klimatyczne, co jest związane ze zróżnicowaniem rzeźby terenu i pogranicznym położeniem 

na styku Gór Opawskich oraz Niziny Śląskiej. Warunki klimatyczne gminy charakteryzują się 

specyficznymi właściwościami, szczególnie na terenie Trzebiny, gdzie makroklimat  

za sprawą występujących gór jest surowy. 

Różnice cech klimatu można zauważyć pomiędzy południową częścią obszaru gminy, 

położoną w granicach Gór Opawskich, a jej częścią centralną i północną, położoną  

w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego. Warunki klimatyczne gminy, chociaż nieco gorsze 

w porównaniu z terenami centralnej części województwa, wpływają korzystnie na wegetację 

roślin oraz sprzyjają osadnictwu. Zasadniczy wpływ wywiera na nie bliskość Gór Opawskich. 

Uwidacznia się to wyraźnie w warunkach termicznych oraz opadach atmosferycznych. 

Średnia temperatura roczna wynosi 8,0ºC, przy czym na terenach górskich jest ona niższa. 
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Najcieplejszymi miesiącami są lipiec (ze średnia temperaturą +18ºC) i sierpień (+16ºC),  

a najzimniej jest w lutym (kiedy średnia temperatura jest niższa od –4ºC) i styczniu 

(ze średnia temperaturą –1ºC). Średnia temperatura okresu wegetacyjnego na Płaskowyżu 

Głubczyckim wynosi +14,2ºC, a w rejonie Trzebiny jest nieco niższa. Jego długość średnio 

wynosi 218 dni, przy czym w rejonie Trzebiny jest on krótszy o 6 dni. W ciągu roku jest  

115 dni z przymrozkami, które zaczynają się już w październiku i trwają do maja. 

Temperatura ujemna notowana jest od listopada do marca i panuje przez 31 dni w roku. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 48 dni w ciągu roku. 

Wpływ wysokości terenu zaznacza się w przebiegu innych elementów meteorologicznych. 

Wraz z jej wzrostem spóźnia się nadejście termicznej wiosny i lata, a wcześniej nadchodzi 

jesień i zima. W północno-wschodniej części obszaru gminy termiczne lato rozpoczyna się 

już 1 czerwca, a w środkowej 3 czerwca. Najpóźniej przychodzi na tereny południowo-

zachodniej części gminy, gdzie jego początek przypada dopiero na 7 czerwca. Koniec lata 

przypada w Górach Opawskich na 2 września, a na terenach równinnych gminy  

na 4-7 września. Tak więc lato na terenie górskim gminy trwa tylko 85 dni, a na pozostałym 

obszarze 90 (do 95 dnia na krańcach północno-wschodnich). 

Duże różnice wykazują również średnie roczne sumy opadów atmosferycznych. Rejon Gór 

Opawskich i ich przedgórza cechują się dobrymi warunkami zasilania meteorologicznego. 

Średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi w południowej części gminy (rejon wsi 

Trzebina) ok. 730 mm, i zmniejsza się w centralnej części jej terenu do 705 mm,  

a w północnej i północno-wschodniej do około 700-650 mm. Najwięcej opadów notuje się 

w lipcu, sierpniu i czerwcu, najmniej natomiast w styczniu. Na okres wegetacyjny przypada 

około 380 mm rocznej sumy opadów. 

Na obszarze gminy dominują wiatry zachodnie (25,8%). Jedynie w lutym przeważają wiatry 

południowo-wschodnie, a w kwietniu północno-zachodnie. Najsilniejsze wiatry zawsze mają 

kierunek południowy, a z największą siłą wieją w maju. 

Klimat gminy należy do dosyć ostrych w skali regionu. Znaczne są zróżnicowania amplitud 

temperatur, duża liczba opadów, stosunkowo krótki sezon wegetacyjny. Zimy są w gminie 

ostrzejsze i dłuższe niż w centralnej części regionu, lata krótsze i chłodniejsze. Warunki 

klimatyczne sprzyjają czynnemu wypoczynkowi. Mniejsza łagodność warunków 

klimatycznych jest szczególnie odczuwalna na obszarach południowej części gminy,  

tj. w Trzebinie. 

Gmina Lubrza charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi,  

co związane jest ze zróżnicowaniem rzeźby terenu, obecnością wciętych dolin rzecznych,  

a także lokalnie większym udziałem ekosystemów leśnych. Zróżnicowanie to stwarza 

różnorodność warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji 

tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. 
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Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym czynnikiem rozwoju turystyki 

ekologicznej. 

 

4.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę 

człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane  

ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokle 

odwodniono. Jedynym obszarem, najmniej przekształconym, w dużej części o charakterze 

naturalnym są Góry Opawskie, w większej części objęte ochroną prawną w formie parku 

krajobrazowego i wskazane do ochrony w ramach sieci przyrodniczej Natura 2000. 

4.5.1. Lasy 

W gminie Lubrza, ze względu na znaczące zasoby gleb o wysokiej jakości, lasy i grunty 

leśne stanowią jedynie 9,7% (ok. 836 ha) powierzchni gminy. Przy lesistości 26,2%  

dla województwa opolskiego, stawia to gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. 

Większością lasów w gminie zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane 

przez nadleśnictwo Prudnik. Największe zwarte kompleksy leśne – znajdują się na terenie 

chronionego Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, w południowej części gminy Lubrza. 

Najcenniejsze drzewostany na terenie gminy znajdują się w obrębie miejscowości Trzebina. 

Reszta niewielkich i rozproszonych kompleksów leśnych na terenie gminy znajduje się  

na siedliskach świeżych i wilgotnych, odznaczających się większym udziałem gatunków 

liściastych, bardziej złożonym składem gatunkowym, układem warstwowym od sztucznych 

drzewostanów iglastych. 

4.5.1. Roślinność nieleśna 

Roślinność nieleśna pełni w systemie ekologicznym regionu rolę niewiele ustępującą roli 

ekosystemów leśnych. Zbiorowiska nieleśne stanowią biotop wielu gatunków fauny, 

nie występującej na terenach leśnych. Szczególną rolę należy przypisać zbiorowiskom 

szuwarowym i łąkowym, zwłaszcza wilgotnym łąkom i zakrzewieniom. Struktura użytkowania 

gruntów w gminie Lubrza, w której zdecydowanie dominują grunty orne, wskazuje  

na niewielką obszarowo reprezentację zbiorowisk łąkowych. Dominującymi 

wielkoprzestrzennymi obszarami łąkowymi w gminie są łąki świeże klasy Arhenatheretalia. 

Występują one w większych zasięgach głównie w dolinach rzek. W położeniu poza dolinnym 

występują bardzo sporadycznie pośród wielkopowierzchniowych gruntów ornych i wyłącznie 

w drobnoprzestrzennych formach. Wykazują się one intensywniejszym użytkowaniem 

kośnym i pastwiskowym, są zazwyczaj silnie nawożone. Ich wartość florystyczna  

i faunistyczna jest niewielka, w odniesieniu jednak do przeważających na terenie gminy 

ekosystemów agrocenoz gruntów ornych, znaczna. Łąki podmokłe klasy Molinetalia 
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występują na terenie gminy rzadko, niemal wyłącznie w dolinach rzek. Przy stawach 

hodowlanych i w podmokłych częściach dolin współwystępują w mozaice ze zbiorowiskami 

szuwaru właściwego. Na terenach nienawożonych, mało dostępnych lub nieużytkowanych 

charakteryzują się znaczną bioróżnorodnością. Ze względu na rzadkość występowania 

na terenie gminy łąki podmokłe stanowią znaczny walor przyrodniczy. Najcenniejszy 

kompleks tych łąk położony jest nad Potokiem Trzebinieckim na skraju lasu w południowo-

zachodniej części gminy. Jest to dobrze zachowany fragment łąki trzęślicowej z udziałem 

innych zespołów bagienno-łąkowych, w tym szuwarowych. Obszar posiada walory 

predestynujące do ochrony w formie rezerwatu przyrody. Łąki świeże i podmokłe w gminie 

Lubrza uzupełniają murawy kserotermiczne. Występują one na nasłonecznionych skarpach 

stromych fragmentów dolin rzecznych oraz lessowych pagórków. Ich wartość przyrodnicza 

nie jest dostatecznie poznana. Stanowią jednak cenne uzupełnienie dla przeważających łąk 

świeżych i niewielkich enklaw wilgotnych gromadząc ciepłolubne formy florystyczne  

i faunistyczne. Przyczyniają się zatem do wzrostu bioróżnorodności terenów gminy. 

4.5.1. Gatunki chronione i rzadkie 

Na terenie gminy Lubrza stwierdzono następujące stanowiska roślin chronionych i rzadkich: 

− Wzgórze Klasztorne: bluszcz pospolity (Hedera helix), centuria pospolita (Centaurium 

erythraed), barwinek pospolity (Vinca minor), kłokoczka południowa (Staphylea 

pinnata), łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria), konwalia majowa (Convallaria 

majalis), podkolan biały (Platanthera bifolia), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina 

acaulis), 

− Trzebina: konwalia majowa (Convallaria majalis), wawrzynek wiłczełyko (Daphne 

mezereum), przytulia wonna (Galium odoratum), 

− Dobroszewice: lilia złotogłów (Lilium martagori), pierwiosnka wyniosła (Primula 

elatior), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), 

− Krzyżkowice: bluszcz pospolity (Hedera helix), centuria pospolita (Centaurium 

erythraea), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), konwalia majowa 

(Convallaria majalis), sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus). 

Rzadka flora gminy Lubrza wykazuje niestabilność i deprecjację, wiele gatunków 

wykazywanych historycznie obecnie wymarło, niektóre natomiast uznawane w przeszłości  

za pospolite są obecnie zaliczane do rzadkich, np. bluszcz pospolity czy barwinek pospolity. 
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Obszary cenne florystycznie 

Najciekawszymi pod względem florystycznym obszarami gminy Lubrza są: 

− kompleks leśny wraz z przyległymi zbiorowiskami łąkowymi na zachód od Trzebini, 

gdzie proponowany jest rezerwat przyrody „Łąki krwiściągowi”; 

− kompleks leśny „Lipowiec”; 

− kompleks leśny „Doboszowice” wraz z przyległymi łąkami i stawem; 

− ciąg łąk i pastwisk w dolinie rzeki Prudnik, a zwłaszcza łąki przylegające  

do jej południowej, częściowo zadrzewionej krawędzi. 

Fauna 

Obszar gminy Lubrza charakteryzuje się silnym przekształceniem naturalnych ekosystemów 

i co się z tym wiąże stosunkowo niewielkimi walorami faunistycznymi. Pozostałości 

naturalnych zespołów faunistycznych związane są z wielkopowierzchniowymi ekosystemami 

leśnymi, nielicznymi kompleksami stawów oraz pozostałościami łąk i zadrzewień doliny 

Prudnika. Walorem gminy jest duże zróżnicowanie siedlisk (sucholubne murawy, lasy 

grądowe, podmokłe doliny, stawy rybne), które wskazuje na dużą potencjalną 

bioróżnorodność faunistyczną. 

Na obszarze gminy wykazywane są stanowiska następujących gatunków płazów i gadów 

chronionych: 

− jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – Wzgórze Klasztorne, 

− padalec zwyczajny (Anguis fragihs) – Wzgórze Klasztorne, 

− jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara) – Wzgórze Klasztorne, 

− żaba trawna (Rana temporaria) – podmokłe łąki okolic Dobroszowic i Dytmarowa, 

− ropucha szara (Bufo bufo) – dolina Prudnika, łąki koło Prężynki, 

− rzekotka drzewna (Hyla arhored) – dolina Prudnika, skraj lasu koło Dobroszowic. 

Znane są również stanowiska kilkudziesięciu gatunków chronionych ptaków, które 

zlokalizowane są głównie na obszarach leśnych i w dolinach rzecznych. Szczególnie 

cennymi taksonami ornitofauny są gatunki górskie i wodno-błotne. Osobliwością faunistyczną 

są zachodzące do kompleksów leśnych gminy muflony. 

Za ostoje fauny na terenie gminy uznać należy: 

1. Kompleksy lasów liściastych na wschód i zachód od drogi Prężyna – Prężynka – 

miejsce bytowania związanych ze środowiskami grądów bezkręgowców, gadów, 

ptaków, ssaków, a w miejscach podmokłych (dolinie Białej) także płazów. 

Zinwentaryzowanymi na terenach leśnych ciekawszymi gatunkami są: rzekotka 

drzewna, ropucha szara, dzięcioł średni, myszołów, kruk. Obszar jest ostoją 

dużej zwierzyny łownej – sarny i dzika. 
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2. Wielkopowierzchniowy kompleks leśny położony na południowy wschód  

od Trzebiny – jest to ostoja dużej zwierzyny łownej oraz ptactwa w mieszanym 

lesie o charakterze podgórskim. 

3. Wielkopowierzchniowy kompleks leśny na zachód od Trzebiny – jest to jeden  

z większych kompleksów mieszanych lasów górskich Gór Opawskich po polskiej 

stronie granicy. 

4. Staw na północ od Prężynki – jest to bardzo cenna ostoja ptactwa wodno-

błotnego na obszarze pozbawionym większych cieków oraz zbiorników 

wodnych. Główne walory tego terenu wynikają z występowania tu elementów 

fauny różnych środowisk: lasu, otwartych wód oraz trzcinowisk. Podczas badań 

inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie populacji łabędzia, 

kilkudziesięciu osobników kaczki krzyżówki oraz łyski. 

5. Kompleksy stawów w dolinie Prudnika na północ i wschód od Krzyżkowic – jest 

to najbardziej interesujący pod względem ptactwa wodno-błotnego teren gminy. 

Zinwentaryzowano tu występowanie populacji czapli siwej, kani rdzawej, 

łabędzia i innych ciekawych gatunków zwierząt. 

W granicach projektowanego dokumentu stwierdzono występowanie gatunków objętych 

ochroną: śliz pospolity, minóg strumieniowy, centuria pospolita, naparstnica zwyczajna, 

wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły (ochrona częściowa), żołna zwyczajna, 

brzegówka zwyczajna, buławnik mieczolistny, lilia złotogłów (ochrona ścisła). 

Większość stanowisk wymienionych gatunków znajduje się na terenach, które nie zmieniają 

swojego przeznaczenia i nie są zagrożone antropopresją, która mogłaby być skutkiem zmian 

w studium. Należą do nich przede wszystkim wody powierzchniowe, role, lasy i inne tereny 

zieleni, wolne od zabudowy. Wyłączono z zainwestowania stanowisko żołny zwyczajnej 

oraz brzegówki zwyczajnej celem zachowania i zabezpieczenie siedlisk. Szczegółowe 

zasady ochrony w tym zakresie określać będą aktualne przepisy. Konieczne będzie 

zabezpieczenie miejsc występowania w planie miejscowym, np. poprzez wyznaczenie 

terenów zieleni lub wód powierzchniowych wolnych od zabudowy lub innego konfliktowego 

zagospodarowania. Warto również rozważyć odstąpienie od planowanego zainwestowania 

lub przesunięcie linii zabudowy w planie miejscowym. Wskazana jest również ochrona 

stanowisk w zapisach w planie miejscowym. 

Siedliska przyrodnicze6: 

- 2 siedliska 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion), 

- 16 siedlisk 9170 Grąd środkowoeuropejski subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

                                                 
6 Siedliska z inwentaryzacji przyrodniczej Lasów Państwowych - materiały RDOŚ w Opolu  
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- 63 siedliska 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae), 

- 2 siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

 

Obok bardzo dużych walorów faunistycznych związanych z występowaniem rzadkich  

i chronionych gatunków zwierząt gmina Lubrza charakteryzuje się średnimi w skali regionu 

walorami faunistycznymi dla rozwoju gospodarki łowieckiej. 

 

4.6. Jakość powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy Lubrza substancje zanieczyszczające powietrze pochodzą  

w przeważającej mierze z procesów energetycznego spalania paliw w gospodarstwach 

domowych oraz w niewielkich zakładach usługowo-produkcyjnych, obiektach użyteczności 

publicznej, a także z komunikacji, która wraz ze wzrostem natężenia ruchu staje się coraz 

bardziej uciążliwa. Największy udział w ogólnym zanieczyszczeniu atmosfery w gminie  

ma emisja powierzchniowa. Emisja liniowa jest istotna z punktu zanieczyszczeniu powierza 

tlenkami azotu oraz węgla. Największą ilość tych zanieczyszczeń obserwuje się wzdłuż 

dużych tras komunikacyjnych. 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji  

w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje 

klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 

− przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 

− mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem 

dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji; 

− nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 

− przekracza poziom docelowy; 

− nie przekracza poziomu docelowego; 

− przekracza poziom celu długoterminowego; 

− nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

Zgodnie z opublikowaną przez WIOŚ roczną oceną jakości powietrza w województwie 

opolskim za 2017 rok, województwo opolskie zostało podzielone na 2 strefy: miasto Opole  

i strefa opolska. Gmina Lubrza zlokalizowana jest w strefie opolskiej, dla której zbadane 

zostały poziomy następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, 

tlenek węgla CO, benzen C6H6, ozon O3, pył PM2,5, pył PM10, a także zawarty w pyle 

PM10: ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i benzo(a)piren B(a)P. W ocenie rocznej 
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dokonanej pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony roślin uwzględniono: 

dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx oraz ozon O3. 

 

Tabela 4 Klasyfikacja strefy opolskiej ze względu na poszczególne zanieczyszczenia  

za rok 2017
7 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 
Zanieczyszczenia Ochrona zdrowia Ochrona roślin 
Dwutlenek siarki (SO2) A A 
Dwutlenek azotu (NO2) A - 
Tlenek węgla (CO) A - 
Benzen (C6H6) A - 
Pył zawieszony PM10 A - 
Ołów (Pb) w pyle PM10 A - 
Arsen (As) w pyle PM10 A - 
Kadm (Cd) w pyle PM10 A - 
Nikiel (Ni) w pyle PM10 A - 
Benzo(a)piren (BaP) w pyle PM10 C - 

Pył zawieszony PM2,5 
C1 – przekroczenie 

poziomu dopuszczalnego 
dla fazy II 

- 

Ozon (O3) 

C – wg poziomu 
docelowego 

D2 – wg poziomu 
długoterm. 

A – wg poziomu 
docelowego 

D2 – wg poziomu 
długoterm. 

NOx - A 
 

Pomiary wykazały, podobnie jak w latach wcześniejszych, że głównym problemem 

w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie opolskim są obserwowane wysokie 

stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu przekraczające 

poziomy dopuszczalne i docelowe określone w przepisach. Dla zachodniej części gminy 

Lubrza również zanotowano przekroczenie tego pierwiastka. W 2017 roku został także 

przekroczony poziom docelowy dla ozonu w strefie opolskiej oraz na całym obszarze gminy 

Lubrza. 

Zgodnie z Programem ochrony środowiska dla strefy opolskiej i miasta Opola8 jakość 

powietrza na terenie stref województwa opolskiego nie spełnia norm dla wartości 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Analizy jakości powietrza oraz wyniki 

monitoringu jakości powietrza wskazują na występowanie obszarów przekroczeń dla norm 

stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu, ozonu 

oraz benzenu. Aktualizacja Programu ochrony powietrza wskazuje na kierunki działań 

                                                 
7 Ocena jakości powietrza w województwie opolskim na podstawie badań za rok 2017, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Opole 2018 
8 Uchwała nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, 
ozonu i benzenu dla strefy opolskiej" 
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naprawczych, które muszą być podejmowane w celu poprawy jakości powietrza  

i uzyskania w roku 2025 jakości powietrza nie zagrażającej mieszkańcom województwa. 

Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza wskazane w Programie ochrony 

powietrza zbieżne są z celami Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Prognozy jakości 

powietrza z uwzględnieniem realizacji wszystkich wymaganych działań naprawczych 

wskazują na uzyskanie znacznej poprawy jakości powietrza w roku 2025. 

Dokumentem wyznaczającym konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w gminach jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plan powinien być ściśle związany  

z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. 

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020,  

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak: transport 

publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie  

w ciepło i energię, gospodarka odpadami. 

W Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020 w zakresie 

ochrony klimatu i jakości powietrza, jako główny cel działań do roku 2020 wskazano poprawę 

stanu czystości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku bazowego. 

 

4.7. Jakość klimatu akustycznego 

Poziom hałasu wzrasta w ciągu ostatnich lat w związku z rozwojem komunikacji, 

uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez mieszkańców jako 

jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na samopoczucie  

i środowisko. Długotrwałe występowanie hałasu wywołuje zmęczenie, podatność na stres, 

bezsenność, a więc jego wpływ na człowieka jest zdecydowanie negatywny. 

Wyróżnia się główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

− hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 

− hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego, 

− hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie 

wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
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Prowadzone badania monitoringowe wskazują, że hałas komunikacyjny jest i będzie jednym 

z największych zagrożeń i uciążliwości. Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest 

warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój 

motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest związany  

z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że w ciągu ostatnich 

kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów. Na poziom hałasu drogowego  

w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 

− natężenie ruchu komunikacyjnego, 

− udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 

− odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 

− prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

− typ i stan techniczny pojazdów, 

− nachylenie drogi, 

− stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Wartości progowe poziomów hałasu określają: 

− Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., 

nr 215 poz. 1414) w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, 

− wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002  

w sprawie oceny i zarządzania hałasem środowiskowym. 

O klimacie akustycznym występującym na terenie gminy Lubrza decyduje przede wszystkim 

hałas komunikacyjny, który jest wynikiem zwiększenia natężenia ruchu, w tym szczególnie 

na drogach krajowych nr 40 i 41, a także złego stanu nawierzchni dróg. Wzmożenie ruchu 

kołowego i ilości pojazdów samochodowych powoduje wzrost poziomu natężenia dźwięku. 

Hałas komunikacyjny oddziałuje niekorzystnie również na zwierzęta żyjące w ich pobliżu 

(głównie zwierzęta leśne i polne), zakłócając ich naturalne procesy życiowe. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził w ostatnich latach 

pomiarów hałasu komunikacyjnego na obszarze gminy Lubrza. 

W Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020 w zakresie 

zagrożenia hałasem, jako główny cel do roku 2020 wskazano poprawę stanu klimatu 

akustycznego na terenie województwa. 

 

4.8. Obszary zmeliorowane 

Powierzchnia gruntów zmeliorowanych na obszarze gminy wynosi 2 958 ha, w tym gruntów 

ornych 2 442 ha i trwałych użytków zielonych 516 ha. Rolę odbiorników nadmiaru wody  
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na obszarach użytków rolnych pełnią cieki wodne i rowy melioracyjne. Zmiana 

dotychczasowego zagospodarowania terenów na inne niż rolnicze może spowodować 

zniszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, co może doprowadzić do zakłócenia 

prawidłowego funkcjonowania całego systemu odwadniającego oraz zmian stanu wód  

na pozostałym obszarze ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich. 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

5.1. Uwarunkowania prawne 

Podstawą prawną ochrony wartości kulturowych są: 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

z 2022 r. poz 840), 

− Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, La Valetta z dnia  

16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 120 poz. 564), 

− Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 

przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, 

(Dz. U. z 1976 r. nr 32 poz. 190), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 

ze zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa 

przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków. Określa także zakres działań administracji 

publicznej w przedmiocie ochrony zabytków, warunki i zasady opieki nad zabytkami 

sprawowanymi przez ich właścicieli lub posiadaczy. Precyzuje formy i sposoby ochrony 

zabytków, w tym problematykę ochronną realizowaną w trybie sporządzania różnego typu 

opracowań planistycznych, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin (art. 18, art. 19, art. 20 ustawy). Ustawa określa obowiązki samorządu terytorialnego, 

który prowadzi gminną ewidencję zabytków oraz na jej podstawie sporządza gminny 

program opieki nad zabytkami, a także może ustanowić Park Kulturowy. 
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Celem ochrony wartości kulturowych jest: ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

utrzymanie i wyeksponowanie zachowanego zasobu zabytków i struktury krajobrazu 

kulturowego, w tym: 

− układu i reliktów osadnictwa prahistorycznego, 

− średniowiecznej i nowożytnej struktury osadniczej, 

− historycznych nawarstwień i przekształceń cywilizacyjno-kulturowych układów 

urbanistycznych i ruralistycznych. 

Zachowanie i kształtowanie wartościowego środowiska antropogenicznego i zapewnienie 

jego trwałego użytkowania poprzez: 

− ochronę prawno-konserwatorską zabytków archeologicznych, 

− ochronę prawno-konserwatorską cennych układów urbanistycznych i ruralistycznych, 

− ochronę prawno-konserwatorską zabytków budownictwa, techniki, zieleni zabytkowej 

i nekropolii, 

− ochronę prawno-administracyjną tradycyjnych form zagospodarowania terenu  

i budownictwa regionalnego, 

− administracyjne kształtowanie współczesnych form zabudowy i zagospodarowania 

terenu z poszanowaniem tradycji i wykorzystaniem wzorców regionalnych. 

Formy ochrony zabytków to: 

− wpis do rejestru zabytków, 

− uznanie za pomnik historii, 

− utworzenie parku kulturowego, 

− ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Na etapie studium uwzględnia się ochronę: 

− zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru oraz ich otoczenia, 

− zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

− parków kulturowych. 

Na etapie studium ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej. 

 

5.2. Uwarunkowania historyczne9 

Najwcześniejsze źródła pisane z okresu średniowiecza, pochodzące z początku XIII wieku, 

donosiły o istnieniu na obszarze dzisiejszej gminy tylko czterech z 11-tu wsi. Są to: Lubrza – 

1223 r. (1233 r.), Prężynka – 1233 r., Dytmarów – 1284 r. i Jasiona – 1285 r. Dane te 

wskazują, że osadnictwo w tym czasie nie było rozwinięte na dużą skalę i dotyczyło tylko 

wschodniej i północno-środkowej części jej obszaru. Niewątpliwie związane było z żyznymi 

glebami Płaskowyżu Głubczyckiego. Na przestrzeni dwóch następnych wieków, dzisiejsza 

                                                 
9 Na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie gminy https://lubrza.opole.pl/32/41/historia.html 
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sieć osadnicza gminy wykształciła się całkowicie. Powstały wówczas pozostałe wsie: 

Krzyżkowice – 1321 r., Skrzypiec – 1331 r., Trzebina – 1362 r. (1370 r.), Nowy Browiniec – 

1379 r., Olszynka – 1379 r., Słoków – 1379 r., Laskowice – 1412 r. Zasadniczy wpływ  

na tak szybki rozwój sieci osadniczej gminy w okresie nowożytnym miało jej położenie  

na terenie przygranicznym oraz powiązania historycznymi szlakami komunikacyjnymi z Nysy 

do Opawy, łączącymi od zarania dziejów Wrocław z Morawami, poprzez Bramę Morawską. 

Duży wpływ terenów ościennych zaznaczył się mieszanką kulturowo-etniczną tych terenów. 

Liczne wojny i zmiany przynależności administracyjnej wsi gminy spowodowały 

różnorodność form historycznego rozwoju społecznego, kulturowego i przestrzennego. 

Obszar gminy Lubrza położony jest na niezwykle urodzajnych ziemiach. Właśnie one 

spowodowały, że tereny te bardzo szybko zostały zasiedlone. 

Ślady działalności ludzkiej na ziemi prudnickiej, której część stanowi gmina Lubrza, 

znajdujemy już w paleolicie (epoka kamienia). Odkrycia z epoki neolitu dokonano w Lubrzy, 

Nowym Browińcu i Prężynce (4500-1800 lat p.n.e.), a stanowiska archeologiczne z epoki 

brązu znajdujemy już w Prężynce, Olszynce, Dytmarowie, Krzyżkowicach i Trzebinie. 

Na szczególną uwagę zasługuje bogate w znaleziska cmentarzysko kultury łużyckiej 

w Dytmarowie. Zabytki stamtąd znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej. 

W ostatnich wiekach przed naszą erą na tereny Śląska wkroczyli Celtowie, którzy znacznie 

przyspieszyli rozwój cywilizacyjny tych obszarów. W pierwszych wiekach po Chrystusie Śląsk 

przemierzały ludy germańskie, które ostatecznie wyparli Słowianie. Na ziemi prudnickiej 

zaznaczyły się wpływy rzymskie, czego śladem były odkrycia monet rzymskich,  

m.in. w Lubrzy. 

Słowianie byli ogromną grupą etniczną. Okolice późniejszej Lubrzy zamieszkane zostały 

najprawdopodobniej przez plemię Gołęszyców (część południowa gminy) oraz Opolan 

(część północna). Według przypuszczeń większości historyków, Gołęszyce weszli w skład 

państwa wielkomorawskiego. Po jego upadku w 906 r. cieszyli się niezależnością, by znów 

na krótko znaleźć się w państwie czeskim. Około 990 r. Gołęszyce stali się mieszkańcami 

państwa Mieszka I. 

Z testamentu możnowładcy śląskiego Jana z 1233 r. dowiadujemy się, że należały do niego 

dwie wsie na terenie dzisiejszej gminy Lubrza: Prężynka i Lubrza. Wiemy również, że założył 

on w puszczy granicznej dwie bliżej nieokreślone miejscowości. Być może chodziło tu  

o Jasionę, Skrzypiec lub Krzyżkowice. Pod koniec XIII w. obszar dzisiejszej gminy znajdował 

się w dwóch państwach. Część południowa: Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, 

Krzyżkowice, Lubrza z niedalekim Prudnikiem znajdowały się w państwie czeskim. Pozostała 

część należała do państwa Piastów. 

XIII wiek to okres zachodniej kolonizacji, kiedy zakładano całkowicie nowe miejscowości 

lub dokonywano ponownych lokacji istniejących już wsi słowiańskich. O korzeniach 
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słowiańskich świadczą prastare nazwy niektórych miejscowości (np. Lubrza, Skrzypiec,  

czy Krzyżkowice). 

Istotna zmiana granic nastąpiła wraz ze sprzedażą przez czeskiego króla Jana 

Luksemburczyka okręgu prudnickiego ks. niemodlińskiemu Bolkowi I w 1337 r., kiedy cały 

omawiany obszar znalazł się w piastowskiej części Śląska, opuszczając na zawsze Morawy. 

Okres średniowiecza charakteryzował się gospodarką opartą na zasadach feudalnych.  

Nie inaczej było w okolicach Lubrzy, gdzie kolejne miejscowości przechodziły z rąk do rąk 

wśród miejscowego rycerstwa oraz udzielnych władców. Dytmarów, Skrzypiec, Jasiona, 

Krzyżkowice oraz Lubrza wchodziły pierwotnie w skład dóbr zamku w Prudniku, 

reprezentującego w całym okręgu władzę następujących po sobie kolejno książąt. Jeszcze  

w XV w. dwie z tych wsi, a mianowicie Skrzypiec i Krzyżkowice stały się własnością 

prywatną. W XVI w. panem Trzebiny był rycerz Adam Kotuliński. Dzięki jego staraniom 

7 stycznia 1542 r. król Ferdynand nadał wsi prawo do targu. W miejscowości mogli odtąd 

osiedlać się rzemieślnicy, a Rada Miejska miała prawo używania pieczęci odbitej 

na zielonym wosku i używania herbu przedstawiającego św. Jerzego. Nadanie praw 

targowych Trzebinie było niekorzystne dla gospodarki pobliskiego Prudnika, który jednak  

nie pozwolił na rozwój Trzebiny jako miasta. Po Kotulińskich Trzebina należała do rodziny 

Wachtel. Od 1670 r. miejscowość była własnością nyskich Bożogrobców. W 1532 r. zmarł 

ostatni piastowski władca księstwa opolsko-raciborskiego – Jan III Dobry. Księstwo, gdzie 

była również ziemia prudnicka objęli w posiadanie Hohenzollernowie. W 1561 r. prudniccy 

rajcy po raz pierwszy wydzierżawili dobra zamkowe, w tym wsie z terenu dzisiejszej gminy 

Lubrza (Lubrza, Dytmarów i Jasiona). W 1597 r. Prudnik dokonał kupna tych miejscowości, 

poszerzając swoje dobra o Skrzypiec (1598 r.) i Krzyżkowice (1604 r.). Śladem prudnickiej 

władzy w tych wsiach są dwa kamienie graniczne odkryte niedawno w Krzyżkowicach. 

XVI i XVII w. zaznaczyły się rozwojem gospodarczym i demograficznym Śląska. We wsiach 

funkcjonowały karczmy i wybudowane jeszcze w średniowieczu młyny, rosła liczba 

mieszkańców. Rozwój tych obszarów wspierały przebiegające tędy ważne szlaki handlowe,  

z których droga z Wrocławia przez Trzebinę na Morawy była najważniejsza. Istotną trasą był 

również szlak z Prudnika przez Dytmarów i Krzyżkowice do Osobłogi (Osoblaha) i dalej 

do Głubczyc. Okres wojny trzydziestoletniej zatrzymał na jakiś czas rozwój regionu. 

Legendarnym śladem pobytu w tych stronach Szwedów i innych obcych wojsk mają być 

Szwedzkie Szańce koło Laskowic oraz Szwedzki Słup (1633 r.) na południe od Laskowic. 

Konsekwencją reformy Kościoła zapoczątkowanej przez Marcina Lutra była zmiana religii 

mieszkańców okolicznych wsi. Około 1784 r. wsią całkowicie protestancką była Olszynka.  

W Lubrzy, Laskowicach i Słokowie mieszkali katolicy i protestanci. Pozostałe wsie były 

katolickie. W 1742 r. większa część Śląska przeszła do państwa pruskiego. Jeszcze 

w czasach austriackich omawiany obszar znajdował się w trzech różnych okręgach 
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sądowych. Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice i Lubrza wchodziły w skład 

okręgu prudnickiego. Prężynka podlegała pod Białą, natomiast Olszynka, Laskowice, Słoków 

i Nowy Browiniec były w okręgu głogóweckim. Prusacy utworzyli na podległym im obszarze 

powiaty. Na terenie późniejszej gminy Lubrza powstał powiat prudnicki. 

Przez kilka lat na początku XIX w. Trzebina była własnością Gebharda Blüchera pruskiego 

marszałka pogromcy Napoleona. W tym samym czasie odkryto w parku dworskim w tej wsi 

źródła wody mineralnej, która dała podstawę pod rozwój uzdrowiska. Z ankiet kościelnych  

z połowy XIX w. możemy wywnioskować, że wszystkie wsie omawianego obszaru, poza 

Nowym Browińcem, zamieszkane były w większości przez Niemców. XIX w. zaznaczył się 

dalszym rozwojem tych obszarów. Zmodernizowano drogi, a stary szlak handlowy 

z Wrocławia na Morawy otrzymał nową nawierzchnię. Przejście graniczne w Trzebinie było 

najruchliwszym tego typu miejscem na granicy śląsko(Niemcy)-austriackiej. W 1876 r. 

powstała linia kolejowa Nysa – Prudnik – Racławice Śląskie – Kędzierzyn, a w 1896 Prudnik 

– Lubrza – Biała – Gogolin. Stacje kolejowe powstały w Lubrzy i Dytmarowie. W niektórych 

wsiach powstały małe zakłady, choć rolnictwo pozostało podstawą egzystencji mieszkańców 

okolic Lubrzy. W 1921 r. wschodnią część powiatu prudnickiego objął plebiscyt, który miał 

zdecydować o przynależności państwowej Górnego Śląska. Wynik niekorzystny dla Polski 

spowodował, że większa część spornego obszaru została w Niemczech, w tym cały powiat 

prudnicki. W 1945 r. Śląsk powrócił do Polski. Wysiedloną ludność niemiecką zastąpili 

Polacy z Kresów, centralnej Polski oraz Podkarpacia. Pozostali jedynie autochtoni z Nowego 

Browińca. Po wojnie państwo położyło nacisk na rozwój gospodarki kolektywnej na terenach 

rolniczych. We wsiach powstały duże gospodarstwa spółdzielcze i państwowe nierzadko 

wykorzystujące tereny dawnych folwarków. Powstały nowe budynki szkolne (Lubrza), a stare 

zostały rozbudowane (Olszynka, Nowy Browiniec, Dytmarów). 

W wyniku kolejnych reform administracyjnych tworzone były gromady i gminy zbiorcze. 

Trwały charakter miały zmiany dokonane w latach 70-tych, kiedy powstała gmina Lubrza  

w dzisiejszym kształcie (1973 r.). W jej skład weszło 11 sołectw: Lubrza, Prężynka, Jasiona, 

Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Trzebina, Laskowice, Olszynka, Słoków, Nowy 

Browiniec. 

 

5.3. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 8) 

rejestr zabytków na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Ochronie podlega forma i funkcja oraz otoczenie obiektu zabytkowego. Zasady ochrony 

zabytków wpisanych do rejestru ustalone są przepisami odrębnymi (art.36 ust.1 pkt 1-6, 

pkt 8-11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie działania  

na substancji obiektu zabytkowego, w tym zagospodarowanie na cele użytkowe 
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oraz wszelkie zmiany, w tym zmiana funkcji, wymagają pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Pomimo, że ochrona obszarów i obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków nie jest przedmiotem prawa miejscowego, obowiązuje ich wykazanie 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Warunkiem ochrony układów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków jest utrzymanie 

historycznej kompozycji układu / zespołu wpisanego do rejestru zabytków,  

w tym odpowiednio do cech zagospodarowania obszaru: 

− istniejących ciągów drogowych z ich przekrojami, szerokościami ulic i chodników, 

liniami zabudowy frontowej oraz z historycznymi nawierzchniami ciągów 

komunikacyjnych, 

− zasad historycznej parcelacji, 

− linii zabudowy wyznaczonej przez zachowaną zabudowę historyczną, 

− kompozycji zabudowy, 

− gabarytów wysokościowych zabudowy wytyczonych wysokością zachowanej 

zabudowy historycznej, 

− historycznych dominant i ich ekspozycji, 

− osi widokowych oraz ekspozycji i otoczenia obiektów zabytkowych, 

− istniejącej historycznej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: zabudowy, 

małej architektury, zieleni komponowanej. 

Warunki ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 

− trwałe zachowanie historycznej formy architektonicznej i substancji budowlanej 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 

− utrzymanie (ew. rewaloryzacja) otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie  

z historycznym zagospodarowaniem, 

− opracowanie rozwiązań inwestycyjnych na podstawie zaleceń konserwatorskich, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.10 

                                                 
10 Według („Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego) opracowanych przez zespół w składzie: Jolanta Welc-Jędrzejewska, Ewa Kulesza-Szerniewicz, 
Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011 
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Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz do ewidencji zabytków 

zamieszczony został w poniższej tabeli. 

 

Tabela 5 Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków (stan na sierpień 2020 r.) 

Lp. Miejscowość 
Obiekt i adres 

obecny 

Adres 
dawny  

(z decyzji  
o wpisie  

do rejestru) 

Data powstania 
Nr decyzji o wpisie 

do rejestru 
UWAGI 

1. Dytmarów kościół parafialny 
p.w. św. Katarzyny 

 1600, 1857 r. 536/58 z 15.11.1958  

2. Dytmarów ogrodzenie z bramą brama 
kościelna I poł. XIX w. 570/59 z 15.06.1959  

3. Dytmarów plebania  XIX w. 539/58 z 15.11.1958  
4. Dytmarów kaplica  1 poł. XIX w. 495/58 z 15.10.1958   
5. Dytmarów kapliczka  I poł. XIX w. 307/58 z 21.02.1958  

6. Dytmarów kapliczka przy domu 
nr 33 

przy domu 
nr 31a I poł. XIX w. 369/58 z 01.06.1958  

7. Dytmarów kapliczka przy domu 
nr 42  I poł. XIX w. 306/58 z 20.02.1958  

8. Dytmarów dom nr 21  XIX w. 1754/66  
z 05.10.1966  

9. Lubrza kościół parafialny 
p.w. św. Jakuba 

 1600 r., XVIII w. 567/59 z 03.04.1959  

10. Lubrza kaplica  Lubrza  
nr 124 XIX w. 494/58 z 15.10.1958  

11. Lubrza kapliczka przy domu 
nr 65  XIX w. 568/59 z 03.04.1959  

12. Lubrza kapliczka,  
ul. Wolności 75  XIX w. 391/58 z 01.08.1958  

13. Lubrza 
kapliczka,  
przy ul. Nowej 
Naprawy 54 

 XIX w. 305/58 z 20.02.1958  

14. Lubrza zagroda,  
ul. Wolności 53 

Zagroda  
nr 29 XIX w. 1755/66  

z 05.10.1966  

15. Lubrza 

zagroda,  
ul. Wolności 55 
(budynek 
mieszkalny, 
spichlerz, brama, 
furta) 

zagroda  
nr 31 XIX w. 1756/66  

z 05.10.1966  

16. Nowy 
Browiniec 

kościół parafialny 
p.w. Wszystkich 
Świętych 

 1845 r. 
583/59 z 1.07.1959 
1988/73  
z 15.01.1973 

 

17. Nowy 
Browiniec kaplica przydrożna przy domu 

nr 4 XIX w. 413/58 z 8.10.1958  

18. Nowy 
Browiniec 

kaplica obok domu 
nr 10  XIX w. 501/58 z 15.10.1958  

19. Olszynka park przypałacowy 
krajobrazowy  1840 r.,  

2 poł. XIX w. 121/84 z 21.12.1984  

20. Prężynka ruina folwarku  poł. XIX w. 1041/65  
z 25.06.1965 

obiekt nie 
istnieje  

21. 

Prężynka – 
Dobroszowice 
gospodarstwo 

Lisy 

spichlerz dworski  1756 r., 1832 r. 
1874/66  
z 20.01.1967 365/58 
z 11.06.1958 
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Lp. Miejscowość 
Obiekt i adres 

obecny 

Adres 
dawny  

(z decyzji  
o wpisie  

do rejestru) 

Data powstania 
Nr decyzji o wpisie 

do rejestru 
UWAGI 

22. Prężynka – 
Dobroszowice 

kapliczka 
przydrożna 

 1874 r. 319/58 z 01.03.1958 obiekt nie 
istnieje  

23. Słoków kapliczka-
dzwonnica 

  2034/78  
z 21.04.1978 

 

24. Słoków zespół pałacowy: 
pałac  XVIII w. 1039/65  

z 21.05.1965  

25. Słoków zespół pałacowy: 
spichlerz  XVIII/XIX w. 1039/65  

z 21.05.1965  

26. Słoków park  l. 80-te XIX w. 111/84 z 28.08.1984  

27. Trzebina 
kościół par.  
p.w. Wniebowzięcia 
NMP 

 XV w., XV/XVII w., 
XVIII w. 535/58 z 15.11.1958  

28. Trzebina kapliczka   1756 r. 

367/58 z 01.06.1958  
574/59  
z 01.07.1959 
1955/72  
z 29.02.1972 

 

29. Trzebina kapliczka przy domu 
nr 115 kapliczka V XVIII w. 509/58 z 15.11.1958 

581/59 z 01.07.1959  

30. Trzebina kapliczka przy domu 
nr 128 

kapliczka II, 
III XVIII w. 508/58 z 15.11.1958 

575/59 z 01.07.1959  

31. Trzebina kapliczka III  
przy kościele   XVIII 576/59 z 01.07.1959  

32. Trzebina zamek – pałac 
(ruina)  1600 r. 534//58  

z 15.11.1958  

33. Trzebina 

dawny budynek 
bramny (obecnie 
spichlerz) oraz mur 
i kapliczka 

 XVII w., XVIII w. 1955/72  
z 29.02.1972  

34. Trzebina park  XIX w. 92/84 z 14.01.1984  
Źródło: Opolski Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 
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5.4. Obszary i obiekty w ewidencji zabytków 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

ochrona zabytków należy do obowiązków organów administracji publicznej, które 

zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu „zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków 

oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” (art. 4 pkt 1 ustawy); w szczególności ochrona 

zabytków znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy, Wójt Gminy Lubrza zobowiązany jest do prowadzenia 

gminnej ewidencji zabytków. 

Ochrona obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru odbywa się poprzez 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obiekty zabytkowe 

wyznaczone do ochrony ustaleniami planów miejscowych są wskazane w gminnej 

ewidencji zabytków. 

 

Tabela 6 Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (stan na sierpień 2020 r.) 

Lp. Miejscowość Adres Obiekt Datowanie 

1. Dobroszewice  Układ ruralistyczny XVIII-XX w. 

2. Dobroszewice 34 Rządcówka (?), ob. dom mieszk. 4 ćw. XIX w. 

3. Dobroszewice 34 Spichlerz XVIII/XIX w. 

4. Dobroszewice 34 Zespół folwarczny 4 ćw. XIX w. 

5. Dobroszewice 36 Dom mieszkalny l. 20-30. XX w. 

6. Dobroszewice 37 Dom mieszkalny l. 20-30. XX w. 

7. Dytmarów  Układ ruralistyczny pocz. XIV w. 

8. Dytmarów 1a Szkoła ok. 1910-20 r. 

9. Dytmarów 2 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

10. Dytmarów 4 Bud. mieszkalno-gopodarczy 1 ćw. XX w. 

11. Dytmarów 6 Bud. mieszkalno-gopodarczy 1 ćw. XX w. 

12. Dytmarów 21a Plebania 1 poł. XIX w. 

13. Dytmarów 21 Dom mieszkalny 1 poł. XIX w. 

14. Dytmarów 31a Wykusz, ob. bud. mieszk.-gosp. XIX/XX w.(?) 

15. Dytmarów 32a Bud. gospodarczy (obora?) pocz. XX w. 

16. Dytmarów 32a Dom mieszkalny pocz. XX w. 

17. Dytmarów 32c Dom mieszkalny XIX w.; l. 30 XX w. (?) 

18. Dytmarów 32c Kapliczka XIX/XX w. (?) 

19. Dytmarów 33 Bud. mieszkalno-gopodarczy 1 ćw. XX w. 

20. Dytmarów 33 Kapliczka 1 ćw. XX w. 

21. Dytmarów 38 Dom mieszkalny pocz. XX w. 

22. Dytmarów 39 Przedszkole 1 ćw. XX w. 

23. Dytmarów 42 Kapliczka XIX/XX w. (?) 

24. Dytmarów 48a Wykusz, ob. bud. mieszk.-gosp. 1 ćw. XX w. 

25. Dytmarów 62 Bud. mieszkalno-usługowy(?) XIX/XX w. 

26. Dytmarów  Kościół pw. Katarzyny Aleksandryjskiej 1600 r.; 1857 r. 
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Lp. Miejscowość Adres Obiekt Datowanie 

27. Dytmarów  Brama w zesp. kościoła 1857 r. 

28. Dytmarów  Kapliczka w zesp. kościoła 1 poł. XIX w. 

29. Dytmarów  Ogrodzenie w zesp. kościoła XVI w. 

30. Jasiona  Układ ruralistyczny XIII w. 

31. Jasiona 27 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

32. Jasiona 36 Budynek gospodarczy 1 ćw. XX w. 

33. Jasiona 36 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

34. Jasiona 38 Dom mieszkalny l. 20. XX w. 

35. Jasiona 46 Dom mieszkalny 1 poł. XIX w. 

36. Jasiona 49a Wykusz, ob. dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

37. Jasiona 49 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

38. Jasiona  Kaplica-dzwonnica 1900 r. 

39. Krzyżkowice  Układ ruralistyczny poł. XIII w. 

40. Krzyżkowice 33 Kaplica pw. św. Floriana XIX/XX w. 

41. Laskowice  Układ ruralistyczny 2 poł. XIII w. 

42. Laskowice 1 Dom mieszk. w zespole folwarcznym 4 ćw. XIX w. 

43. Laskowice 1 Obora w zespole folwarcznym 2 poł. XIX w. 

44. Laskowice 1 Stodoła w zespole folwarcznym 4 ćw. XIX w. 

45. Laskowice 5 Kapliczka-dzwonnica 1900 r. 

46. Laskowice 22 Bud. mieszkalno-gospodarczy 4 ćw. XIX w. 

47. Laskowice 22 Stodoła 4 ćw. XIX w. 

48. Lubrza  Układ ruralistyczny 1 poł. XIII w. 

49. Lubrza ul. Nowej 
Naprawy 36 Bud. mieszkalno-gospodarczy 2 poł. XIX w. 

50. Lubrza ul. Nowej 
Naprawy 44 Kapliczka 1812 r. 

51. Lubrza ul. Nowej 
Naprawy 47 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

52. Lubrza ul. Nowej 
Naprawy 54 Kapliczka ok. poł. XIX w. 

53. Lubrza ul. Nowej 
Naprawy 68 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

54. Lubrza ul. Spółdzielcza Przepust kolejowy kon. XIX w. 

55. Lubrza ul. Wolności Ulica Wolności XIII w. 

56. Lubrza ul. Wolności 48 Dom mieszkalny l. 20/30. XX w. 

57. Lubrza ul. Wolności 50 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

58. Lubrza ul. Wolności 53   4 ćw. XIX w. 

59. Lubrza ul. Wolności 54 Dom mieszkalny(?), ob. przedszkole l. 30. XX w. 

60. Lubrza ul. Wolności 55 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

61. Lubrza ul. Wolności 60   kon. XIX; l. 30. XX w. 

62. Lubrza ul. Wolności 
65/67 Kapliczka 1 poł. XIX w. 

63. Lubrza ul. Wolności 72 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 ćw. XX w. 

64. Lubrza ul. Wolności 75 Kapliczka 1 poł. XIX w. 

65. Lubrza ul. Wolności 75 Plebania XIX/XX w. 

66. Lubrza ul. Wolności 82 Bud. gosp. (produkcyjny?) l. 20-30. XX w. 

67. Lubrza ul. Wolności 
117 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 ćw. XX w. 
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Lp. Miejscowość Adres Obiekt Datowanie 

68. Lubrza ul. Wolności 
131 Dom mieszkalny l. 20. XX w. (?) 

69. Lubrza ul. Wolności Cmentarz w zesp. kościoła 1 poł. XIX w. (?) 

70. Lubrza ul. Wolności Kaplica cmentarna w zesp. kościoła 1 ćw. XX w. 

71. Lubrza ul. Wolności Kościół pw. św. Jakuba Starszego 1600 r.; 1797-1798 r. 

72. Lubrza ul. Wolności Mur w zespole kościoła XVIII/XIX w. (?) 

73. Nowy 
Browiniec 

 Układ ruralistyczny XIV w. 

74. Nowy 
Browiniec 4 Kapliczka ok. poł. XIX w. 

75. Nowy 
Browiniec 9 Kapliczka ok. poł. XIX w. 

76. Nowy 
Browiniec 24a Dom mieszkalny 1 poł. XIX w. 

77. Nowy 
Browiniec 24a Kapliczka ok. poł. XIX w. 

78. Nowy 
Browiniec 48 Bud. mieszkalno-gospodarczy kon. XIX w. 

79. Nowy 
Browiniec 56 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 i 2 poł. XIX w.; 1 ćw. 

XX w. 

80. Nowy 
Browiniec 85 Plebania 1 i 2 poł. XIX w. 

81. Nowy 
Browiniec 88a Dom mieszkalny kon. XIX w. 

82. Nowy 
Browiniec 119/128 Spichlerz 2 poł. XIX w. (?) 

83. Nowy 
Browiniec  Cmentarz w zespole kościoła ok. poł. XIX w. 

84. Nowy 
Browiniec  Kościół pw. Wszystkich Świętych 1845 r. 

85. Nowy 
Browiniec  Budynek OSP ok. poł. XIX w. 

86. Olszynka  Układ ruralistyczny XIV w. 

87. Olszynka 24 Budynek gospodarczy XIX/XX w. 

88. Olszynka 24 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

89. Olszynka 31 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

90. Olszynka 41a Dom mieszkalny pocz. XX w. 

91. Olszynka 41 Dwór XVIII/XIX w.; przeb. l. 
60/70.. XIX w. 

92. Olszynka 41 Obora w zespole dworskim 1 poł. XIX w. 

93. Olszynka 41 Park w zespole dworskim 1840 r.; 2 poł. XIX w. 

94. Olszynka 41 Zespół dworsko-folwarczny 1 poł. XIX w. 

95. Olszynka  Kościół pw. NMP 1899-1900 r. 

96. Prężynka  Układ ruralistyczny XII w. 

97. Prężynka  Kapliczka pocz. XX w. 

98. Prężynka 18 Bud. mieszkalno-gospodarczy kon. XIX w. 

99. Prężynka 23 Bud. mieszkalno-gospodarczy kon. XIX w. 

100. Prężynka 24 Dom mieszkalny l. 20-30. XX w. 

101. Prężynka 25 Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

102. Prężynka 27 Dom mieszkalny l. 20-30. XX w. 
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Lp. Miejscowość Adres Obiekt Datowanie 

103. Prężynka 30 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1932 r. (?) 

104. Prężynka 31 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 ćw. XX w. 

105. Prężynka 41 Dom mieszkalny pocz. XX w. 

106. Prężynka 50/51 Bud. gosp. (inwentarski?), ob. mieszk. XIX w.; pocz. XX w. 

107. Prężynka 103 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 ćw. XX w. 

108. Skrzypiec  Układ ruralistyczny XIV w. 

109. Skrzypiec 5 Dwór, ob. nieużytkowany 3 ćw. XIX w. 

110. Skrzypiec 5 Park w zespole dworskim 2 poł. XIX w. 

111. Skrzypiec 17 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

112. Skrzypiec 22 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1906 r. 

113. Słoków  Układ ruralistyczny XIV w. 

114. Słoków 1 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

115. Słoków 15 Bud. mieszkalno-gospodarczy pocz. XX w. 

116. Słoków 18 Dom mieszkalny pocz. XX w. 

117. Słoków 19 Kapliczka-dzwonnica w zesp. pałac. XVIII w. 

118. Słoków 19 Park w zespole pałacowym l. 80. XIX w. 

119. Słoków 19 Spichlerz w zespole pałacowym XVIII/XX w. 

120. Trzebina  Układ ruralistyczny XIV w. 

121. Trzebina 2 Szkoła, ob. Dom mieszkalny pocz. XX w. 

122. Trzebina 109 Dom mieszkalny pocz. XX w. 

123. Trzebina 112 Dom mieszkalny l. 20-30. XX w. 

124. Trzebina 115 Kapliczka 1777 r. 

125. Trzebina 127 Kapliczka kon. XIX w. 

126. Trzebina 128 Kapliczka poł. XVIII w. 

127. Trzebina 133 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

128. Trzebina 135 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

129. Trzebina 137 Dom mieszkalny XIX/XX w. 

130. Trzebina 138 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

131. Trzebina 140a Dom mieszkalny 1 ćw. XX w. 

132. Trzebina 167 Bud. mieszkalno-gospodarczy 1 ćw. XX w. 

133. Trzebina 169a Bud. mieszkalno-gospodarczy 4 ćw. XIX w. 

134. Trzebina 169 Bud. mieszkalno-gospodarczy 2 poł. XIX w. 

135. Trzebina 175 Dom mieszkalny 4 ćw. XIX w. 

136. Trzebina 199a Bud. produkcyjny(?), ob. mieszkalny XIX/XX w. 

137. Trzebina 208 Dom mieszkalny l. 30. XX w. 

138. Trzebina  Cmentarz w zespole kościoła 2 poł. XIX w. 

139. Trzebina  Kaplica cmentarna w zesp. kościoła kon. XIX w. 

140. Trzebina  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP kon. XIX w. 

141. Trzebina  Kapliczka w zespole kościoła ok. poł. XVIII w. 

142. Trzebina  Mur w zespole kościoła XV-XVI w. 

143. Trzebina  Pałac ok. 1600 r. 

144. Trzebina  Kapliczka w zespole pałacowym 1756 r. 
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145. Trzebina  Figura Jana Nepomucena w zesp. 
pałac. 1758 r. 

146. Trzebina  Mur w zespole pałacowym ok. 1600 r.; ok. 1930 r. 

147. Trzebina  Park w zespole pałacowym 1 poł. XIX w. 

148. Trzebina  Bud. bramny, spichlerz w zesp. pałac. ok. 1700 r.; XIX w. 
Źródło: Urząd Gminy Lubrza 

 

5.5. Ochrona układów ruralistycznych oraz zespołów historycznej zabudowy 
osadniczej 

Do rejestru zabytków wpisano nieliczne na obszarze gminy założenia pałacowo-parkowe 

oraz tereny zielone. Należą do nich: 

− zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym (o pow. 1,2 ha) w Słokowie  

(nr rej. 1039/65 i 111/84), 

− zespół pałacowy (zamkowy) z parkiem krajobrazowym (o pow. 2,9 ha) w Trzebinie, 

XIX w., (nr rej. 534/58, 1955/72 i 92/84), 

− park pałacowy – krajobrazowy w Olszynce – pow. 0,78 ha, XIX w., (nr rej. 121/84). 

Do gminnej ewidencji zabytków wpisano układy ruralistyczne wsi: 

− Dobroszewice (XVIII-XX w.), 

− Dytmarów (pocz. XIV w.) – ulicówka, 

− Jasiona (XIII w.) – ulicówka, 

− Krzyżkowice (poł. XIII w.) – ulicówka, 

− Laskowice (2 poł. XIII w.) – ulicówka, 

− Lubrza (1 poł. XIII w.) – owalnica, 

− Nowy Browiniec (XIV w.) – ulicówka, 

− Olszynka (XIV w.) – wykształcony z folwarku, 

− Prężynka (XII w.) – ulicówka, 

− Skrzypiec (XIV w.) – ulicówka, 

− Słoków (XIV w.) – wykształcony z folwarku, 

− Trzebina (XIV w.) – łańcuchówka. 

Ulicówka jest układem zwartej rozciągniętej zabudowy zlokalizowanej po jednej lub obu 

stronach drogi. Owalnica jest układem przestrzennym typu zamkniętego, o funkcji obronnej. 

Jest reliktem osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Łańcuchówka jest układem 

przestrzennym typowym dla terenów górzystych i podgórskich, dostosowanym w pełni 

do fizjonomii terenu. 

 

5.6. Dobra kultury współczesnej 

Na terenie gminy Lubrza nie stwierdzono dóbr kultury współczesnej. 
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5.7. Ochrona na podstawie obowiązujących planów miejscowych 

Obowiązujące na terenie gminy opracowania planistyczne wyróżniają: granice ochrony 

historycznego zespołu zabudowy robotniczej, strefy ochrony konserwatorskiej historycznego 

założenia ruralistycznego, granice obszarów wpisanych do rejestru zabytków, strefy 

obserwacji archeologicznej, obiekty wpisane do ewidencji zabytków i rejestru zabytków 

oraz objęte ochroną konserwatorską ustaleniami planu i stanowiska archeologiczne. 

Strefą ochrony konserwatorskiej historycznego założenia ruralistycznego objęto założenie 

przestrzenne wsi o układzie łańcuchówki, rozwinięte w układ owalnicy w miejscowości 

Trzebina. 

 

5.8. Ochrona zabytków archeologicznych 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem archeologicznym 

jest zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością 

egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się  

w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Na obszarze gminy Lubrza zlokalizowane są 142 stanowiska archeologiczne, z których  

8 zostało wpisanych do rejestru zabytków. Do rejestru wpisane zostało cmentarzysko 

całopalne w Dytmarowie, grodzisko w Laskowicach, 5 osad i jedno stanowisko nieokreślone 

w Nowym Browińcu. 

Stanowiska o nieokreślonej i nieustalonej lokalizacji (o których wiadomo z badań 

historycznych) oznaczono gwiazdką (*). Stanowiska archeologiczne posiadające lokalizację 

zostały oznaczone na rysunkach Studium. 

 

Tabela 7 Wykaz stanowisk archeologicznych (stan na lipiec 2018 r.) 

Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

1. Dytmarów 1 cmentarzysko całopalne III-V okres epoki brązu A -64/67 

2. Dytmarów 2 
1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.ślad osadnictwa 

neolit  
pradzieje 
XIV – XV w. 

 

3. Dytmarów 3* 1.punkt osadn. koniec XII w.  
4. Dytmarów 4* 1.ślad osadnictwa neolit  
5. Dytmarów 5* 1.ślad osadnictwa neolit  

6. Dytmarów 6 

1.ślad osadnictwa 
2.osada 
 
3.punkt osadn. 

epoka kamienia 
V okres epoki brązu/okres 
halsztacki 
okres średniowieczny XIV-XV w. 

 

7. Dytmarów 7 

1.osada 
2.osada 
3.osada 
 
4.punkt osadn. 

neolit 
? 
późny okres rzymski – wczesny 
okres wędrówek ludów faza C2–D 
okres późno średniowieczny 

 

8. Dytmarów 8 
1.osada 
2.osada 
 

? 
wczesny okres wędrówek ludów 
faza C3–D 
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

9. Dytmarów 9 1.osada okres halsztacki  
10. Dytmarów 10 1.punkt osadn. ?  

11. Dytmarów 11 
1.punkt osadn. 
2.osada 
3.osada 

neolit 
neolit 
okres halsztacki 

 

12. Dytmarów 12 1.ślad osadnictwa epoka kamienia   

13. Dytmarów 13 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

pradzieje 
XIV – XV w.  

14. Dytmarów 14 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 

neolit ? 
IX – 1 poł. X w. 
XIV – XV w. 

 

15. Dytmarów 15* 1.ślad osadnictwa okres średniowieczny  
16. Jasiona 1* 1.ślad osadnictwa neolit   
17. Krzyżkowice 1 grodzisko ? okres średniowieczny  
18. Krzyżkowice 2* 1.punkt osadn. okres późno lateński ?  
19. Krzyżkowice 3* 1.ślad osadnictwa neolit  

20. Krzyżkowice 4* 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

okres wczesno średniowieczny 
okres średniowieczny  

21. Krzyżkowice 5* 1.punkt osadn. okres średniowieczny  
22. Krzyżkowice 6* 1.osada neolit  
23. Krzyżkowice 7* 1.punkt osadn. neolit  
24. Krzyżkowice 8* 1.punkt osadn. pradzieje  

25. Krzyżkowice 9* 1.osada 
2.punkt osadn. 

późny okres rzymski 
okres średniowieczny  

26. Krzyżkowice 10* 1.ślad osadnictwa 
2.osada 

neolit 
okres rzymski  

27. Krzyżkowice 11* 1.punkt osadn. okres średniowieczny  
28. Krzyżkowice 12* 1.punkt osadn. okres średniowieczny  
29. Krzyżkowice 13* 1.ślad osadnictwa neolit  

30. Krzyżkowice 14* 1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 

neolit 
okres średniowieczny  

31. Krzyżkowice 15* 1.ślad osadnictwa neolit  

32. Krzyżkowice 16* 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 

okres rzymski 
okres wczesno średniowieczny 
okres średniowieczny 

 

33. Krzyżkowice 17* 1.ślad osadnictwa neolit  

34. Krzyżkowice 18* 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 

neolit 
okres rzymski ? 
okres wczesno średniowieczny ? 

 

35. Krzyżkowice 19* 1.osada 
2.osada 

epoka brązu 
okres rzymski  

36. Krzyżkowice 20* 1.ślad osadnictwa okres średniowieczny  

37. Krzyżkowice 21 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

epoka kamienia 
XV w.  

38. Krzyżkowice 22 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

neolit 
pradzieje  

39. Krzyżkowice 23 1.ślad osadnictwa epoka kamienia  

40. Krzyżkowice 24 1.ślad osadnictwa 
2.punkt osadn. 

epoka kamienia 
XIV – XV w.  

41. Krzyżkowice 25 1.ślad osadnictwa 2 poł. XIII – pocz. XIV w.  

42. Krzyżkowice 26 1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 

epoka kamienia 
XV – pocz. XVII w.  

43. Krzyżkowice 27 1.punkt osadn. XV w.  
44. Laskowice 1 grodzisko (dwa kopce) 2 poł. XIII – XIV w. A -69/68 
45. Laskowice 2 grodzisko okres późno średniowieczny  
46. Laskowice 3 1.osada neolit  
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

47. Laskowice 4 cmentarzysko V okres epoki brązu/okres 
halsztacki C  

48. Lubrza 1* 1.ślad osadnictwa neolit  
49. Lubrza 2 1.ślad osadnictwa neolit  
50. Lubrza 3* 1.ślad osadnictwa neolit  
51. Lubrza 4 1.ślad osadnictwa neolit  

52. Lubrza 5 
1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
pradzieje 
XIV – XV w. 

 

53. Lubrza 6 1.ślad osadnictwa późny okres wpływów rzymskich ?  

54. Nowy 
Browiniec 

1* 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

epoka kamienia 
okres średniowieczny 

 

55. Nowy 
Browiniec 2* 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
neolit 
okres średniowieczny  

56. Nowy 
Browiniec 3* 

1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.ślad osadnictwa 
4.ślad osadnictwa 

epoka kamienia 
OR 
okres wczesno średniowieczny 
okres średniowieczny 

 

57. Nowy 
Browiniec 4* 1.ślad osadnictwa ?  

57. Nowy 
Browiniec 5* 

1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.ślad osadnictwa 

epoka kamienia 
OR 
okres średniowieczny 

 

59. Nowy 
Browiniec 6 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
pradzieje  
okres średniowieczny  

60. Nowy 
Browiniec 7* 1.ślad osadnictwa 

2.punkt osadn. 
neolit 
okres średniowieczny  

61. Nowy 
Browiniec 8* 1.punkt osadn. 

2.punkt osadn. 
OR 
okres średniowieczny  

62. Nowy 
Browiniec 9 

1.ślad osadnictwa 
2.punkt osadn. 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
okres lateński 
pradzieje 

 

63. Nowy 
Browiniec 10* 1.ślad osadnictwa okres średniowieczny  

64. Nowy 
Browiniec 11 1.punkt osadn. epoka brązu/okres halsztacki  

65. Nowy 
Browiniec 12 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
neolit 
XIV – XV w.  

66. Nowy 
Browiniec 13 1.ślad osadnictwa epoka kamienia   

67. Nowy 
Browiniec 14 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
neolit 
okres halsztacki  

68. Nowy 
Browiniec 15 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
górny paleolit 
XIV – XV w.  

69. Nowy 
Browiniec 16 1.osada 

2.punkt osadn. 
okr. lateński ? 
okres nowożytny A -494/78 

70. Nowy 
Browiniec 17 1. osada neolit A -505/78 

71. Nowy 
Browiniec 18 1.ślad osadnictwa epoka kamienia  

72. Nowy 
Browiniec 19 1.ślad osadnictwa 

2.punkt osadn. 
neolit 
epoka brązu  

73. Nowy 
Browiniec 20 

1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
okres halsztacki 
okres średniowieczny 

 

74. Nowy 
Browiniec 21 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
epoka kamienia 
okres halsztacki  
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

3.ślad osadnictwa 
4.ślad osadnictwa 
5.ślad osadnictwa 

OR 
XIV – XV w. 
pradzieje 

75. Nowy 
Browiniec 22 

1.osada 
2.cmentarzysko całopalne 
3.osada 

okres halsztacki 
okres halsztacki 
okres średniowieczny 

 

76. Nowy 
Browiniec 23 1.ślad osadnictwa 

2.ślad osadnictwa 
pradzieje 
okres średniowieczny  

77. Nowy 
Browiniec 24 

1.punkt osadn. 
2.osada 
 

neolit 
okres lateński 
pradzieje 

A -490/78 

78. Nowy 
Browiniec 25 

1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
IV okres epoki brązu/okres 
halsztacki 
pradzieje 

 

79. Nowy 
Browiniec 26 1.osada 

2.osada 
neolit 
? A -491/78 

80. Nowy 
Browiniec 27 1.osada 

2.osada 
? 
okres wcz. średniowieczny  

81. Nowy 
Browiniec 28 1.osada 

2.osada 
neolit 
okres halsztacki A -489/78 

82. Nowy 
Browiniec 29* skarb monet OR  

83. Nowy 
Browiniec 30* 1.ślad osadnictwa nowożytny ?  

84. Nowy 
Browiniec 31* 1.ślad osadnictwa ?  

85. Nowy 
Browiniec 32* 1.ślad osadnictwa neolit  

86. Olszynka 1 1.cmentarzysko całopalne III-IV okres epoki brązu  
87. Olszynka 2 1.osada okres halsztacki  

88. Olszynka 3 1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 

epoka kamienia 
epoka brązu  

89. Olszynka 4 

1.punkt osadn. 
2.osada 
3.punkt osadn. 
4.punkt osadn. 

neolit 
okres halsztacki 
okr. lateński ? 
okres wczesno średniowieczny 

 

90. Olszynka 5 
1.punkt osadn. 
2.osada 
3.punkt osadn 

neolit 
epoka brązu 
OR 

 

91. Olszynka 6* 1.ślad osadnictwa neolit  
92. Olszynka 7 1.ślad osadnictwa okres halsztacki  

93. Olszynka 8 1.punkt osadn. 
2.osada 

neolit 
okres halsztacki  

94. Olszynka 9 1.osada faza C1–C2 późny OR  

95. Prężynka 1* 

1.osada 
2.osada 
3.punkt osadn. 
4.punkt osadn. 

neolit 
epoka brązu/okres halsztacki 
IV – V w n.e. 
średniowiecze 

 

96. Prężynka 2* 1.osada 
2.punkt osadn. 

neolit 
III okres epoki brązu  

97. Prężynka 3* 
1.ślad osadnictwa 
2.punkt osadn. 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
epoka brązu 
? 

 

98. Prężynka 4* 
1.punkt osadn. 
2.osada 
3.osada 

neolit 
epoka brązu/okres halsztacki 
późny okres wpływów rzymskich 
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

4.punkt osadn. XIII w. 

99. Prężynka 5* 

1.punkt osadn. 
2.cmentarzysko 
3.ślad osadnictwa 
4.punkt osadn 

neolit 
V okres epoki brązu/okres 
halsztacki 
X w. 

 

100. Prężynka 6* 
1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.osada 

paleolit 
neolit 
późny okres wpływów rzymskich 

 

101. Prężynka 7* 

1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 
4.punkt osadn 
5.osada 
6.punkt osadn 

paleolit 
mezolit 
neolit 
epoka brązu 
późny okres wpływów rzymskich 
XIII – XIV w. 

 

102. Prężynka 8 

1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 
4.osada 
5.punkt osadn 

paleolit 
neolit 
epoka brązu 
późny okres wpływów rzymskich 
XIII w. 

 

103. Prężynka 9* 

1.punkt osadn. 
2.cmentarzysko 
3.osada 
4.punkt osadn 

neolit 
III okres epoki brązu 
późny okres wpływów rzymskich 
XIII – XIV w. 

 

104. Prężynka 10* 
1.osada 
2.punkt osadn. 
3.osada 

neolit 
III-V okres epoki brązu  
okres wędrówek ludów 

 

105. Prężynka 11 

1.osada 
2.punkt osadn. 
3.ślad osadnictwa 
4.ślad osadnictwa 
5.ślad osadnictwa 

neolit 
V okres epoki brązu 
okres wpływów rzymskich 
pradzieje 
XIII w. 

 

106. Prężynka 12* 

1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.osada 
4.osada 
5.punkt osadn. 

paleolit 
neolit 
V okres epoki brązu 
faza B2 
XIII w. 

 

107. Prężynka 13* 

1.punkt osadn. 
2.osada 
3.osada 
 
4.punkt osadn. 

neolit 
epoka brązu 
póź. okr. lat./wczesny okres 
wpływów rzymskich 
XIII w. 

 

108. Prężynka 14* 

1.punkt osadn. 
2.osada 
3.osada 
4.ślad osadnictwa 
5.osada 
 
6.punkt osadn. 

paleolit 
neolit 
epoka brązu/okres halsztacki 
okr. lateński 
późny okres wpływów rzymskich/ 
okres wędrówek ludów 
XIII w. 

 

109. Prężynka 15* 

1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 
4.ślad osadnictwa 
5.ślad osadnictwa 

paleolit 
neolit 
epoka brązu/okres halsztacki 
późny okr. lateński 
średniowiecze 

 

110. Prężynka 16 

1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.osada 
 
4.ślad osadnictwa 

neolit 
neolit 
V okres epoki brązu/okres 
halsztacki 
okr. lateński 
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

5.osada 
6.ślad osadnictwa 

faza C3–D 
średniowiecze 

111. Prężynka 17* 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 

neolit 
III okres epoki brązu 
XIII w. 

 

112. Prężynka 18* 

1.osada 
2.osada 
3.osada 
4.osada 

neolit 
epoka brązu 
późny okr. lateński 
XIII w. 

 

113. Prężynka 19* 

1.osada 
2.osada 
3.osada 
4.osada 

neolit 
III okr. epoki brązu/okres halsztacki 
późny okres wpływów rzymskich 
XIII w. 

 

114. Prężynka 20 

1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 
3.punkt osadn. 
4.punkt osadn. 
5.punkt osadn. 
6.punkt osadn. 

paleolit 
mezolit 
neolit 
III okr. epoki brązu/okres halsztacki 
późny okr. lateński 
XI – XIII w. 

 

115. Prężynka 21* 1.ślad osadnictwa paleolit ?  

116. Prężynka 22* 

1.osada 
2.punkt osadn. 
3.punkt osadn. 
4.punkt osadn. 

neolit 
epoka brązu/okres halsztacki 
późny okr. lateński 
XIII w. 

 

117. Prężynka 23* 
1.punkt osadn. 
2.osada 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
okres wpływów rzymskich 
XIV w. 

 

118. Prężynka 24* 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.osada 

epoka kamienia 
epoka brązu 
okres wpływów rzymskich 

 

119. Prężynka 25* 

1.osada 
2.osada 
3.osada 
4. ślad osadnictwa 

neolit 
epoka brązu 
okres wpływów rzymskich 
średniowiecze 

 

120. Prężynka 26* 1.ślad osadnictwa neolit  
121. Prężynka 27 1.punkt osadniczy neolit  
122. Prężynka 28* 1.ślad osadnictwa neolit  

123. Prężynka 29* 1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 

neolit 
  

124. Prężynka 30* 
1.ślad osadnictwa 
2.punkt osadniczy 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
okres halsztacki 
średniowiecze 

 

125. Prężynka 31 1.ślad osadnictwa neolit  
126. Prężynka 32 1.ślad osadnictwa XIV w.  

127. Prężynka 33 

1.ślad osadnictwa 
2. osada 
3. osada 
4.punkt osadn. 
5.punkt osadn. 
6.punkt osadn. 

neolit 
V okr. epoki brązu/okres halsztacki 
okres wędrówek ludów(faza C3–D) 
pradzieje 
XI – XII w. 
XIV – XV w. 

A 887/90 
 

128. Prężynka 34 
1.punkt osadn. 
2.osada 
3.cmentarzysko 

neolit 
okres halsztacki 
okres halsztacki 

 

129. Prężynka 35 
1.punkt osadn. 
2.punkt osadn. 
3.ślad osadnictwa 

neolit 
pradzieje 
XIV – XV w. 

 

130. Prężynka 36 1.osada faza C3–D  
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Funkcja obiektu Bliższa chronologia 

Nr 
rejestru 

131. Skrzypiec 1* 1.punkt osadniczy neolit  

132. Skrzypiec 2 1.punkt osadn. 
 

późny okres rzymski- okres 
wędrówek ludów (faza C–D)  

133. Słoków 1 1.ślad osadnictwa   

134. Słoków 2 1.ślad osadnictwa 
2.ślad osadnictwa 

pradzieje 
XIV – XV w.  

135. Trzebina 1* 1.ślad osadnictwa neolit  
136. Trzebina 2* 1.punkt osadn. epoka kamienia  
137. Trzebina 3* 1.ślad osadnictwa epoka brązu  
138. Trzebina 4* 1.ślad osadnictwa neolit  
139. Trzebina 5* 1.grodzisko ?   
140. Trzebina 6 1.punkt osadniczy XV – XVI w.  
141. Trzebina 7 1. osada 2 poł. XIII – XIV w.  
142. Trzebina 8 1.ślad osadnictwa epoka kamienia/epoka brązu  
Źródło: Urząd Gminy Lubrza 

 

5.9. Parki kulturowe 

Na terenie gminy nie ma aktualnie wyznaczonych oraz nie przewiduje się wyznaczania 

parków kulturowych. 

 

5.10.  Zagrożenia 

Na terenie gminy Lubrza głównymi zagrożeniami dla zasobów dziedzictwa kulturowego są: 

− degradacja zabudowy, 

− działania inwestycyjne bez kontroli służb konserwatorskich związane z rozbudową, 

przebudową, remontami (tynkowaniem obiektów ryglowych), wymianą stolarki 

okiennej, wymianą pokrycia dachów, remonty częściowe, nowe otwory okienne  

i drzwiowe, 

− brak nadzoru, 

− brak ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

− lokalizowanie nowych obiektów bez uwzględnienia istniejącej substancji zabytkowej, 

− wtórne podziały własnościowe i geodezyjne zespołów rezydencjonalnych, 

− niszczenie zabytków archeologicznych, w tym samowolnie realizowane prace 

budowlane i ziemne, 

− ingerencja w krajobraz poprzez zabudowę terenów otaczających obiekt zabytkowy, 

− lokowanie wtórnych dominant przestrzennych np. elektrowni wiatrowych, 

− postępująca degradacja zabudowy zespołów, zwłaszcza folwarcznych z zanikaniem 

zabudowy, 

− pogarszający się stan techniczny obiektów sakralnych. 
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5.11.  Ochrona 

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków niezbędne jest: 

− ochrona zabytków i stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

oraz obejmowanie ochroną prawną obiektów i stanowisk nie wpisanych do rejestru 

poprzez ustalenia planów miejscowych, 

− prowadzenie działalności inwestycyjnej i rolniczej z dbałością o dziedzictwo 

kulturowe, w tym stanowiska archeologiczne, 

− zachowanie charakteru zabudowy oraz dostosowania nowej zabudowy do zabudowy 

historycznej w obrębie całej gminy ze szczególną troską o obszary wpisane  

do rejestru zabytków, 

− zachowanie historycznych układów ruralistycznych oraz ich ochrona poprzez 

ustalenia w planach miejscowych, 

− podnoszenie świadomości lokalnej co do wartości spuścizny historycznej 

oraz jej wpływu na turystykę i agroturystykę, 

− zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 

decydujących o tożsamości gminy. 

6. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym 
lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów 
priorytetowych 

Ze względu na brak obowiązującego audytu krajobrazowego w studium nie zawarto zapisów 

dotyczących rekomendacji, wniosków oraz ustaleń wynikających z audytu krajobrazowego 

(art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

7. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona 
ich zdrowia 

7.1. Ludność11 

Według Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. w gminie Lubrza zamieszkiwało  

4575 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła ok. 55 osób/km². Według Narodowego 

Spisu Powszechnego 2011 r. w gminie Lubrza zamieszkiwało 4429 osób. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosiła ok. 53 osób/km². Na podstawie danych ze spisów powszechnych 

zauważalny jest spadek liczby mieszkańców. Zestawiając te dane z danymi z lat 2012-2017, 

zauważalne jest utrzymywanie się liczby mieszkańców na podobnym poziomie wahającym 

się od 4360 do 4386. Według danych na dzień 31.12.2017 gminę Lubrza zamieszkiwało 

4376 osób. W porównaniu do roku 2002, liczba mieszkańców gminy zmalała o 10 osób. 

                                                 
11

 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2011-2017 
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Wskaźnik średniej gęstość zaludnienia pozostaje na podobnym poziomie  

od 2012 roku. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w gminie Lubrza z ostatnich 5 lat 

wyłącznie w 2014 roku był dodatni i wyniósł 3,21, w pozostałych latach był ujemny i wynosił 

od -5,3 do -0,92 w 2017 r. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje  

na starzenie się społeczności lokalnej. Zgodnie z danymi GUS udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym pozostał niezmienny i zarówno roku 2012, jak i 2018 wyniósł 17,9% 

ludności ogółem. W tym samym czasie udział osób w wieku produkcyjnym zmniejszył się  

z 65,1% do 62,4%, a udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17% do 19,7%. 

 

7.2. Migracje12 

W gminie Lubrza w latach 2012-2017 obserwowane jest zróżnicowane saldo migracji. 

Początkowy odpływ mieszkańców zrównoważył ich przypływ w ostatnich latach, w związku  

z czym saldo migracji na przestrzeni analizowanych 5 lat wyniosło 0. Według danych GUS 

największy w ostatnich latach przypływ mieszkańców wyniósł +14 (2017 r.), a największy 

odpływ -14 (2012 r.). Zauważalny jest charakter wewnętrzny migracji, w ostatnich latach 

wymeldowania za granicę znacznie się zmniejszyły. 

 

7.3. Struktura gospodarki13 

Zgodnie z danymi GUS z lat 2012-2017 w gminie Lubrza wzrosła liczba podmiotów 

gospodarczych. Na koniec roku 2012 w gminie funkcjonował 262 podmioty,  

a na koniec 2016 roku liczba ta wzrosła do 271, z czego aż 96% stanowią podmioty 

gospodarcze sektora prywatnego. Ponad 78% wszystkich podmiotów stanowią osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spośród wszystkich podmiotów 

gospodarczych blisko 30% zostało sklasyfikowanych w grupie: przemysł i budownictwo,  

7% w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Pozostałe podmioty gospodarcze  

– ok. 63%, nie zostało zakwalifikowane do powyższych branż. 

 

7.4. Bezrobocie14 

Zgodnie z danymi GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 roku w gminie 

Lubrza wyniosła 158 osób, co stanowiło 5,8% wszystkich mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwowany jest stały spadek liczby 

bezrobotnych. Najwyższy poziom bezrobocia w badanym okresie wystąpił w 2013 roku, 

gdy udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym wyniósł 10,7%. 

 

                                                 
12

 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2012-2017 
13

 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2012-2016 
14

 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2012-2017 
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7.5. Edukacja15 

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują 3 placówki wychowania przedszkolnego: w Lubrzy, 

Trzebini i Nowym Browińcu. W zakresie szkolnictwa podstawowego, na terenie gminy 

znajdują się 2 szkoły podstawowe: w Lubrzy i Dytmarowie. 

Współczynnik skolaryzacji brutto16 dla szkolnictwa podstawowego na koniec roku 2016 

wyniósł 92,25%. 

Młodzież ponadgimnazjalna uczęszcza głównie do szkół zlokalizowanych na terenie 

Prudnika, Nysy i Opola. 

 

7.6. Opieka medyczna 

Na terenie gminy funkcjonują Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Przychodnia 

Lekarska Optima w Dytmarowie. 

W przypadku specjalistycznych usług medycznych mieszkańcy udają się do ośrodków  

i placówek służby zdrowia w Prudniku, Białej i Opolu. Pierwsza pomoc medyczna w ramach 

Zintegrowanego Systemu Ratownictwa zlokalizowana jest poza terenem gminy w Prudniku. 

W przypadku konieczności hospitalizacji mieszkańcy korzystają przede wszystkim z usług 

Szpitala Powiatowego w Prudnik, jak również ze Szpitala w Opolu. 

W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy zaopatrują się w aptekach 

poza terenem gminy. 

W gminie Lubrza brak jest jednostek opiekuńczych zapewniających opiekę społeczną  

w placówkach stacjonarnych, tzn. domów starców, domów dziecka, domów samotnej matki, 

noclegowni. W budynku Urzędu Gminy w Lubrzy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, 

zapewniający opiekę doraźną osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz Gminna 

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

7.7. Kultura i sport 

Głównym organizatorem w zakresie kultury i sportu jest Gminny Ośrodek Kultury  

pod zarządem którego są: 

− Biblioteka Publiczna w Lubrzy, 

− Biblioteka Publiczna w Prężynce, 

− Biblioteka Publiczna w Trzebinie, 

− Biblioteka Publiczna w Olszynce, 

− Biblioteka Publiczna w Dytmarowie, 

                                                 
15 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2012-2016 
16 Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia 
(niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania. 
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− Wiejski Dom Kultury w Prężynce, 

− Wiejski Dom Kultury w Trzebinie, 

− Wiejski Dom Kultury w Olszynce, 

− Wiejski Dom Kultury w Skrzypcu, 

− Klub w Krzyżkowicach, 

− Klub w Nowym Browińcu, 

− Klub w Lubrzy, 

− Świetlica w Laskowicach, 

− Świetlica w Jasionie, 

− Świetlica w Słokowie. 

Podstawowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na obszarze gminy Lubrza są: 

− boisko sportowe usytuowane w Lubrzy, Dytmarowie i Trzebinie, 

− boisko wielofunkcyjne w Lubrzy, 

− boiska sportowe, usytuowane w Prężynce, Krzyżkowicach, Olszynce, Nowym 

Browińcu, Jasionie i Słokowie. 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2015 r. na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby 

sportowe skupiające łącznie 112 członków.17 

 

7.8. Turystyka 

Zgodnie z danymi GUS na terenie gminy nie funkcjonują turystyczne obiekty noclegowe. 

Najważniejszym atutem gminy Lubrza w kontekście rozwoju turystyki jest położenie  

na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo, w szczególności z uwagi  

na występujące formy ochrony przyrody wymienione w rozdziale 11. Do innych ważnych 

pod względnym wypoczynkowym i turystycznym cech gminy należy zaliczyć: 

− atrakcyjną rzeźbą terenu (górską i podgórską) oraz korzystne cechy klimatu lokalnego, 

sprzyjającym rekreacji i wypoczynkowi; 

− warunki przyrodnicze zapewniające rozwój kwalifikowanych form wypoczynku 

weekendowego, w tym szczególnie turystyki pieszej i rowerowej, hipicznej 

oraz lecznictwa uzdrowiskowego na bazie wystąpienia wód mineralnych w Trzebinie; 

− wysokie walory krajobrazu kulturowego wsi położonych w południowo-zachodniej  

i centralnej części gminy, tzn. wsi Trzebina, Dytmarów, Skrzypiec i Olszynka,  

przy czym brak jest w nich znaczących kulturowo obiektów zabytkowych; 

− dobre położenie na międzyregionalnych ciągach komunikacji drogowej (DK40 i DK41) 

oraz na ich skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi zapewniającymi powiązania 

regionalne; 

                                                 
17

 Na podstawie danych GUS, BDL, stan na 31 XII 2016 r. 
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− położenie w strefie przygranicznej z regionami turystycznymi Czech. 

 

Szlaki turystyczne 

Sieć tras rowerowych na obszarze gminy Lubrza obejmuje około 43 km tras rowerowych  

o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Prowadzi ona przez najatrakcyjniejsze obszary 

gminy, zapewniając powiązania zewnętrzne z Wzgórzem Klasztornym w gminie Prudnik 

oraz Republiką Czeską, przez przejście graniczne Trzebina-Bartultovice. Szlak przebiega 

przez 7 z 11 wsi gminy (Trzebina, Skrzypiec, Lubrza, Olszynka, Laskowice, Dytmarów, 

Krzyżkowice). Jej okrężny charakter sprawia, że do pozostałych miejscowości gminy,  

na określonych odcinkach, odległość jest nie większa niż kilka kilometrów (Jasiona, 

Prężynka, Słoków, Nowy Browiniec). 

Przez teren gminy przebiega trasa turystyczna relacji Biała – Dobroszewice – Lubrza – 

Prudnik – Głuchołazy. 

 

7.9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z uniwersalnym 
projektowaniem 

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w powiązaniu z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez uniwersalne projektowanie należy 

rozumieć uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), uwzględniane w szczególności w celu spełnienia 

minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Zgodnie z art. 2 Konwencji „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie 

produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, 

w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych 

dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. 

W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami należy: 

- zapewnić wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne 

budynków, 

- instalować urządzenia lub zastosować środki techniczne i rozwiązania 

architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 
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- zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

- zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 

- zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji  

lub ich uratowania w inny sposób. 

8. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Położenie geograficzne gminy Lubrza w rejonie rzeki Prudnik wpływa na zagrożenie 

podtopieniami i powodziami na jej obszarze. Wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi  

raz na 10 lat i raz na 100 lat oraz obszary zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat. 

Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych zakładów potencjalnie zagrożonych 

wystąpieniem poważnych awarii. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej mienia należy do obowiązków policji oraz straży 

pożarnej. Zagrożenie pożarowe obejmuje kompleksy leśne oraz tereny wiejskie.  

Nad bezpieczeństwem ludności na terenie gminy sprawuje pieczę Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, jak również Ochotnicze Straże Pożarne  

w Lubrzy, Dytmarowie, Trzebinie, Prężynce i Nowym Browińcu oraz Komenda Powiatowa 

Policji w Prudniku. 

9. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

W 1998 roku opracowana została „Strategia Ekorozwoju Gminy Lubrza”, zatwierdzona 

Uchwałą Nr VI/45/99 z dnia 26 marca 1999 r., w której przewidziano główne działania 

przewidziane do realizacji: 

Środowiskowe 

1. Czyste wody powierzchniowe i gruntowe 

− budowa kanalizacji w gminie 1999-2015 

− edukacja ekologiczna mieszkańców 1999-2010 

− egzekwowanie przepisów ochrony środowiska 1999-2010 

2. Bezpieczeństwo powodziowe 

− monitoring krajowy i regionalny oraz system ostrzegania przeciwpowodziowego 1999-

2010 

− koncepcja budowy zbiorników Retencyjnych na rzece Prudnik „Jasiona” 2015 

− koncepcja budowy zbiornika retencyjnego „Dytmarów” 2014 

− melioracja cieków wodnych z zachowaniem walorów przyrodniczych 1999-2010 
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3. Krajobraz o wysokich walorach 

− koncepcja budowy zbiorników retencyjnych o walorach rekreacyjnych 2014 

− zasadzenia śródpolne wzdłuż dróg, zalesianie nieużytków 1999-2005 

4. Poziom hałasu w odpowiednich normach 

− obwodnica Lubrzy 2001 

− nasadzenia wzdłuż szlaków komunikacyjnych 1999-2001 

− naprawa nawierzchni dróg gminnych 1999-2010 

5. Niezdegradowanie gleby 1999-2015 

− budowa kanalizacji gminy 2004-2014 

− poprawa jakości gleb 2000 

− nasadzenia śródpolne 2005 

6. Zmniejszona ilość odpadów komunalnych 

− minimalizacja i segregacja odpadów komunalnych 2000-2005 

7. Czyste powietrze 

− gazyfikacja gminy 2000-2016 

− modernizacja systemów grzewczych w budynkach należących do UG 2000-2005 

− nasadzenia wzdłuż szlaków komunikacyjnych 1999-2005 

8. Duża bioróżnorodność 

− inwentaryzacja przyrodnicza gminy 2000 

− pielęgnacja parków wiejskich 1999-2007 

− nasadzenia śródpolne wzdłuż dróg, zalesienia nieużytków 1999-2005 

− zorganizowanie punktu celnego gatunków Konwencji Waszyngtońskiej (równolegle  

z budową przejścia granicznego) 2002-2006 

 

Gospodarcze 

1. Prawidłowo funkcjonujący lokalny rynek produktów rolnych 

− grupy producenckie – (powołane) 1999 

− działanie Zrzeszenia i Grup Producenckich 1999-2010 

2. Dobrze rozwinięta przedsiębiorczość 

− powstanie w gminie zespołu ds. Infrastruktury przygranicznej 1999-2010 

− doradztwo i szkolenia dla zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości 2000-2010 

− program rozwoju agroturystyki w gminie Lubrza 

− promocja gminy ukierunkowana na przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych 2000-

2010 

3. Wysoka świadomość społeczności lokalnej dotycząca zachodzących zmian 

gospodarczych 
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− program edukacyjny dotyczący zachodzących zmian gospodarczych dla mieszkańców 

2001-2010 

4. Działająca instytucja wspierająca rozwój gminy Centrum Rozwoju i Promocji Gminy 

− utworzenie Centrum Rozwoju i Promocji Gminy 1999 

− działanie Centrum 2000-2010 

 

Społeczne 

1. Wyższy poziom świadomości społecznej i ekologicznej 

− realizacja gminnego programu edukacji społecznej i ekologicznej w szkołach  

i przedszkolach gminy 1999-2010 

− realizacja działań ukierunkowanych na edukacje społeczną i ekologiczną mieszkańców 

1999 

− kontynuacja programu „Odnowa Wsi” 2000 

− egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o zachowywaniu porządku i czystości  

w gminie, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska 2002-2010 

2. Lider w każdej wsi – ludzie aktywni społecznie 

− zidentyfikowanie liderów w poszczególnych sołectwach 2000 

− szkolenia przygotowujące liderów 2000-2010 

− wspieranie przez gminę działań z zakresu kultury i kultury fizycznej 

− utrzymanie przez gminę bazy lokalnej służącej mieszkańcom i liderom 1999-2000 

− pokazywanie liderom i mieszkańcom pozytywnych wzorców aktywności społecznej 

2010 

− wspieranie działań zmierzających do tworzenia kół zainteresowań, klubów, 

stowarzyszeń. 

3. Odpowiedni do potrzeb usług medycznych 

− profilaktyka zdrowotna 1999-2010 

− utworzenie punktu aptecznego 

− odtworzenie punktów ambolatoryjnych 2000-2010 

4. Niski wskaźnik bezrobocia 

− stymulowanie rozwoju działalności dodatkowej w gospodarstwach rolnych 1999-2010 

− doradztwo i szkolenia dla chętnych podejmujących działalność gospodarczą  

i poszukujących pracy 1999-2010 

− stymulowanie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy 1999-2010 

− zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych 

− ułatwienia w dostępie do środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 2001-2010 
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− szkoły gminne kształcące zgodnie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi 1999-

2010 

− wspieranie zdolnych absolwentów i młodych talentów 1999-2010 

5. Mały wskaźnik emigracji młodzieży ze wsi 

− łatwy dostęp do terenów uzbrojonych pod budownictwo dla młodych ludzi 1998-2010 

− podnoszenie jakości życia poprzez infrastrukturę techniczną 

 

Zarządzania 

1. Zwiększone dochody gminy środkami pozabudżetowymi i dochodami własnymi 

− okresowe preferencje dla podmiotów rozpoczynających nową działalność gospodarczą 

1999 

− powołanie centrum Rozwoju Gminy Lubrza 1999 

− informacja i szkolenia o możliwości pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych 

1999-2010 

− informowanie mieszkańców o możliwościach pozyskiwania środków i kredytów 

− podejmowanie inicjatyw z gminami ościennymi 1999-2010 

− udział mieszkańców w realizacji inwestycji 1999-2010 

2. Ład przestrzenny 

− opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy 1999 

− uczestnictwo mieszkańców, liderów i Rad Sołeckich w pracach nad założeniami  

do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1999 

− zabudowa dostosowana do krajobrazu i uwarunkowań historyczno-kulturowych 1999 

− egzekwowanie prawa w stosunku do samowoli budowlanych 1999-2010 

3. Aktywni radni i mieszkańcy znający zasady funkcjonowania gminy 

− szkolenie radnych i miejscowych liderów 1999-2010 

− odpowiednia komunikacja gminy z mieszkańcami 1999-2010 

− powołanie Młodzieżowej Rady Gminy 1999 

− wspieranie organizacji imprez lokalnych 1999-2010 

− wspieranie inicjatyw lokalnych 1999-2010 

4. Pracownicy gminy dobrymi specjalistami 

− specjalistyczne szkolenia i kursy dla pracowników 

− premie i nagrody dla pracowników 

− przyjmowanie do pracy w Urzędzie Gminy pracowników dobrze wykwalifikowanych 

− okresowe oceny pracowników 
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5. Dobra współpraca Rad Sołeckich z Radą Gminy 

− wspólne spotkania dyskusyjno-szkoleniowe radnych z Radami Sołeckimi 1999-2010 

− włączenie członków Rad Sołeckich i sołtysów do pracy w komisjach Rady Gminy 1999-

2010 

− konkursy dla sołtysów i Rad Sołeckich 2000-2010 

− własne środki Rad Sołeckich w budżecie gminy 2000-2010 

Strategia rozwoju jest dokumentem, który wymaga aktualizacji. 

 

W 2016 opracowana została Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 

Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 r., przyjęta uchwałą Rady Powiatu  

w Nysie nr XV/149/16 z dnia 23 marca 2016 r., jej celem było stworzenie podstawowego 

dokumentu strategicznego, wyznaczającego perspektywy i kierunki współpracy w ramach 

Partnerstwa. Początkiem historii Partnerstwa Nyskiego 2020 było podpisanie listu 

intencyjnego pomiędzy dwoma samorządami terytorialnymi: gminą Nysa i powiatem nyskim. 

Miało to miejsce 19 lipca 2012 roku i było motywowane dążeniem do nawiązania formalnej 

współpracy. Następnie do PN2020 zapraszano kolejne samorządy z obszaru powiatów: 

nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego oraz brzeskiego, wskutek czego nastąpiło podpisanie 

umowy partnerskiej, które miało miejsce 25 marca 2013 roku. Misją OF PN2020 jest 

podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom, przedsiębiorcom  

i osobom odwiedzającym OF PN2020 usług społecznych na wysokim poziomie, 

odpowiednich warunków nauki, pracy i aktywnego wypoczynku przy jednoczesnym 

racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i potencjału lokalnego do rozwoju 

innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Podczas prac nad Strategią posługiwano się 

podziałem na trzy obszary rozwojowe: obszar społeczny, obszar zasobów i potencjałów 

oraz obszar gospodarki i rynku pracy. Dla powyższych obszarów wyznaczono następujące 

cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1. Rozwinięte usługi społeczne odpowiadające potrzebom mieszkańców: 

1.1. Zapewnione warunki życia odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, 

1.2. Wysoki poziom usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, 

1.3. Rozwinięty i dostosowany do potrzeb mieszkańców system opieki i pomocy społecznej, 

1.4. Zwiększony poziom dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolnego  

dla mieszkańców. 

Cel strategiczny 2. Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego: 

2.1. Rozwinięty kapitał ludzki, 

2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego wśród mieszkańców. 

Cel strategiczny 3. Rozwinięta infrastruktura techniczna: 

3.1. Wzrost poziomu dostępu do infrastruktury technicznej, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 68



 

 - 61 - 

3.2. Wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej. 

Cel strategiczny 4. Wzrost poziomu wykorzystania istniejących potencjałów: 

4.1. Wysoki poziom zachowania i wykorzystania potencjału przestrzennego, 

4.2. Wysoki poziom zachowania i wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

4.3. Wzrost poziomu wykorzystania potencjału turystycznego i transgranicznego. 

Cel strategiczny 5. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego: 

5.1. Wysoki poziom przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, 

5.2. Zwiększony poziom wykorzystania zasobów lokalnych do rozwoju gospodarki,  

w tym rolnictwa i przetwórstwa, 

5.3. Wzrost poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, 

5.4. Wzrost poziomu kooperacji, 

5.5. Niski poziom bezrobocia, 

5.6. Rozwinięta i spójna promocja. 

 

Rozwój gminy Lubrza uwzględniony zostały również na szczeblu powiatowym  

w opracowanej w 2017 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030”, 

zatwierdzonej Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku nr XXXVI/239/2017 z dnia  

30 czerwca 2017 r., w której uznano, że misją powiatu jest zwiększenie szans 

indywidualnego rozwoju swoich mieszkańców poprzez wzajemne zaufanie, rozwiązywanie 

problemów w sposób kompleksowy, orientację na przyszłość i współdziałanie. W strategii 

określono cele strategiczne powiatu: 

− powiat prudnicki obszarem wysokości życia (cele priorytetowe: aktywna wspólnota 

lokalna, wysoka jakość usług publicznych, dobry stan środowiska), 

− powiat prudnicki obszarem aktywnym gospodarczo (cele priorytetowe: rozwinięty 

rynek pracy w przestrzeni Powiatu Prudnickiego, zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego), 

− powiat prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz partnerski  

(cel priorytetowy: budowa oraz wzmacnianie partnerskich struktur zarządzania 

Powiatem Prudnickim). 

W rozwoju gminy Lubrza uwzględniono ustalenia „Strategii Rozwoju Województwa – 

Opolskie 2030” przyjętego przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą 

nr XXXIV/355/2021 z dnia 4 października 2021 r., w której wypracowano model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej województwa oraz przyjęto model policentrycznego rozwoju,  

jako optymalny i pożądany wobec aktualnych wyzwań rozwojowych. Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej odzwierciedla terytorialny wymiar projektowanych działań 

rozwojowych, wskazując obszary realizacji określonej polityki przestrzennej. Adresatem  

tej polityki są obszary funkcjonalne, tj. obszary wyróżniające się intensywnymi i otwartymi 
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systemami powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych 

cechami geograficznymi. Uznając osadzenie polityki rozwoju w zróżnicowanej funkcjonalnie 

przestrzeni regionu jako sposób efektywnego kształtowania pożądanych przeobrażeń 

struktury, model wskazuje na cele oraz rekomendacje rozwoju przestrzennego. 

W strategii określono cele polityki przestrzennej i rekomendacje dla Obszaru Strategicznej 

Interwencji Subregion południowy: 

- kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego, 

- ochrona i poprawa jakości środowiska oraz walorów krajobrazowych, 

- ochrona wysokiego potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 

- wielofunkcyjny rozwój węzłowych ośrodków rozwoju, 

- wzmocnienie funkcji kulturowych, 

- wzmocnienie konkurencyjności zagospodarowania, 

- wzmocnienie odporności przestrzeni na zagrożenia naturalne, 

- wzmocnienie potencjału energetycznego, 

- wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych, 

- zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa powodziowego, 

- poprawa ładu przestrzennego. 

 

9.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

9.1.1. Analizy ekonomiczne 

Budżet gminy Lubrza zasilany jest z następujących źródeł: 

− podatków i opłat – od nieruchomości, rolnych, leśnych, od środków transportu,  

od spadków i darowizn, opłat targowych, opłat skarbowych, 

− udziałów w podatkach dochodowych – część podatku dochodowego płaconego 

przez mieszkańców lub firmy, 

− subwencji – środki pochodzące z budżetu państwa, na finansowanie miasta i gmin 

bez wskazania celu, na jaki mają być przeznaczone, 

− dotacji – środki pochodzące od innych podmiotów, w tym z budżetu państwa muszą 

być wykorzystywane na określony cel, 

− dochodów pozostałych – najem i dzierżawa budynków i gruntów, sprzedaż 

nieruchomości, darowizny. 

Dochody własne gminy Lubrza, składające się z podatków, opłat, udziałów w podatkach 

dochodowych oraz dochodów z majątku, na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rosną. 
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Analizując dane GUS18 za lata 2011-2016, dochody gminy w 2016 r. były o blisko 50% 

wyższe w porównaniu do 2010 r. i wyniosły ponad 5,5 mln zł. 

Również subwencje ogólne zasilające budżet gminy na przestrzeni ostatnich lat prezentują 

systematyczny wzrost. W porównaniu do 2011 roku, w 2016 roku wzrost ten wyniósł 33%. 

Wysokość subwencji w 2016 r. wyniosła ponad 5,4 mln zł. 

Wysokości dotacji charakteryzuje duże zróżnicowanie w poszczególnych latach,  

co wynika m.in. z prowadzonych aktualnie inwestycji i programów. W latach 2011-2016 

dotacje wynosiły od 1,7 mln zł do 3,8 mln zł. Łącznie dochody gminy Lubrza na przestrzeni 

lat 2011-2016 kształtowały się korzystnie i prezentowały stały poziom. 

Z ww. środków finansowane są: 

− oświata i wychowanie: przedszkola i szkoły podstawowe, 

− administracja: funkcjonowanie rady miejskiej, funkcjonowanie urzędu miejskiego, 

promocja gminy, 

− drogi i chodniki: przebudowa dróg, remonty dróg i chodników, odśnieżanie dróg, 

− kultura i sport: prowadzenie ośrodka kultury i biblioteki, prowadzenie muzeum, 

renowacja zabytków miejskich, utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez 

kulturalnych i sportowych, 

− pomoc społeczna: wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata dodatków mieszkaniowych 

oraz zasiłków, dożywianie uczniów, 

− gospodarka komunalna: dostarczanie wody, oczyszczanie ścieków, sprzątanie ulic, 

oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, 

− bezpieczeństwo publiczne: funkcjonowanie straży miejskiej, funkcjonowanie 

ochotniczej straży pożarnej, 

− pozostałe wydatki: utrzymanie miejskich budynków, przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

zakup gruntów pod inwestycje miejskie, utrzymanie cmentarza komunalnego. 

W badanym okresie od 2011 do 2016 roku wydatki gminy tylko w jednym roku przewyższyły 

dochody. W pozostałych latach wydatki były niższe od dochodów od 2% do 8%. 

Dokumentem prezentującym planowane dochody i wydatki gminy w kolejnych latach jest 

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Uchwałą nr XXX/213/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Rada 

Gminy Lubrza przyjęła wieloletnią prognozę finansową, obejmującą dochody i wydatki 

bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu  

lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób 

finansowania spłaty długu. Planowane wydatki bieżące uwzględnione w planie nie są 

wyższe, niż planowane dochody bieżące. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również 

prognozę kwoty długu. Prognoza spłaty długu obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną 

                                                 
18

 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2011-2016 
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spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zgodnie z prognozą  

od 2019 roku planowane jest zwiększanie dochodów gminy. Wydatki gminy początkowo 

zostaną zmniejszone, a następnie będą systematycznie wzrastać, zbliżając się w końcowych 

latach prognozy do poziomu dochodów, co zostało zobrazowane na wykresie 1 

 

Wykres 1 Prognoza wydatków i dochodów gminy Lubrza na lata 2018-2021 
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Wydatki ogółem zobrazowane na powyższym wykresie zawierają wydatki bieżące 

oraz wydatki majątkowe. Wydatki bieżące, na przestrzeni lat objętych prognozą, wynoszą 

średnio od 83% do 99% wszystkich wydatków gminy Lubrza. Zgodnie z ustawą z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące jednostek budżetowych 

obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach 

budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów 

i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek 

budżetowych i realizacji ich zadań statutowych, jak również koszty zadań zleconych  

do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych,  

z wyłączeniem organizacji pozarządowych. Natomiast wydatki majątkowe obejmują: wydatki 

na zakup i obcięcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatki 

inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie 

lub dofinansowywanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Do roku 2022 

zaplanowana została całkowita spłata zadłużenia. Wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości jest dodatni i wynosi od 1% do 3% 

więcej niż wydatki ogółem rocznie, co pozwala przyjąć, iż istnieją możliwości finansowania 

zadań własnych na nowych terenach. 
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9.1.2.  Analizy środowiskowe 

Stan środowiska na terenie gminy Lubrza został opisany szczegółowo w rozdziale 3.  

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach strategicznych dla gminy, 

przy uwzględnieniu analizy uwarunkowań, na potrzeby niniejszego opracowania została 

sporządzona analiza SWOT dla obszaru uwarunkowań środowiskowych, która przedstawia 

się następująco: 

Mocne strony to między innymi: 

− walory przyrodnicze i krajobrazowe, 

− urodzajne gleby, 

− wydajne rolnictwo, 

− czyste i niezdegradowane środowisko, 

− rozwinięta infrastruktura wodna, 

− brak przemysłu uciążliwego dla środowiska, 

− położenie w rejonie przygranicznym, 

− dostępność dużych ośrodków miejskich (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik). 

Słabe strony to między innymi: 

− słabe wykorzystanie walorów krajobrazowych, 

− duży ruch samochodowy, 

− stan techniczny infrastruktury drogowej, 

− niewystarczająca sieć tras pieszych i rowerowych, 

− brak sieci kanalizacyjnej i gazowniczej, 

− mała ilość zorganizowanych terenów rekreacyjnych. 

Szanse to między innymi: 

− wykorzystanie terenów pokopalnianych na cel sportu i rekreacji, 

− rozwijanie różnych form turystyki i agroturystyki poprzez wykorzystanie walorów 

krajobrazowych, w tym w kierunku tworzenia całorocznej oferty turystycznej, 

− podjęcie działania w kierunku wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, 

− umożliwienie rozwoju przemysłu nieuciążliwego dla środowiska i zamierzeń  

o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, 

− stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych systemów wytwarzania energii: 

słonecznej i wodnej, 

− poprawa stanu infrastruktury drogowej, 

− modernizacja i rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

− system wsparcia instytucjonalnego dla inwestorów krajowych i zagranicznych 

pobudzający rozwój gospodarczy gminy, 
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− promocja gminy, współpraca z sąsiednimi gminami w celu stworzenia wspólnej oferty 

turystycznej, 

− dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym skanalizowanie  

i gazyfikacja gminy. 

Zagrożenia to między innymi: 

− brak zrównoważonego rozwoju uwzględniającego potrzebę ochrony środowiska, 

− niestabilna polityka podatkowa i finansowa państwa, 

− degradacja środowiska naturalnego – brak konkretnych rozwiązań, 

− zanieczyszczenie powietrza, wód, 

− zagrożenie powodziowe występujące na terenie gminy, 

− budowa zakładów produkcyjnych szkodliwych dla środowiska, 

− ograniczenia prawne wynikające z przepisów prawnych dotyczących ochrony 

przyrody i zabytków, 

− zwiększenie ruchu samochodowego, 

− brak systemu zachęt dla wyboru proekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych. 

9.1.3.  Analizy społeczne 

Warunki i jakość życia mieszkańców na terenie gminy Lubrza zostały opisane szczegółowo 

w rozdziale 7. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach strategicznych gminy 

Lubrza, przy uwzględnieniu analizy uwarunkowań, na potrzeby niniejszego opracowania 

została sporządzona analiza SWOT dla obszaru uwarunkowań społecznych, która 

przedstawia się następująco: 

Mocne strony to między innymi: 

− położenie w rejonie przygranicznym, 

− dostępność dużych ośrodków miejskich (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik), 

− walory turystyczne i krajobrazowe, 

− potencjał kulturowy, obiekty zabytkowe, 

− aktywność mieszkańców w sferze przedsiębiorczości. 

Słabe strony to między innymi: 

− spadek liczby mieszkańców, 

− starzenie się społeczeństwa, 

− ochrona zabytków, 

− brak wiodących zakładów pracy, 

− brak rozwoju idei produktu lokalnego, 

− świadomość ekologiczna mieszkańców. 
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Szanse to między innymi: 

− stworzenie nowych miejsc pracy, 

− stworzenie systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, 

− stworzenie warunków dla rozwoju różnych form turystyki i rekreacji, 

− rozwój agroturystyki i turystyki kwalifikowanej, 

− stwarzanie warunków do wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację, 

− przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

− tworzenie warunków dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji 

społecznych, 

− podjęcie działań w kierunku rozbudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej, 

− wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej, 

− poprawa warunków życia mieszkańców, 

− system wsparcia instytucjonalnego dla inwestorów krajowych i zagranicznych 

pobudzający rozwój gospodarczy gminy, 

− dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

− usprawnienie komunikacji pomiędzy miejscowościami, 

− wielofunkcyjny rozwój gminy. 

Zagrożenia to między innymi: 

− niedostateczne dostosowanie profili kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki  

i lokalnego rynku pracy, 

− słaba współpraca z gminami sąsiednimi, 

− silna konkurencja na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, 

− pogarszające się warunki bytowe ludności, 

− powiększanie się rozwarstwienia społecznego, 

− spadek liczby mieszkańców, 

− wzrost bezrobocia, 

− występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących liczne straty 

na różnych płaszczyznach, 

− zanieczyszczenie środowiska, 

− ograniczenia prawne wynikające z przepisów prawnych dotyczących ochrony 

przyrody i zabytków, 

− brak funduszy zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowych obiektów znajdujących 

się w rękach prywatnych, 

− brak systemu zachęt dla wyboru proekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych. 
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9.2. Prognozy demograficzne 

Zgodnie z danymi demograficznymi19 dla obszaru gminy Lubrza, zamieszczonymi  

w tabeli nr 8, od 2008 roku do 2017 roku zaobserwować można ogólny spadek liczby 

mieszkańców, który podyktowany jest zarówno ujemnym przyrostem naturalnym,  

jak i saldem migracji w większości lat. 

Tabela 8 Zestawienie liczby mieszkańców, przyrostu naturalnego i salda migracji na podstawie 

danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

Rok 
Liczba 

mieszkańców 
Przyrost 
naturalny 

Saldo 
migracji 

2008 4425 1 -11 
2009 4400 4 -27 
2010 4431 12 11 
2011 4392 -26 -13 
2012 4386 -23 -14 
2013 4363 -17 6 
2014 4360 14 -10 
2015 4363 -23 0 
2016 4370 -12 9 
2017 4376 bd bd 

 

Na podstawie powyższych danych ustalono, że od roku 2008 do 2017 liczba mieszkańców 

gminy Lubrza spadła o ok. 1,1%. Poniższy wykres nr 2 przedstawia zestawienie liczby 

ludności na przestrzeni lat 2008-2017, wraz z wyliczoną linią trendu, która obrazuje spadek 

liczby ludności w badanym okresie z odchyleniami w poszczególnych latach,  

w tym nieznacznym wzrostem liczby mieszkańców od 2014 r. 

 

                                                 
19 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2008-2017 
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Wykres 2. Liczba ludności gminy Lubrza w latach 2008-2017 
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Na podstawie wyliczonej linii trendu oszacowano prognozę demograficzną na lata  

2018-2048, którą przedstawia poniższy wykres nr 3. Zgodnie z wyliczeniami 

przy zachowaniu obecnego trendu nakreślonego powyżej, liczba mieszkańców gminy Lubrza 

w pierwszym okresie może nieznacznie wzrosnąć, jednak finalnie będzie spadać. Poniższy 

wykres obrazuje szacowane zmiany liczby ludności dla gminy Lubrza w ciągu kolejnych  

30 lat. Na podstawie przeprowadzonego prognozowania można uznać, że w roku 2048, przy 

założeniu dotychczasowego trendu liczba ludności gminy będzie wynosić ok. 4 320 osób. 

Wykres 3. Prognoza demograficzna dla gminy Lubrza na lata 2018-2048 
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Powyżej przedstawiona analiza pokrywa się z Prognozą ludności na lata 2014-2050 

opracowaną dla powiatów przez Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z którą w latach  
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2018-2048 liczba ludności powiatu prudnickiego spadnie o ok. 26%, w tym dla obszarów 

wiejskich o ok. 22,5%. Ponieważ prognoza demograficzna GUS została sporządzona  

dla powiatów, w tym przypadku dla powiatu prudnickiego, w skład którego wchodzą 4 gminy 

cechujące się różnymi uwarunkowaniami rozwojowymi i krajobrazowymi, w tym również  

3 miasta – Biała, Głogówek i Prudnik, przyjęto, że analiza zaprezentowana w niniejszym 

rozdziale jest bardziej dokładna, w związku z czym może stanowić podstawę do dalszych 

obliczeń, których wyniki zaprezentowane są w dalszej części rozdziału. 

 

9.3. Możliwość finansowania przez gminę inwestycji służących realizacji zadań 
własnych gminy 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym każda gmina wykonując zadania  

i kompetencje działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd gminy 

realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, ale tylko te, których wykonywanie 

nie jest zastrzeżone dla innych podmiotów, zgodnie z zasadą domniemania kompetencji. 

Takie określenie zakresu działania daje władzom lokalnym możliwość podejmowania działań 

innowacyjnych, stwarzających korzystne warunki rozwoju gminy. Zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. Jedną z kategorii spraw, jakie obejmują zadania własne gminy, 

jest infrastruktura techniczna. Szczegółowo zadania własne z zakresu infrastruktury 

technicznej można podzielić na zadania dotyczące: 

− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

− kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości  

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

− wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

− zaopatrzenia w gaz, 

− zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

− edukacji publicznej i innych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. 

Z powyższego wynika, iż gmina wykonuje zadania publiczne w celu zaspokojenia potrzeb 

swoich mieszkańców, odpowiadając tym samym za zapewnienie warunków życia miejscowej 

ludności i podstawową obsługę obywateli. Zadania własne wychodzą naprzeciw wymogom 

racjonalizacji wydatków publicznych, bowiem władze gminne mają najlepsze rozpoznanie 

lokalnych potrzeb, mogą ustalać hierarchię celów, na które wydatkowane są środki 

oraz mogą nadzorować ich wykorzystywanie. 

Dostępne gminom źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych można pogrupować 

w następujące kategorie: 

− dochody własne, 
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− subwencje, 

− dotacje celowe, 

− dotacje celowe z funduszy celowych, 

− kredyty i pożyczki, 

− obligacje komunalne, 

− środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne, 

− źródła finansowania ze środków zewnętrznych. 

Dochody własne powiększone o subwencje to najbardziej naturalne źródło pozyskiwania 

przez gminy środków inwestycyjnych. Dochody własne są w granicach prawa kształtowane 

przez władze gminy, natomiast wysokość wpływów z tytułu subwencji zależy przede 

wszystkim od czynników, na które gmina nie ma wpływu. Nie umniejsza to jednak swobody 

gminy w decydowaniu o sposobach ich wydatkowania, może jednak utrudniać projektowanie 

inwestycji w dłuższym okresie. 

Infrastruktura techniczna jest finansowana w znacznej mierze z funduszy Unii Europejskiej. 

W celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii 

Europejskiej zostały powołane różnego rodzaju fundusze. Różnice w poziomie 

ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, 

których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej 

perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich 

wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał 

dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem 

lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. 

Regulacje dotyczące udzielania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 

inwestycyjnych gminy zostały zawarte w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z treścią 

tych przepisów gminy mogą otrzymać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji jako zadania własne, z zakresu administracji rządowej, inne 

zlecone ustawami. Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin określa ustawa  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

W myśl ustawy o finansach publicznych, gminy mogą zaciągać kredyty i pożyczki  

oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie wydatków nie znajdujących 

pokrycia w planowanych dochodach budżetowych. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nie są możliwe do zrealizowania 

w ciągu jednego roku, dlatego też powinny być rozważane w dłuższej perspektywie. Roczny 

charakter budżetu nie pozwala na prezentację poszczególnych inwestycji w całym okresie 

ich realizacji, nie gwarantując jednocześnie, iż realizacja inwestycji znajdzie odzwierciedlenie 
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w budżetach kolejnych lat. Ustawa o finansach publicznych zawiera regulacje, które 

zezwalają na uchwalenie w formie załącznika do uchwały budżetowej wieloletnich 

programów inwestycyjnych, odpowiadających opisanemu wyżej rozumowaniu. Zaznaczyć 

jednak należy, iż Wieloletni Plan Inwestycyjny nie obejmuje inwestycji, które są przewidziane 

w dokumencie, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, ponieważ są one dopiero planowane w tym dokumencie. Źródła 

finansowania na najważniejsze inwestycje to środki własne gminy, środki samorządu 

województwa, środki budżetu państwa, dotacje, partnerstwo publiczno-prywatne, środki 

WFOŚiGW. Analiza budżetu i WPF pozwala przyjąć, że zaistnieją możliwości finansowania 

zadań własnych gminy, wstępnie określonych przez dokument, jakim jest studium 

uwarunkowań. 

 

9.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

9.4.1.  Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

W związku z przeprowadzonymi w rozdziałach od 9.1.1. do 9.1.3 analizami ekonomicznymi, 

środowiskowymi, społecznymi oraz prognozami demograficznymi, przy uwzględnieniu 

możliwości finansowania gminy, poniżej przedstawiono maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 

w podziale na funkcje zabudowy wraz z argumentacją. 

Dla obszarów rolnych, w tym obszarów produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, lasów oraz wód powierzchniowych 

śródlądowych dopuszczono zabudowę na podstawie przepisów odrębnych, dlatego  

nie zostały one ujęte w poniższych analizach. 

 

Funkcja mieszkalna 

Na potrzeby obliczeń związanych z zapotrzebowaniem na nową zabudowę funkcji 

mieszkalnej nie wprowadzano podziału na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i mieszkaniową wielorodzinną. Ze względu na charakterystykę gminy nie wyodrębniono 

również zabudowy zagrodowej. Zapotrzebowanie na funkcję mieszkalną należy rozumieć 

jako całościowe zapotrzebowanie gminy Lubrza na powierzchnię użytkową zabudowy 

mieszkaniowej, która może być realizowana w formie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej: wolnostojącej, szeregowej czy bliźniaczej, w formie zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, która również może przyjąć różną formę, jak również  

na terenach typowo wiejskich w formie zabudowy zagrodowej. 

Pod pojęciem powierzchni użytkowej mieszkania należy rozumieć sumę powierzchni 

wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się 

tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, 
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łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń 

służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu  

na ich przeznaczenie i sposób użytkowania (m.in. pracownia artystyczna, pomieszczenia 

rekreacyjne itp.), przy czym: 

− do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się powierzchni: balkonów, tarasów, 

loggi, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek 

przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni, 

− w budynku typu wiejskiego do powierzchni użytkowej mieszkania z reguły wlicza się 

powierzchnię sieni. Nie uznaje się sieni za część składową mieszkania i nie wlicza się 

jej powierzchni do powierzchni użytkowej mieszkania tylko wówczas, gdy: – sień 

łączy część mieszkalną budynku z częścią inwentarską lub gospodarczą, – oprócz 

sieni znajduje się na tej samej kondygnacji przedpokój, – w budynku znajduje się 

więcej niż jedno mieszkanie, a sień użytkowana jest wspólnie jako ogólnodostępny 

korytarz, 

− powierzchnię schodów znajdujących się w budynku indywidualnym wlicza się  

do powierzchni użytkowej mieszkania, jeżeli w budynku znajduje się tylko jedno 

mieszkanie, nie wlicza się zaś, gdy w budynku znajduje się dwoje lub więcej 

mieszkań; schody i powierzchnie pod nimi uznaje się wówczas za część 

ogólnokomunikacyjną, 

− w budynkach indywidualnych będących w budowie, ale już w części zamieszkanych, 

w powierzchni użytkowej mieszkania uwzględnia się tylko powierzchnię pokoi  

i pomieszczeń pomocniczych wykończonych. 

W związku z powyższym przyjęto, że powierzchnia użytkowa mieszkania stanowi  

58% powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej  

i budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej. 

Uwzględniając przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy 

demograficzne, jak również przy uwzględnieniu możliwości finansowania, głównymi 

czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie gminy w zakresie lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej są: 

− położenie w rejonie przygranicznym, 

− położenie na obszarach atrakcyjnych pod względem turystycznym, rekreacyjnym, 

krajobrazowym, 

− dostępność dużych ośrodków miejskich (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik), 

− dostępność środków z różnych programów operacyjnych, 

− odwracanie się fali emigracji zarobkowej za granicę – powroty wzbogaconych osób  

z zagranicy. 
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Ponadto przyjęto zasadę, iż polityka gminy zmierza do: 

− zwiększania standardów życia mieszkańców poprzez: 

 stopniową likwidację substandardowych zasobów mieszkaniowych, 

 osiągnięcie wskaźnika 43,0 m² powierzchni użytkowej mieszkania / osobę jako 

docelową wartość przeciętną dla gminy (dane GUS z 2016 r. – 36,1 m²  

na osobę). Według danych GUS przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  

na 1 osobę w całej Polsce w 2016 r. wyniosła 27,4 m², co jest wartością niższą 

do średniej dla gminy Lubrza, i na przestrzeni lat charakteryzuje się 

systematycznym wzrostem (w ciągu minionych 15 lat wzrosła o ponad 23%). 

Zgodnie z raportem Eurostatu w 2013 r. w Polsce prawie połowa ludności żyje  

w przeludnionych mieszkaniach, co plasuje Polskę na niechlubnym trzecim 

miejscu wśród krajów UE. Gorsze warunki są tylko w Rumunii i na Węgrzech. 

w czołówce krajów cechujących się najlepszymi warunkami mieszkalnymi 

są Dania, Austria i Luksemburg, w których przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na osobę wynosi ok. 53,0 m². W Niemczech wskaźnik ten wynosił 

43,4 m² na osobę a w Hiszpanii, zbliżonej do Polski pod względem liczby 

mieszkańców, 36,4 m². Mając na uwadze powyższe, jak również charakter gminy 

Lubrza (gmina wiejska, z dominującą zabudową jednorodzinną i zagrodową) 

należy uznać, że dotychczasowy wskaźnik jest zdecydowanie za niski. Należy 

dążyć do systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców gminy, poprzez 

umożliwienie zwiększenia powierzchni użytkowej mieszkań do standardów 

występujących w Europie Zachodniej. Przyjmuje się, że realnym do osiągnięcia 

wskaźnikiem powierzchni użytkowej na jednego mieszkańca w gminie Lubrza  

jest 43,0 m², 

 zwiększenie wskaźnika samodzielności zamieszkania – 95%, tj. 1,05 

gospodarstwa domowego na mieszkanie, 

 wymiana zabudowy mieszkaniowej substandardowej na zabudowę  

o współczesnych standardach, 

− kontynuacji zabudowy na terenach wyznaczonych w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. z późniejszymi zmianami,  

a dotychczas niezabudowanych, 

− wzrostu udziału budownictwa jednorodzinnego, w tym rezydencjonalnego,  

jako najbardziej pożądanej przez mieszkańców formy zabudowy. 

 

Funkcja usługowa 

Na funkcję usługową składają się usługi publiczne i komercyjne. Grupę usług publicznych 

reprezentują usługi związane z publiczną nauką i oświatą, kulturą, opieką zdrowotną  
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i społeczną, administracją. Znaczący udział w grupie usług komercyjnych zajmują centra 

handlowo-usługowe, domy towarowe oraz obiekty kulturalne. Na funkcję usługową składają 

się również: usługi związane ze sportem i rekreacją, zieleń urządzona, usługi sakralne, 

cmentarze, obsługa komunikacji, biura, usługi związane z turystyką i jej obsługą, jak również 

szeroko pojęta działalność gospodarcza prowadzona przez mieszkańców w miejscu 

zamieszkania, która zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane może być 

prowadzona na powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. Wśród usług ważne miejsce zajmują również usługi wyższego rzędu 

oraz centrotwórcze. Uwzględniając przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, 

społeczne, prognozy demograficzne, jak również przy uwzględnieniu możliwości 

finansowania, głównymi czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie gminy w zakresie 

lokalizacji nowej zabudowy usługowej są: 

− położenie gminy na obszarze atrakcyjnym turystycznie, na którym niezbędne jest 

zaplecze do obsługi ruchu turystycznego, 

− położenie w rejonie przygranicznym, 

− zmiana stylu życia mieszkańców, która wpływa na wzrost popytu na usługi oraz nowe 

miejsca pracy, 

− potrzeby związane z lokalizacją usług o znaczeniu zarówno lokalnym,  

jak i ponadlokalnym, 

− konieczność uzupełnienia mieszkaniowego – rolniczego charakteru gminy o funkcje 

usługowe (planuje się lokalizację zabudowy o powierzchni użytkowej zbliżonej  

do powierzchni zabudowy o funkcji mieszkalnej), 

− dostępność programu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w ramach programów 

operacyjnych, 

− rozwinięta sieć dróg łącząca gminę z większymi ośrodkami miejskimi (Opole, Nysa, 

Kędzierzyn-Koźle, Prudnik). 

 

Funkcja aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz usług) 

Do funkcji aktywności gospodarczej można zaliczyć zarówno zabudowę związaną 

bezpośrednio z produkcją, jak również z szeroko rozumianym przemysłem, oraz obiektami 

składów i magazynów oraz usług. Do funkcji produkcyjnej zaliczono również obszary 

eksploatacji powierzchniowej surowców. Uwzględniając przeprowadzone analizy 

ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy demograficzne, jak również 

przy uwzględnieniu możliwości finansowania, głównymi czynnikami wpływającymi 

na zapotrzebowanie gminy w zakresie lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej są: 
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− tworzenie miejsc pracy, 

− położenie w rejonie przygranicznym, 

− konieczność uzupełnienia mieszkaniowego – rolniczego charakteru gminy o funkcje 

produkcyjne (planuje się lokalizację zabudowy o powierzchni użytkowej zbliżonej 

do powierzchni zabudowy o funkcji mieszkalnej), 

− dostępność programu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w ramach programów 

operacyjnych, 

− rozwinięta sieć dróg łącząca gminę z większymi ośrodkami miejskimi (Opole, Nysa, 

Kędzierzyn-Koźle, Prudnik). 

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Przeprowadzone analizy zarówno stanu istniejącego, jak i planowanych przez gminę 

kierunków rozwoju, pozwalają na określenie maksymalnego w skali gminy Lubrza 

zapotrzebowania na nową zabudowę. Przy obliczeniu maksymalnego zapotrzebowania  

w skali gminy na nową zabudowę wzięto pod uwagę perspektywę 30 lat, tj. lata 2018-2048, 

jak również niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się w możliwości zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz o 30%. 

W związku z powyższym maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, kształtuje się  

jak w tabeli 9. 

Tabela 9 Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na zabudowę wyrażone w powierzchni 
użytkowej zabudowy 

maksymalne 
zapotrzebowanie  

na nową zabudowę 
w perspektywie 30 lat 

maksymalne 
zapotrzebowanie 

powiększone o 30% 

[1] [2] 

funkcja zabudowy 

powierzchnia użytkowa wyrażona w tys. [m²] 
mieszkaniowa 28,0 36,4 
usługowa 165,8 215,5 
aktywność gospodarcza 178,9 232,6 

 

9.4.2.  Chłonność, położonych na terenie gminy obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

W granicach gminy Lubrza wyznaczono obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej obejmujące tereny zabudowane wszystkich miejscowości 

w gminie wraz z przyległymi terenami. Przy wyznaczaniu obszaru o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej brano pod uwagę odległości pomiędzy 

istniejącą zabudową (przyjęto bufor 50 m od istniejących terenów zabudowanych, 

analogicznie do art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) oraz dostęp 

do dróg publicznych. Przy wyznaczaniu granic obszarów brano pod uwagę również naturalne 
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bariery rozwoju: grunty leśne wskazane, zbiorniki i cieki wodne. Granice obszarów o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej przedstawiono na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Granice obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na potrzeby Studium oszacowano chłonność, położonych na terenie gminy Lubrza, 

obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w podziale 

na następujące funkcje zabudowy: 

− zabudowa mieszkaniowa, w tym: jednorodzinna, wielorodzinna i zagrodowa, 

− zabudowa usługowa, zawierająca wszelkiego rodzaju usługi zarówno publiczne,  

jak i komercyjne oraz usługi sportu i rekreacji, i turystyki, 

− zabudowa aktywności gospodarczej, w tym obiektów produkcyjnych składów  

i magazynów oraz usług, 

− zabudowa obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

− pozostałe tereny niezabudowane, jak również tereny związane z komunikacją. 

Pod pojęciem pozostałe tereny należy rozumieć wszystkie tereny niezaliczone  

do powyżej wymienionych funkcji. W przeważającej części są to tereny rolnicze (grunty orne, 

łąki, pastwiska, sady), w tym z dopuszczeniem lokalizacji ogniw fotowoltaicznych, tereny 

zielone (w tym lasy i obszary dolesień, zieleni), wody powierzchniowe. 
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Przy założeniu zachowania dotychczasowych proporcji zachodzących pomiędzy 

powierzchniami odpowiednich funkcji, jak również ich procentowym udziale w całości 

terenów zabudowanych, oraz biorąc pod uwagę tereny towarzyszące zabudowie 

poszczególnych funkcji takie, jak związane z obsługą komunikacyjną oraz zielenią 

urządzoną, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej, chłonność rozumiana jako możliwość lokalizowana na tych obszarach nowej 

zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej w podziale na funkcje zabudowy, kształtuje 

się jak w tabeli 10. 
 

Tabela 10 Istniejąca powierzchnia użytkowa terenów położonych w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej oraz ich chłonność 

istniejąca powierzchnia 
użytkowa zabudowy 

chłonność terenów położonych 
w zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej  
(wolne działki) 

[1] [2] 

funkcja zabudowy 

powierzchnia użytkowa wyrażona w tys. [m²] 
mieszkaniowa 157,8 21,2 
usługowa 34,2 23,1 
aktywność gospodarcza 21,1 9,2 

9.4.3. Chłonność, położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych  
w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione  
w poprzednim punkcie 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na części terenu gminy 

Lubrza obejmują zarówno tereny zlokalizowane w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, jak i tereny bezpośrednio przylegające do tej struktury czy też 

bardziej od niej oderwane. Obowiązujące plany zostały poddane szczegółowej analizie. 

Tereny zlokalizowane w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, a jednocześnie objęte 

ustaleniami obowiązujących planów, zostały zbilansowane w poprzednim punkcie,  

a tym samym nie zostały uwzględnione w poniższych wyliczeniach. Powierzchnia użytkowa 

została wyliczona na podstawie powierzchni terenów zlokalizowanych poza zwartą strukturą 

oraz przeciętnej intensywności zabudowy ustalonej na podstawie zapisanych w planach 

maksymalnych powierzchniach zabudowy, dopuszczalnej wysokości / ilości kondygnacji 

i lokalnych uwarunkowań. 

W związku z powyższym chłonność położonych na terenie gminy Lubrza obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż położone w zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych 

obszarach nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale  

na funkcje, kształtuje się jak w tabeli 11. 
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Tabela 11 Chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych innych niż położone 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

chłonność terenów wyznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, innych niż położone 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej  

(poza zwartą strukturą funkcjonalno-przestrzenną) 
[1] 

funkcja zabudowy 

powierzchnia użytkowa wyrażona w tys. [m²] 
mieszkaniowa 12,5 
usługowa 54,3 
aktywność gospodarcza 56,2 

 

9.4.4. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową 
zabudowę z sumą powierzchni użytkowych z pkt 9.4.2 i 9.4.3 

Maksymalne w skali gminy Lubrza zapotrzebowanie na nową zabudowę określone  

w pkt 9.4.1 przewyższa sumę powierzchni użytkowych zabudowy w podziale na funkcje 

zabudowy wyliczonych w pkt 9.4.2 i 9.4.3. Porównanie tych wartości obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 12 Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, 
oraz sumy powierzchni użytkowej zabudowy, wynikającej z pkt 9.4.2 i 9.4.3 

maksymalne 
zapotrzebowanie 

chłonność zwartej 
struktury funkcjonalno-

przestrzennej 

chłonność terenów  
z mpzp położonych poza 

zwartą strukturą 
funkcjonalno-przestrzenną 

[1] – 
[2] – 
[3] 

[1] [2] [3] [4] 

funkcja 
zabudowy 

powierzchnia użytkowa wyrażona w tys. [m²] 
mieszkaniowa 36,4 21,2 12,5 2,7 
usługowa 215,5 23,1 54,3 138,1 
aktywność 
gospodarcza 

232,6 9,2 56,2 167,2 

 

Ponieważ maksymalne w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę przewyższa 

sumę powierzchni użytkowej istniejącej zabudowy oraz zarezerwowanej w planach 

miejscowych, możliwe jest zaplanowanie dodatkowych terenów pod lokalizację zabudowy. 

9.4.5.  Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społeczne, służących 
realizacji zadań własnych gminy 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych  

i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 

zostały określone w rozdziale 9.3. 

9.4.6.  Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji 
zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy 

Realizacja nowej zabudowy będzie związana niejednokrotnie z realizacją infrastruktury 

technicznej, drogowej oraz społecznej. W przypadku terenów położonych w wykształconej 
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już zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej koszty ponoszone przez gminę będą 

minimalizowane. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku uruchomienia przez gminę 

terenów pod nowe inwestycje poza zawartą strukturą, koszty mogą być odpowiednio 

większe. 

Niniejsza opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które to jest dokumentem określającym 

przede wszystkim kierunki rozwoju. Szczegółowa lokalizacja infrastruktury społecznej 

czy infrastruktury drogowej – publicznej, będzie sankcjonowana dopiero na etapie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których zgodnie z przepisami 

zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą sporządzone 

prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. W prognozach finansowych 

w sposób precyzyjny zostaną określone dla budżetu gminy skutki uchwalenia planu 

miejscowego, zarówno te pozytywne – wyrażające wpływy do budżetu, jak również skutki 

generujące wydatki. 

Na poziom wydatków gminy na realizację inwestycji gminnych wynikających  

z konieczności realizacji zadań własnych wpływ ma wiele czynników, m.in.: 

− szczegółowe zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

m.in. dotyczące realizacji dróg publicznych – im większy udział dróg publicznych 

w planie, tym większy koszt dla gminy realizacji ustaleń tego planu, dotyczące 

realizacji infrastruktury technicznej, w tym np. dopuszczenie realizacji indywidualnych 

sposobów odprowadzania ścieków, a co za tym idzie brak konieczności docelowego 

uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną zastrzeżeniem zgodności z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− kolejność realizacji planów miejscowych – w przypadku stopniowego oddalania się  

od terenów o w pełni wykształconej infrastrukturze, koszty będą mniejsze  

w realizacji poszczególnych zadań, 

− wysokość subwencji czy dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych 

wysokość pozyskanego finansowania ze środków zewnętrznych, a także 

wykorzystanie możliwości współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Gmina Lubrza, jak wynika z analizy ekonomicznej, obecnie znajduje się  

w poprawnej kondycji finansowej, co potwierdza również opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, pozytywnie oceniającej projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz prawidłowość planowanej kwoty długu. Zakłada się,  

iż stopniowa realizacja zadań własnych przewidzianych w Studium na najbliższe 30 lat, 

przy jednoczesnym ich współfinansowaniu z subwencji, dotacji, środków pozabudżetowych 
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oraz środków zewnętrznych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego nie przewyższy 

możliwości finansowych budżetu gminy Lubrza na lata 2018-2048. 

 

Porównując zapotrzebowanie na powierzchnie użytkowe zabudowy w podziale na funkcji 

z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Studium należy podkreślić,  

iż nie zostało one w całości skonsumowane. Pozwala to na uwzględnienie w kolejnych 

nowelizacjach Studium dodatkowych terenów, na których możliwe będzie zrealizowanie 

powierzchni użytkowej zabudowy w ilości: 15 tys. m² zabudowy o funkcji mieszkalnej,  

4,3 tys. m² zabudowy o funkcji usługowej, 17 tys. m² zabudowy o funkcji aktywności 

gospodarczej. 

10. Stan prawny gruntów20 

Grunty osób fizycznych stanowią największy odsetek gruntów gminy, bo aż 71,8% 

powierzchni gminy. Grunty Skarbu Państwa stanowią łącznie 19,03% powierzchni gminy, 

w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 0,94%, grunty województwa stanowią 

0,18%, grunty gmin i związków międzygminnych 0,05% oraz grunty gmin i związków 

międzygminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste 0,03%. Do jednoosobowych spółek 

JST i innych osób prawnych, których organami założycielskimi są organy samorządu 

terytorialnego należy 0,05% powierzchni gminy, do spółdzielni 7,4%, do kościołów 

i związków wyznaniowych 0,39%, a do spółek prawa handlowego i innych podmiotów 1,07%. 

11. Występowanie obiektów i terenów chronionych  
na podstawie przepisów odrębnych 

Na terenie gminy Lubrza znajdują się obiekty i obszary objęte ochroną na podstawie 

przepisów odrębnych: 

1) obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 

− park krajobrazowy i jego otulina, (rozdz. 11.1); 

− obszary Natura 2000, (rozdz. 11.2); 

− pomniki przyrody (rozdz. 11.3); 

2) obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków, (rozdz. 5); 

3) obszary i tereny górnicze (rozdz. 13.1); 

4) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (rozdz. 16). 

 

                                                 
20 Na podstawie struktury władania wg grup rejestrowych ze strony „Opolskie w Internecie – system informacji 
przestrzennej” 
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11.1. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” i jego otulina 

Utworzony został w 1988r.21 w celu ochrony krajobrazu i przyrody najdalej na wschód 

wysuniętego pasma Sudetów – Gór Opawskich. Powierzchnia parku wynosi 4903 ha,  

a jego otuliny 5033 ha. Obecnie na obszarze PK Góry Opawskie obowiązują ustalenia 

Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/18/2006 z dnia 8 maja 2006 w sprawie  

PK Góry Opawskie. Ustalono w nim granice parku oraz obowiązujące w nich zakazy, nakazy  

i ograniczenia. PK Góry Opawskie obejmuje południowo-zachodnią części obszaru gminy, 

położoną na zachód od wsi Trzebina, głównie w obrębie kompleksów leśnych i przyległych 

do niego łąk i pastwisk. Głównym walorem parku jest krajobraz górski oraz ekosystemy regla 

dolnego, w tym głównie leśne. 75% powierzchni parku stanowią lasy. Na terenie Parku 

Krajobrazowego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z rozporządzeniem,  

na mocy którego został utworzony. Szczególnymi celami ochrony Parku są: 

1) zachowanie walorów krajobrazowych części Gór Opawskich, w tym naturalnego 

ukształtowania terenu z przełomami rzek: Biała Głuchołaska i Złoty Potok; 

2) zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym zachowanie i podtrzymywanie 

regionalnych form przestrzennych miejscowości położonych w jego granicach; 

3) zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną; 

4) zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku; 

5) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów 

przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania; 

6) zachowanie walorów kulturowych, w tym historycznych śladów kultury materialnej regionu; 

7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności 

zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego. 

Na terenie parku krajobrazowego obowiązują zakazy i odstępstwa zawarte w art. 17 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

11.2. Obszar Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 

Najdalej na wschód wysunięta część Sudetów Wschodnich zapadająca się w obniżenie 

Bramy Morawskiej. Najwyżej wyniesiony obszar Biskupia Kopa – 889 m n.p.m., najniżej – 

dolina Białej Głuchołaskiej 270 m n.p.m. Strukturalna rzeźba ma charakter wyspowych 

masywów górskich o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów 

trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Masywy zbudowane z silnie pofałdowanych, 

staropaleozoicznych łupków metamorficznych i szarogłazów, miejscami występują 

                                                 
21

 Uchwała nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 1989 r. Nr 19, poz. 231; z 1990 r. Nr 16, poz. 322; z 1996 r. Nr 15, poz. 65, Nr 28, poz. 102.) 
zmienione Rozporządzeniem Nr P/11/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego "Góry Opawskie" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 170 z dnia 26 maja 2000 r.) 
i Rozporządzeniem Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego "Góry Opawskie" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1135 z dnia 17 maja 2006 r.) 
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proterozoiczne paragnejsy. Skały różnych formacji lokalnie tworzą strome zespoły skałkowe 

z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi dolinami rzecznymi i przełomami. 

Profile geologiczne odsłaniają się na naturalnych wychodniach oraz w kamieniołomach. 

Na terenie gminy Lubrza obszar obejmuje tereny leśne położone przy granicy z Republiką 

Czeską, w granicach Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz otuliny. Całkowita 

powierzchnia obszaru siedliskowego Natura 2000 Góry Opawskie wynosi 55,83 km2, 

przy czym w granicach gminy Lubrza występuje około 6,63 km2. 

Dla obszaru został sporządzony plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 667, z późn. zm.) 

W granicach obszarów Natura 2000 obowiązują przepisy art. 33 ust. 1 i 2 ustawy  

o ochronie przyrody. 

 

11.3. Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy zlokalizowany jest pomnik przyrody obejmujący dwustronną aleję 323 lip 

drobnolistnych, usytuowaną na odcinku od granicy gminy do wsi Lubrza, przy drodze 

wojewódzkiej DW 414 relacji Opole – Prudnik. Aleja tworzy ciąg o długości 2,2 km i należy  

do najbardziej okazałych w województwie. Lipy mają wiek ok. 180 lat i obwody pni 

dochodzące do 350 cm, przy wysokościach 18-23 m. Aleja została ustanowiona decyzją  

nr 366 Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.Urz.WRN  

w Opolu z dnia 10 marca 1970r, Nr 2, poz. 22). 

12. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych 

Na obszarze gminy Lubrza udokumentowano występowanie obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych, w tym tereny zagrożone ruchami masowymi oraz osuwiska, które zostały 

oznaczone na załączniku graficznym. 

Czynnymi procesami geologicznymi, które mogą mieć znaczenie w procesie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Lubrza, są erozja wietrzna, erozja wodna, 

akumulacja aluwiów w dolinach rzecznych, mineralizacja i zanikanie torfowisk  

oraz zagrożenia osuwiskami, obrywami i spełzywaniem. 

 

EROZJA WIETRZNA – stanowiąca podstawowe zagrożenie dla gleb północnej i centralnej 

części obszaru gminy, zachodząca bardzo intensywnie w obrębie Płaskowyżu 

Głubczyckiego. Najsilniejsza jest na obszarach wierzchowinowych z zalegającymi w stropie 
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glinami lessopodobnymi w północnej części gminy. Najbardziej na zjawisko erozji wodnej 

narażone są grunty wsi Trzebina (13,9%), Nowy Browiniec (12,9%), Słoków (6,6%)  

oraz Prężynki (2,1%). W mniejszym natężeniu zjawisko występuje w centralnej części gminy 

na terenach rolnych położonych na południe od doliny rzeki Prudnik. Sprzyjają jej gleby 

pyłowe (gliny lessopodobne), wielkopowierzchniowy charakter gruntów rolnych oraz niewielki 

udział zadrzewień przeciwerozyjnych – liniowych, a także bardzo urozmaicona rzeźba 

terenu. Proces prowadzi w konsekwencji do obniżania jakości gleb i powinien być 

powstrzymywany przez odpowiednią agrotechnikę oraz stosowanie pasów zadrzewień 

przeciwerozyjnych. 

 

EROZJA WODNA – stanowiąca istotne zagrożenie na stokach terenu o nachyleniu 

większym niż 10%, występujących głównie w długich strefach wzdłuż wszystkich dolin 

rzecznych, w tym szczególnie na południowych i wschodnich skrzydłach doliny,  

oraz w strefach granicznych pomiędzy płaskimi wzniesieniami płaskowyżu oraz wąskimi, 

głęboko wciętymi dolinkami cieków wodnych i dolinkami suchymi. Generalnie największe 

zagrożenie tego typu występuje na stokach i zboczach o spadkach większych niż 20%, które 

nie są zalesione i zadarnione. Głównymi przyczynami erozji wodnej i wietrznej są zabiegi 

agrotechniczne (orka podłużna na skłonach, płodozmiany), wadliwy układ pól (miedz), 

czynniki klimatyczne (nasilenie opadów atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów) 

oraz brak roślinności śródpolnej. Najwłaściwszym zabiegiem ograniczającym jest zamiana 

gruntów ornych na trwałe użytki zielone. Na erozję wodną w największym stopniu narażone 

są grunty północnej części gminy, tzn. wsi Prężynka, Laskowic, Nowego Browińca, Olszynki, 

Słokowa, a także w części południowej grunty Trzebiny. 

AKUMULACJA ALUWIÓW W DOLINACH RZECZNYCH – proces ten zachodzi głównie  

w dolinie rzeki Prudnik oraz w dolinkach większych jej dopływów, narażonych 

na występowanie zalewów powodziowych. Na skutek regulacji rzek i wcięcia ich koryt 

w bazę erozyjną proces jest ograniczany i ma mniejsze znaczenie niż kiedyś, szczególnie 

w dolinie Potoku Trzebinieckiego i potoku Lubrzanka. W konsekwencji prowadzi 

to do zmniejszenia produktywności mad. 

 

MINERALIZACJA I ZANIKANIE TORFOWISK – proces zachodzi na skutek odwadniających 

melioracji i ma głównie znaczenie przyrodnicze związane z zanikaniem bardzo cennych 

przyrodniczo siedlisk w dolinie rzeki Prudnik i Białej, stanowiących korytarze ekologiczne. 

 

OSUWISKA, SPEŁZYWANIE I OBRYWY – obszar gminy nie jest opracowany  

pod względem zagrożeń osuwiskowych. Ocenia się, że na obszarze gminy potencjalnie 

narażone są na tego typu zjawiska tereny o stromych zboczach wzniesień zbudowanych  
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z twardych skał metamorficznych, gdzie zwietrzeliny w spągu położone są na strefie poślizgu 

występującej na granicy litych twardych skał. W konsekwencji największe zagrożenia 

zjawiskami ruchów masowych występują na gruntach wsi Trzebina, nie dotyczą jednak 

terenów zabudowanych, a zalesionych stoków wzniesień. 

13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, 
zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 
kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 
węgla 

13.1. Udokumentowane złoża kopalin oraz tereny i obszary górnicze ustalone  
na podstawie przepisów odrębnych. 

Na obszarze gminy Lubrza rozpoznane i udokumentowane zostały złoża kruszywa 

naturalnego i surowców ilastych ceramiki budowlanej. Szczegółowe informacje dotyczące złóż 

zawarte w poniższej tabeli. 

 

Tabela 13 Udokumentowane złoża
22 

Lp. 
Nr 

złoża 
Nazwa złoża  

Typ 
pozyskiwanych 

surowców 

Powierzchn
ia złoża [ha]

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe / 

przemysłowe 
[tys. t / mln 

m
3
] 

Wydobycie 
[tys. t / mln m

3
] 

Koncesja 
Stan 
zag. 

1. 15857 
KN 

SKRZYPIEC Piaski i żwiry 1,937 305/- 40 ważna do 
15.05.2030 

E 

2. 1520 
KN 

SKRZYPIEC I Piaski i żwiry 170,650 33 706/  
1 970 

76 ważna do 
31.12.2058 

E 

3. 9328 
KN 

SKRZYPIEC II Piaski i żwiry 74 -/- - - Z 

4. 13607 
KN 

SKRZYPIEC III Piaski i żwiry 1,970 444/- - - R 

5. 14094 
KN 

SKRZYPIEC IV Piaski i żwiry 1,723 406/- - - R 

6. 2302 
IB 

JASIONA  Surowce ilaste 
ceramiki 
budowlanej 
glina  

9,920 410/- - - Z 

7. 1521 
KN 

TRZEBINA Piaski i żwiry 25,800 677/- - - Z 

8. 1717
4KN 

TRZEBINA 1 Piaski i żwiry 45,440 8 797/ 8 522 160 ważna do 
31.05.2030 

E 

E – złoże eksploatowane 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo 
Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 
 

Obszar górniczy „Skrzypiec” ustanowiony został decyzją Starosty Powiatowego  

w Prudniku, znak: WIO-VI.6522.3.2015 z dnia 15.05.2015 r. dla złoża Skrzypiec. Granice 

obszaru górniczego pokrywają się z granicami terenu górniczego. 
                                                 
22 Źródło: "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r.", Państwowy Instytut Geologiczny, 
Państwowy Instytut Badawczy, 2020; geoportal.pgi.gov.pl. 
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Obszar górniczy „Trzebina” ustanowiony został przez Marszałka Województwa Opolskiego 

koncesją nr 92/2011, znak: DOŚ-II.7422.2.5.2011.JJ z dnia 26.04.2011 r. dla złoża Trzebina. 

Granice obszaru górniczego pokrywają się z granicami terenu górniczego. 

 

13.2. Wody powierzchniowe 

Na układ wód powierzchniowych składają się akweny wód stojących (bezodpływowych 

zbiorników wodnych) i płynących (rzek, kanałów, strumieni i jezior przepływowych). Gmina 

charakteryzuje się ponadto średnią gęstością sieci wód powierzchniowych, którą głównie 

tworzy rzeka Prudnik i jej dopływy: Potok Trzebinecki (z dopływem Potokiem Granicznym)  

i potok Lubrzanka, a także dopływy rzeki Osobłogi: Biała, Młyńska (Potok Browiniecki) 

i Młynówka. Cały obszar gminy Lubrza położony jest w dorzeczu rzeki Osobłogi, która jest 

lewostronnym, bezpośrednim dopływem Odry. Jej podstawowymi lewostronnymi dopływami 

na terenie gminy Lubrza jest rzeka Prudnik, potok Lubrzanka oraz rzeka Biała, które 

odwadniają północno-zachodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego. Największą rzeką gminy 

jest stanowiąca jej główną oś morfologiczną rzeka Prudnik. Przepływa ona niemal 

równoleżnikowo w centralnej części gminy z zachodu na wschód. Rzeka zasilana jest wodą 

z licznych, niewielkich potoków oraz strumieni spływających ze wschodnich stoków  

Gór Opawskich. Zlewnia rzeki Prudnik (o wielkości 65,5 km2) obejmuje częściowo 

przygraniczne tereny leśne Czech oraz obszar gminy Głuchołazy, Prudnik i Lubrza.  

Na terenie tej ostatniej zajmuje jej południową część (grunty wsi Trzebina, Jasiona, 

Skrzypiec, Dytmarów i Krzyżkowice). Wody zlewni rzeki Prudnik zasilają struktury 

wodonośne wód podziemnych piętra czwartorzędowego, co ułatwia im budowa geologiczna 

obszaru gminy. Z kolei kierunki przepływu wód podziemnych w dolinach kopalnych rzek 

powodują powiązanie zlewni rzeki Prudnik ze zlewnią rzeki Białej, co przejawia się 

podziemnym przepływem wód z rzeki Prudnik do Białej. Lewostronnym dopływem rzeki 

Prudnik jest Potok Trzebinka, który wraz z dopływem Potokiem Granicznym przepływa 

przez tereny zabudowane wsi Trzebina. Rzeka Biała to największy dopływ Osobłogi. 

Wielkość jej zlewni wynosi tylko 51,9 km2. Wypływa z dużego źródliska, położonego 

na gruntach wsi Prężynka. Zlewnia górnej Białej, położona w obrębie obszaru gminy Lubrza, 

charakteryzuje się nadzwyczaj korzystnymi parametrami hydrologicznymi 

i hydrogeologicznymi, co przejawia się nagromadzeniem dużej ilości źródeł wody na małej 

powierzchni, dużej ich wydajności i dużej wydajności otworów eksploatacyjnych oraz dobrej 

jakości wody. W północno-wschodniej części gminy Lubrza biorą swój początek 

prawobrzeżne dopływy rzeki Białej, tj. Potok Browiniecki (Młyński) oraz rzeka Młynówka. 

Na obszarze gminy Lubrza brak jest znaczących powierzchniowych zbiorników wodnych 

naturalnych i sztucznych. Największe znajdują się na gruntach wsi Jasiona (zbiorniki 
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poeksploatacyjne), Trzebina (stawy hodowlane), Krzyżkowice (stawy hodowlane) 

oraz we wsi Prężynka (stawy hodowlane – obecnie nieużytkowane). 

 

13.3. Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

Gmina Lubrza położona jest w granicach rzecznych jednostek planistycznych 

gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)23: 

a) rzeki: 

− Sadecki Potok o kodzie PLRW600041176489; typ – 4 potok wyżynny krzemianowy  

z substratem wieloziarnistym; stan chemiczny – dobry, ogólny stan zły, 

cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, termin osiągnięcia celu do 2021 r., 

− Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi o kodzie PLRW60008117649; typ 8 – mała 

rzeka wyżynna krzemianowa; stan chemiczny – PSD, ogólny stan zły, 

cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, termin osiągnięcia celu do 2027 r., 

− Trzebinka o kodzie PLRW600041176469; typ – 4 potok wyżynny krzemianowy  

z substratem wieloziarnistym; stan chemiczny – dobry, ogólny stan zły, 

cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, termin osiągnięcia celu do 2021 r., 

− Lubrzanka o kodzie PLRW60004117669; typ – 4 potok wyżynny krzemianowy  

z substratem wieloziarnistym; stan chemiczny – dobry, ogólny stan zły, 

cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, termin osiągnięcia celu do 2021 r., 

− Młynówka o kodzie PLRW6000171176889; typ – 17 potok nizinny piaszczysty;  

stan chemiczny – PSD, ogólny stan zły, cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny 

i dobry stan chemiczny; zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, 

termin osiągnięcia celu do 2027 r., 

− Biała od źródła do Śmickiego Potoku o kodzie PLRW6000171176829; typ – 17 potok 

nizinny piaszczysty; stan chemiczny – PSD, ogólny stan zły, cel środowiskowy: dobry 

stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; zagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, termin osiągnięcia celu do 2027 r., 

− Osobłoga od Prudnika do Odry o kodzie PLRW600019117699; typ – 19 rzeka nizinna 

piaszczysto-gliniasta; stan chemiczny – dobry, ogólny stan zły, cel środowiskowy: 

                                                 
23 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1967) 
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dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; niezagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego. 

 

13.4. Wody podziemne 

Na terenie gminy Lubrza wody podziemne występują w czwartorzędowej i trzeciorzędowej 

formacji geologicznej oraz w utworach karbonu dolnego. Czwartorzędowe piętro wodonośne 

na analizowanym obszarze występuje powszechnie, lokalnie nawet na dwóch poziomach. 

Pierwszy poziom wód czwartorzędu, związany z utworami piaszczystymi, generalnie 

znajduje się na głębokości od 5 do 20 metrów p.p.t., tylko w rejonie wsi Słoków – Olszynka – 

Laskowice występuje poniżej 20 m; a w rejonie wsi Prężynka od 0 do 5 m p.p.t. Zwierciadło 

wody jest swobodne, w obrębie dolin kopalnych występuje pod ciśnieniem. Miąższość 

czwartorzędowych utworów wodonośnych na południu (w rejonie wsi Trzebina) i wschodzie 

gminy (Laskowice, Olszynka i Nowy Browiniec) jest mniejsza niż 5 m, a w jej części 

centralnej i zachodniej wynosi 5-15 m (rejon wsi Krzyżkowice – Dytmarów – Skrzypiec, 

Jasiona, Lubrza i Prężynka). Wydajność warstwy wodonośnej waha się od kilku do 90 m3/h, 

mieszcząc się najczęściej w granicach 10-50 m3/h. 

Woda z ujęć czwartorzędowych i trzeciorzędowych dla celów pitnych wymaga uzdatnienia 

ze względu na zawartość związków żelaza i manganu. Poziom wód gruntowych 

piaszczystych utworów czwartorzędowych wykazuje zwiększone zanieczyszczenie 

antropogeniczne. Jakość wód poziomu trzeciorzędowego zasadniczo jest stała i nie uległa 

zmianie w ostatnich latach. 

Na terenie gminy nie występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych. 

Gmina Lubrza położona jest na obszarze jednolitych części wód podziemnych  

nr PLGW6000127, położony w dorzeczu Odry, region wodny Środkowej Odry. Stan ilościowy 

i jakościowy wód został oceniony jako dobry. Jest zagrożona nieosiagnięciem celów 

środowiskowych. 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, dla wód podziemnych ustalono następujące cele 

środowiskowe: 

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany 

wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan 

ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan 

chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno 

traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). 
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Monitoring, jakości wód podziemnych jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska, 

koordynowanego przez GIOŚ. Pomiary jakości wód podziemnych na terenie gminy 

wykonano ostatnio w 2017 r. w 1 punkcie badawczym w miejscowości Dytmarów24. Badania 

w otworze nr 1317 wskazały: stratygrafia: czwartorzęd; zwierciadło: swobodne; typ: porowy; 

klasa jakości wody: III – zwierciadło swobodne i zwierciadło napięte. 

 

13.5. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na obszarze gminy Lubrza nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 

14. Stan systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej 
oraz gospodarki odpadami 

14.1. Stan systemu komunikacji 

Sieć drogowa 

Głównym elementem sieci drogowej na terenie gminy Lubrza są drogi nr 40 – relacji granica 

państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Pyskowice, na obszarze 

gminy przebiegająca na kierunku wschód – zachód, przez grunty wsi Lubrza, Olszynka, 

Laskowice i Nowy Browiniec oraz nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa 

(Trzebina-Bartultovice), na obszarze gminy przebiegająca głównie na południu, przez grunty 

wsi Trzebina. Łączna długość dróg krajowych na terenie gminy Lubrza wynosi ok. 15,8 km. 

Na terenie gminy Lubrza planowana jest budowa obwodnicy Prudnika. Będzie ona 

przebiegać w zachodniej części gminy. 

Kolejnym istotnym elementem sieci drogowej są drogi wojewódzkie nr 414 relacji Opole – 

Lubrza, na obszarze gminy przebiegająca na kierunku północ – południe, przez grunty wsi 

Lubrza i Prężynka oraz nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz, 

na obszarze gminy przebiegająca w kierunku południowo-wschodnim, przez grunty wsi 

Laskowice. Łączna ich długość wynosi około 7,6 km. Planowana jest przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 414, Wojewoda Opolski wydał 3 decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej w zakresie przedmiotowej drogi wojewódzkiej: 

− decyzja z dnia 22 grudnia 2017 r. znak. IN.I.7820.44.2017.AM – zezwolenie  

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 

w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa”; 

                                                 
24 Monitoring Jakości Wód Podziemnych Województwa Opolskiego, Rok badań: 2017, WIOŚ w Opolu, 2013 
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− decyzja z dnia 5 kwietnia 2018 r. znak. IN.I.7820.62.2017.AM – zezwolenie  

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  

nr 414 na odcinku Biała – Dobroszewice” w km 48+648 do km 50+204.35; 

− decyzja z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak. IN.I.7820.1.2018.AM – zezwolenie  

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  

nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik w km 52+748 do km 54+601,00”. 

 

Ruch samochodowy rozprowadzany jest po terenie gminy drogami powiatowymi: 

− nr 1202 O relacji: Biała – Laskowice, 

− nr 1250 O relacji: Prudnik – DK40, 

− nr 1253 O relacji: stacja kolejowa Dytmarów – Dytmarów, 

− nr 1256 O relacji: Nowy Browiniec – Otoki, 

− nr 1257 O relacji: Trzebina – Dębowiec, 

− nr 1267 O relacji: Lubrza - Prężynka, 

− nr 1275 O relacji: Dobroszewice – Olszynka, 

− nr 1279 O relacji: DK40 – Olszynka – Słoków, 

− nr 1280 O relacji: Lubrza – Jasiona, 

− nr 1614 O relacji: Prudnik – Biała, 

− nr 1615 O relacji: Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa. 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza wynosi ok. 33,9 km. 

Uzupełnieniem sieci dróg są drogi gminne zapewniające obsługę komunikacyjną terenów 

zabudowanych. Sieć dróg powiatowych jest wystarczająca, sieć dróg gminnych może zostać 

uzupełniana o nowe drogi w miejscach rozwoju zabudowy. Stan większości dróg gminnych  

i powiatowych jest dostateczny lub zły, wymagający remontów lub całkowitej przebudowy 

oraz wyposażenia w ciągi piesze i rowerowe. 

Kolej 

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 

− nr 137 relacji Katowice – Legnica – linia dwutorowa pierwszorzędna, 

niezelektryfikowana, 

− nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice – Gogolin – linia jednotorowa znaczenia 

miejscowego, niezelektryfikowana. 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa przystanki kolejowe, oba usytuowane we wsi Lubrza 

na trasach każdej z ww. linii. 

Tereny zamknięte kolei 

W miejscowościach Dytmarów, Laskowice, Lubrza, Olszynka i Prężynka znajdują się 

kolejowe tereny zamknięte wymienione w decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 
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18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe 

(Dz. Urz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. poz. 38 z późn. zm.). 

Całkowita powierzchnia terenów zamkniętych w gminie wynosi ok. 49,4081 ha. 

Tabela 14 Podstawowe dane o kolejowych terenach zamkniętych 
Miejscowość Lokalizacja - nr działki Powierzchnia działki [ha] 

Dytmarów 499/1, 499/3, 499/4, 499/5 0,0270; 1,9206; 5,4176; 2,8848 

Laskowice 253 5,0700 

Lubrza 721/6, 721/7, 723/4, 724/1, 724/2, 724/3 7,7210; 1,1127; 3,3343; 2,2025; 0,2175; 0,6300 

Olszynka 18 1,1400 

Prężynka 41/3, 41/4,40 0,5950; 1,1351; 0,0025 

Razem: 15 działek 33,4106 

(Opracowanie własne na podstawie decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, 

jako terenów zamkniętych i ich zmiany) 

 

14.2. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie gminy Lubrza długość czynnej sieci wodociągowej na 100 km2 wynosi  

ok. 40,2 km25, z której korzysta ok. 97,5% mieszkańców gminy26. Podstawowym źródłem 

wody dla gminy Lubrza są wody podziemne, ujmowane głównie z poziomu wodonośnego 

czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Gmina zaopatrywana jest w wodę z 4 ujęć, które 

usytuowane są na gruntach wsi Olszynka, Skrzypiec i Prężynka (2 ujęcia). 

Wodociągami gminnymi (Olszynka i Skrzypiec) administruje Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Lubrzy, a wodociągiem Prężynka, Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Prudniku. 

Zakres działalności ZGKiM w Lubrzy w zakresie wodociągów podzielony jest na dwa główne 

rejony ze względu na fakt, iż wodociągi posiadają dwie stacje wodociągowe, w tym jedną 

stację uzdatniania, które zaopatrują w wodę miejscowości, są to: 

− Wodociąg Olszynka: Stacja Uzdatniania Wody w Olszynce obejmuje wsie: Olszynka, 

Słoków, Laskowice, Nowy Browiniec i Lubrza, 

− Wodociąg Skrzypiec: ujęcie wody w Skrzypcu obejmuje swym zasięgiem wsie: 

Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Trzebina i Jasiona. 

 

Wodociąg Olszynka 

Stacja uzdatniania wody pracuje w układzie II stopniowym II strefowym ze zbiornikiem 

wyrównawczym. Wodociąg Olszynka zasilany jest przez dwie studnie głębinowe 

o głębokości 128 m. Pompy głębinowe podają napowietrzoną wodę na filtry ciśnieniowe 

gdzie następuje jej odżelazienie i odmanganianie. Uzdatniania woda kierowana jest  

                                                 
25 Dane GUS, BDL, stan na 31 XII 2017 r. 
26 Dane GUS, BDL, stan na 31 XII 2017 r. 
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do dwóch dwukomorowych żelbetonowych zbiorników wyrównawczych o pojemności 

po 200 m3 każdy. Ze zbiorników wyrównawczych woda kierowana jest do trzech zbiorników 

hydroforowych ø1800 mm każdy, przy jednym pracującym w I strefie ciśnień i dwóch 

pracujących w II strefie ciśnień. Aktualnie zapotrzebowanie wody dla rejonu Olszynka, 

tj. pięciu wsi: Olszynka, Słoków Laskowice, Nowy Browiniec i Lubrza, wynosi 210 m3/dobę. 

Natomiast wydajność eksploatacyjna dwóch studni wynosi 40,4 m3/h, tj. 968 m3/dobę, 

co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania obecnie i na najbliższe lata. 

Wodociąg Skrzypiec 

Zlokalizowany jest w miejscowości Skrzypiec, a zbiornik wyrównawczy znajduje się  

w Trzebinie. Ujęcie wodociągu grupowego Skrzypiec – Trzebina składa się z dwóch studni 

wierconych Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanych na terenie Stacji Wodociągowej w Skrzypcu. 

Wodociąg Skrzypiec zaopatruje w wodę wsie: Skrzypiec, Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowice  

i Jasiona. Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania. Wodociąg Skrzypiec pracuje  

w następującym układzie wodociągu: 

− strefa I – ciśnieniowo-grawitacyjna: studnie współpracują ze zbiornikiem 

wyrównawczym jednocześnie zasilając wsie Skrzypiec, Dytmarów i Krzyżkowice, 

− strefa II – grawitacyjna: zbiornik zasila część wsi Trzebina i wieś Jasiona, 

− strefa III – ciśnieniowa: część wsi Trzebina z sieci grawitacyjnej po przez pompownię 

jest zasilana ciśnieniowo. 

Łącznie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy zaopatruje w wodę  

około 3739 osób w dziewięciu wsiach. 

Wodociąg komunalny Prudnik ujmuje wodę z kilku ujęć wody położonych w zlewni rzeki 

Białej (tzw. górnej Białej). Na obszarze gminy Lubrza wodociąg ten zasilany jest z ujęcia 

wody Prężynka oraz Lisy (Dobroszewice). Główny poziom użytkowy znajduje się  

w utworach czwartorzędowych, przy czym ujmowane są dwa poziomy wodonośne. Poziom 

górny związany jest z przewarstwieniami żwirów w obrębie glin zwałowych, ujmowany jest 

przez studnie gospodarcze. Poziom dolny znajduje się w głębszych utworach żwirowo-

piaszczystych i jest poziomem użytkowym dla wodociągu komunalnego. Istniejący układ 

hydrogeologiczny sugeruje połączenie strukturalne wód podziemnych zlewni rzeki Białej  

i Prudnik. Użytkowany dolny poziom czwartorzędowy dla zaopatrzenia komunalnego miasta 

Prudnik i gminy Lubrza zalicza się do bardzo wydajnych (o wydajności 1,0-30,0 l/s). 

Dla istniejących ujęć „Prężynka” oraz „Lisy” ustanowiono strefy ochrony pośredniej, a także 

strefy ochrony bezpośredniej zamykające się w granicach terenów poszczególnych ujęć. 

Ponadto na obszarze gminy Lubrza istnieją zakładowe ujęcia wody. Należy do nich: 

– ujęcie wody Dytmarów (Q – czwartorzęd) – o wydajności Q = 14,4 m3/h, 

– ujecie wody Dytmarów – Szkoła – (Q) – o wydajności Q = 9,4 m3/h, 
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– ujęcie wody RSP Lubrza (Q – czwartorzęd) Q = 44,0 m3/h przy s = 7,4-11,0 m, 

ze strefą ochrony bezpośredniej, 

– ujęcie wody Lubrza – Prefbet (Q – czwartorzęd) o wydajności Q = 15,0 m3/h, 

– ujęcie wody Skrzypiec – Rsp (Q) o wydajności 18,0 m3/h przy s = 3,4 m, 

– ujęcie wody Trzebina (Q i C) – wody mineralnej, 

– ujęcie wody Trzebina – RPP-H Roland (Q – C) o wydajności 5,0 m3/h, z ustanowioną 

strefą ochrony pośredniej wewnętrznej i strefą ochrony pośredniej zewnętrznej. 

 

14.3. Odprowadzanie ścieków 

Na obszarze gminy Lubrza brak jest centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. 

Praktycznie więc na całym obszarze gminy gospodarka ściekowa opiera się  

na powszechnym, przejściowym gromadzeniu ścieków w bezodpływowych zbiornikach 

wybieralnych i wywozie ich do oczyszczalni ścieków w Prudniku. Szacuje się, że w ciągu 

roku ilość produkowanych ścieków na obszarze gminy, transportowanych do oczyszczalni 

ścieków Prudnik wynosi około 7187 m3. Dodatkowo część ścieków trafia bezpośrednio  

do środowiska stwarzając bezpośrednie zagrożenia dla stanu gleb, wód powierzchniowych  

i podziemnych. Brak centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków na obszarze 

gminy należy uznać za podstawowy problem, ograniczający możliwości rozwoju gospodarki 

i mieszkalnictwa, oraz zwiększający zagrożenia dla środowiska (szczególnie w centralnej  

i południowej części gminy). 

 

14.4. System elektroenergetyczny 

Przez teren gminy przebiega napowietrzana linia jednotorowa 110 kV relacji  

Głubczyce – Prudnik. Pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległościach  

nie mniejszych niż: 

- 12,5 m w obu kierunkach o skrajnego przewodu linii 110 kV, 

- 6 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii 15 kV, 

- 1 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii 0,4 kV, 

obowiązuje zakaz lokalizowania nowych budynków, w tym przeznaczonych na pobyt ludzi 

oraz nasadzeń zieleni wysokiej (której wysokość przekracza 3 m). Odbiorcy energii 

elektrycznej gminy Lubrza zasilani są ze stacji GPZ zlokalizowanych poza granicami  

jej obszaru, są to GPZ Prudnik i GPZ Ceglana. 

Przez teren gminy przebiegają liczne odcinki napowietrznych linii o napięciu 15kV, 04kV 

oraz zlokalizowane są stacje transformatorowe 15/04 kV. Wszystkie wsie na terenie gminy 

podłączone są do sieci elektroenergetycznej. 

Dopuszcza się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejącej sieci 

także w pasach drogowych. 
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Wokół istniejących i projektowanych kubaturowych stacji elektroenergetycznych należy 

uwzględnić strefę techniczną o szerokości 1,5 m, która umożliwia dostęp do urządzeń 

elektroenergetycznych (z wyłączeniem istniejących i planowanych budynków 

prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV). 

14.5. Gospodarowanie odpadami 

W związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i ustawy  

o odpadach, system gospodarowania odpadami na terenie gminy Lubrza został określony  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza, przyjętym zgodnie 

z obwieszczeniem Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów 

komunalnych; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów 

komunalnych; 

3) zbieranie odpadów do pojemników lub worów o wielkości i liczbie uzależnionej  

od liczby mieszkańców nieruchomości; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych przedsiębiorcy  

w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom 

nieruchomości; 

5) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów 

Regulaminu. 

Właściwa gospodarka odpadami stała się bardzo istotna w obliczu narastającego problemu 

wzrostu ilości odpadów przeznaczanych do składowania i spadku ilości będących  

do dyspozycji składowisk. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Lubrza jest 

całkowicie uregulowana. System gospodarki odpadami obejmuje gromadzenie i zbiórkę 

odpadów komunalnych, częściowy ich odzysk oraz wywóz na składowisko w Prudniku – 

część składowiska ma znajdować się na terenie gminy Lubrza przy jej zachodniej granicy. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy zlokalizowany 

jest w miejscowości Lubrza. 

 

14.6. System gazowniczy 

Przez teren gminy przebiega odgałęzienie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 

DN150 MOP 3,60 MPa relacji Obrowiec – Racibórz w relacji Szonów do granicy państwa 

w Głuchołazach, którego właścicielem jest GAZ-SYSTEM S.A. Ponadto przez teren gminy 

przebiega czynna dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia DN 90 mm PE o długości 
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512 mb. oraz dwa przyłącza gazowe, będące źródłem zasilania w paliwo gazowe odbiorców 

na w/w obszarze, którego właścicielem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Gospodarstwa domowe korzystają z indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w gaz. 

 

14.7. System ciepłowniczy 

Najpowszechniejszym na terenie gminy sposobem zaopatrywania w ciepło są kotłownie 

indywidualne opalane drzewem i węglem. Forma ta wiąże się ze zjawiskiem dokuczliwej, 

niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, odczuwalnym przy bezwietrznej pogodzie.  

Na gruntach wsi Lubrza usytuowana jest ciepłownia Zakładu Energetyki Cieplnej 

zaopatrująca w ciepło miasto Prudnik. 

 

14.8. Energia odnawialna 

W gminie obecnie brak jest obiektów produkujących energię elektryczną i cieplną ze źródeł 

konwencjonalnych oraz odnawialnych (tzn. elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, 

słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz produkujących energię z biogazu lub biomasy).  

Na obszarze gminy Lubrza, w sołectwach Lubrza, Prężynka, Laskowice, Nowy Browiniec, 

Słoków obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczające 

lokalizację elektrowni wiatrowych. W czterech planach wskazano tereny pod lokalizację 

elektrowni wiatrowych, na których planowano lokalizację 27 elektrowni wiatrowych 

o maksymalnej wysokości do 210 m. Analizując obowiązujące plany pod kątem Ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zgodnie, z którą 

minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego oraz form ochrony 

przyrody nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność jej wysokości należy zaznaczyć, 

że realizacja planowanych zespołów farm wiatrowych nie będzie możliwa do zrealizowania 

przy założeniu maksymalnych parametrów. Mając na uwadze przepisy zawarte w art. 13 

ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 

możliwa jest realizacja elektrowni wiatrowych, o ile wydana zostanie decyzja o pozwoleniu 

na użytkowanie w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Do tej pory nie zostały wydane 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie na żadną z potencjalnych elektrowni wiatrowych. 

Przeprowadzona została analiza potencjalnej możliwości uzyskania pozwolenia na budowę 

dla elektrowni wiatrowych oraz budynków mieszkalnych położonych w odległościach  

o których mowa w art. 4 powołanej ustawy. Wyniki tej analizy wskazano na rysunku 

UWARUNKOWAŃ wraz z miejscami lokalizacji elektrowni, wyznaczonymi w obowiązujących 

mpzp. 
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15. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała nr VI/54/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 maja 2019 r.) dla gminy Lubrza określa 

następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikające 

z dokumentów rządowych i samorządowych: 

− Budowa obejścia „Alei Lipowej”.27 

inwestycje postulowane: 

− modernizacja do pełnych parametrów klasy GP drogi krajową nr 41 relacji Nysa – 

granica państwa wraz z postulowaną budową obwodnic miejscowości Prudnik 

(III etap) i Trzebina; 

− modernizacja do pełnych parametrów klasy G drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole 

– Lubrza; 

− ochrona i wzmocnienie węzłowych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych,  

w tym: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie" oraz jego otulina, S00 Natura 2000  

„Góry Opawskie”; 

− korytarz ekologiczny dolinny o randze regionalnej na rzece Biała; 

− modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 137 relacji Katowice – Legnica  

na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Sławięcice – Katowice, będącą fragmentem 

międzynarodowej trasy kolejowej E 30 – objętą umową „AGC”; 

− modernizacja linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Prudnik – 

Głubczyce; 

− potrzeba podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprzez realizację 

działań technicznych i nietechnicznych, w tym: ochronę przed zabudową obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prudnik; 

− wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem 

interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi, Wsparcie selektywne 

przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych.28 

 

                                                 
27 Zadanie zrealizowane  
28 Przedsięwzięcie kierunkowe - nie posiadające na dzień uchwalenia PZPWO zdefiniowanych zadań 
inwestycyjnych 
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16. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Na terenie Gminy na podstawie map zagrożenia powodziowego wyznaczono: 

- obszary zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo jest niskie i wynosi  

raz na 500 lat (0,2%), 

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (1%),  

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%). 

Na poziomie Gminy ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności przez: 

kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, 

zwłaszcza obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, racjonalne retencjonowanie wód, 

zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, zachowanie, tworzenie i odtwarzanie 

systemów retencji wód, prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony 

przed powodzią oraz ograniczania jej skutków. Na obszarach zagrożenia powodzią 

obowiązują zasady zagospodarowania oraz użytkowania wynikające z przepisów Prawa 

wodnego oraz przepisów odrębnych. Najbardziej skutecznym podejściem zmierzającym 

do ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, 

ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej jest 

podejmowanie działań w ramach programów zarządzania ryzykiem powodziowym, 

obejmującym m.in. zapobieganie powstawaniu szkód wywołanych powodziami poprzez 

rezygnację z budowy domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych obecnie 

i w przyszłości na terenach zagrożonych powodzią oraz wspieranie właściwego 

zagospodarowania terenu. 
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1. Cele polityki przestrzennej gminy 

Celem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Lubrza jest 

uzyskanie takiej funkcjonalno-przestrzennej struktury tej jednostki, która w harmonijny, 

zrównoważony sposób wykorzysta jej walory przyrodnicze i kulturowe, dla poprawy 

warunków życia mieszkańców. 

Gmina Lubrza ma charakter wiejski, jest doskonałym miejscem do zamieszkania dla rodzin. 

Infrastruktura i czyste środowisko zachęca do aktywnego spędzania czasu na wolnym 

powietrzu. Miejscowości gminy są ze sobą skomunikowane siecią dróg i ścieżek 

rowerowych. Standardy mieszkania w gminie wzrastają wraz z każdym kilometrem instalacji 

wodociągowej. Gmina jest aktywna fizycznie i społecznie, ponieważ działa tutaj kilka 

prężnych organizacji, które we współpracy z gminą i radami sołeckimi podejmują szereg 

działań na rzecz dobra wspólnego, pozyskując na ten cel znaczne środki również ze źródeł 

leżących poza gminą Lubrza. 

Ze względu na nieaktualną strategię rozwoju gminy przyjęto cele strategiczne ze Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026  

z perspektywą do 2030 r., są nimi: 

1) rozwinięte usługi społeczne odpowiadające potrzebom mieszkańców, 

2) wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, 

3) rozwinięta infrastruktura techniczna, 

4) wzrost poziomu wykorzystania istniejących potencjałów, 

5) wysoki poziom rozwoju gospodarczego. 

 

Realizacja powyższych celów wiąże się z przyjętymi w strategii rozwoju obszaru 

funkcjonalnego kierunkami interwencji: 

1) rozwinięte usługi społeczne odpowiadające potrzebom mieszkańców: 

•  zapewnione warunki życia odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, 

•  wysoki poziom usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, 

•  rozwinięty i dostosowany do potrzeb mieszkańców system opieki i pomocy 

społecznej, 

•  zwiększony poziom dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolnego  

dla mieszkańców; 

2) wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego: 

•  rozwinięty kapitał ludzki, 

•  wysoki poziom kapitału społecznego wśród mieszkańców; 
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3) rozwinięta infrastruktura techniczna: 

•  wzrost poziomu dostępu do infrastruktury technicznej, 

•  wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej; 

4) wzrost poziomu wykorzystania istniejących potencjałów: 

•  wysoki poziom zachowania i wykorzystania potencjału przestrzennego, 

•  wysoki poziom zachowania i wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

•  wzrost poziomu wykorzystania potencjału turystycznego i transgranicznego; 

5) wysoki poziom rozwoju gospodarczego: 

•  wysoki poziom przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, 

•  zwiększony poziom wykorzystania zasobów lokalnych do rozwoju gospodarki,  

w tym rolnictwa i przetwórstwa, 

•  wzrost poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, 

•  wzrost poziomu kooperacji, 

•  niski poziom bezrobocia, 

•  rozwinięta i spójna promocja. 

Przy sporządzaniu Studium uwzględniono w szczególności: 

•  zasady określone w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, 

•  ustalenia wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

•  ustalenia wynikające z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza, 

•  ustalenia obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego, 

•  Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. i sporządzaną Strategię 

Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r., 

•  Strategię Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030, 

•  Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata  

2016-2026 z perspektywą do 2030, 

•  Strategię Ekorozwoju Gminy Lubrza. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie którego 

powinna być prowadzona polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze 

zagospodarowania przestrzennego, a także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, 

które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu 

funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku istotnych zmian uwarunkowań lub dokonania 
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znaczących odstępstw od ustaleń niniejszego Studium, należy przystąpić do kolejnych  

jego aktualizacji. 

 

2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  
w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 
krajobrazowego, uwzględniające bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy wskazano w oparciu o: 

•  aktualny stan zagospodarowania; 

•  obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 

•  warunki fizjograficzne; 

•  warunki dostępności komunikacyjnej; 

•  konieczność ochrony wartości środowiska przyrodniczego; 

•  konieczność ochrony wartości środowiska kulturowego oraz ochrony krajobrazu; 

•  rejony występowania gleb najsłabszych oraz zdegradowanych (ograniczenie 

inwestowania na glebach o wysokich klasach bonitacyjnych); 

•  rejony największego zainteresowania inwestorów. 

Z uwagi na uwarunkowania środowiska, uwarunkowania społeczno-demograficzne i pełnione 

przez nie funkcje, jak również przeprowadzone analizy (ekonomiczne, środowiskowe, 

społeczne, demograficzne), przy uwzględnieniu możliwości budżetowych gminy Lubrza, 

proponowane zmiany koncentrują się przede wszystkim w następujących kierunkach: 

•  wielofunkcyjny rozwój wsi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych  

i możliwości wprowadzenia funkcji związanych z rekreacją i turystyką, 

•  polepszenie standardu życia mieszkańców gminy, m.in. poprzez systematyczne 

polepszanie warunków mieszkaniowych, zapewnienie większej ilości miejsc pracy, 

stopniowe podnoszenie jakości i zakresu usług, w tym usług związanych z rekreacją  

i wypoczynkiem, 

•  rozwój terenów inwestycyjnych, 

•  ochrona obszarów cennych przyrodniczo i otwartych przed zainwestowaniem, 

•  ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym układów ruralistycznych  

i charakterystycznych cech zabudowy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

kierunkowym, określającym kierunki rozwoju gminy na kolejne ok. 30 lat, tj. na lata  

2018-2048. Wyznaczone obszary lokalizowania poszczególnych funkcji w tymże dokumencie 

określają kierunek rozwoju, a w swoich granicach mieszczą nie tylko wskazaną funkcję 
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zabudowy, ale również elementy niezbędne do funkcjonowania takiego terenu,  

tj. przede wszystkim obszary związane z komunikacją (drogi, parkingi i garaże, ciągi piesze, 

miejsca postojowe stałe i czasowe itp.), jak również różnego rodzaju tereny zielone (skwery, 

parki, place zabaw dla dzieci, ogrody dziecięce, tereny wypoczynku osiedlowego, zieleń 

niska i wysoka) oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania tego terenu. 

Dla każdego obszaru wyznaczonego w studium został określony katalog przeznaczeń. 

Należy zatem przyjąć, że obszary oznaczone na rysunku KIERUNKÓW stanowią  

tzw. „tereny brutto” danej jednostki wraz z elementami towarzyszącymi, o których mowa 

powyżej. Szczegółowy podział w ramach danego obszaru na poszczególne przeznaczenia 

następuje w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Obszary wskazane w studium, uwzględniają bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

o którym mowa w części dotyczącej UWARUNKOWAŃ, przy jednoczesnym uwzględnieniu: 

•  lokalizacji urządzeń, obiektów i terenów towarzyszących danej funkcji (tzw. teren 

brutto), 

•  przeciętnych wskaźników urbanistycznych przyjętych dla poszczególnych terenów, 

•  kierunków rozwoju miasta opisanych w początkowej części niniejszego rozdziału, 

•  perspektywy 30 lat, dla których został przewidziany rozwój gminy w niniejszym 

studium, tj. okres od 2018 r. do 2048 r., 

•  niepewności procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania do wyników analizy nie więcej niż o 30%. 

Kierunki oraz wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów zostały 

opracowane przy uwzględnieniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym 

mowa w części dotyczącej UWARUNKOWAŃ. Na potrzeby bilansowania przyjęto,  

iż wskaźniki określone w studium mają charakter wartości granicznych, które powinny być 

ustalane w skrajnych przypadkach. Posługiwano się wartością przeciętną, a przeciętne 

wartości poszczególnych wskaźników powinny być niższe/wyższe, w zależności  

od charakteru danego wskaźnika, tj. jeżeli wskaźnik określa wartość maksymalną,  

to przeciętna wartość tego wskaźnika będzie niższa, a jeżeli wskaźnik określa wartość 

minimalną, to przeciętna wartość tego wskaźnika będzie wyższa. Nie przyjmowano 

do obliczeń bilansowych granicznych wartości wskaźników urbanistycznych, ustalonych  

w części KIERUNKI. 
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Powierzchnie użytkowe zabudowy z podziałem na funkcje określone w części 

UWARUNKOWANIA bilansują się odpowiednio: 

•  dla funkcji mieszkalnej w obszarach: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MNU) oraz zabudowy zagrodowej (RM), 

•  dla funkcji usługowej w obszarach: zabudowy usługowej (U), usług publicznych (UP), 

usług turystyki (UT), usług sportu i rekreacji (US), obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (UC), komunikacji kolejowej (KK), 

cmentarzy (ZC) oraz w części w obszarach w aktywności gospodarczej (PU), 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

(MNU), 

•  dla funkcji aktywności gospodarczej w obszarach: eksploatacji powierzchniowej złóż 

(PE) oraz w części w obszarach aktywności gospodarczej (PU). 

Pozostałe funkcje terenu, na których możliwa jest zabudowa, zgodnie z ustaleniami studium 

pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do wyżej wymienionych. Zostały wyznaczone  

na podstawie przepisów prawa, innych istotnych dokumentów stanowiących o zasadach 

funkcjonowania danego terenu oraz w oparciu o dodatkowe analizy wykonywane  

w indywidualnych przypadkach. 

 

W Studium określono rejony lokalizowania poszczególnych funkcji: 

•  MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

•  MNU – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

•  U – obszary zabudowy usługowej, 

•  UP – obszary usług publicznych, 

•  UT – obszary usług turystyki, 

•  US – obszary usług sportu i rekreacji, 

•  UC – obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m², 

•  PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów oraz usług), 

•  PG – obszary i tereny górnicze, 

•  R – obszary rolnicze, 

•  RU – obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, 

•  RM – obszary zabudowy zagrodowej, 

•  Ref – obszary rolnicze z dopuszczeniem elektrowni fotowoltaicznych, 

•  RZL – obszary dolesień, 
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•  ZP – obszary zieleni urządzonej, 

•  Z – obszary zieleni, 

•  ZL – lasy, 

•  ZC – cmentarze, 

•  WS – wody powierzchniowe śródlądowe, 

•  IT-E – obszary infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 

•  IT-W – obszary infrastruktury technicznej – wodociągi, 

•  IT-K – obszary infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

•  IT-C – obszary infrastruktury technicznej – ciepłownictwo, 

•  IT-O – obszary infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, 

•  KS – obszary komunikacji samochodowej, 

•  KK – obszary kolei, 

•  GP – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego, 

•  G – droga klasy głównej, 

•  Z – droga klasy zbiorczej, 

•  L – droga klasy lokalnej 

•  GPp – projektowana droga klasy głównej ruchu przyspieszonego. 

W studium nie zawarto ustaleń wynikających z audytu krajobrazowego (art. 10 ust. 2 pkt 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w części dot. audytu) ze względu 

na brak obowiązującego audytu krajobrazowego. 

 

3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, uwzględniające bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę oraz tereny wyłączone  
spod zabudowy 

Przyjęte w Studium kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wiążą się  

z określonymi standardami urbanistycznymi, stanowiącymi miarę jakości przestrzeni otwartej 

i zurbanizowanej. Określone w Studium parametry i wskaźniki urbanistyczne stanowią 

wartości nieprzekraczalne. Zaleca się, aby jako wytyczną dla sporządzanych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego przyjmować parametry i wskaźniki urbanistyczne 

większe w zakresie wielkości działek budowlanych oraz powierzchni biologicznie czynnej  

i mniejsze w zakresie intensywności wykorzystania terenu. 

Za zgodne ze studium uznaje się zmniejszenie maksymalnych wysokości i intensywności 

zabudowy. 
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Zwiększenie dopuszcza się wyłącznie: 

•  w zakresie maksymalnych wysokości i intensywności zabudowy w przypadku działek 

zabudowanych istniejącą zabudową o wskaźniku powyżej 50% powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki dopuszcza się zwiększenie 

maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy o nie więcej niż 100%,  

a wysokości o nie więcej niż o 3 metry, 

•  w zakresie wysokości tylko w przypadkach dopuszczonych w ustaleniach  

dla poszczególnych przeznaczeń, np. dla obiektów kultu religijnego, obiektów 

aktywności gospodarczej, zabudowy przemysłowej, obszarów komunikacji kolejowej. 

Użyte w niniejszym Studium określenia i pojęcia, na potrzeby niniejszego dokumentu należy 

rozumieć w następujący sposób: 

1) urządzenia towarzyszące – ciągi piesze, miejsca postojowe stałe i czasowe, parkingi, 

urządzenia budowlane, budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty 

małej architektury; 

2) zieleń – skwery, parki, place zabaw dla dzieci, boiska, ogrody dziecięce, tereny 

wypoczynku, zieleń niska i wysoka; 

3) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie 

wykończonym, liczona w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1,0 m; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej – zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad 

ziemią przewody, urządzenia i obiekty wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 

elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne i inne niezbędne do obsługi terenu; 

5) usługi turystyki – hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, apartamenty na wynajem, 

campingi, budynki rekreacji indywidualnej oraz wszystkie inne usługi świadczone 

turystom lub odwiedzającym; 

6) usługi komercyjne – należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu 

potrzeb ludności, nastawione na zysk, w tym rzemiosło oraz produkcja drobna. 

Ze względu na skalę opracowania rysunku KIERUNKÓW zagospodarowania 

przestrzennego, dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego korektę zasięgu poszczególnych funkcji do granic 

własności nieruchomości oraz ze względu na uwarunkowania lokalne, jak również 

dopuszczalna jest korekta parametrów i wskaźników urbanistycznych, zgodnie z uwagami 

zawartymi na stronie 26 niniejszego opracowania. Dla terenów, dla których uchwalone są 

akty prawa miejscowego dopuszcza się zachowanie wszelkich parametrów określonych  

w w/w aktach oraz dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania  

o parametrach wyznaczonych w dokumentach planistycznych. 

Należy jednak zaznaczyć, iż zainwestowanie powinno uwzględniać wszelkie zasady  

i ograniczenia wynikające z aktualnych przepisów prawa, a w szczególności z zakresu: 
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•  ochrony środowiska i przyrody, 

•  ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego, 

•  ochrony przeciwpowodziowej, 

•  infrastruktury technicznej, 

•  systemów komunikacji drogowej, kolejowej, 

•  przeszkód lotniczych. 

 

Studium przyjmuje następujące kierunki i wskaźniki zagospodarowania 

terenów oraz użytkowania terenów dla poszczególnych funkcji: 

 

3.1. MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej, usług wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę zagrodową, która stanowić 

będzie uzupełnienie i kontynuację istniejącej zabudowy zagrodowej, usługi komercyjne oraz 

nieuciążliwą produkcję. 

Poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i terenach 

niezależnie od siebie. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej wraz 

z towarzyszącą jej infrastrukturą; 

3) zaleca się eliminację substandardowej zabudowy gospodarczej i garażowej; 

4) zakazuje się lokalizacji stacji paliw; 

5) wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowo-

usługowych; uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 

przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

6) w przypadku lokalizacji funkcji usługowych zaleca się wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych  

i przebywających okresowo, dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  

poza granicami własności; 
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7) na terenach objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje 

prowadzenie działań inwestycyjnych, zgodnie z tymi przepisami. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,5; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki dla zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej; dla istniejącej zabudowy (działek zabudowanych) 

dopuszcza się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70%; 

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i usługowej, dla istniejącej zabudowy (działek 

zabudowanych) dopuszcza się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70%; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki 

budowlanej, dla istniejącej zabudowy (działek zabudowanych) powierzchnia 

biologicznie czynna nie mniejsza niż 20%; 

5) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych). 

 

3.2. MNU – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

Obszary istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

o niskiej intensywności, usługi turystyki oraz nieuciążliwą produkcję. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko; 

3) zaleca się eliminację substandardowej zabudowy gospodarczej i garażowej; 

4) zakazuje się lokalizacji stacji paliw; 

5) wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowo-

usługowych; uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 

przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

6) w przypadku lokalizacji funkcji usługowych zaleca się wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych  

i przebywających okresowo, dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza 

granicami własności; 

7) na terenach objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje 

prowadzenie działań inwestycyjnych, zgodnie z tymi przepisami. 
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Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych). 

 

3.3. U – obszary zabudowy usługowej 

Obszary istniejących i projektowanych usług komercyjnych wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji paliw, 

4) dopuszcza się usługi publiczne. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 2,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m. 

 

3.4. UP – obszary usług publicznych 

Obszary istniejących i projektowanych ważniejszych podstawowych i ponadpodstawowych 

usług publicznych na wydzielonych działkach związanych z: administracją, szkolnictwem, 

oświatą i wychowaniem, sportem i rekreacją, porządkiem publicznym, kulturą i sztuką, 

opieką zdrowotną i ratownictwem medycznym, obiekty związane z zaspokajaniem potrzeb 

religijnych, takie jak świątynie, cmentarze, domy parafialne i klasztory, kaplice oraz siedziby 

wspólnot wyznaniowych i inne wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową  

(z zastrzeżeniem, iż zabudowa mieszkaniowa nie może występować samodzielnie) oraz 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 
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2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych związanych bezpośrednio  

lub pośrednio z rodzajem usług publicznych; 

3) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo, 

4) w trakcie projektowania należy uwzględnić konieczność dojazdu pożarowego  

do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 2,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m; 

5) dopuszcza się dominanty przestrzenne (wieże kościelne i widokowe) o wysokości  

nie większej niż 30 m. 

 

3.5. UT – obszary usług turystyki 

Obszary projektowanych usług turystyki wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) dopuszcza się lokalizację usług sportu i rekreacji. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,6; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m. 

 

3.6. US – obszary usług sportu i rekreacji 

Obszary istniejących oraz projektowanych usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi 

obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się usługi nieuciążliwe. 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych  

i przebywających okresowo; 

3) dla terenów, na których znajdują się stanowiska roślin i zwierząt chronionych należy 

prowadzić działania zmierzające do zachowania w niezmienionym stanie przedmiotu 

ochrony. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 15% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych). 

 

3.7. UC - obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m² 

Obszary projektowanych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami  

i zielenią. Za zgodne ze studium uznaje się także lokalizację usług komercyjnych  

oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m². 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

3) dopuszcza się wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej, który minimalizowałby 

negatywne oddziaływanie wzdłuż granic terenu. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,8; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki 

budowlanej; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m. 
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3.8. PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz usług) 

Obszary istniejącej i projektowanej aktywności gospodarczej – obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów oraz usług komercyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: usługi sportu i rekreacji, lokale mieszkalne 

dla właścicieli wbudowane w budynki o funkcji podstawowej oraz obszary obsługi produkcji  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych  

i rybackich, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami odrębnymi. 

Dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, zarówno 

pojedynczych, jak i w formie farm fotowoltaicznych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

2) dopuszcza się, dla terenów zlokalizowanych przy granicy z gminą Prudnik, w obrębie 

Prężynka lokalizację terenów infrastruktury technicznej – kanalizacja,  

nie wskazanych na rysunku studium; 

3) dopuszcza się wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej, który minimalizowałby 

negatywne oddziaływanie wzdłuż granic terenu; 

4) w przypadku ogniw fotowoltaicznych granica projektowanego obszaru tożsama jest  

z granicą strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego 

oddziaływania na środowisko, 

5) w trakcie projektowania należy uwzględnić konieczność dojazdu pożarowego  

do obszarów przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 2,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki lub terenu  

(nie dotyczy przeznaczenia pod farmy fotowoltaiczne) 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki 

budowlanej (nie dotyczy przeznaczenia pod farmy fotowoltaiczne); 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

5) wysokość ogniw fotowoltaicznych nie większa niż 7 m. 
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3.9. PG – obszary i tereny górnicze 

Obszary eksploatacji powierzchniowej złóż, istniejących i projektowanych terenów  

i obszarów górniczych wraz z niezbędnymi obiektami, w tym biurowymi i administracyjnymi, 

urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami, bocznicami kolejowymi i zielenią.  

Po zakończeniu procesu eksploatacyjnego należy zrekultywować teren, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

Na terenach, na których nie ma możliwości prowadzenia eksploatacji powierzchniowej złóż 

za zgodne z ustaleniami studium uznaje się przeznaczenie dotychczasowe. W szczególnych 

przypadkach możliwe wprowadzenie terenów leśnych lub zbiorników wodnych. 

Dopuszcza się wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej, który minimalizowałby negatywne 

oddziaływanie wzdłuż granic terenu. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: wysokość zabudowy nie większa niż 10 m,  

za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość wynika z wymagań technicznych 

(technologicznych). 

 

3.10. R – obszary rolnicze 

Istniejące obszary rolnicze rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych z wyłączeniem ogrodów działkowych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) tereny wyłączone z nowej zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej 

i dróg, z zastrzeżeniem pkt 2, 3 i 4; 

2) dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania, w tym przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów budowlanych 

oraz dopuszcza się lokalizację budynków i budowli w zabudowie zagrodowej 

w odległości nie większej niż 150 metrów od istniejących siedlisk, z zastrzeżeniem 

pkt 4; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków inwentarskich i gospodarczych pod warunkiem 

zgodności z przepisami odrębnymi; 

4) dla zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 4 parametry i wskaźniki urbanistyczne  

jak dla obszarów zabudowy zagrodowej RM; 

5) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych, w szczególności na gruntach o niskiej 

przydatności rolniczej, tj. na glebach o niskiej bonitacji oraz w wąwozach; 

6) dla terenów objętych użytkami ekologicznymi obowiązuje priorytet działań 

zmierzających do zachowania w niezmienionym stanie przedmiotu ochrony. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 122



 

 - 18 - 

3.11. RU – obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich 

Obszary istniejącej i projektowanej obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, zarówno 

pojedynczych, jak i w formie farm fotowoltaicznych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) obowiązuje zakaz lokalizowania ferm zwierząt futerkowych; 

2) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

3) dopuszcza się wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej, który minimalizowałby 

negatywne oddziaływanie wzdłuż granic terenu, 

4) w przypadku ogniw fotowoltaicznych granica projektowanego obszaru tożsama jest  

z granicą strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego 

oddziaływania na środowisko. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki (nie dotyczy 

przeznaczenia pod farmy fotowoltaiczne); 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,  

(nie dotyczy przeznaczenia pod farmy fotowoltaiczne); 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 16 m; 

5) wysokość ogniw fotowoltaicznych nie większa niż 7 m. 

 

3.12. RM – obszary zabudowy zagrodowej 

Obszary istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 

usługi oraz nieuciążliwą produkcję z wykluczeniem dużych obiektów przemysłowych, 

magazynowych i składowych. 

Poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i terenach 

niezależnie od siebie. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 
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2) nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej  

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą; 

3) na terenach objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje 

prowadzenie działań inwestycyjnych, zgodnie z tymi przepisami. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,0; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30%; 

4) wysokość zabudowy nie większa niż 16 m. 

 

3.13. Ref – obszary rolnicze z dopuszczeniem elektrowni fotowoltaicznych 

Obszary projektowanych obszarów rolniczych rozumiane zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na których dopuszcza się lokalizację ogniw 

fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, zarówno pojedynczych, jak i w formie  

farm fotowoltaicznych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: tereny wyłączone z nowej 

zabudowy kubaturowej za wyjątkiem budynków niezbędnych do obsługi ogniw 

fotowoltaicznych, urządzeń infrastruktury technicznej i dróg. 

Granica projektowanego obszaru tożsama jest z granicą strefy ochronnej związanej  

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu 

znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: wysokość zabudowy i ogniw fotowoltaicznych  

nie większa niż 7 m. 

 

3.14. RZL – obszary dolesień 

Obszary projektowanych zalesień, rozumianych zgodnie z przepisami ustawy o lasach. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) tereny wyłączone z nowej zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej 

i dróg; 

2) dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania. 

 

3.15. ZP – obszary zieleni urządzonej 

Obszary istniejących i projektowanych obszarów zieleni urządzonej oraz zespołów zieleni  

o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyjnym, takie jak: parki, zieleńce, skwery. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
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1) nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej za wyjątkiem placów zabaw, wiat, altan  

i boisk sportowych; 

2) dopuszcza się lokalizację małej architektury. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki lub terenu; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki. 

 

3.16. Z – obszary zieleni 

Obszary istniejących i projektowanych obszarów zieleni. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) tereny wyłączone z zabudowy budynkami, z zastrzeżeniem pkt. 4; 

2) dopuszcza się jako funkcje uzupełniające urządzenia służące zabezpieczeniu 

przeciw powodzi, w tym w Krzyżkowicach polder wodny, urządzenia infrastruktury 

technicznej, drogi, ciągi piesze i rowerowe oraz terenowe urządzenia sportu  

i rekreacji, z zastrzeżeniem pkt. 4; 

3) dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania (w tym łąki i pastwiska); 

4) tereny wyłączone z zainwestowania dla obszaru oznaczonego symbolem Z, 

położonego pomiędzy miejscowościami Skrzypiec i Jasiona, na którym 

zlokalizowane jest stanowisko roślin i zwierząt chronionych – żołny zwyczajnej. 

 

3.17. ZL – lasy 

Obszary istniejących lasów rozumianych zgodnie z przepisami ustawy o lasach. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli związanych z gospodarką leśną, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się na drogach leśnych trasy rowerowe; 

3) dla terenów objętych użytkami ekologicznymi obowiązuje priorytet działań 

zmierzających do zachowania w niezmienionym stanie przedmiotu ochrony. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 75% powierzchni działki  

lub terenu; 

2) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m. 

 

3.18. ZC – cmentarze 

Istniejące cmentarze, rozumiane zgodnie z przepisami odrębnymi, nie przewiduje się  

zmiany funkcji. 
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W strefie sanitarnej 50 i 150 metrów od cmentarzy obowiązują przepisy odrębne. Na terenie 

cmentarzy dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji podstawowej, takich 

jak: kaplice, domy pogrzebowe, kolumbaria oraz obiektów w postaci usług handlu 

detalicznego pod warunkiem nie występowania tych usług samodzielnie na działce 

budowlanej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki 

budowlanej; 

3) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m. 

 

3.19. WS – wody powierzchniowe śródlądowe 

Obszary istniejących i projektowanych wód powierzchniowych śródlądowych rozumianych 

zgodnie z przepisami Prawa wodnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej i drogami. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) dopuszcza się lokalizację i przebudowę urządzeń hydrotechnicznych, melioracyjnych, 

zgodnie z przepisami Prawa wodnego; 

2) dopuszcza się usługi związane z rekreacją i turystyką (bez zabudowy kubaturowej); 

3) ustala się dla terenów przylegających do wód prowadzonych otwartymi korytami 

konieczność zachowania po obu stronach brzegów stref o szerokości min. 1,5 m 

umożliwiających przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przebudowy. 

 

3.20. IT-E – obszary infrastruktury technicznej – elektroenergetyka 

Obszary istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię 

elektryczną wraz z niezbędnymi obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

2) pozostałe zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi; 

3) zaleca się umożliwienie dojazdu pożarowego do obszarów infrastruktury technicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 
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3.21. IT-W – obszary infrastruktury technicznej – wodociągi 

Obszary istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę  

wraz z niezbędnymi obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

2) pozostałe zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi; 

3) zaleca się umożliwienie dojazdu pożarowego do obszarów infrastruktury technicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

 

3.22. IT-K – obszary infrastruktury technicznej – kanalizacja 

Obszary istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń kanalizacyjnych  

wraz z biologicznymi komunalnymi oczyszczalniami ścieków, niezbędnymi obiektami 

administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami 

infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

2) pozostałe zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi; 

3) zaleca się umożliwienie dojazdu pożarowego do obszarów infrastruktury technicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

 

3.23. IT-C – obszary infrastruktury technicznej – ciepłownictwo 

Obszary istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń ciepłowniczych 

wraz z niezbędnymi obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 
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2) pozostałe zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi; 

3) zaleca się umożliwienie dojazdu pożarowego do obszarów infrastruktury technicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

 

3.24. IT-O – obszary infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami 

Obszary istniejącej i projektowanej zabudowy związanej z gospodarowaniem odpadami. 

Dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: obiekty administracyjne i gospodarcze, 

urządzenia towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zagospodarowania terenu i kształtowanie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi 

i normami branżowymi; 

2) zaleca się umożliwienie dojazdu pożarowego do obszarów infrastruktury technicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

 

3.25. KS – obszary komunikacji samochodowej 

Obszary istniejących i projektowanych obszarów komunikacji samochodowej związanych  

z postojem pojazdów wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą 

techniczną, drogami, zielenią. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: powierzchnia biologicznie czynna 

nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. 

 

3.26. KK – obszary kolei 

Obszary istniejących obszarów komunikacji kolejowej, na których zlokalizowano obiekty  

i urządzenia związane z obsługą ruchu kolejowego, takie jak: dworce i przystanki kolejowe, 

torowiska, bocznice kolejowe, drogi i obiekty inżynierskie. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: wysokość zabudowy  

nie większa niż 15 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość wynika  

z wymagań technicznych (technologicznych). Dopuszcza się zmianę przeznaczenia  

na funkcje znajdujące się w sąsiedztwie w przypadku, np. likwidacji linii kolejowej. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 128



 

 - 24 - 

3.27. GP – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego 

Istniejące i projektowane drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku KIERUNKÓW 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości, jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne oraz wydane decyzje lokalizacyjne; 

3) dla ruchu rowerowego wzdłuż dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego zaleca się 

wydzielenie ruchu rowerowego poza pas drogowy, zwłaszcza poza obszarami 

zabudowy, z uwagi na głównie tranzytową funkcję tych dróg, ich znaczne obciążenie 

ruchem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wyznaczanie tras ruchu rowerowego w obrębie pasa drogowego,  

za zgodą zarządcy drogi. 

 

3.28. G – droga klasy głównej 

Istniejące i projektowane drogi klasy głównej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku KIERUNKÓW 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości, jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne oraz wydane decyzje lokalizacyjne; 

3) dla ruchu rowerowego wzdłuż dróg klasy głównej zaleca się wydzielenie ruchu 

rowerowego poza pas drogowy, zwłaszcza poza obszarami zabudowy, z uwagi  

na głównie tranzytową funkcję tych dróg, ich znaczne obciążenie ruchem  

i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

wyznaczanie tras ruchu rowerowego w obrębie pasa drogowego, za zgodą  

zarządcy drogi. 

 

3.29. Z – drogi klasy zbiorczej 

Istniejące i projektowane drogi klasy zbiorczej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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2) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku KIERUNKÓW 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości, jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne oraz wydane decyzje lokalizacyjne. 

 

3.30. L – drogi klasy lokalnej 

Istniejące i projektowane drogi klasy lokalnej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku KIERUNKÓW 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości, jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne oraz wydane decyzje lokalizacyjne. 

 

3.31. GPp – projektowana droga klasy głównej ruchu przyspieszonego 

Projektowane drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku KIERUNKÓW 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi 

oraz do granic własności nieruchomości, jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne oraz wydane decyzje lokalizacyjne; 

3) dla ruchu rowerowego wzdłuż dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego zaleca się 

wydzielenie ruchu rowerowego poza pas drogowy, zwłaszcza poza obszarami 

zabudowy, z uwagi na głównie tranzytową funkcję tych dróg, ich znaczne obciążenie 

ruchem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wyznaczanie tras ruchu rowerowego w obrębie pasa drogowego, 

za zgodą zarządcy drogi. 
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Klauzule generalne „Kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów”. 

 

1. Określone na rysunku STUDIUM – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO linie podziału terenów o różnych funkcjach  
są orientacyjne. Dokładny przebieg linii rozgraniczających tereny  
o różnym przeznaczeniu winien zostać ustalony na etapie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub innych 
opracowań szczegółowych (dopuszcza się korektę tych granic max.  
o 20 m w terenie). 

2. Przebieg dróg oznaczonych na rysunku STUDIUM – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO należy traktować, jako 
obowiązujący w zakresie parametrów, dopuszcza się korekty przebiegu 
wynikające z warunków technicznych. 

3. Podane parametry techniczne dróg i ulic należy traktować, jako docelowe, 
dopuszcza się uwzględnienie istniejącego zainwestowania, jako powodu 
nie zachowania parametrów na całym ciągu drogi, dopuszcza się 
obniżenie lub podwyższenie klasy technicznej. 

4. Każdy teren należy traktować, jako wielofunkcyjny z przewagą jednej 
funkcji traktowanej, jako wiodąca. 

5. Za zgodne z ustaleniami Studium uważa się ponadto: 

•  zalesienie terenów rolnych niewskazanych w Studium do zalesienia; 
•  wprowadzenie zieleni przydrożnej i śródpolnej na terenach rolnych; 
•  wprowadzenie zieleni w każdym terenie; 

•  uzupełnienie układu drogowego o drogi niewskazane na rysunku 
studium (publiczne i wewnętrzne); 

•  realizację urządzeń służących zapobieganiu klęsce powodzi i urządzeń 
melioracyjnych, prowadzących do nawodnienia lub odwodnienia 
gruntów rolnych i odprowadzania wód deszczowych z terenów 
zainwestowania; 

•  realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w każdym terenie 
pod warunkiem braku kolizji z istniejącym lub projektowanym 
zagospodarowaniem oraz przepisami odrębnymi; 

•  realizację usług agroturystycznych we wsiach oraz na terenach 
zabudowy związanej z działalnością rolniczą; 

•  istniejące zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie 
lub przeznaczenie wynikające z obowiązującego mpzp. 
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4. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

4.1. Podstawowe kierunki ochrony środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w politykach, planach, strategiach lub programach dotyczących gospodarki 

przestrzennej należy uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z powyższą zasadą zakłada się, że rozwój społeczno-gospodarczy gminy  

odbywać się będzie z poszanowaniem zasobów środowiska. Oznacza to, że na każdym 

etapie rozwoju gminy równoważone będą potrzeby gospodarcze, społeczne i ekologiczne,  

a podejmowane działania będą umożliwiały zachowanie lub przywracanie równowagi 

przyrodniczej, w szczególności: 

•  racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, 

•  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

•  przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

•  zachowanie różnorodności biologicznej. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę powyższe zasady, Studium 

określa następujące podstawowe kierunki polityki przestrzennej prowadzące do zachowania, 

ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego gminy: 

•  sprawny monitoring zanieczyszczeń wraz z wyposażeniem gminy w proekologiczne 

media, 

•  waloryzacja wytypowanych obiektów i obszarów oraz użytkowanie zasobów 

lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju; 

•  ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie najlepszych 

dostępnych technologii i urządzeń, minimalizacja istniejących uciążliwości 

związanych głównie z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, emisją niską  

i komunikacją drogową; 

•  wykorzystanie przy zaopatrywaniu w ciepło budynków proekologicznych źródeł,  

tj.: gaz, energia elektryczna, olej opałowy oraz odnawialne źródła energii; 

•  nowoczesny system gospodarki odpadami; 

•  przeciwdziałanie niewłaściwemu korzystaniu ze środowiska, wdrożenie programu 

segregacji i utylizacji odpadów, usuwanie dzikich wysypisk odpadów; 

•  poprawa stanu infrastruktury technicznej, w tym szczególnie drogowej, priorytetowa 

realizacja kompleksowych systemów oczyszczania ścieków; 

•  optymalne zabezpieczenie terenów, ludności i infrastruktury technicznej  

przed skutkami powodzi. 
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4.2. Obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych 

4.2.1. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” i jego otulina 

Istniejące uwarunkowania wynikające z występowania na obszarze gminy Parku 

Krajobrazowego „Góry Opawskie” zostały szczegółowo omówione w części 

UWARUNKOWANIA. 

Przy kształtowaniu zagospodarowania terenów w granicach Parku obowiązują ustalenia 

Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/18/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 

Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 33 poz. 1135 z dnia 

17 maja 2006 r.). 

4.2.2. Obszar Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 

Istniejące uwarunkowania wynikające z występowania na obszarze gminy Obszaru Natura 

2000 „Góry Opawskie” zostały szczegółowo omówione w części UWARUNKOWANIA.  

Przy kształtowaniu zagospodarowania terenów w granicach Obszaru obowiązują przepisy 

właściwe w zakresie ochrony przyrody oraz ustalenia planu zadań ochronnych zgodnie  

z Zarządzeniem nr 14/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Góry Opawskie PLH160007 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 667, z późn. zm.). 

4.2.3. Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy zlokalizowany jest pomnik przyrody obejmujący dwustronną aleję 323 lip 

drobnolistnych, usytuowaną na odcinku od granicy gminy do wsi Lubrza, przy drodze 

wojewódzkiej DW 414 relacji Opole – Prudnik. 

4.2.4. Lasy ochronne 

Na terenie gminy Lubrza zlokalizowane są lasy ochronne o funkcji ochronnej. Lasy podlegają 

ochronie, polegającej na trwałym utrzymaniu lasu oraz konieczności zapewnienia  

przez właścicieli lasów ciągłości ich użytkowania szczególnie poprzez zachowanie w lasach 

roślinności leśnej. Szczegółowe zasady ochrony w tym zakresie określają aktualne przepisy. 

4.2.5. Stanowiska roślin i zwierząt chronionych 

W granicach projektowanego dokumentu stwierdzono występowanie gatunków objętych 

ochroną: śliz pospolity, minóg strumieniowy, centuria pospolita, naparstnica zwyczajna, 

wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły (ochrona częściowa), żołna zwyczajna, 

brzegówka zwyczajna, buławnik mieczolistny, lilia złotogłów (ochrona ścisła). 

Większość stanowisk wymienionych gatunków znajduje się na terenach, które nie zmieniają 

swojego przeznaczenia i nie są zagrożone antropopresją, która mogłaby być skutkiem zmian 

w studium. Należą do nich przede wszystkim wody powierzchniowe, role, lasy i inne tereny 

zieleni wolne od zabudowy, wyłączono także z zainwestowania stanowisko żołny zwyczajnej 

oraz brzegówki zwyczajnej celem zachowania i zabezpieczenie siedlisk. Szczegółowe 

zasady ochrony w tym zakresie określać będą aktualne przepisy. Konieczne będzie 
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zabezpieczenie miejsc występowania w planie miejscowym, np. poprzez wyznaczenie 

terenów zieleni lub wód powierzchniowych wolnych od zabudowy lub innego konfliktowego 

zagospodarowania. Warto również rozważyć odstąpienie od planowanego zainwestowania 

lub przesunięcie linii zabudowy w planie miejscowym. Wskazana jest również ochrona 

stanowisk w zapisach w planie miejscowym. 

Siedliska przyrodnicze1: 

- 2 siedliska 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion), 

- 16 siedlisk 9170 Grąd środkowoeuropejski subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

- 63 siedliska 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae), 

- 2 siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

Szczegółowe zasady ochrony siedlisk określać będą aktualne przepisy. 

4.2.6. Udokumentowane złoża kopalin 

W myśl przepisów odrębnych złoża kopalin podlegają ochronie, której wyrazem jest  

m.in. zabezpieczenie warunków do ich eksploatacji (obecnie lub w przyszłości). W celu 

ochrony złoża obowiązuje zakaz budowy budynków, nie związanych z eksploatacją złoża,  

w granicach złoża oraz nie zaleca się wprowadzania na omawianych terenach infrastruktury 

technicznej. 

 

4.3. Obszary powiązań systemu ekologicznego 

W sąsiedztwie cieków wodnych obowiązuje nakaz szczególnego zabezpieczenia wód 

powierzchniowych przed zagrożeniami i nakaz ochrony obudowy biologicznej cieku. 

Zaleca się zaniechanie intensywnego użytkowania gospodarczego i wprowadzenie 

wzbogacenia ekologicznego. 

Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji lub prowadzenia czynności, których skutkiem mogłoby 

być uszczuplenie wartości tego ekosystemu, jego części bądź osłabienie roli, jaką odgrywa, 

zakaz zwiększania intensywnego użytkowania gospodarczego oraz nakaz utrzymanie 

walorów ekologicznych i zalecenie wprowadzenia wzbogacenia ekologicznego. 

 

4.4. Strefa ekotonowa 

Zaleca się ustalenie w planie miejscowym strefy ekotonowej w odległości min. 20 m  

od granicy lasu, w której powinien być zachowany pas krzewów, podstrefa krzewiasto-

drzewiasta oraz podstrefa drzewiasta. Podstawowymi funkcjami strefy ekotonowej są: 

łagodzenie ujemnego wpływu terenów otwartych i zabudowanych na las, skutkującego 

                                                 
1 Siedliska z inwentaryzacji przyrodniczej Lasów Państwowych – materiały RDOŚ w Opolu 
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obniżeniem zdolności retencyjnych oraz zniekształceniem składu swoistej flory i fauny; 

zwiększenie różnorodności biologicznej przez wytworzenie siedliska dla wielu gatunków 

przystosowanych do życia w warunkach przejściowych; poprawa warunków ochrony 

przeciwpożarowej przez wytworzenie pasa izolacyjnego z przewagą drzew liściastych oraz 

krzewów oraz zwiększenie walorów krajobrazowych. Strefa ta nie dotyczy miejscowych 

planów obowiązujących w dniu wejścia w życie studium. 

 

4.5. Zasady ochrony środowiska i jego zasobów 

W ramach ochrony środowiska i jego zasobów oraz zapobiegania jego przekształceniom 

należy dążyć do: 

1) zachowania zrównoważonego rozwoju, 

2) ochrony areału gleb o wysokiej bonitacji (klasa I-III, IV) oraz obszarów leśnych  

przed zmniejszaniem i zmianą użytkowania, 

3) racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, 

4) przeciwdziałania zanieczyszczeniom, 

5) przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

6) zachowania różnorodności biologicznej, 

7) waloryzacji wytypowanych obiektów i obszarów, a następnie objęcia różnymi formami 

ochrony najcenniejszych obszarów i obiektów przyrodniczych (w tym doliny rzeczne, 

jako podstawa regionalnych i lokalnych systemów ochrony przyrody), 

8) ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska do wód powierzchniowych 

poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii i urządzeń, minimalizację 

istniejących uciążliwości i komunikacją drogową, 

9) ograniczenia emisji i imisji substancji szkodliwych dla środowiska do powietrza 

atmosferycznego poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii i urządzeń, 

minimalizację istniejących uciążliwości, w tym związanych z komunikacją drogową, 

10) przeciwdziałania niewłaściwemu korzystaniu ze środowiska, w tym wdrożenie 

programu segregacji i utylizacji odpadów, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, 

11) poprawy stanu infrastruktury technicznej, w tym szczególnie drogowej, 

12) poprawy realizacji kompleksowych systemów oczyszczania ścieków, 

13) optymalnego zabezpieczenia terenów, ludności i infrastruktury technicznej  

przed skutkami powodzi, 

14) prowadzenia stałego monitoringu środowiskowego, 

15) prowadzenia produkcji rolniczej opartej na tzw. „dobrych praktykach 

gospodarowania”, przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb, prowadzenia edukacji 

ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju, 
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16) ochrony cennych przyrodniczo obszarów czy terenów, na których występują 

chronione gatunki flory, fauny i grzybów, ochrony przed zainwestowaniem wymagają 

obszary występowania chronionych roślin i siedlisk przyrodniczych, terytoria i miejsca 

lęgowe chronionej ornitofauny oraz obszary wchodzące w skład systemu 

ekologicznego, 

17) zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy terenami zabudowanymi i wolnymi  

od zabudowy zwłaszcza poprzez zachowanie istniejących lasów, parków i skwerów 

oraz zaplanowanie na przyszłych osiedlach terenów zielonych, 

18) działań, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych  

oraz uniknięcia ich zanieczyszczenia, 

19) respektowania zasad zagospodarowania na obszarach i w otoczeniu obiektów 

przyrody prawnie chronionej. 

 

4.6. Zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

W ramach ochrony krajobrazu kulturowego oraz zapobiegania jego przekształceniom należy 

dążyć do: 

1) rekompozycji nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych siedlisk 

zagrodowych z dostosowaniem do istniejącej zabudowy, ze szczególnym 

wskazaniem na zachowanie wiejskiego charakteru tej zabudowy, 

2) stosowania naturalnych materiałów budowlanych i kolorystyki nawiązującej  

do istniejącej historycznej zabudowy regionu, 

3) zachowania istniejących terenów leśnych i zadrzewień śródpolnych, 

4) separacji nowej zabudowy od istniejącej zabudowy wsi, co zmniejsza znacznie 

dysonanse przestrzenne, 

5) ochrony cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej, w tym cmentarzy 

nieużytkowanych, 

6) rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych, wprowadzania dolesień, uzupełniania 

zadrzewień oraz pasów zieleni ochronnej w celu poprawy różnorodności biologicznej 

gminy i wzbogacenia jej krajobrazu. 

 

5. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

Obiekty i ich zespoły wpisane do rejestru zabytków podlegają rygorom prawnym 

wynikającym z treści odpowiednich aktów prawnych. Przede wszystkim są one objęte 

ochroną konserwatorską, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840). W odniesieniu  

do obiektów ujętych w rejestrze zabytków zakłada się pierwszeństwo wymagań 
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konserwatorskich przy realizacji robót budowlanych oraz innych zmianach 

zagospodarowania i użytkowania obiektów. Wszelkie działania przy zabytku za pozwoleniem 

właściwego konserwatora zabytków. 

Zaleca się, aby ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego objąć 

wszystkie zabytki wpisane do ewidencji zabytków oraz zabytki archeologiczne. 

Wykazy zabytków w części UWARUNKOWANIA zostały sporządzone na podstawie danych 

uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

5.1. Wytyczne konserwatorskie: 

5.1.1. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Zasady ochrony zabytków wpisanych do rejestru ustalone są przepisami odrębnymi  

i obowiązuje ich wykazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w obszarze gminy znajduje się w części 

UWARUNKOWANIA w tabeli nr 5. 

 

5.1.2. Obiekty w ewidencji zabytków 

Ochrona obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru odbywa się poprzez ustalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obiekty zabytkowe wyznaczone  

do ochrony ustaleniami planów miejscowych są wskazane w gminnej ewidencji zabytków. 

Należy uwzględnić ochronę obiektów ujętych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują 

następujące wymogi konserwatorskie: 

1) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały 

budowlane, utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal 

architektoniczny, 

2) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym 

wizerunkiem budynku, w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy 

je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku, 

3) stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań,  

w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania 

okładzin ściennych typu „siding”, 

4) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna  

w kolorze ceglastym lub inne właściwe dla danego obiektu), 

5) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem 

wartości zabytkowych obiektów, 

6) dla układów ruralistycznych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 

- należy dążyć do zachowania historycznych układów przestrzennych  

(tj. rozplanowanie dróg, ulic i miedzuchów, placów, historycznych zbiorników 
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wodnych, przebieg: linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych, 

kompozycji historycznej zieleni) oraz poszczególne istniejące elementy tego 

układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, historyczne 

obiekty techniczne, historyczną zabudowę i zieleń), 

- dla zespołów ruralistycznych w zakresie kolorystyki należy uwzględniać walory 

estetyczne otoczenia, a także rozwiązania kolorystyczne występujące  

w zabudowie historycznej wsi; 

7) dla zespołów kościelnych zlokalizowanych w układach ruralistycznych, niezależnie  

od powyższych ustaleń, jako nadrzędne obowiązują ustalenia: 

- obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich  

nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, 

- należy zachować i konserwować zachowany zabytkowy układ przestrzenny  

oraz poszczególne elementy tego układu, 

- nowe inwestycje dopuszczalne wyłącznie, jako uzupełnienie już istniejącej 

formy zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania  

i utrwalenia historycznych relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one  

z historycznym charakterem założenia. 

Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnej 

weryfikacja i uzupełnieniom. Wykaz obiektów ujętych w ewidencji zabytków (w tym małej 

architektury) i zabytków archeologicznych znajduje się w części UWARUNKOWANIA  

w tabeli nr 6. 

 

5.1.3. Stanowiska archeologiczne 

W obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem studium stanowisk 

archeologicznych, zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Obszar 

stanowisk archeologicznych wyłącza się spod zalesień. 

Wykaz stanowisk archeologicznych w obszarze gminy znajduje się w części 

UWARUNKOWANIA w tabeli nr 7. 

Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

podlega sukcesywnej weryfikacja i uzupełnieniom. 

 

6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

6.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

System komunikacji, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinien współtworzyć 

przestrzeń ze swoim otoczeniem, poprzez korzystanie z istniejących dróg oraz budowę 
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nowych ciągów komunikacyjnych, które będą umożliwiały równoprawne korzystanie z dróg 

użytkowników samochodów, transportu zbiorowego, ruchu towarowego i pieszego. 

Konieczne wydaje się planowanie ścieżek rowerowych oraz wyznaczanie i tworzenie nowych 

miejsc do parkowania. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego możliwe 

jest wyznaczenie dodatkowych dróg niewskazanych na rysunku Studium – KIERUNKI 

zagospodarowania przestrzennego. 

6.1.1. Podstawowy układ drogowy 

Podstawowy układ drogowy gminy stanowić będą: 

1) droga krajowa nr 40 – relacji granica państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-

Koźle – Ujazd – Pyskowice – w klasie technicznej GP; 

2) droga krajowa nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa (Trzebina-

Bartultovice) – w klasie technicznej GP; 

3) droga wojewódzka nr 414, relacji Opole – Lubrza, na obszarze gminy przebiegająca 

na kierunku północ – południe – w klasie technicznej G; 

4) droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz,  

na obszarze gminy przebiegająca w kierunku południowo-wschodnim – w klasie 

technicznej G; 

5) droga powiatowa nr 1202 O relacji Biała – Laskowice – w klasie technicznej Z; 

6) droga powiatowa nr 1250 O relacji Prudnik – DK40 – w klasie technicznej Z; 

7) droga powiatowa nr 1253 O relacji stacja kolejowa Dytmarów – Dytmarów – w klasie 

technicznej L; 

8) droga powiatowa nr 1256 O relacji Nowy Browiniec – Otoki – w klasie technicznej L; 

9) droga powiatowa nr 1257 O relacji Trzebina – Dębowiec – w klasie technicznej L; 

10) droga powiatowa nr 1267 O relacji Lubrza – Prężynka – w klasie technicznej L; 

11) droga powiatowa nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka – w klasie  

technicznej D; 

12) droga powiatowa nr 1279 O relacji DK40 – Olszynka – Słoków – w klasie technicznej 

L; 

13) droga powiatowa nr 1280 O relacji Lubrza – Jasiona – w klasie technicznej D; 

14) droga powiatowa nr 1614 O relacji Prudnik – Biała – w klasie technicznej L; 

15) droga powiatowa nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa –  

w klasie technicznej L. 

Infrastruktura okołodrogowa – stacje paliw, obiekty obsługi technicznej itp. powinny być 

lokalizowane przy podstawowym układzie drogowym. 

Geometria skrzyżowania dróg powinna być dostosowana do prognozowanego ruchu,  

o ile pozwalają na to warunki terenowe. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 139



 

 - 35 - 

Projektowana infrastruktura drogowa powinna uwzględniać wymagania techniczno – obronne 

wynikające z potrzeb obronności państwa. Należy utrzymać parametry techniczne istniejącej 

infrastruktury drogowej określone w Zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie 

projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r., poz. 3). 

 

6.1.2. Uzupełniający układ drogowy 

Uzupełniający układ komunikacyjny stanowią drogi lokalne i dojazdowe oraz drogi 

wewnętrzne, których przebiegi nie zostały zdefiniowane na rysunku Studium – KIERUNKI. 

Gruntowe nawierzchnie dróg należy, co najmniej utwardzić dla zapewnienia przejezdności 

przez cały rok. 

Dla dróg wewnętrznych zaleca się stosowanie parametrów jak dla dróg publicznych klasy 

technicznej D (dojazdowej). 

 

6.1.3. Parkowanie i miejsca postojowe 

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane i urządzone w sposób 

nieuciążliwy na działce obiektu generującego potrzeby parkowania pojazdów, zgodnie  

z podanymi niżej wymaganiami: 
 

Tabela 1 Minimalna liczba miejsc postojowych w zależności od funkcji terenu 

FUNKCJA TERENU JEDNOSTKA ODNIESIENIA STANOWISKA 
POSTOJOWE 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej 1 dom nie mniej niż 2 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 1 mieszkanie nie mniej niż 1,5 

teren zabudowy usługowej każde rozpoczęte 100 m² pow. użytkowej nie mniej niż 2 

teren usług sportu i rekreacji  
oraz usług turystyki 

każde rozpoczęte 50 m² pow. użytkowej  
w przypadku zabudowy kubaturowej  

lub 10 użytkowników 
nie mniej niż 1 

teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów każde rozpoczęte 1000 m² pow. użytkowej nie mniej niż 5 

inne niż w/w wymienione - nie mniej niż 1 

 

Dopuszcza się parkowanie samochodów osobowych na ulicach układu obsługującego. 

Parkowanie na chodnikach należy stopniowo ograniczać wyłącznie do miejsc wyznaczonych. 

Zaleca się trwałe oddzielenie powierzchni przeznaczonych dla pojazdów od pieszych. 

Parkowanie związane z ruchem turystycznym i rekreacyjnym powinno spełniać następujące 

warunki: 

1) lokalizacja parkingu powiązana z terenami usług i handlu, a także sportu i rekreacji, 

tras rowerowych, szlaków pieszych, powierzchnia parkingu – zalecana powierzchnia 

parkingu na co najmniej 10 stanowisk; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 140



 

 - 36 - 

2) wyposażenie parkingu: miejsca piknikowe (stoły, ławy), docelowo w sanitariaty; 

3) wydzielenie w ramach parkingu miejsc dla obsługi turystów, tj. małej gastronomii, 

drobnego handlu, pamiątkarstwa, wypożyczalni sprzętu sportowego, np. rowerów. 

Liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową nie może być mniejsza niż ustalona w przepisach odrębnych. 

 

6.1.4. Ruch pieszy i rowerowy 

Zaleca się utrzymanie istniejących i realizację nowych chodników, dróg rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych. Zaleca się wyraźne oznakowanie tras na terenie oraz modernizację 

istniejących dróg na odcinkach przeznaczonych dla ruchu rowerowego. Proponuje się 

w atrakcyjnych miejscach urządzenie miejsc postojowych (ławki, pola biwakowe, miejsca  

na ogniska). Ruch rowerowy może odbywać się również wzdłuż wszystkich dróg – także 

poza pasem drogowym, w terenie rolnym, pod warunkiem zgodności z przepisami 

odrębnymi. W każdym z tych przypadków zaleca się wydzielenie osobnego pasa  

dla rowerzystów. Szczegółowy przebieg tras rowerowych należy ostatecznie określić 

na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy 

zachować i wzmocnić rolę szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. 

 

6.2. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

Dla rozwoju infrastruktury technicznej możliwe jest uruchomienie każdej potrzebnej 

powierzchni terenów na etapie planów miejscowych zarówno na obszarach zabudowy 

mieszkaniowej, jak i na obszarach aktywności gospodarczej. Za godną z staleniami Studium 

uważa się również lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach rolnych 

objętych zakazem zabudowy. 

Za zgodne ze studium uznaje się lokalizację sieci i urządzeń przesyłowych nieoznaczonych 

na rysunku studium, pod warunkiem nie kolidowania z istniejącym i projektowanym 

zagospodarowaniem oraz uwarunkowaniami wynikającymi z położenia, np. na terenach 

objętych ochroną. 

Kompleksowe wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną jest podstawowym 

uwarunkowaniem jej rozwoju. 

Infrastruktura techniczna i komunalna pełni funkcję usługową wobec innych obszarów 

kształtowania zrównoważonego rozwoju gminy. Przyjmuje się więc, iż jej rozwój będzie 

polegał na: 

1) działaniach poprawiających jakość dostarczanych usług w systemach już istniejących 

poprzez ich modernizację i przebudowę, poprawie niezawodności i standardu 

realizowanych usług, zmniejszeniu zagrożenia dla środowiska, energooszczędności, 

poprawie efektywności ekonomicznej i organizacyjnej działania systemów, 
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2) rozbudowie systemów poprzez obejmowanie obsługą obszarów dotychczas 

nieuzbrojonych, a leżących wewnątrz granic zasięgu systemu, a także obszarów  

na zewnątrz tych granic niezależnie, czy są to obszary już zainwestowane  

czy przewidywane do zainwestowania. 

 

6.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Podstawowym źródłem wody pitnej są i pozostaną nadal wody podziemne. 

Głównym zadaniem gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę jest prawidłowe gospodarowanie 

zasobami wód podziemnych, ich ochrona przed nadmierną eksploatacją oraz ochrona  

przed zanieczyszczeniem. 

Studium zakłada budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dopuszcza się lokalizację 

obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. 

Dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi. Utrzymuje się istniejące ujęcia wody, strefy 

ochronne zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Utrzymuje się istniejący system odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

lub powierzchniowo oraz istniejącymi rowami i ciekami, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Zakłada się rozbudowę sieci kanalizacji. 

Przy zaopatrzeniu w wodę należy uwzględnić ustalenia Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) 

 

6.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Na terenach przewidzianych na rozwój nowych inwestycji, niezbędna będzie realizacja 

nowych sieci dystrybucyjnych i stacji transformatorowych, dopuszcza się ich realizację  

na każdym terenie. 

Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia jednotorowa 110 kV relacji Głubczyce – 

Prudnik. Wzdłuż linii elektroenergetycznej 110 kV należy zachować strefę techniczną  

o szerokości nie mniejszej niż 40 m – po nie mniej niż 20 m od osi linii po obu stronach  

z zakazem lokalizowania nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeń 

zieleni wysokiej. 

Dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej i lokalizację niezbędnych 

urządzeń przesyłowo-dystrybucyjnych. 

System energetyczny powinien zapewnić zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich 

mieszkańców gminy na potrzeby gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych, a także 
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usług i przemysłu zlokalizowanego na terenie gminy. Modernizacja i rozwój sieci średnich  

i niskich napięć oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV powinny zmierzać w kierunku 

umożliwienia korzystania z energii elektrycznej do celów grzewczych. 

 

6.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Dopuszcza się budowę i rozbudowę dystrybucyjnej i rozdzielczej sieci gazowej,  

w tym gazociągów średniego i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych 

niezbędnych do zaopatrzenia w gaz sieciowy terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 

Projektowane gazociągi zaleca się układać poza liniami rozgraniczającymi istniejących  

i projektowanych dróg. 

Przez obszar gminy przebiega odgałęzienie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 

DN150 MOP 3,60 MPa relacji Obrowiec – Racibórz w relacji Szonów do granicy państwa 

w Głuchołazach oraz czynna dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia DN 90 mm PE, 

dla których obowiązują strefy kontrolowane o szerokościach określonych przepisami 

odrębnymi. 

 

6.2.4. Telekomunikacja 

Studium zakłada rozbudowę sieci przewodowych zgodnie z występującym 

zapotrzebowaniem, w szczególności tam, gdzie powstają nowe zgrupowania zabudowy.  

W Studium zaleca się docelowe skablowanie napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. 

W przypadku realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości równej i większej 

niż 50 m n.p.t. niezbędne jest zgłoszenie tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się lokalizację 

nowych inwestycji w tym zakresie na wszystkich terenach z zastrzeżeniem terenów  

objętych ochroną. 

 

6.2.5. Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy wyznacza się obszar pod gospodarowanie odpadami. Większość terenu 

składowiska znajduje się na terenie Gminy Prudnik. Zasady odbioru odpadów zgodnie  

z ustaleniami przyjętego przez gminę Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lubrza. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy 

zlokalizowany jest w miejscowości Lubrza. 

 

6.2.6. Zaopatrzenie w ciepło 

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, jak i planowany zrównoważony rozwój 

najkorzystniejszym kierunkiem rozwoju zaspokojenia potrzeb energetycznych będzie 
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stopniowe wprowadzanie instalacji do spalania paliw charakteryzujących się niską 

emisyjnością. 

Dopuszcza się pozyskiwanie ciepła w kotłowniach lokalnych, używania gazu, jako paliwa 

grzewczego oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii za pomocą mikroinstalacji  

o mocy cieplnej nie większej niż 100 kW. 

 

7. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym 

7.1. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym 

W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Studium zakłada,  

że wszystkie tego typu inwestycje mogą być zlokalizowane w granicach Studium.  

Do głównych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą przede wszystkim 

wszystkie drogi publiczne, cmentarze, usługi publiczne, usługi sportu, tereny urządzeń 

służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzaniu i utylizacji 

odpadów (tereny obiektów i sieci infrastruktury technicznej – wodociągów, kanalizacji, 

elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji), tereny związane z ochroną 

przeciwpowodziową, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym, obszary przeznaczone pod drogi publiczne, zieleńce, place, tereny 

pod budowę i modernizację systemów infrastruktury technicznej w szczególności kanalizacji  

i oczyszczalni ścieków oraz zaopatrzenie w wodę, publicznych przedszkoli, szkół, obiektów 

administracji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia itp. 

 

7.2. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami 
programów o których mowa w art. 48 ust. 1 

Obszary w gminie, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym to budowa obejścia „Alei Lipowej”.2 

 

                                                 
2 Zadanie zrealizowane  
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8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń 
i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²oraz obszary 
przestrzeni publicznej. 

8.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 
odrębnych 

W Studium nie wyznacza się obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W Gminie nie występują: 

- strefa „A” ochrony uzdrowiskowej, 

- nieruchomości zajęte pod byłe lotniska wojskowe, przekazane właściwym 

jednostkom samorządu terytorialnego, 

- tereny objęte planem generalnym, 

- obszary Pomnika Zagłady i jego strefy ochronne, 

- nieruchomości Skarbu Państwa przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej, 

- obszary, na których utworzono park kulturowy. 

 

8.2. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 

W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości na podstawie art. 102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów rolnych i leśnych  

na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, dla całego 

terenu gminy. Dopuszcza się również wskazanie takich terenów na etapie sporządzania 

planów miejscowych. 

 

8.3. Obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

W studium wyznacza się obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (art. 10. ust. 3a), w granicach wskazanych  

na rysunku KIERUNKI zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego w ich granicach zostały określone w rozdziale 3.7. 

 

8.4. Obszary przestrzeni publicznej 

W studium nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych, dla których należy sporządzić 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
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9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 

Ze względu na charakter gminy, występujące szczególne uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego oraz bogate i cenne elementy środowiska przyrodniczego, zaleca się,  

aby gmina sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 

wszystkie miejscowości. Celem zabiegu jest opracowanie ustaleń spójnych dla całości gminy, 

których realizacja spowoduje uniknięcie lokalizacji rozproszonej zabudowy, a także zapewni 

odpowiednią ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Realizacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następować 

będzie w miarę powstających potrzeb oraz dostępnych środków finansowych: 

1) przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego zaleca się wykonanie 

analizy zasadności przystąpienia uwzględniającej: stan własności i władania gruntów 

oraz ich wpływ na możliwość przeprowadzenia procedury formalno-prawnej; 

2) określenie zakresu niezbędnych ustaleń koniecznych do uwzględnienia  

w planie miejscowym; 

3) analizę dostępności materiałów źródłowych (w szczególności: opracowanie 

ekofizjograficzne, przygotowanie podkładów geodezyjnych). 

W zakresie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w trakcie opracowania 

planu miejscowego należy przeanalizować konieczność uzyskania zgody na przeznaczenie 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 

W odniesieniu do przestrzeni rolniczej gminy zakłada się utrzymanie funkcji produkcji rolnej 

na terenie gminy. Na terenach, które obecnie są wykorzystywane rolniczo, a znajdują się  

na terenach udokumentowanych złóż dopuszcza się ich eksploatację na warunkach 

określonych w koncesji. Zakłada się rozwój działalności towarzyszących rolnictwu. Z uwagi 

na walory przyrodnicze gminy dążyć należy do rozwoju agroturystyki i innych usług 

towarzyszących oraz wprowadzanie rolnictwa ekologicznego i innych niekonwencjonalnych 

kierunków produkcji rolniczej. W strukturze użytkowania gruntów rolnych zaleca się  

co najmniej utrzymać dotychczasowy udział trwałych użytków zielonych, zwłaszcza łąk  

na wilgotnych siedliskach. W niniejszym studium na cele nierolnicze wskazano grunty 

położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zainwestowania lub stosunkowo łatwych 

do uzbrojenia ze względu na położenie wzdłuż dróg publicznych. W odniesieniu do leśnej 
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przestrzeni produkcyjnej zakłada się utrzymanie funkcji większości istniejących gruntów 

leśnych. Ponadto dopuszcza się zalesianie na terenach rolnych. 

 

11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 
osuwania się mas ziemnych 

11.1. Obszary zagrożenia powodzią 

Na terenie Gminy występują obszary zagrożenia powodzią oraz obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego na załączniku graficznym wyznaczono: 

- obszary zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest niskie i wynosi  

raz na 500 lat (0,2%), 

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (1%), 

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%). 

Na obszarach zagrożenia powodzią obowiązują zasady zagospodarowania oraz 

użytkowania wynikające z przepisów Prawa wodnego oraz przepisów odrębnych. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy ograniczyć zainwestowanie,  

a dla nowej zabudowy, w tym odtworzenia zabudowy lub uzupełnień zabudowy wyznaczonej 

na rysunku KIERUNKÓW obowiązują następujące zasady: 

- zakazuje się lokalizacji podpiwniczeń budynków i budowli, 

- nakazuje się wymóg wyniesienia poziomu parteru ponad poziom wód 

powodziowych (Q1%), 

- obowiązuje wymóg zabezpieczenia wszelkich obiektów infrastruktury technicznej 

przed uszkodzeniami w trakcie powodzi. 

 

11.2. Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenie gminy Lubrza występują udokumentowane osuwiska oraz tereny zagrożone 

ruchami masowymi. 

Na terenach osuwisk nie dopuszcza się budowy budynków o funkcji mieszkalnej.  

W przypadku realizacji zabudowy na terenach zagrożonych ruchami masowymi prace 

budowlane, w tym lokalizowanie zabudowy należy prowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi, z uwzględnieniem występowania istniejących zagrożeń. 
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12. Obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny 
filar ochronny 

W myśl przepisów odrębnych złoża kopalin podlegają ochronie, której wyrazem jest 

m.in. zabezpieczenie warunków do ich eksploatacji (obecnie lub w przyszłości). 

Wskazuje się na rysunku KIERUNKÓW zagospodarowania przestrzennego obiekty 

oraz obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny: 

- droga klasy zbiorczej (Z), 

- lasy (ZL), 

- wody powierzchniowe śródlądowe (WS). 

Obszary oraz obiekty wskazano w oparciu o minimalną odległość wynikającą z Polskiej 

Normy PN-G-02100. Ze względu na zakres merytoryczny Studium oraz skalę i treść mapy 

nie wyklucza się istnienia lub powstania na późniejszym etapie innych obiektów i obszarów, 

podlegających ochronie przez wyznaczenie w złożu kopaliny filaru ochronnego, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

Obiekty i obszary chronione wskazano w granicach obszaru górniczego „Skrzypiec” 

ustanowionego decyzją Starosty Powiatowego w Prudniku, znak: WIO-VI.6522.3.2015 z dnia 

15.05.2015 r. dla złoża Skrzypiec oraz obszaru górniczego „Trzebina” ustanowionego przez 

Marszałka Województwa Opolskiego koncesją nr 92/2011 znak: DOŚ-II.7422.2.5.2011.JJ 

z dnia 26.04.2011 r. dla złoża Trzebina. 

Wszystkie obszary górnicze podlegają nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego  

w Gliwicach i mają status aktualnych na dzień uchwalenia studium. 

 

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Nie wyznacza się ze względu na brak ich występowania w granicach Studium. 

 

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji 
lub remediacji 

Przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym będą podlegały obszary, dla których Studium 

przewiduje zmianę funkcji na zgodną z polityką przestrzenną gminy. 

Celem działań rehabilitacyjnych jest dostosowanie istniejących terenów zabudowy  

do współczesnych wymogów i potrzeb, poprawienie warunków życia oraz podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni poprzez poprawę estetyki i standardu technicznego budynków  

i wykreowanie przestrzeni publicznych. 

Na podstawie przepisów odrębnych wydawane są decyzje administracyjne dotyczące 

terenów wskazanych do rekultywacji (np. tereny poeksploatacyjne). 
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Nie wyznacza się obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji. 

Dopuszcza się wskazanie takich terenów na etapie sporządzania planów miejscowych. 

Nie wyznacza się obszarów wymagających remediacji ze względu na brak takiej potrzeby. 

 

15. Obszary zdegradowane 

W studium nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 

 

16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Zasięg i granice terenów zamkniętych na terenie gminy Lubrza wyznaczono na podstawie 

Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ze zmianami. 

Nie ustala się stref ochronnych dla terenów kolejowych. Granice terenów zamkniętych 

wskazano na rysunku studium. 

 

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w zależności  
od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 
w gminie 

Nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

 

18. Granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

Na obszarze gminy Lubrza obecnie brak jest obiektów produkujących energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. Odnawialne źródła energii (OZE) są źródłami 

wykorzystującymi w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowanie słoneczne, 

spadku rzek, produktów ubocznych rolnictwa oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 

wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Do 2017 r. Polska 

zobowiązała się uzyskać 16% udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju,  

a do 2021 roku jej udział powinien wynosić 20%. 

Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika), uważana za najbardziej obiecujące i przyjazne 

środowisku źródło energii, jest wyjątkowa ze względu na szerokie możliwości osiągnięcia 

korzyści energetycznych i poza energetycznych. Przemysł fotowoltaiczny gwarantuje 

konkurencyjną, tanią, bezpieczną i czystą słoneczną energię elektryczną, a także ochronę 

zasobów naturalnych. Z kolei energetyka słoneczna termiczna (fototermika) należy  
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do najbardziej efektywnych technologii produkcji ciepła, z punktu widzenia ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych. 

Na terenie gminy w zakresie OZE: 

1. dla całego obszaru gminy zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724). W przypadku uzyskania pozwolenia 

na budowę dla elektrowni wiatrowej zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w zasięgu ich strefy 

oddziaływania, lokalizacja zabudowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 724); 

2. dla całego obszaru gminy dopuszcza się lokalizację instalacji odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji; 

3. dla całego obszaru gminy dopuszcza się lokalizację obejmującą obiekty energii 

promieniowania słonecznego – ogniwa fotowoltaiczne o mocy nieprzekraczającej 

100 kW; 

4. na obszarach PU i RU dopuszcza się lokalizację obiektów energii promieniowania 

słonecznego – ogniw fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW, zarówno 

pojedynczych, jak i w formie farm fotowoltaicznych. Granica projektowanego obszaru 

tożsama jest z granicą strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego 

oddziaływania na środowisko; 

5. wyznaczono obszary oznaczone jako Ref, na których ustala się realizację ogniw 

fotowoltaicznych zarówno pojedynczych, jak i farm fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kW. Granica projektowanego obszaru Ref tożsama jest  

z granicą strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego 

oddziaływania na środowisko. 

Należy stosować następujące wskaźniki: wysokość zabudowy i ogniw fotowoltaicznych  

nie większa niż 7 m. 
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Część IV 

Synteza i uzasadnienie 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lubrza 

opracowano: 

•  zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 503) wraz z aktualnie obowiązującymi 

przepisami odrębnymi; 

•  zgodnie z uchwałą nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia  

28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. 

W trakcie przygotowywania projektu Studium zawiadomiono wymagane przepisami prawa 

organy i instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 

urzędu o przystąpieniu do opracowania Studium. Projekt Studium został zaopiniowany  

i uzgodniony przez określone ustawą organy i instytucje. 

W oparciu o art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) przeprowadzono 

procedurę dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Projekt Studium został poddany ocenie publicznej poprzez kilkakrotne wyłożenie 

do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej.  

Pierwsze wyłożenie miało miejsce w terminie od 13 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r., 

a dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły do projektu Studium, 53 uwagi, które zostały 

rozstrzygnięte przez Wójta Gminy Lubrza. 

Projekt studium został ponownie skierowany do opiniowania i uzgadniania po wprowadzeniu 

zmian do projektu studium wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu 

studium po wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Projekt Studium został ponownie poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie 

do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Wyłożenie miało miejsce 

w terminie od 23 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r., a dyskusja nad przyjętymi 

rozwiązaniami odbyła się w dniu 9 lipca 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 uwag  

do projektu Studium, które zostały rozstrzygnięte przez Wójta Gminy Lubrza. 

Projekt studium został ponownie skierowany do opiniowania i uzgadniania po wprowadzeniu 

zmian do projektu studium wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu 

studium po wyłożeniu do publicznego wglądu. 
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W związku z uwzględnieniem części uwag projekt Studium został ponownie poddany ocenie 

publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji 

publicznej. Wyłożenie miało miejsce w terminie od 23 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.,  

a dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 24 czerwca 2022 r.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 uwagi do projektu Studium, które zostały rozpatrzone 

przez Wójta Gminy Lubrza. 

Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia 

zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument Studium pozwoli władzom gminy na wyznaczenie strategicznych celów 

rozwojowych jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia odpowiedniej do potrzeb 

gminy gospodarki przestrzennej. 

 

SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM: 

 

Cele polityki przestrzennej gminy 

Celem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Lubrza jest 

uzyskanie takiej funkcjonalno-przestrzennej struktury tej jednostki, która w harmonijny, 

zrównoważony sposób wykorzysta jej walory przyrodnicze i kulturowe, dla poprawy 

warunków życia mieszkańców. 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,  

w tym wynikające z audytu krajobrazowego, uwzględniające bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 

Istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru gminy Lubrza można ocenić jako 

zadowalającą oraz zgodną z generalnymi uwarunkowaniami (predyspozycjami) 

przyrodniczymi, tj. racjonalnie wykorzystującą walory i zasoby przyrodnicze. 

W określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego dążono do utrzymania 

pozytywnych cech dotychczasowego zagospodarowania, ich usprawnienia oraz stworzenia 

warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy, mając na uwadze ochronę ładu 

przestrzennego. W rozwiązaniach rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęto 

zasadę nie rozpraszania zabudowy poza ukształtowane istniejące zespoły osadnicze 

(za wyjątkiem terenów pod aktywność gospodarczą). Rozwój osadnictwa powinien polegać 

na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez dołączanie 

nowych terenów przylegających do niej. 

Przy wyznaczaniu terenów pod zainwestowanie uwzględniono wyniki analizy potrzeb  

i możliwości rozwoju gminy, w tym bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wyniki 
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bilansu terenów wskazują, że możliwe jest zaprojektowanie nowych terenów, co zostało 

uwzględnione w Studium. 

W strukturze docelowych jednostek terenowych wyróżniono następujące ich typy 

funkcjonalne (przeważające przeznaczenie): 

•  MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

•  MNU – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

•  U – obszary zabudowy usługowej, 

•  UP – obszary usług publicznych, 

•  UT – obszary usług turystyki, 

•  US – obszary usług sportu i rekreacji, 

•  UC – obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m², 

•  PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów oraz usług), 

•  PG – obszary i tereny górnicze, 

•  R – obszary rolnicze, 

•  RU – obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, 

•  RM – obszary zabudowy zagrodowej, 

•  Ref – obszary rolnicze z dopuszczeniem elektrowni fotowoltaicznych, 

•  RZL – obszary dolesień, 

•  ZP – obszary zieleni urządzonej, 

•  Z – obszary zieleni, 

•  ZL – lasy, 

•  ZC – cmentarze, 

•  WS – wody powierzchniowe śródlądowe, 

•  IT-E – obszary infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 

•  IT-W – obszary infrastruktury technicznej – wodociągi, 

•  IT-K – obszary infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

•  IT-C – obszary infrastruktury technicznej – ciepłownictwo, 

•  IT-O – obszary infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, 

•  KS – obszary komunikacji samochodowej, 

•  KK – obszary kolei, 

•  GP – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego,  

•  G – droga klasy głównej, 

•  Z – droga klasy zbiorczej,  
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•  L – droga klasy lokalnej, 

•  GPp – projektowana droga klasy głównej ruchu przyspieszonego. 

 

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz tereny wyłączone 

spod zabudowy 

W Studium, w zależności od potrzeb, dla każdego terenu określono zasady 

zagospodarowania i kształtowania zabudowy, szczególnie w zakresie wysokości zabudowy, 

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz dopuszczonych funkcji. Określone  

w Studium parametry i wskaźniki urbanistyczne stanowią wartości nieprzekraczalne. Zaleca 

się, aby jako wytyczną dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przyjmować parametry i wskaźniki urbanistyczne większe w zakresie 

wielkości działek budowlanych oraz powierzchni biologicznie czynnej i mniejsze w zakresie 

intensywności wykorzystania terenu. 

Ze względu na skalę opracowania rysunku KIERUNKÓW zagospodarowania 

przestrzennego, dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego korektę zasięgu poszczególnych funkcji do granic 

własności nieruchomości oraz ze względu na uwarunkowania lokalne, jak również 

dopuszczalna jest korekta parametrów i wskaźników urbanistycznych, zgodnie z wytycznymi 

wskazanymi w Studium, w tym: dla terenów, dla których uchwalone są akty prawa 

miejscowego dopuszcza się zachowanie wszelkich parametrów określonych w w/w aktach 

oraz dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania o parametrach 

wyznaczonych w dokumentach planistycznych. 

 

Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

Dla zachowania walorów przyrodniczych, w Studium założono utrzymanie wszelkich terenów 

o wysokich walorach przyrodniczych: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” z otuliną, Obszar 

Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007, pomniki przyrody. Wyznaczono również obszary 

wyłączone spod zainwestowania, w celu utrzymania i ciągłego polepszania warunków 

przyrodniczych na terenie gminy. 

 

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  

kultury współczesnej 

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazano istniejące obiekty i obszary  

o wysokich walorach kulturowych: obiekty wpisane do rejestru zabytków, obszary i obiekty 

wpisane do ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Działania takie mają 
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na celu zachowanie tożsamości kulturowej gminy, jak również dają możliwość wykreowania 

nowych miejsc atrakcji turystycznych. 

 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz usprawnienia powiązań 

komunikacyjnych gminy, określono odpowiednie klasy techniczne dla ważniejszych dróg 

oraz wskazano nowe przebiegi dróg. Wskazano również obszary linii kolejowych, 

umożliwiając ich modernizację. 

W celu zapewnienia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców gminy  

oraz przygotowania dogodnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych, 

określono warunki dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak również 

modernizacji istniejących sieci. 

 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Studium zakłada,  

że wszystkie tego typu inwestycje mogą być zlokalizowane w granicach każdego  

z obszarów. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikają z Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Obszary w gminie, na których 

będą rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

to budowa obejścia „Alei Lipowej”1. 

 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 

W Studium nie wyznacza się obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne 

Ze względu na charakter gminy, występujące szczególne uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego oraz bogate i cenne elementy środowiska przyrodniczego, zaleca się,  

aby gmina sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 

wszystkie miejscowości. 

 

                                                 
1 Zadanie zrealizowane 
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Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Zakłada się utrzymanie funkcji produkcji rolnej na terenie gminy. Zakłada się rozwój 

działalności towarzyszących rolnictwu. Z uwagi na walory przyrodnicze gminy dążyć należy  

do rozwoju agroturystyki i innych usług towarzyszących. Zakłada się utrzymanie funkcji 

większości istniejących gruntów leśnych i dopuszcza się zalesianie na terenach rolnych. 

 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze gminy występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które zostały 

oznaczone na rysunkach Studium. 

Na obszarze gminy występują udokumentowane zagrożenia geologiczne związane 

z osuwaniem się mas ziemnych, które zostały oznaczone na rysunkach Studium. 

 

Obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na obszarze gminy wskazano obiekty oraz obszary, dla których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny. Obszary oraz obiekty wskazano w oparciu o minimalną odległość 

wynikającą z Polskiej Normy PN-G-02100. 

 

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 

Na obszarze gminy nie występują pomniki zagłady i ich strefy ochronne. 

 

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym będą podlegały obszary, dla których Studium 

przewiduje zmianę funkcji na zgodną z polityką przestrzenną gminy. Na obszarze gminy  

nie wyznacza się obszarów wymagających rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Na podstawie przepisów odrębnych wydawane są decyzje administracyjne dotyczące 

terenów wskazanych do rekultywacji (np. tereny po eksploatacyjne). 

 

Obszary zdegradowane 

Na obszarze gminy nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 

 

Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Zasięg i granice terenów zamkniętych na terenie gminy Lubrza wyznaczono na podstawie 

decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 

2020 r. poz. 38 z późniejszymi zmianami). Wskazano dla terenów zamkniętych 

przeznaczenie KK. 
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Granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu 

Na obszarze gminy wyznaczono obszary oznaczone jako Ref, na których dopuszcza się 

realizację tzw. farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW. Granica 

projektowanego obszaru Ref tożsama jest z granicą strefy ochronnej związanej  

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu 

znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Dla całego obszaru gminy dopuszcza się lokalizację obiektów energetyki odnawialnej (OZE) 

obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW. 

 

Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 

Na obszarze gminy wyznacza się obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe  

o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m² zgodnie z rysunkiem „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”, na którym są one oznaczone symbolem UC. 
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Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XLII/322/2022  

Rady  Gminy  Lubrza 

   z dnia 28 października 2022r. 
 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu  

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Lubrza 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Gminy Lubrza stwierdza, co następuje:  

 

I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

§ 1.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 14.11.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Krzyżkowice, 

dz. nr: 68/1, o treści: 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jak i prognozy oddziaływania na środowisko dla działki nr 68/1, obręb Krzyżkowice 

k.m, która jest moją własnością. W obecnym projekcie studium ww. działka znajduje się w Granicy 

Otuliny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie co uniemożliwia pracę związane z przebudową 

budynku mieszkalnego jak i innych inwestycji dotyczących ww. działki. Zwracam się z prośbą o zmianę 

zakresu Granicy Otuliny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zarówno w projekcie studium 

uwarunkowań kierunków jak i oddziaływania na środowisko, by nie istniały już przeszkody związane  

z inwestycjami na terenie ww. działki. W załączeniu kserokopia mapy z zaznaczonym przebiegiem 

proponowanej Granicy Otuliny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ granice otuliny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie 

wynikają z dokumentów wyższego rzędu a Rada Gmina nie posiada kompetencji do zmiany tych 

granic.  

§ 2.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 15.11.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, 

 dz. nr: 496/2, o treści: 

W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lubrza, zgłaszam uwagi do projektu studium dotyczące działki 496/2 k.m.4 obręb Lubrza. Uwagi 

dotyczą zmiany oznaczenie w Studium z R- obszary rolnicze na MNU- obszary mieszkaniowo- 

usługowe. Dnia 17.05.2018 r. został złożony wniosek do Wójta Gminy Lubrza odnośnie zmiany 

oznaczeń w studium dla ww. działki, jednak po zapoznaniu się z projektem studium w dalszym ciągu 

nie zostały one poczynione. Zgłaszamy się z prośbą zmiany tych zapisów na oznaczenia pozwalające 

na zabudowę mieszkaniową. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 
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mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 3.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 20.11.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 855, 886, o treści: 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jak i prognozy oddziaływania na środowisko dla działek nr 855 i 886, obręb Trzebina, 

które są moją własnością. Uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w studium działek, na której jest teren  

R- obszary rolnicze na MNU- obszary mieszkaniowo- usługowe. Zgłaszam się z prośbą zmiany 

zapisów działki na oznaczenia pozwalające na zabudowę mieszkaniowo- usługową. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla działki nr 886, ze względu na wyniki "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” zgodnie, z którym nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej. Możliwa do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już 

wyczerpana w projekcie Studium. Działka położona w znacznym oddaleniu od istniejącej 

i projektowanej zabudowy. 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na bezprzedmiotowość w zakresie działki nr 855 - brak działki 

855, która prawdopodobnie uległa podziałowi. Uwaga nieuwzględniona dla części działki 855/7, 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej.  

§ 4.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 21.11.2019 r. przez […]
*
 dotyczącej kierunku 

rekultywacji, o treści: 

Zwracam się z prośbą o zmianę wskazanego w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubrza wodnego kierunku rekultywacji na kierunek rolny- użytki zielone. Proponujemy zapis 

następującej treści: „Tereny poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego „TRZEBINA 1” 

obejmujące działki należy rekultywować w kierunku rolnym- użytki zielone, z możliwym docelowym. 

zagospodarowaniem terenu w kierunku wodnym. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości ze względu na bezprzedmiotowość, uwaga dotyczy 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek rekultywacji 

wyznaczany jest obecnie na podstawie przepisów odrębnych i nie będzie ustalany w studium. 

§ 5.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 21.11.2019 r. przez […]
* 
dla obrębu Lubrza, dz. nr: 609, 

o treści: 

Przy zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Lubrza, proszę o zmianę 

zapisu dla dz. nr 609, by była możliwość zabudowy mieszkalno- usługowej. Proszę o pozytywne 

rozpatrzenie mojej prośby. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości ze względu na bezprzedmiotowość, uwaga dotyczy 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium działka 

oznaczona jako MN, na której zapisy Studium umożliwiają również lokalizację zabudowy usługowej. 

§ 6.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 25.11.2019 r. przez […]
* 

dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 363, o treści: 

W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubrza, zgłaszam uwagi do projektu studium dotyczące działki nr 363 .m. 2 obręb Trzebina. Uwagi 

dotyczą zmiany oznaczenie w Studium z R - obszary rolnicze na MNU - obszary mieszkaniowe-

usługowe. 

Zmiana pozwoli na budowę mieszkaniową wraz z założeniem firmy co stanowi atrakcyjny obszar dla 

osób chcących wybudować się na swoich działkach przy drodze głównej. Zgłaszamy się z prośbą, 

zmiany tych zapisów na oznaczenia pozwalające na zabudowę mieszkaniową. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 7.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 27.11.2019 r. przez […]
*
, o treści: 

Zwracamy się ponownie z prośbą o zmianę wskazanego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Lubrza wodnego kierunku rekultywacji na kierunek rolny- użytki zielone. Uzasadnienie naszej 

prośby zostało przedstawione pismem z dnia 30.05 2019 data wpływu 31.05.2019 Nr spr.2329/2019. 

Proponujemy zapis następującej treści: „Tereny poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego 

„Trzebina 1" obejmujące .działki wymienione w w/w piśmie, należy rekultywować w kierunku rolnym- 

użytki zielone z możliwością zagospodarowania terenu w kierunku wodnym”. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości ze względu na bezprzedmiotowość, uwaga dotyczy 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek rekultywacji 

wyznaczany jest obecnie na podstawie przepisów odrębnych i nie będzie ustalany w studium. 

§ 8.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 27.11.2019 r. przez […]
* 

dla obrębu Trzebina, 

dz. nr: 515, o treści: 

Zwracam uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz oddziaływania na środowisko. Jestem właścicielem działki nr 5l5 k.m.2 obręb Trzebina. 

W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko gdzie znajduje się w/w działka, oznaczona jest symbolem RM - obszary 
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zabudowy zagrodowej, gdzie w jej zapisie cyt.: ,, Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza  

się zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, usługi oraz nieuciążliwą produkcję z wykluczeniem 

dużych obiektów przemysłowych, magazynowych i składowych” wyklucza się sytuowanie dużych 

obiektów. Jestem rolnikiem, nie ukrywam jest to duże utrudnienie dla wykonania jakichkolwiek prac, 

ponieważ magazyny i obiekty składowe są nieodłącznym elementem gospodarstw rolnych. Wnioskuję  

o przywrócenie zapisu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gdzie obręb mojej działki oznaczony jest symbolem M3 - ZESPOŁY ZABUDOWY 

ZAGRODOWEJ - KULTUROWE gdzie w przeznaczeniu uzupełniającym dopuszcza się stawianie 

takich budynków cyt.: „UZUPEŁNIAJĄCE - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, usługi, tereny 

zielone oraz różnorodne formy aktywności gospodarczej, W tym składy, magazyny, handel hurtowy, 

nieuciążliwa produkcja, rzemiosło i obsługa rolnictwa. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości. W zakresie dopuszczenia magazynów i obiektów składowych  

w rolnictwie uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ na tym terenie są one dopuszczone. Odnośnie 

części uwagi w zakresie przywrócenia starych zapisów studium, uwaga nieuwzględniona ze względu 

na nową formułę dokumentu planistycznego w którym nie przewiduje się dopuszczenia funkcji 

przemysłowej ( składy, magazyny, handel hurtowy) dla tych terenów. 

§ 9.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 125, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 125 w miejscowości Dytmarów w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami obecnie 

użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej nie 

wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój Dytmarowa  

i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę o ograniczonej 

ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż drogi powiatowej 

P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego ukształtowania 

zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest jej naturalnym 

kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka usługowo-

handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp do przebiegającego 

w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. Dytmarów  

jest miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza posiada atuty 

w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Ośrodka Zdrowia,  

a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działek 

zlokalizowanych poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działek 

położonych w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 10.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 129, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 129 w miejscowości Dytmarów w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami obecnie 

użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej nie 

wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój Dytmarowa 

 i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę o ograniczonej 

ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż drogi powiatowej 

P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego ukształtowania 

zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest jej naturalnym 

kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka usługowo-

handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp do przebiegającego 

w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. Dytmarów jest 

miejscowością która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza posiada atuty  

w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Ośrodka Zdrowia,  

a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 11.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 137/2, 140, 60/26, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 137/2, 140, 60/26 miejscowości Dytmarów w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami 

obecnie użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej 

nie wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój 

Dytmarowa i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę  

o ograniczonej ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż 

drogi powiatowej P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego 

ukształtowania zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest 

jej naturalnym kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka 

usługowo-handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp  

do przebiegającego w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. 

Dytmarów jest miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza 

posiada atuty w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, 

Ośrodka Zdrowia, a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działek 

zlokalizowanych poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działek 

położonych w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 12.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 141, 126, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 141 i 126 w miejscowości Dytmarów w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami obecnie 

użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej nie 

wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój Dytmarowa  

i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę o ograniczonej 

ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż drogi powiatowej 

P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego ukształtowania 

zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest jej naturalnym 

kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka usługowo-

handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp do przebiegającego 

w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. Dytmarów jest 

miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza posiada atuty  

w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Ośrodka Zdrowia,  

a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działek 

zlokalizowanych poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działek 

położonych w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 13.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 127/1, 61, 127/2, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 127/1, 61, 127/2 w miejscowości Dytmarów w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami 

obecnie użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej 

nie wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój 

Dytmarowa i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę  

o ograniczonej ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż 

drogi powiatowej P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego 

ukształtowania zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest 

jej naturalnym kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka 

usługowo-handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp  

do przebiegającego w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. 

Dytmarów jest miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza 

posiada atuty w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, 

Ośrodka Zdrowia, a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działek 

zlokalizowanych poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działek 

położonych w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 14.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 124, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 124 w miejscowości Dytmarów w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami obecnie 

użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej nie 

wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój Dytmarowa 

 i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę o ograniczonej 

ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż drogi powiatowej 

P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego ukształtowania 

zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest jej naturalnym 

kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka usługowo-

handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp do przebiegającego 

w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. Dytmarów jest 

miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza posiada atuty  

w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Ośrodka Zdrowia,  

a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 15.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 03.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Dytmarów,  

dz. nr: 121, o treści: 

Wnoszę o uwzględnienie działki nr 121 w miejscowości Dytmarów w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza jako obszar zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. W miejscowości Dytmarów w projekcie w/w studium poza terenami obecnie 

użytkowanymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i obszary zabudowy zagrodowej nie 

wyznaczono nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe ogranicza rozwój Dytmarowa 

 i możliwość zaspokojenie potrzeb lokalowych (Dytmarów posiada zwarta zabudowę o ograniczonej 

ilości niezagospodarowanych terenów). Ponadto w/w działka ulokowana jest wzdłuż drogi powiatowej 

P 1615 relacji Prudnik - Krzyżkowice i mając na uwadze zachowanie historycznego ukształtowania 

zabudowy Dytmarowa tzw. ulicówki rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi jest jej naturalnym 

kierunkiem. Sprzyja temu również dogodny dojazd do głównego w okolicy ośrodka usługowo-

handlowego oraz miejsca pracy tj. Prudnika. Powyższa działka ma również dostęp do przebiegającego 

w jej rejonie wodociągu, a w jej sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna. Dytmarów  

jest miejscowością, która w porównaniu z pozostałymi miejscowościami Gminy Lubrza posiada atuty 

w postaci umiejscowienia na jej terenie m.in. Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Ośrodka Zdrowia,  

a brak możliwości rozbudowy negatywnie wpływa na jej rozwój. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 16.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 05.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 530/2, o treści: 
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W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza, zgłaszamy uwagi do projektu studium dotyczące działki 

530/2 k.m. 7 obręb Lubrza. Uwagi dotyczą zmiany oznaczenie w projekcie studium z R - obszary 

rolnicze oraz Z- obszary zieleni na MNU- obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Prosimy o uwzględnienie tej uwagi i zmianę tych zapisów, ponieważ nasza działka graniczy  

z zabudową mieszkaniowa i chcielibyśmy do niej dołączyć w/w działkę, co pozwoliłoby na powstanie  

w przyszłości zabudowę mieszkaniowo - usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 17.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 05.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 339/2, o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lubrza, zgłaszam uwagi do projektu studium dotyczące działki nr 339/2 k.m.4 obręb LUBRZA 

Uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w Studium z R -- obszary rolnicze na MNU -obszary mieszkalno- 

usługowe. Wnioskuję o zmianę tych zapisów na oznaczenie pozwalające na zabudowę mieszkaniową. 

Moja rodzina, bowiem planuje w najbliższej przyszłości budowę domu jednorodzinnego. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 18.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 05.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 525/3, o treści: 

W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza, zgłaszam uwagę do projektu studium dotyczące działki 

525/3 k.m. 7 obręb Lubrza. Uwaga dotyczą zmiany oznaczenie w projekcie studium z R - obszary 

rolnicze na MN - obszary zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej. Proszę o uwzględnienie mojej 

uwagi i zmianę zapisów, ponieważ działka graniczy z zabudowa mieszkaniowa i chciałbym do niej 

dołączyć moją działkę, co pozwoliłoby na powstanie w przyszłości zabudowę mieszkaniowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  
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§ 19.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 06.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 346, o treści: 

Zgłaszam uwagę do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jaki i prognozy oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza dla działki nr 346 k.1n. 2 obręb Trzebina, 

która jest moja własnością. W obecnym projekcie studium działka posiada oznaczenie Z - tereny 

zielone chciałbym, aby została ona przekształcona na teren RM -obszary zabudowy zagrodowej, 

ponieważ posiadam status rolnika, bądź na teren oznaczony symbolem MN - obszar zabudowy 

mieszkaniowe jednorodzinnej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 20.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 17.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 603, 

o treści: 

Zwracam uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza. Jestem właścicielem działki nr 603 k. m. 6 obręb 

Lubrza, obszar, na którym znajduje się działka, oznaczona jest symbolem R - obszary rolnicze. Działka 

leży w niewielkiej odległości od terenów oznaczonych symbolem MN- obszary zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej chciałbym, aby została nim objęta w/w działka, ze względu na chęć 

zagospodarowania jej pod budownictwo mieszkaniowe. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 21.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 17.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 495/2, o treści: 

Uwzględnić w projektowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

na w/w działce możliwości usytuowania zabudowy jednorodzinnej. Uzasadnienie wniosku: 

W istniejącym i obowiązującym MPZP działka ta jest oznaczona symbolem MNp. Z posiadanej przeze 

mnie wiedzy działka ta została objęta pomyślną procedura odrolnienia przed podjęciem w 2014 roku 

uchwały MPZP dla wsi Lubrza. Na potwierdzenie zaistniałego faktu proszę sprawdzić protokół z Sesji 

Rady Gminy XXXIII/2014 z 23.IX.2014roku str.11.Ponadto poczyniłam wstępne czynności zmierzające 

do budowy w tym miejscu domu jednorodzinnego dla moich dzieci, zatem fakt pominięcia tejże działki 

jako zabudowy mieszkaniowej byłby dla mojej rodziny wysoce krzywdzącym. Uprzejmie proszę  

o przychylenie się do mojego wniosku. 
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na bezprzedmiotowość. W projekcie studium działka  

est oznaczona jako MN. 

§ 22.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 17.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 125/7, 125/9, 52/5, 52/6, 28/1, o treści: 

W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lubrza, zgłaszam uwagi do projektu studium oraz oddziaływani na środowisko, dotyczące działek 

125/7, 125/9, 52/5, 52/6, 28/1 k.m. 3 obręb Lubrza. Uwagi dotyczą oznaczenia w projekcie studium 

obszaru PU - obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

usług), chciałbym aby opis dotyczący obowiązującego studium pozostał bez zmian za wyjątkiem 

uwzględnienia farm fotowoltaicznych. Oznaczenie z obowiązującego studium P1 - zespoły aktywności 

gospodarczej - kulturowe i współczesne posiada zakres, który obejmuje wiele dziedzin działalności 

gospodarczej, natomiast zapisy z projektu studium w dużym stopniu się zmniejszyły i ograniczają 

możliwość powstania niektórych działalności. Wnoszę o pozostawienie opisu terenu z obowiązującego 

studium. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości. Obecny zapis studium jest zgodny z obecnymi kierunkami 

rozwoju gminy. Władztwo planistyczne gminy pozwala na wprowadzenie zmian. 

§ 23.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 18.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Jasiona, dz. nr: 274, 

277, o treści: 

W związku ze zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lubrza oraz oddziaływania na środowisko, zgłaszam uwagi do projektu studium, dotyczące działek 

274 i 277 k.m. 2 obręb Jasiona, których jestem właścicielką. Uwagi dotyczą zmiany oznaczenia  

w projekcie Studium z R - obszary rolnicze na MNU - obszary mieszkaniowo-usługowe. 

Proszę o uwzględnienie mojej uwagi. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 24.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 18.12.2019 r. przez […]
*
 dotyczącej tekstu projektu 

Studium, o treści: 

1. Cz.II str.17 pkt 4.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

,,Z reguły koncentruje się ona na terenach położonych poza zwartą zabudową wiejską i występuje  

na gruntach wsi Trzebina, Lubrza, Prężynka - Dobroszewice, Olszynka, Jasiona i Dytmarów. Obsada 

zwierząt w poszczególnych formach hodowlanych nie przekracza 210DJP.” 
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Uzasadnienie 

Powyższy zapis jest niezgodny z prawdą. Obsada zwierząt w fermach przekracza 210 DJP. Towarowa 

Ferma Kur Niosek w Jasionie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem prowadzi chów kur niosek  

o obsadzie 20 000 kur do 20 tygodnia w odchowalni i 17 920 kur niosek w sektorze produkcji, co daje 

20 000 szt * 0,0014 DJP/szt + 17920 szt *0,004 DJP/szt = 99,68 DJP. Zapis w Studium sugeruje 

jednoznacznie, że na terenie Gminy nie występują podmioty prowadzące instalacje powyżej 210 DJP, 

co zmienia kwalifikację tych instalacji, tj. że na terenie gmin nie występują instalacje mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, na jedynie instalacje mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Kwalifikacja ta stanowi wyraźne rozróżnienie narzucające inne 

wymagania w zakresie przepisów Prawa ochrony środowiska. 

Propozycja 

Skorygować zapis w Studium wyszczególniając wszystkie instalacje na terenie Gminy prowadzące 

instalacje o obsadzie większej niż 210 DJP. 

2. […]
1
 

3. Cz.III str. 16 pkt 3.10. R -obszary rolnicze: 

2) „dopuszcza się [...] oraz dopuszcza się lokalizację budynków i budowli w zabudowie zagrodowej  

w odległości NIE WIĘKSZEJ niż 150 metrów od istniejących siedlisk;” 

Uzasadnienie 

Zapis oznacza brak możliwości lokalizacji obiektu inwentarskiego w większym oddaleniu  

od istniejącej zabudowy mieszkalnej wsi, co po uchwaleniu ustawy odorowej ustalającej MINIMALNE 

odległości uniemożliwi we ogóle rolnikom indywidualnym prowadzenia gospodarki hodowlanej  

po określonej wielkości obsady. Przykładowo 150 krów (150 DJP) według projektu ustawy odorowej 

można sytuować w odległości uzasadnionej odorowym oddziaływaniem obiektu inwentarskiego 

WIĘKSZEJ niż 150 m od zabudowy mieszkalnej. Zapisy Studium sprowadzają się do wymuszenia 

likwidacji rozwoju rolnictwa, co w kontekście nieopłacalności. prowadzenia małej przydomowej 

hodowli, zmierza w najbliższej przyszłości do wyeliminowania produkcji hodowlanej również przez 

sektor rolnictwa indywidualnego. 

Propozycja: Usunąć zapis w części: „w odległości nie większej niż 150 metrów od istniejących 

siedlisk”, ewentualnie dodać: „w odległości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Ad. 1. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie wymienienia wszystkich instalacji na terenie 

gminy prowadzących instalacje o obsadzie większej niż 210 DJP, ze względu na brak takiej potrzeby, 

każda zmiana w tym zapisie teoretycznie wymagałaby zmiany studium. 

Ad. 2. […]
2
 

                                                 
1
 Część uwagi uwzględniona  

2
 Część uwagi uwzględniona  
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Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie usunięcia / zmiany w części zapisu dotyczącego 

dopuszczenia lokalizacji budynków i budowli w zabudowie zagrodowej na obszarach oznaczonych  

w Studium jako R w odległości nie większej niż 150 m. 

§ 25.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 19.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 349, o treści: 

Proszę o zmianę funkcji terenu działki nr 349 mapa 2, obręb Trzebina, z terenu zabudowy zagrodowej 

na obszar zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej. Oznaczenie takie występuje w dokumencie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza - Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. Zmiana funkcji wynika z dotychczasowego sposobu użytkowania 

terenu - funkcja mieszkaniowa. Dodatkowo nie jest planowane prowadzenie gospodarstwa rolnego  

na terenie wskazanej działki. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na bezprzedmiotowość. Zabudowa mieszkaniowa jest zgodna  

z zapisami wyłożonego studium. 

§ 26.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 19.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 316/3, 316/7, 316/8, 316/9, 320/9, o treści: 

Zgodnie z art. 11 ust. 6, Ustawy z dn.27 marzec 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w imieniu naszej spółki H&P Sp. z o.o. Odchów i Hodowla Drobiu właściciela fermy 

drobiu w Lubrzy przy ul. Spółdzielczej 4 zlokalizowanej na działkach 316/3, 316/7, 316/8, 316/9  

i 320/9 wnosimy uwagi i wnioski do Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Lubrza. 

 Wniosek nr 1: Odnośnie rozdziału „część II zatytułowanej Uwarunkowania Zagospodarowania 

Przestrzennego pkt. 4.1 stan środowiska w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej...”  

(nr str. 17) wnioskujemy o uwzględnienie w charakterystyce ferm drobiu, które od 40 lat działają  

na terenie Gminy Lubrza - Ferma Lubrza ul. Spółdzielcza 4, liczba stanowisk 172 120 szt, co daje 704 

DJP, planowany rozwój w następnych latach do 240 000 szt, co daje 960 DJP.Jako właściciele spółki 

informujemy, że nasza ferma posiada od 2012 pozwolenie zintegrowane określające w/w liczbę 

stanowisk decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak DOS.7222.76.2012.IR z dnia 

23.09.2013r. Według informacji funkcjonują jeszcze na terenie gminy: - Ferma RSP Skrzypiec wg 

danych Spółdzielni liczba stanowisk 179 020 szt., co daje 555,14 DJP.- Ferma Trzebinia liczba 

stanowisk 65 000 szt, co daje 260 DJP.- Ferma RSP .Jasiona- inne instalacje powyżej 210 DJP 

(wykaz podmiotów Główny Inspektorat Weterynarii ogólnie dostępny w internecie) Uzasadnienie: 

urealnienie danych historycznych stanu środowiska rolnego na terenie Gminy Lubrza. Dotychczasowy 

opis studium sugeruje jednoznacznie, ze na terenie gminy nie występują podmioty prowadzące 

instalację powyżej 210 DJP tj. instalacje mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikacja 

ta stanowi wyraźne rozróżnienie narzucające inne wymagania w zakresie przepisów prawa ochrony 

środowiska (pozwolenie zintegrowane). 

Wniosek nr 2 […]
3
 

                                                 
3
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Wniosek nr 3: Wnioskujemy o wprowadzenie zmian zapisów: - na sąsiadujących terenach 

oznaczonych funkcją PU wnioskujemy o dopuszczenie funkcji „projektowanej obsługi produkcji  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych wraz z urządzeniami technicznymi  

i infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią”. Uzasadnienie: zapis ten umożliwi potencjalny rozwój 

produkcji rolniczej na tym terenie. Wcześniejsza funkcja na tym terenie PU i R. W załączeniu skan 

rysunku mapy z zaznaczeniem kolorem czerwonym obszaru proponowanych sąsiednich terenów 

(załącznik 2) - wykreślenie z sąsiadujących terenów PU „jako przeznaczenie uzupełniające lokale 

mieszkalne dla właścicieli wbudowane w budynki funkcji podstawowych” Uzasadnienie: planowane 

zbliżenie terenów z funkcją możliwości zabudowy mieszkaniowej do terenów RU, tj. już istniejącej 

 i funkcjonującej fermy drobiu stanowi potencjalny konflikt z planowaną ustawą odorową. 

Wniosek nr 4 […]
4
   

Wniosek nr 5 […]
5
   

Wniosek nr 6 […]
6
   

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Ad. 1. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie wymienienia wszystkich instalacji na terenie 

gminy prowadzących instalacje o obsadzie większej niż 210 DJP, ze względu na brak takiej potrzeby, 

każda zmiana w tym zapisie teoretycznie wymagałaby zmiany studium. 

Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie wykreślenia z terenów PU lokali mieszkalnych 

dla właścicieli. 

Dla pozostałych części - uwaga uwzględniona.  

§ 27.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 20.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 606, 

o treści: 

Składam wniosek o uwzględnienie mojej nieruchomości rolnej tj. działki nr 606 mapa 6 obręb Lubrza- 

zlokalizowanej przy ul. Opolskiej na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

                                                 
4
 Część uwagi uwzględniona 

5
 Część uwagi uwzględniona 

6
 Część uwagi uwzględniona 
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§ 28.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 20.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 520/2, o treści: 

Składam wniosek o uwzględnienie mojej nieruchomości rolnej tj. działki nr 520/2 jednostka 

ewidencyjna l61003_2, Lubrza, obręb ewidencyjny 0047 zlokalizowanej przy ul. Nowej Naprawy,  

na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części. Brak możliwości uwzględnienia uwagi dla części działki 

zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dla części działki 

położonej w granicach zwartej struktury funkcjonalno - przestrzennej uwaga uwzględniona.  

§ 29.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 27.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 496/1, o treści: 

W związku z przedmiotowym wyłożeniem składamy uwagi: - aktualnie na działce nr 496/1 

,prowadzona jest działalność-zakład stolarski, zgodnie z projektem studium ,maja to być tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Przy tego typu zabudowie , zakład stolarski nie ma prawa 

istnieć. Prosimy zatem o przeznaczenie naszej działki nr 496/1 , na tereny zabudowy produkcyjno - 

przemysłowej, magazynowej i składowej. Mamy zamiar się dalej rozwijać i co za tym idzie, 

konieczność rozbudowy takie przeznaczenie w studium zamyka nam możliwość funkcjonowania. 

Możliwość zabudowy obiektami potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. Dodatkowym 

utrudnieniem dla mieszkańców, wydaje się nam - trochę na wyrost, zaznaczona jest strefa układu 

zabudowy ruralistycznej. Jak wiadomo uzgodnienia konserwatorskie, przy jakiejkolwiek inwestycji  

są bardzo dużym utrudnieniem. Sugerujemy żeby linia ta (ochrona ruralistyczna) kończyła się  

w drugiej linii zabudowy na budynkach gospodarczych (stodołach zlokalizowanych w poprzek 

działek, poza budynkami ( stodołami) tereny wolne od zabudowań nie powinny już podlegać strefie.  

- kolejna uwaga dotyczy: - intensywności zabudowy , wskazany jest parametr od 0,01  

do 2,0 , - powierzchni zabudowy do 60%,w chwili obecnej jest już nasza działka w znacznym stopniu 

zabudowana, - powierzchnia biologicznie czynna ,nie mniejsza niż 20% , działka jest zabudowana  

i utwardzona , niewielka część zieleni zostanie jeszcze zabudowana. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej zmiany przeznaczenia. Jako przeznaczenie uzupełniające 

na terenach MN dopuszcza się usługi oraz nieuciążliwą produkcję wobec powyższego możliwe jest 

funkcjonowanie zakładu stolarskiego. Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej dopuszczenia 

obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ze względu na sąsiedztwo 

zabudowy mieszkaniowej. Stolarnia nie jest obiektem, który jest zakwalifikowany do inwestycji 

mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Uwaga nieuwzględniona w części 

dotyczącej przesunięcia granic strefy ruralistycznej. Studium uzyskało niezbędne opinie i uzgodnienia 

w tym do właściwego konserwatora zabytków w zakresie granic chronionego układu ruralistycznego. 

§ 30.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 27.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 134, o treści: 
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Stosownie do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrzy z dnia 30.10.2019r. wnosimy sprzeciw 

wobec zawartych w Studium zapisów oraz wnosimy propozycje i wnioski do projektu: 

1. Cz.II str.17 pkt 4.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej: „Z reguły koncentruje się ona  

na terenach położonych poza zwartą zabudową wiejską i występuje na gruntach wsi Trzebinia, 

Lubrza, Prężynka - Dobroszowice, Olszynka, Jasiona i Dytmarów. Obsada zwierząt w poszczególnych 

formach hodowlanych nie przekracza 210DJP°.” 

Uzasadnienie 

Powyższy zapis jest niezgodny z prawdą. Obsada zwierząt w fermach przekracza 210 DJP. Towarowa 

Ferma Kur Niosek w Trzebini, zgodnie ze posiadanym pozwoleniem prowadzi chów kur niosek  

o obsadzie 61 900 kur do 20 tygodnia w odchowalni i 117 120 kur niosek w sektorze produkcji,  

co daje 61900 szt * 0,0014 DJP/szt + 117120 szt *0,004 DJP/szt = 555,14 DJP. Zapis w Studium 

sugeruje jednoznacznie, że na terenie Gminy nie występują podmioty prowadzące instalacje powyżej 

210 DJP, co zmienia kwalifikację tych instalacji, tj. że na terenie gmin nie występują instalacje 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a jedynie instalacje mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikacja ta stanowi wyraźne rozróżnienie narzucające inne 

wymagania w zakresie przepisów Prawa ochrony środowiska. Propozycja: Skorygować zapis  

w Studium wyszczególniając wszystkie instalacje na terenie Gminy prowadzące instalacje o obsadzie 

większej niż 210 DJP. 

2. […]
7
 

3. Cz.III str.16 pkt 3.10. R - obszary rolnicze:  

2) „dopuszcza się [...] oraz dopuszcza się lokalizację budynków i budowli w zabudowie zagrodowej  

w odległości NIE WIĘKSZEJ niż 150 metrów od istniejących siedlisk” 

Uzasadnienie: Zapis oznacza brak możliwości lokalizacji obiektu inwentarskiego w większym 

oddaleniu od istniejącej zabudowy mieszkalnej wsi, co po uchwaleniu ustawy odorowej ustalającej 

MINIMALNE odległości uniemożliwi w ogóle rolnikom indywidualnym prowadzenia gospodarki 

hodowlanej od określonej wielkości obsady. Przykładowo 150 krów (150 DJP) według projektu 

ustawy odorowej można sytuować w odległości uzasadnionej odorowym oddziaływaniem obiektu 

inwentarskiego WIĘKSZEJ niż 150 m od zabudowy mieszkalnej. Zapisy Studium sprowadzają się  

do wymuszenia likwidacji rozwoju rolnictwa, co w kontekście nieopłacalności prowadzenia małej 

przydomowej hodowli, zmierza w najbliższej przyszłości do wyeliminowania produkcji hodowlanej 

również przez sektor rolnictwa indywidualnego.  Propozycja: Usunąć zapis w części: ,,w odległości 

nie większej niż 150 metrów od istniejących siedlisk”, ewentualnie dodać: „W odległości zgodnie  

z aktualnymi przepisami prawa”. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Ad. 1. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie wymienienia wszystkich instalacji na terenie 

gminy prowadzących instalacje o obsadzie większej niż 210 DJP, ze względu na brak takiej potrzeby, 

każda zmiana w tym zapisie teoretycznie wymagałaby zmiany studium. 

Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie wykreślenia z terenów PU lokali mieszkalnych 

dla właścicieli. 

Dla pozostałych części - uwaga uwzględniona.  

                                                 
7
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§ 31.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 31.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Skrzypiec,  

dz. nr: 298/2, o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lubrza, zgłaszam uwagi do projektu studium dotyczące działki 298/2 km 5 obręb Skrzypiec. Uwagi 

dotyczą zmiany oznaczenia w Studium z R - obszary rolnicze na MNU - obszary mieszkaniowo -

usługowe. Powyższe podyktowane jest faktem, że wieś Skrzypiec posiada bardzo ścisłą zabudowę,  

a w projekcie planu ma wskazanych nowych miejsc z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - 

usługowa. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 32.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 31.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 156/2, o treści: 

Zgodnie z art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, niniejszym wnosimy swoje uwagi do w/w projektu Studium. W projekcie studium, 

istnieje zapis mówiący o tym, że na terenie Gminy nie ma podmiotów mających w gospodarstwie 

więcej niż 210 DJP. Zapis nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. JK FARMS Janusz Kaczmarek jest 

Spółka Komandytową, która prowadzi chów drobiu na dz. 156/2 obr. Trzebina, gm. Lubrza w ilości  

65 100 szt. dla stada ustabilizowanego (260,4 DJP). Spółka aktualnie posiada prawo do działki 156/2, 

a działka jest w całości zagospodarowana, niemniej jednak prowadzący fermę drobiu może  

w przyszłości rozważyć zakup działek sąsiednich i rozwój gospodarstwa. W związku z powyższym 

proponuje się wprowadzenie zapisu: Ferma drobiu z możliwością rozbudowy na działkach sąsiednich 

działalności rolniczej – produkcji zwierzęcej należącej do przedsięwzięć mogących zawsze  

lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko lub niesklasyfikowanych w powyższych 

grupach. Zapis ten proponujemy wprowadzić również dla terenów elementarnych oznaczonych 

symbolem PU. Aktualnie dz. 156/2 jest zagospodarowana obiektami związanymi z produkcją 

zwierzęcą. Powierzchnia zabudowy obiektów chowy drobiu wynoszą 9218,32 m2. W związku  

ze powyższym daną tę należy uwzględnić w studium – obiekty o powierzchni zabudowy większej niż 

400 m2. Dodatkowo należy uwzględnić możliwość rozbudowy fermy. W związku z powyższym 

proponujemy nie określać maksymalnej wielkości zabudowy, która w rzeczywistości uzależniona jest 

od wielkości rozbudowy fermy. Proponujemy wprowadzenie zapisu: powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni działki. W instalacji zlokalizowanej na dz. 156/2 prowadzony jest chów drobiu w celu 

pozyskania jaj zarodowych. Produkcja prowadzona jest metodą ściółkową. Natomiast w projekcie 

studium istnieje zapis zakazujący prowadzenie chowu czy hodowli w systemie bezściółkowym. 

Proponujemy zlikwidować ten zapis. W Polsce są instalacje, które pracują w systemie bezściółkowym. 

W przypadku drobiu pozyskujemy wówczas bardzo cenny materiał, który może być wszechstronnie 

wykorzystany. Materiał ten jest bardzo cennym składnikiem nadawy w biogazowni. Może również 

stanowić cenny składnik nawozów. Oddziaływanie na środowisko takiej instalacji (np. w przypadku 

drobiu) nie jest większa niż oddziaływanie na środowisko instalacji w chowie ściółkowej. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169) instalacji do chowu lub hodowli drobiu powyżej  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 16



40 000 szt. posiadają obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego, które określa stopień 

oddziaływania na środowisko. Fermy, które prowadzą chów lub hodowlę w ilości mniejszej niż  

40000 szt. nie są uznane jako mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, niemniej jednak prowadzący takie instalacje 

również mają obowiązek stosowania przepisów ochrony środowiska i zamykania uciążliwości danej 

fermy w granicach terenu, do którego posiadają prawo. Stopień oddziaływania na środowisko 

sprawdzane jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Źródłem wody 

dla instalacji jest wodociąg gminny oraz woda z własnego ujęcia. Proponujemy wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego budowę nowych ujęć wody – zapis ten umożliwia realizację nowych ujęć wody 

zwłaszcza w przypadku realizacji nowych instalacji lub rozbudowy istniejących. Źródłem ciepła  

dla instalacji jest kotłownia na paliwo stałe – miał węglowy. Proponujemy wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego realizację innych źródeł ciepła a paliwo stałe (np. pelet), paliwo ciekłe, paliwo 

gazowe lub źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy 

cieplne). Źródła ciepła muszą spełniać wymogi ochrony środowiska. 

Źródłem energii elektrycznej dla instalacji jest dostawca zewnętrzny. Proponujemy wprowadzenie 

zapisu umożliwiającego realizację innych źródeł energii elektrycznej wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (np. ogniwa fotowoltaiczne, mikroinstalacje wykorzystujące energię wiatru). Źródła 

energii elektrycznej muszą spełniać wymogi ochrony środowiska. 

Proponujemy również wprowadzić zapis umożliwiający przetwarzanie odpadów wytwarzanych  

we własnym zakresie, z własnych gospodarstw rolnych lub powstających na terenie gminy. Zapis ten 

dotyczy możliwości powstawania np. biogazowni, które mogą przetwarzać odchody zwierzęce, 

produkując wysokowartościowy nawóz rolniczy, przy jednoczesnej redukcji złowonnych zapachów. 

Aktualnie wody opadowe z terenu instalacji częściowo są odprowadzane bezpośrednio do ziemi bez 

środków do tego przeznaczonych, natomiast częściowo z dróg dojazdowych) są ujęte w szczelne 

systemy odprowadzania. Proponuje się utrzymać możliwość odprowadzania wód opadowych do ziemi 

na tereny zielone w granicach własnej działki lub po ujęciu w szczelne systemy kanalizacji do ziemi 

lub wód powierzchniowych po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego na podstawie 

przepisów szczegółowych w tym zakresie (Prawo wodne). Aktualnie na terenie fermy znajduje się 

szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków socjalnych. Proponuje się utrzymanie takiej 

możliwości do czasu wykonania kanalizacji gminnej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części ze względu na bezprzedmiotowość w zakresie przedsięwzięć 

mogących zawsze lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, ponieważ Studium  

nie zawiera takich ograniczeń na RU i PU. Uwaga nieuwzględniona w części ze względu  

na bezprzedmiotowość w zakresie powierzchni budynków na terenach RU ( 400 m) ponieważ 

Studium nie reguluje powierzchni budynków na RU. Uwaga nieuwzględniona w części ze względu  

na bezprzedmiotowość w zakresie ujęć wody, źródeł ciepła, źródeł energii, wód opadowych, 

odprowadzania ścieków, ponieważ Studium nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Na etapie 

planu miejscowego stosowne zapisy będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi w tym zakresie. Proponowane zmiany prawdopodobnie dotyczą zapisów planu 

miejscowego. 

§ 33.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 31.12.2019 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 641, o treści: 

W nawiązaniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubrza, dotyczy działki nr 641 w miejscowości Trzebina po raz kolejny wnoszę o zmianę 

przeznaczenia tym razem części w/w działki na zabudowę mieszkaniowo- usługową. Uwaga dotyczy 
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tylko zaznaczonego na dołączonym do tego pisma załączniku (mapie) części działki, z obszaru w ilości 

30 ar. Reszta działki pozostałaby w istniejącym stanie. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego 

wniosku. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 34.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 359/1, o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na. środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium: dotyczy działki 

359/1 mapa numer 4 -obręb Lubrza. Uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie Studium  

z R - obszary rolnicze na MNU - obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Proszę  

o uwzględnienie tej uwagi i zmianę tych zapisów, ponieważ w przyszłości pozwoliłoby to na powstanie 

zabudowy mieszkaniowo -usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej.  

§ 35.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 342, 

o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium:  dotyczy działki 

342 obręb Lubrza. Uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie Studium z R -obszary rolnicze  

na MNU - obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Proszę o uwzględnienie tej uwagi i zmianę 

tych zapisów, ponieważ w przyszłości pozwoliłoby to na powstanie zabudowy mieszkaniowo -

usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 36.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 360, 

o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium: dotyczy działki 360 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E81D8F3-B208-4759-A872-4EEA7027B0AD. Podpisany Strona 18



karta mapy 4 obręb Lubrza. uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie z R- obszary rolnicze  

na MNU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi i zmianę 

tych zapisów, ponieważ w przyszłości pozwoli to na powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 37.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 348, 

349/3, 349/4, o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium: dotyczy działki 

348, 349/3, 349/4 obręb Lubrza, uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie z R- obszary rolnicze 

na MNU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi i zmianę 

tych zapisów, ponieważ w przyszłości pozwoli to na powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 38.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 362, 

o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium: dotyczy działki 362 

obręb Lubrza. uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie z R- obszary rolnicze na MNU - obszary 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi i zmianę tych zapisów, 

ponieważ w przyszłości pozwoli to na powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 39.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza, dz. nr: 361, 

o treści: 

W związku ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

oddziaływania na środowisko Gminy Lubrza zgłaszam uwagi do projektu Studium: dotyczy działki 361 

obręb Lubrza, uwagi dotyczą zmiany oznaczenia w projekcie z R- obszary rolnicze na MNU - obszary 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Proszę o uwzględnienie mojej uwagi i zmianę tych zapisów, 

ponieważ w przyszłości pozwoli to na powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części dla części działki zlokalizowanej poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 40.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 02.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 506/2, o treści: 

Składam wniosek o uwzględnienie mojej nieruchomości rolnej tj działki nr 506/2 jednostka 

ewidencyjna 16 1003_2 Lubrza obręb ewidencyjny 0047, zlokalizowanej przy ul. Nowa Naprawa 72 

na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

§ 41.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 03.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 156/2, o treści: 

Zgodnie z art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, niniejszym wnosimy swoje uwagi do w/w projektu Studium. W projekcie studium, 

istnieje zapis mówiący o tym, że na terenie Gminy nie ma podmiotów mających w gospodarstwie 

więcej niż 210 DJP. Zapis nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. JK FARMS Janusz Kaczmarek 

 jest Spółka Komandytową, która prowadzi chów drobiu na dz. 156/2 obr. Trzebina, gm. Lubrza  

w ilości 65 100 szt. dla stada ustabilizowanego (260,4 DJP). Spółka aktualnie posiada prawo do 

działki 156,/2, a działka jest w całości zagospodarowana, niemniej jednak prowadzący fermę drobiu 

może w przyszłości rozważyć zakup działek sąsiednich i rozwój gospodarstwa. W związku z powyższym 

proponuje się wprowadzenie zapisu: Ferma drobiu z możliwością rozbudowy na działkach sąsiednich 

działalności rolniczej – produkcji zwierzęcej należącej do przedsięwzięć mogących zawsze  

lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko lub niesklasyfikowanych w powyższych 

grupach. Zapis ten proponujemy wprowadzić również dla terenów elementarnych oznaczonych 

symbolem PU. Aktualnie dz. 156/2 jest zagospodarowana obiektami związanymi z produkcją 

zwierzęcą. Powierzchnia zabudowy obiektów chowy drobiu wynoszą 9218,32 m2. W związku  

ze powyższym daną tę należy uwzględnić w studium – obiekty o powierzchni zabudowy większej  

niż 400 m2. Dodatkowo należy uwzględnić możliwość rozbudowy fermy. W związku z powyższym 

proponujemy nie określać maksymalnej wielkości zabudowy, która w rzeczywistości uzależniona jest 

od wielkości rozbudowy fermy. Proponujemy wprowadzenie zapisu: powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni działki. W instalacji zlokalizowanej na dz. 156/2 prowadzony jest chów drobiu w celu 

pozyskania jaj zarodowych. Produkcja prowadzona jest metodą ściółkową. Natomiast w projekcie 

studium istnieje zapis zakazujący prowadzenie chowu czy hodowli w systemie bezściółkowym. 

Proponujemy zlikwidować ten zapis. W Polsce są instalacje, które pracują w systemie bezściółkowym. 

W przypadku drobiu pozyskujemy wówczas bardzo cenny materiał, który może być wszechstronnie 

wykorzystany. Materiał ten jest bardzo cennym składnikiem nadawy w biogazowni. Może również 

stanowić cenny składnik nawozów. Oddziaływanie na środowisko takiej instalacji (np. w przypadku 

drobiu) nie jest większa niż oddziaływanie na środowisko instalacji w chowie ściółkowej. Zgodnie 

 z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
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mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169) instalacji do chowu lub hodowli drobiu powyżej  

40 000 szt. posiadają obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego, które określa stopień 

oddziaływania na środowisko. Fermy, które prowadzą chów lub hodowlę w ilości mniejszej niż  

40000 szt. nie są uznane jako mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, niemniej jednak prowadzący takie instalacje 

również mają obowiązek stosowania przepisów ochrony środowiska i zamykania uciążliwości danej 

fermy w granicach terenu, do którego posiadają prawo. Stopień oddziaływania na środowisko 

sprawdzane jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Źródłem wody 

dla instalacji jest wodociąg gminny oraz woda z własnego ujęcia. Proponujemy wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego budowę nowych ujęć wody – zapis ten umożliwia realizację nowych ujęć wody 

zwłaszcza w przypadku realizacji nowych instalacji lub rozbudowy istniejących. Źródłem ciepła  

dla instalacji jest kotłownia na paliwo stałe – miał węglowy. Proponujemy wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego realizację innych źródeł ciepła na paliwo stałe (np. pelet), paliwo ciekłe, paliwo 

gazowe lub źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy 

cieplne). Źródła ciepła muszą spełniać wymogi ochrony środowiska. Źródłem energii elektrycznej  

dla instalacji jest dostawca zewnętrzny. Proponujemy wprowadzenie zapisu umożliwiającego 

realizację innych źródeł energii elektrycznej wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. ogniwa 

fotowoltaiczne, mikroinstalacje wykorzystujące energię wiatru). Źródła energii elektrycznej muszą 

spełniać wymogi ochrony środowiska. Proponujemy również wprowadzić zapis umożliwiający 

przetwarzanie odpadów wytwarzanych we własnym zakresie, z własnych gospodarstw rolnych lub 

powstających na terenie gminy. Zapis ten dotyczy możliwości powstawania np. biogazowni,  

które mogą przetwarzać odchody zwierzęce, produkując wysokowartościowy nawóz rolniczy, przy 

jednoczesnej redukcji złowonnych zapachów. Aktualnie wody opadowe z terenu instalacji częściowo 

są odprowadzane bezpośrednio do ziemi bez środków do tego przeznaczonych, natomiast częściowo  

z dróg dojazdowych) są ujęte w szczelne systemy odprowadzania. Proponuje się utrzymać możliwość 

odprowadzania wód opadowych do ziemi na tereny zielone w granicach własnej działki lub po ujęciu 

w szczelne systemy kanalizacji do ziemi lub wód powierzchniowych po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia wodnoprawnego na podstawie przepisów szczegółowych w tym zakresie (Prawo 

wodne).Aktualnie na terenie fermy znajduje się szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia 

ścieków socjalnych. Proponuje się utrzymanie takiej możliwości do czasu wykonania kanalizacji 

gminnej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części ze względu na bezprzedmiotowość w zakresie przedsięwzięć 

mogących zawsze lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, ponieważ Studium nie 

zawiera takich ograniczeń na RU i PU. Uwaga nieuwzględniona w części ze względu  

na bezprzedmiotowość w zakresie powierzchni budynków na terenach RU ( 400 m) ponieważ 

Studium nie reguluje powierzchni budynków na RU. Uwaga nieuwzględniona w części ze względu 

 na bezprzedmiotowość w zakresie ujęć wody, źródeł ciepła, źródeł energii, wód opadowych, 

odprowadzania ścieków, ponieważ Studium nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Na etapie 

planu miejscowego stosowne zapisy będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi w tym zakresie. Proponowane zmiany prawdopodobnie dotyczą zapisów planu 

miejscowego. 

§ 42.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 03.01.2020 r. przez […]
*
 dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 516/1, o treści: 

Zgłaszam uwagi do studium zagospodarowania gminy Lubrza dla działki nr 516/1 w Lubrzy  

w zakresie dopuszczenia handlu częściami samochodowymi, dopuszczenia postoju ( magazynowania) 

parkowania samochodów, prowadzenia warsztatu samochodowego do 4 stanowisk. 
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na bezprzedmiotowość. W studium dopuszcza się na tym terenie 

usługi. 

§ 43.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 03.01.2020 r. przez […]
*
, o treści: 

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań: Działając jako właściciele części działek położonych  

w miejscowości Skrzypiec, w związku z wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, zwracamy się z prośbą 

 o dokonanie korekty wielkości obszaru MN zlokalizowanego w miejscowości Skrzypiec, na południe 

od obszaru określonego jako RM, grupującego działki centralnej części wsi Skrzypiec, arkusz mapy 5 

obręb Skrzypiec, opisanego na załączniku graficznym pod nazwą 07_kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy lubrza.pdf określającego planowane kierunki zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubrza w projektowanym studium. Wnioskujemy, aby w/w obszar został 

powiększony do całego obszarów działek zamkniętych od północy działką drogi gminnej nr 482, zaś  

od południa działką drogi polnej nr 269. Zapisy projektu studium mimo, że wg aktualnie 

obowiązującego prawa nie stanowić on będzie aktu prawa miejscowego to jednak będzie dokumentem 

kreującym politykę przestrzenną Gminy i stanowić będzie ważną wytyczną dla istniejących i przyszłych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych decyzji o warunkach 

zabudowy dla planowanych inwestycji. Obecne zapisy i określenia obszarów w w/w projekcie mogą  

w przyszłości zablokować możliwości inwestycyjne dla terenów w nim określonych. Powiększanie 

zakresu obszaru określonego w planie jako MN do opisanego powyżej obszaru pozwolą w przyszłości 

na wykorzystanie całości terenów naszych działek dla zabudowy o funkcji określonej w projekcie 

studium. Jednocześnie takie powiększenie ułatwi zachowanie minimalnego wymagania 50% 

powierzchni biologicznie czynnej, który obecnie jest bardzo trudny do zrealizowania przy 25% 

maksymalnej powierzchni zabudowy i dalekiej linii zabudowy oraz utwardzeniach terenu jakie  

się projektuje do celów obsługi nowych lub istniejących obiektów budowlanych. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka położona poza granicami tej strefy. 

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

§ 44.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 28.06.2021 r. przez […]
* 

dla obrębu Skrzypiec,  

dz. nr: 298/6, o treści: 

Proszę o uwzględnienie mojej działki nr 298/6 obręb Skrzypiec przy opracowaniu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza i przeznaczenia jej pod 

zabudowę mieszkalną jednorodzinną, z przeznaczenia rolnego. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 
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mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działka jest położona poza granicami tej strefy. 

§ 45.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 30.06.2021 r. przez […]
* 

dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 360/6 i 360/5, o treści: 

Wnioskuję o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Lubrza, położonych w Trzebinie działek nr 360/6 i 360/5. Uzasadnienie: Przekształcenie działki rolnej 

na budowlana. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości, ponieważ zgodnie z wynikami sporządzonego "bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę” nie ma możliwości przeznaczenia innych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową niż zlokalizowane w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Możliwa 

do doprojektowania powierzchnia terenów mieszkaniowych została już wyczerpana w projekcie 

Studium. Działki są położona poza granicami tej strefy. 

§ 46.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 29.07.2021 r. przez […]
* 

dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 345/2, o treści: 

Proszę o ujęcie w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza dla działki nr 345/2 funkcji: R – teren rolniczy na funkcje MN- teren 

mieszkaniowy jednorodzinny, część działki, która nie została przekształcona poprzednim razem. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w całości ze względu na bezprzedmiotowość. W projekcie Studium działka 

jest oznaczona jako MN. 

§ 47.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 04.08.2021 r. przez […]
* 

dla obrębu Laskowice,  

dz. nr: 48/1, 48/4, o treści: 

Proszę o ujęcie w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza dla działki nr 48/1 i 48/4 obręb Laskowce niżej wymienionej funkcji:  

RM – zabudowa zagrodowa z obszarów R- rolny. Chciałbym, aby przeznaczenie terenów rolniczych 

zmieniło się na tereny mieszkalne, ponieważ w przyszłości chciałbym na ww. działkach wybudować 

budynek mieszkalny bądź sprzedać działkę pod budowę. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części działki nr 48/4 oraz działce nr 48/1, zlokalizowanych poza zwartą 

strukturą, dla których nie uwzględniono bilansu terenów zabudowanych, które wykazały możliwości 

wyznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową poza obszarem w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej. 
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§ 48.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 09.08.2021 r. przez […]
* 

dla obrębu Olszynka, 

dz. nr: 47/8, 80, 81/1, 49/2, 49/6, 47/8, 47/9, 48/1, 48/2, 191/1, 52, 54/5, 54/3, 191/2, 49/6, 

49/2, 54/5, o treści: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie następujących zmian w projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Zmiany dotyczą 

kolejnych działek na terenie wsi Olszynka, których jesteśmy właścicielami: 

1. […].
8
  

2. […].
9
 

3. Ponadto prowadząc od lat działalność gospodarczą produkcyjno-usługową Organmistrzostwo 

KAMERTON s.c. Wiesław Jeleń, Anna Jeleń Olszynka 21a, 48-231 Lubrza PKD 33.19.Z, 32.20.Z oraz 

Organmistrzostwo KAMERTON Wiesław Jeleń Olszynka 21a, 48-231 Lubrza PKD 32.20.Z 

Posiadamy warsztaty na działkach nr 49/2 i 49/6. W związku z chęcią dalszego rozwoju prosimy  

o zakwalifikowanie naszych następujących działek do PU, pozwoli nam to rozwinąć bardziej firmę  

i zwiększyć liczbę miejsc pracy. Wymienione działki stanową zwarty ciąg z dojazdem z drogi gminnej. 

Oto ich numery: 47/8, 47/9, 48/1, 48/2, 191/1 oraz działki zabudowane 52, 54/5, 54/3, 191/2, 49/6, 

49/2. Nasza prośbę motywujemy chęcią poprawienia standardów życia i pracy we wsi Olszynka. 

Wskazane w punkcie 3 działki stanowią 2 kompleksy (przedzielone drogą 54/5) pozwalające  

na inwestycje zapewniające pracę i rozwój nam, naszej 4-ce dzieci i dodatkowym pracownikom, 

musimy mieć jednak możliwość rozwoju zapewnioną przez gminę. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Ad.3. Uwaga nieuwzględniona w części na działkach 47/8, 47/9, 48/1, 48/2, zlokalizowanych poza 

granicami zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

Dla pozostałych części - uwaga uwzględniona.  

§ 49.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 12.08.2021 r. przez […]* dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 641, o treści: 

Zwracam się z prośbą o ujęcie proponowanych przeze mnie zmian w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, polegających na zmianie przeznaczenia 

działki nr 641 (V klasa ziemi) miejscowości Trzebina z 1RR na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej zagrodowej z dopuszczeniem usług i zabudowy zagrodowej. Zmiana ta dotyczyłaby 

tylko części w/w działki od strony drogi dojazdowej (wspominałam o tym w poprzednio składanym 

piśmie). Prośba swoją motywujemy, iż w mojej ocenie działka ta jest położona w bardzo urokliwym 

miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie innych zabudowań mieszkalnych z bezpośrednim dostępem  

do drogi i mediów (prąd, woda, światłowód). W przydatku pozytywnego dla mnie rozstrzygnięcia 

sprawy gmina mogłaby zyskać grono nowych podatników w postaci członków mojej rodziny,  

ja dodatkową pomoc na stare lata a tej jak wiadomo nigdy za wiele. 

                                                 
8
 Część uwagi uwzględniona 
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części działki, zlokalizowanej poza zwartą strukturą, dla której  

nie uwzględniono bilansu terenów zabudowanych, które wykazały możliwości wyznaczania nowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową poza obszarem w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno przestrzennej. 

§ 50.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 12.08.2021 r. przez […]* dla obrębu Trzebina,  

dz. nr: 641, o treści: 

Proszę o ujęcie w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza dla działki nr 641 obręb Trzebina niżej wymienionej funkcji: teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie zagrodowej z dopuszczeniem usług i zabudowy 

zagrodowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona w części działki, zlokalizowanej poza zwartą strukturą, dla której  

nie  uwzględniono bilansu terenów zabudowanych, które wykazały możliwości wyznaczania nowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową poza obszarem w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno przestrzennej. 

§ 51.  

Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej 13.08.2021 r. przez […]* dla obrębu Lubrza,  

dz. nr: 301/3, 211/4 i 212, o treści: 

Wnosimy następujące uwagi do Projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza, 

udostępnionego na stronie BIP Urzędu Gminy w Lubrzy pod adresem 

https://bip.lubrza.opole.pl/2098/920/opracowanie-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubrza-2021.html 

UWAGI: 

1. Działka 301/3 obręb wsi Lubrza – wnosimy o przywrócenie zapisów części tekstowej i graficznej 

jakie były zawarte i przedłożone do dyskusji publicznej w Projekcie Studium Uwarunkowań 

Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Lubrza w 2019r. – przywrócenie całej powierzchni działki 

do symbolu RM – obszary zabudowy zagrodowej. 

UZASADNIENIE: 

Wyżej wymieniona działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, która w chwili obecnej podlega 

rozbudowie. Powyższa działka przylega do drogi publicznej oraz ma doprowadzone niezbędne media 

pozwalające na dokonanie na niej inwestycji budowlanych poprzez budowę obiektów zabudowy 

zagrodowej, których posadowienie jest planowane w ciągu najbliższych 3 lat. Ponadto należy mieć 

 na uwadze, że Gmina Lubrza, a więc i sama miejscowość Lubrza jest miejscowością typowo rolniczą, 

gdzie ograniczenie powierzchni (jak ma to miejsce w tym przypadku) pod tego rodzaju inwestycje 

działka bardzo niekorzystnie dla dobra zarówno inwestorów – rolników jak i samego Urzędu Gminy 

Lubrza i Wójta Gminy Lubrza, który wskazuje kierunki w Projekcie Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Lubrza. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ww. działka została zakupiona 

pod konkretne plany inwestycyjne (zabudowie zagrodową) i taka funkcja była skazana w dokumentach 

z Urzędu Gminy w Lubrzy przed zakupem ww. działki. Powyższa funkcja, tzn. RM –obszary zabudowy 

zagrodowej, była również wskazana w Projekcie Studium Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubrza w 2019r. (dokumentacja dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Lubrzy pod 
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adresem https://bip.lubrza.opole.pl/1546/920/opracowanie-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubrza-2019.html do której nie były wnoszone żadne uwagi 

– ani w terminie do tego wskazanym, ani w żadnym innym terminie nigdy nie były składane żadne 

dokumenty z prośbą o zmianę funkcji powyższej działki. Nie bez znaczenia są również kwestie 

finansowe – działka nr 301/3 obręb wsi Lubrza o powierzchni 1,767 ha została zakupiona w całości 

pod symbolem RM – obszary zabudowy zagrodowej, co wpływało na jej wartość. Zgodnie ze złożonym 

projektem studium niespełna 1/3 działki została objęta symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz pozostała część symbolem R – obszary rolnicze. Zaproponowany podział obniża 

wartość działki, powoduje straty finansowe oraz nie uwzględnia potrzeb inwestycyjnych właściciela. 

2. […]
10

 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Ad.1. Uwaga nieuwzględniona w części działki nr 301/3, ponieważ zlokalizowana jest poza granicami 

zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

Ad. 2. […]
11

 

§ 52.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 17.08.2021 r. ( data uwagi 12.08.2021 r.) przez […]
* 

 
dla obrębu Krzyżkowice, dz. nr: 121/6, o treści: 

Proszę o ujęcie w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza dla działki nr 121/6 obręb Krzyżkowice niżej wymienionej funkcji: 

proszę o zmianę przeznaczenia części działki z terenów rolnych R na US – teren usług, sportu  

i rekreacji oraz MNU – obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ zlokalizowana jest poza granicami zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej. 

III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

§ 53.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 20.06.2022 r. przez […]
* 
dla dz. nr: 372/1, obręb Lubrza, 

o treści: 

W związku z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubrza proszę o wyłączenie koncepcji zalesienia działki 372/1 znajdującej się w Lubrzy ul. Wolności 

77. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga niemożliwa do uwzględnienia ze względu na bezprzedmiotowość. Zgodnie z ustaleniami 

studium określonymi w części III kierunki zagospodarowania przestrzennego, opisanymi w klauzulach 

generalnych, za zgodne z ustaleniami Studium uważa się także istniejące zagospodarowanie  

                                                 
10
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i dotychczasowe przeznaczenie lub przeznaczenie wynikające z obowiązującego mpzp, wobec 

powyższego w przypadku wykonywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

możliwe jest przeznaczenie tej działki pod grunt rolny ( lub inne obecnie istniejące zagospodarowanie) 

bez konieczności wprowadzania zmian do dokumentu studium. 

§ 54.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 07.07.2022 r. przez […]* dla dz. nr: 795/2, 795/3, 642/1 

(uwaga dotyczy obrębu Trzebina), o treści: 

Niniejszym wnioskiem zwracam się o zmianę przeznaczenia terenu na: tereny zabudowy produkcyjnej, 

z dopuszczeniem posadowienia urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii (elektrownie fotowoltaiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną). 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

 

Uwaga niemożliwa do uwzględnienia w zakresie dopuszczenia przeznaczenia terenu na tereny 

zabudowy produkcyjnej, ze względu na położenie działek poza granicami zwartej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. 

§ 55.  

Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej 19.07.2022 r. przez […]
* 
dla obrębu Słoków, dz. nr: 18, 

o treści: 

Na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503) wnoszę o zmianę w projekcie Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza, dotyczącą działki 

 o numerze ewidencyjnym 161003_2.0079.18, położonej w obrębie geodezyjnym Słoków, stanowiącej 

moją własność, polegającą na zmianie z obszaru rolniczego (R) na obszary rolnicze z dopuszczeniem 

lokalizacji ogniw fotowoltaicznych (Ref). Wniosek argumentuję korzystną lokalizacją nieruchomości 

pod kątem posadowienia instalacji fotowoltaicznej, m.in. dobrym nasłonecznieniem i ukształtowaniem 

terenu, dostępem z drogi publicznej, bliskością linii napowietrznej średniego napięcia SN oraz niską 

klasą gruntu. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia: 

Uwaga niemożliwa do uwzględnienia ze względu na bezprzedmiotowość. Zgodnie z ustaleniami 

studium dla całego obszaru gminy dopuszcza się lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii 

(OZE) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji oraz dla całego obszaru gminy dopuszcza się lokalizację 

obejmującą obiekty energii promieniowania słonecznego ogniwa fotowoltaiczne o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW. Lokalizacja ogniw fotowoltaicznych może zostać dopuszczona  

na późniejszym etapie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przy 

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/322/2022 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 28 października 2022 r. 

Zalacznik5.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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FWG7R/PEOVYM6clFbKlmn6z7V/XUfMeGMV+lb3EPgc6dz70fD7mudf7p8rtxgdqx
BgMi2rMOTWl6hrqzi9kclS/RtvVPKeDFz2OoOYAQzxf8RE3Tp9CRJIDYLfCxyA3T
H9iuQJM+GbbkSyRplhr9o0lDZzKoL5uMllRF5O6z//Dv8XLhgO+scKcP31W/yPjC
VffLbLmTiA3mK/fD8+jU00GeIDZ2xPMDCjQyJHoIYM87GEqJIaETeTfAipGbKnkL
9xKcAw==
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