UCHWAŁA NR …………………
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia ……………..…….. 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 i 1086), w związku z uchwałą nr XIII/102/19 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położnego przy ul. Reymonta w Lubsku uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Reymonta w Lubsku, zwany dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod funkcje produkcyjno - usługowe,
usługowo – mieszkaniowe oraz komunikacyjne.
3. Granice terenów objętych planem określono na rysunku planu w skali 1:1000, który jest
integralną częścią uchwały i stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 2 do
uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Niniejsza uchwała nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko”, przyjętego uchwałą nr XXXII/155/2000 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r., zmienionego uchwałą nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r.
§ 3. 1. Następujące ustalenia graficzne, na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
granica obszaru objętego planem;
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalna linia zabudowy;
symbole przeznaczenia terenów.
2. Niewymienione w ust. 1 oznaczenia elementów rysunku, mają charakter informacyjny lub
sugerujący określone rozwiązania przestrzenne i nie są ustaleniami planu.
1)
2)
3)
4)

§ 4. 1. W planie nie określa się, ze względu na brak występowania problematyki:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa;
2) obszary i obiekty objęte ochroną zabytków;
3) obszary osuwania się mas ziemnych;
4) obszary i tereny górnicze;
5) obszary objęte formami ochrony przyrody i otuliny form ochrony przyrody;
6) udokumentowane złoża kopalin i wód podziemnych;
7) udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla;
8) obiekty elektroenergetycznej krajowej sieci przesyłowej.
3. Teren objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
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§ 5. 1. Na rysunku planu, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania, wydzielone zostały za pomocą linii rozgraniczających oraz opisane za pomocą
symbolu.
2. Do symbolu literowego, oznaczającego przeznaczenie terenu, dodaje się wyróżniającą go
liczbę porządkową.
3. Ustalenia szczegółowe planu, obowiązujące dla poszczególnych terenów, zawarte zostały w
paragrafach od 7 do 16.
4. Ustalenia ogólne planu, obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, zawarte zostały w
paragrafach od 17 do 25.
§ 6. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
dach płaski - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest
mniejszy niż 12°;
2) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych obiektów
budowlanych, w tym przyłączy, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu służących zaopatrzeniu w
wodę, odprowadzeniu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, zaopatrzeniu w energię
elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;
3) lokal mieszkalny - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.);
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar
przeznaczony pod realizację obiektów budowlanych, przy czym nieprzekraczalna linia zabudowy
nie obowiązuje kontenerowych stacji transformatorowych oraz innych urządzeń uzbrojenia
terenu;
5) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz akty prawne organów gminy;
6) przeznaczenie podstawowe – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób
zagospodarowania terenu, odnoszące się do przeważającej części powierzchni działki
budowlanej i przeważającej części powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących
i planowanych w jej granicach; w przypadku nie ustalenia przeznaczenia uzupełniającego dla
danego terenu, przeznaczenie podstawowe obowiązuje dla całości powierzchni działki
budowlanej i powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących i planowanych w jej
granicach;
7) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób
zagospodarowania terenu, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które je wzbogaca,
uzupełnia i nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym oraz nie może występować jako
samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej; przeznaczenie uzupełniające występuje
tylko na niektórych terenach;
8) teren - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;
9) wysokość zabudowy:
a) budowli lub wiat – należy przez to rozumieć pionową odległość liczoną od poziomu gruntu
rodzimego do najwyższego punktu tej budowli lub wiaty,
b) budynków – należy przez to rozumieć pionową odległość mierzoną od poziomu terenu przy
najniżej położonym głównym wejściu do najwyższego punktu dachu w przypadku dachów
stromych, lub do attyki albo gzymsu w przypadku dachów płaskich;
10) usługi lub zabudowa usługowa – usługi sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności
służące działalności z zakresu:
2
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200m , handlu hurtowego,
b) gastronomii,
c) zakwaterowania,
d) biur, finansów i ubezpieczeń,
e) obsługi rynku nieruchomości,
f) działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej,
g) administrowania i działalności wspierającej,
h) edukacji,
i) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, z wyłączeniem szpitali,
j) kultury, rozrywki i rekreacji,
k) informacji i komunikacji,
l) naprawy pojazdów samochodowych i motocykli,
1)
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m) transportu i magazynowania,
n) budownictwa,
o) pozostałej działalności usługowej, tj.: działalności organizacji członkowskich, naprawy
i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, prania i czyszczenia,
fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych, działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej;
11) zabudowa produkcyjna – zabudowa związana z przetwórstwem przemysłowym, sklasyfikowanym
w Polskiej Klasyfikacji Działalności, z uwzględnieniem § 18 ust. 1 pkt 4.
Rozdział 2
Przeznaczenia terenów. Lnie rozgraniczające tereny. Zasady kształtowania zabudowy i
wskaźniki zagospodarowania terenu.
§ 7. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, oznaczony symbolem
1U/MN, dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa usługowa.
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Dla terenu, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 6 m, liczonej od linii
rozgraniczających tereny dróg oraz od granicy planu;
2) ustala się realizację obszaru zieleni wewnętrznej o charakterze izolacyjnym, jako wydzielonego
pasa o szerokości 2 m od strony terenów usługowych położonych poza granicami planu, zgodnie z
rysunkiem planu, w postaci trwałych nasadzeń o wysokości docelowej 3 – 5 m (niskie drzewa,
krzewy), w składzie gatunków - min. 50 % zimozielonych;
3) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych lub dysharmonizujących z otoczeniem, w postaci
kontenerów, garaży blaszanych lub kiosków;
4) dopuszcza się realizację zabudowy na granicy działki, w przypadku zabudowy bliźniaczej;
5) dopuszcza się lokalizację budynków garaży lub gospodarczych jako wolnostojących.
3. Dla terenu 1U/MN, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:
1) układ zabudowy – zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;
2) parametry budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i usługowych:
a) liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 3 kondygnacje, w tym ostatnia kondygnacja
wyłącznie w formie poddasza,
b) rodzaj dachów:
 dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
 dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie nadstawek, okien
połaciowych, lukarn oraz innych podobnych,
c) kąt nachylenia połaci dachowych:
 pomiędzy 35° a 45°,
 dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą zadaszeń wejść do budynków,
lukarn oraz innych podobnych,
3) parametry budynków garaży i gospodarczych oraz wiat:
a) liczba kondygnacji nadziemnych – 1 kondygnacja,
b) rodzaj dachów - dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,
c) kąt nachylenia połaci dachowych - dla dachów stromych – pomiędzy 20° a 40°;
4) rodzaj pokrycia dachu - dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha dachówkopodobna
lub prosta;
5) wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkalnych, usługowo – mieszkalnych i usługowych – maksymalnie 12 m,
b) budynków garaży lub gospodarczych oraz wiat - maksymalnie 5 m,
c) budowli - maksymalnie 5 m;
6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 22 m:
7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,30;
8) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,9;
9) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,01;
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10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 2 000 m ;
11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 40%.
4. Teren położony jest w zasięgu strefy ochronnej, dla której obowiązują ustalenia § 21.
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§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, oznaczony symbolem
2U/MN, dla którego obowiązuje:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające w przypadku zabudowy usługowej – lokal mieszkalny.
2. Dla terenu 2U/MN, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 6 m, liczonej od linii
rozgraniczających tereny dróg;
2) ustala się realizację obszaru zieleni wewnętrznej o charakterze izolacyjnym, jako wydzielonego
pasa o szerokości 2 m wzdłuż granicy z terenem produkcyjno - usługowym 1P/U, zgodnie z
rysunkiem planu, w postaci trwałych nasadzeń o wysokości docelowej 3 - 5 m (niskie drzewa,
krzewy), w składzie gatunków - min. 50 % zimozielonych.
3. Dla terenu 2U/MN, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:
1) układ zabudowy – zabudowa wolnostojąca;
2) parametry budynków:
a) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 3 kondygnacje,
b) rodzaj dachów:
 dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
 dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie nadstawek, okien
połaciowych, lukarn oraz innych podobnych,
 dachy płaskie,
d) kąt nachylenia połaci dachowych:
 pomiędzy 20° a 40°,
 dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą zadaszeń wejść do budynków i
lukarn oraz innych podobnych;
3) wysokość zabudowy:
a) budynków i wiat - maksymalnie 12 m,
b) budowli - maksymalnie 15 m;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,3;
5) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej – 0,9;
6) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,01;
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7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m ;
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 20%.
§ 9. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1P/U, dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa produkcyjna;
2) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu: zakwaterowania, edukacji, opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej, kultury, rozrywki i rekreacji, pozostałej działalności usługowej, tj.: działalności
organizacji członkowskich, naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego
i domowego, prania i czyszczenia, fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych, działalności związanej
z poprawą kondycji fizycznej.
2. Dla terenu 1P/U, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu w odległości 6 m, liczonej od linii
rozgraniczających tereny dróg oraz od granicy planu;
2) ustala się realizację obszaru zieleni wewnętrznej o charakterze izolacyjnym, zgodnie z rysunkiem
planu, w postaci trwałych nasadzeń o wysokości docelowej 3 - 5 m (niskie drzewa, krzewy), w
składzie gatunków - min. 50 % zimozielonych, wzdłuż:
a) drogi 1KDW od strony terenu usługowo – mieszkaniowego 1U/MN, jako wydzielonego pasa
o szerokości 4 m,
b) granicy z terenem usługowo – mieszkaniowym 2U/MN, jako wydzielonego pasa o szerokości
2 m;
3) zakazuje się realizacji obiektów i placów składowych - otwartych, na materiały pylące;
4) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków garaży lub gospodarczych oraz zespołów garaży.
3. Dla terenu 1P/U, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania
terenu, ustala się:
1) parametry budynków:
a) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 3 kondygnacje,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

b) rodzaj dachów:
 dachy płaskie,
 dwuspadowe;
kąt nachylenia połaci dachowych – max. 30°;
wysokość zabudowy budynków, wiat oraz budowli - maksymalnie 15 m;
maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,6;
maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej – 1,3;
minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,1;
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minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m ;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 15%.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczone na rysunku
planu symbolami 2P/U i 3P/U, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa produkcyjna;
2) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu: zakwaterowania, edukacji, opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej, kultury, rozrywki i rekreacji, pozostałej działalności usługowej, tj.: działalności
organizacji członkowskich, naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego
i domowego, prania i czyszczenia, fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych, działalności związanej
z poprawą kondycji fizycznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 6 m, liczonej od linii
rozgraniczających tereny dróg oraz od granicy planu;
2) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków garaży lub gospodarczych oraz zespołów garaży
3) dopuszcza się gospodarowanie odpadami, związane z prowadzoną działalnością produkcyjną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i
wskaźników zagospodarowania terenu, ustala się:
1) parametry budynków:
a) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 3 kondygnacje,
b) rodzaj dachów:
 dachy płaskie,
 dwuspadowe;
2) kąt nachylenia połaci dachowych – max. 30°;
3) wysokość zabudowy budynków, wiat oraz budowli:
a) maksymalnie 15 m,
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b) dopuszcza zwiększenie wysokości do max. 30 m, na powierzchni max. 200 m , jeżeli
podyktowane jest to względami technologicznymi;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,6;
5) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej – 1,3;
6) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,1;
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7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m ;
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 15%.
§ 11. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 4P/U, dla którego obowiązuje:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu: zakwaterowania, edukacji, opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej, kultury, rozrywki i rekreacji, pozostałej działalności
usługowej, tj.: działalności organizacji członkowskich, naprawy i konserwacji komputerów
i artykułów użytku osobistego i domowego, prania i czyszczenia, fryzjerstwa i zabiegów
kosmetycznych, działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej;
2) przeznaczenie uzupełniające – lokale mieszkalne dla właścicieli lub zarządców obiektu.
2. Dla terenu 4P/U, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 6 m, liczonej od linii
rozgraniczających tereny dróg oraz od granicy planu;
2) zakazuje się realizacji obiektów i placów składowych - otwartych, na materiały pylące;
3) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych oraz garaży.
3. Dla terenu 4P/U, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania
terenu, ustala się:
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1) parametry budynków:
a) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 3 kondygnacje,
b) rodzaj dachów - dachy płaskie;
2) wysokość zabudowy budynków, wiat oraz budowli - maksymalnie 12 m;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,40;
4) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 1;
5) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,01;
2
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m ;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 15%.
§ 12. 1. Wyznacza się teren obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem
1KS, dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe – zabudowa zespołu garaży, parkingi.
2. Dla terenu 1KS, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się
nieprzekraczalną linię zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości 12 m, liczonej od granicy planu.
3. Dla terenu 1KS, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania
terenu, ustala się:
1) parametry budynków:
a) liczba kondygnacji nadziemnych - 1 kondygnacja,
b) rodzaj dachów - dachy płaskie;
2) wysokość zabudowy budynków, wiat oraz budowli - maksymalnie 5 m;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1;
4) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej – 1;
5) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 0,2;
2
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 19 m ;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 0%.
§ 13. 1. Wyznacza się teren zieleni i wód, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP/WS, dla
którego obowiązuje:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona o charakterze izolacyjno – ochronnym;
b) rów drenarski;
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia sportu i rekreacji.
2. Dla terenu 1ZP/WS, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nakaz utrzymania istniejącego rowu drenarskiego jako otwartego bez możliwości przykrywania;
2) dopuszczenie nasadzeń roślin średniowysokich i wysokich;
3) w przypadku koniecznej regulacji brzegów stosować materiały i formy obudowy zharmonizowane z
otoczeniem.
3. Dla terenu 1ZP/WS, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:
1) wysokość zabudowy budowli – maksymalnie 5 m;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,1;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 75%.
§ 14. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem
1IT, dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe - urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu 1IT, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, ustala się:
1) liczba kondygnacji nadziemnych - 1 kondygnacja;
2) wysokość obiektów budowlanych - maksymalnie 5 m;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,5;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 10%.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem
1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe - droga
wewnętrzna.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenu ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających,
zgodnie z rysunkiem planu:
1) 1KDW – 12 m;
2) 2KDW – od 7 m do 10 m;
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3) 3KDW – 10 m;
4) 4KDW – 5 m i 9 m.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD,
dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe – publiczna droga dojazdowa.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenu ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających:
1) 1KDD – od 5 m do 10 m, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi zlokalizowanej poza granicami
planu;
2) 2KDD – 12 m;
3) 3KDD – minimum 11 m.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zasady kształtowania krajobrazu.
§ 17. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu:
1) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i architektonicznych, umożliwiających osobom
niepełnosprawnym, dostęp do ogólnodostępnej części obiektów użyteczności publicznej;
2) dopuszcza się, w ramach ustalonego w planie przeznaczenia podstawowego, realizację na działce
budowlanej jednej lub kilku funkcji w dowolnych proporcjach;
3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą ustalonego w planie
przeznaczenia terenu, jak: powierzchnie jezdne, postojowe, piesze, podjazdy, miejsca na odpady
komunalne, zadaszenia, obiekty i urządzenia małej architektury i infrastruktury technicznej, zieleń
urządzona;
4) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania, części budynków
istniejących przed dniem wejścia w życie planu, wykraczających poza wyznaczone
nieprzekraczalne linie zabudowy, w obrysie ich ścian zewnętrznych z dopuszczeniem wykonania
okładzin zewnętrznych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;
5) dopuszcza się, dla istniejących budynków, posiadających przed dniem wejścia w życie planu,
odmienny rodzaj dachu, niż wskazany w ustaleniach planu – remont, rozbudowę lub nadbudowę
bydynku z zachowaniem dotychczasowego rodzaju i geometrii dachu;
6) dopuszcza się wydzielanie działek, z terenów o innym przeznaczeniu, pod obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej.
2. Wysokości budowli, ustalone w Rozdziale 2 uchwały, nie dotyczą inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, dla których obowiązują przepisy odrębne.
3. W przypadku lokalizacji w obszarze planu stałych lub czasowych obiektów o wysokości równej
lub wyższej niż 50 m nad poziomem terenu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
§ 18. 1. W zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska:
1) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach
określonych w planie przeznaczeń terenów oraz obiektów i urządzeń związanych z ich obsługą;
2) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie powodować
może ponadnormatywne obciążenia środowiska naturalnego w zakresie emisji hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego, poza granicami własności terenu, do której inwestor ma tytuł prawny;
3) zakazuje się lokalizowania biogazowni oraz urządzeń do wykorzystania energii wiatrowej;
4) zakazuje się lokalizacji zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii
przemysłowej;
5) nakazuje się powiadomienie właściwych służb, w przypadku odkrycia kopalnianych szczątków
roślin lub zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie zasad ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, nakazuje się:
1) stosowanie instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem
hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza;
2) stosowanie w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczonych stężeń lub
wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu.
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3. W zakresie zasad ochrony przed hałasem, zakazuje się przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych
symbolami:
1) 1U/MN i 2U/MN – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
2) dla lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przeznaczenia uzupełniającego na terenach
o innym przeznaczeniu, obowiązuje zastosowanie przez inwestora rozwiązań technicznych
ograniczających uciążliwość emisji hałasu (np. okna i ściany o podwyższonej izolacyjności
akustycznej), w celu zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w przepisach
odrębnych;
3) dla obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki
społecznej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowanych w ramach terenów
mieszkaniowo – usługowych, obowiązuje zastosowanie przez inwestora rozwiązań technicznych
ograniczających uciążliwość emisji hałasu (np. okna i ściany o podwyższonej izolacyjności
akustycznej), w celu zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w przepisach
odrębnych.
4. W zakresie zasad ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami
obowiązującymi w gminie;
2) zakazuje się lokalizacji oraz zagospodarowania terenów pod inwestycje związane z:
a) sprzedażą i magazynowaniem paliw,
b) gospodarowaniem odpadami, w tym związanych ze składowaniem odpadów, zbieraniem,
odzyskiem oraz unieszkodliwianiem, z wyjątkiem dopuszczenia zawartego w pkt 3;
3) dopuszcza się gospodarowanie odpadami na terenach 2P/U i 3P/U, jedynie związane z
prowadzoną działalnością produkcyjną;
4) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją
elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
5. W zakresie zasad ochrony wód:
1) nakazuje się zabezpieczenie terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z
przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się utwardzenie i skanalizowanie powierzchni terenów, na których może dojść do
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi,
przekraczającego parametry określone w przepisach odrębnych, a zanieczyszczenia winny być
zneutralizowane;
3) zakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej wpływającej negatywnie na
wody powierzchniowe i gruntowe.
6. Nakazuje się zachowanie ciągłości urządzeń melioracji i rowów drenarskich, z możliwością
zmiany przebiegu zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
§ 19. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny - dróg publicznych klasy
dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD i 3KDD.
2. Na terenach przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1, nakazuje się:
1) zapewnienie ogólnodostępności;
2) likwidację barier technicznych i architektonicznych poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających
korzystanie z nich osobom z różnego typu niepełnosprawnością;
3) stosowanie rozwiązań technicznych i architektonicznych umożliwiających korzystanie z tych
terenów przez pieszych i rowerzystów;
4) realizację przejść pieszych w poziomie jezdni z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.
Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
§ 20. 1. Ustala się ogólne zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
1) każdą powstającą w wyniku podziału działkę, stanowiącą odrębną nieruchomość, należy wydzielać
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem oraz przepisami odrębnymi;
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2) należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów
eksploatacyjnych, określonych przepisami odrębnymi.
2. Określa się następujące parametry nowo wydzielanych działek:
1) minimalne powierzchnie działek:
2
a) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej 1U/MN - 2000 m ,
2
b) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej 2U/MN - 1000 m ,
2
c) dla zabudowy produkcyjno – usługowej – 1000 m ,
2
d) dla zabudowy garażowej – 19 m ;
2) minimalne szerokości frontów działek:
a) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej - 20 m,
b) dla zabudowy produkcyjno – usługowej – 30 m;
c) ustalenia zawarte w lit. a - b, nie obowiązują działek narożnych oraz wydzielanych pod
zabudowę garażową;
3) kąt położenia granic działek, w stosunku do pasa drogowego:
a) powinien zawierać się w przedziale od 80° do 100°,
b) dopuszcza się inny kąt położenia granic działek.
3. Dopuszcza się wydzielanie działek, o parametrach innych niż określone w ust. 2, w celu
realizacji uzbrojenia terenu lub na polepszenie zagospodarowania terenu lub w celu regulacji granic
pomiędzy nieruchomościami.
4. Nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalenia i podziału
nieruchomości.
Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.
§ 21. 1. Dla istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia obowiązuje strefa ochronna,
o szerokości po 7,0m licząc od osi linii, dla której obowiązują ustalenia:
1) zakaz zabudowy kubaturowej,
2) zakaz sadzenia drzew,
3) dopuszcza się skablowanie istniejącej sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) dopuszcza się zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem na zasadach operatora sieci.
2. W przypadku skablowania sieci, ustalenia ust.1 nie obowiązują.
3. Strefa ochronna linii elektroenergetycznej średniego napięcia, oznaczona na rysunku planu
stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć
negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację.
4. Ustala się dla istniejących sieci, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, strefy
techniczne o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W przypadku kolizji planowanych obiektów z sieciami infrastruktury technicznej, sieci należy
przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§ 22. 1. W zakresie warunków powiązań układu komunikacyjnego, ustala się podstawową
obsługę komunikacyjną poprzez drogi publiczne i wewnętrzne oraz inne, zlokalizowane poza
granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie systemu parkowania pojazdów obowiązuje:
1) zapewnienie miejsc postojowych w ilości:
a) lokale mieszkalne - 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
2
b) biura - 1,5 miejsca postojowego na 100 m powierzchni użytkowej,
2
c) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 40 m powierzchni użytkowej,
d) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca siedzące,
e) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe,
f) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki - 1 miejsce postojowe na 10 miejsc siedzących,
g) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, salony fryzjerskie i kosmetyczne - 1,5 miejsca
2
postojowego na 100 m powierzchni użytkowej,
h) produkcja – 1,5 miejsca postojowego na 10 zatrudnionych;
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2) zabezpieczenie dla osób posiadających karty parkingowe minimum jednego miejsca postojowego
na każde 20 miejsc wyliczonych według wskaźników określonych w pkt 1, przy czym obowiązek
realizacji pierwszego miejsca następuje powyżej 10 stanowisk postojowych;
3) w przypadku występowania na terenie jednej działki budowlanej różnych funkcji, wymagane ilości
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o których mowa w pkt 1, należy odpowiednio
sumować;
4) miejsca postojowe mogą być wykonane jako parkingowe lub w garażach wbudowanych w budynek
o funkcji zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w planie, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
§ 23. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) ustala się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, związanej z realizacją ustaleń planu, na
całym obszarze objętym planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, w
pasie pobocza lub chodnika, lub w wyznaczonym pasie technicznym, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek, w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, na całym obszarze objętym planem;
4) zakazuje się lokalizowania zabudowy oraz dokonywania trwałych nasadzeń (drzewa, krzewy) w
pasach technicznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się źródło zasilania - z sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW,
za wyjątkiem biogazowi i siłowni wiatrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) pod lokalizację wolnostojących stacji transformatorowych, obowiązuje wydzielenie powierzchni
działki, umożliwiającej zabudowę w odległości min. 1,5 m od jej granic oraz zapewnienie dostępu
do drogi publicznej.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się źródło zasilania - z rozdzielczej sieci
wodociągowej, z uwzględnieniem warunków dostępności wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków, ustala się:
1) odprowadzanie ścieków bytowych - do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
2) odprowadzanie ścieków przemysłowych:
a) ustala się odprowadzenie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, po spełnieniu
parametrów zgodnych z przepisami odrębnymi,
b) nakazuje się podczyszczenie ścieków nie spełniajacych norm do parametrów zgodnych z
przepisami odrębnymi, w miejscu ich wytwarzania, przed ich wprowadzeniem do systemu sieci
kanalizacyjnej,
5. W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren, do którego inwestor posiada
tytuł prawny;
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, zgodnie z
przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) do sieci kanalizacji deszczowej,
b) do rowów,
c) do zbiorników przetrzymujących, retencyjnych lub odparowujących.
6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) nakazuje się postępowanie z odpadami, jak również urządzanie miejsc do gromadzenia odpadów,
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami odrębnymi, w szczególności z gminnym planem gospodarki odpadami;
2) ustala się lokalizowanie miejsc do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się źródło zasilania - z dystrybucyjnej sieci gazowej.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się:
1) źródło zasilania - lokalne niskoemisyjne źródła ciepła, z uwzględnieniem § 18 ust. 2 pkt 2;
2) dopuszcza się pozyskiwanie ciepła z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, za wyjątkiem
biogazowi i siłowni wiatrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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9. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się zapewnienie dostępu do obiektów i sieci
teletechnicznych.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 24. Do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach planu dopuszcza się:
utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu;
lokalizację parkingów naziemnych;
wykorzystanie terenu pod komunikację, zieleń urządzoną, tereny rekreacyjne;
realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
realizację obiektów stanowiących zaplecze budowy dla realizowanej inwestycji.
Rozdział 10
Stawki procentowe.

§ 25. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 11
Przepisy końcowe.
§ 26. W granicach obszaru objętego planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lubsku przy ul. Reymonta, uchwalonego
uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2006r., opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 101 poz.1841 z dnia 22 listopada 2006 r.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PLAN

UZASADNIENIE
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku,
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy,
w tym:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, uwzględniono poprzez
ustalenia ujęte w §§ od 7 do 17 projektu uchwały;
walory architektoniczne i krajobrazowe uwzględniono poprzez ustalenia ujęte w § 17 i § 18
projektu uchwały;
wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, uwzględniono poprzez
ustalenia ujęte w § 15 projektu uchwały. W obszarze planu nie występują grunty rolne i leśne, w
szczególności – wymagające ochrony;
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie
określono ustaleń w planie, ponieważ nie występuje problematyka z tej dziedziny, ogólne
przepisy prawa obowiązują na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.);
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych uwzględniono poprzez ustalenia ujęte w § 17 i § 18 projektu uchwały;
walory ekonomiczne przestrzeni uwzględniono poprzez ustalenie stawki procentowej, w § 25
projektu uchwały, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, naliczanej w wyniku
obrotu nieruchomościami w terminie do pięciu lat od uchwalenia planu;
prawo własności uwzględniono poprzez uwzględnienie istniejących podziałów geodezyjnych,
mających swoje odzwierciedlenie w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania jak również wniosków do planu;
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniono poprzez uzgodnienie projektu
planu z właściwymi organami wojskowymi; w granicach objętych projektem planu nie występują
tereny zamknięte;
potrzeby interesu publicznego - uwzględniono poprzez ustalenia ujete w w § 19;
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
uwzględniono poprzez ustalenia planu, które nie są sprzeczne z przepisami odrębnymi,
dotyczącymi rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte są w § 22
i § 23 uchwały;
zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uwzględniono poprzez
ogłoszenie w gazecie, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w BIP-ie o przystąpieniu do sporządzenia
planu miejscowego i możliwości składania wniosków do planu, a na drugim etapie, poprzez
wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i umożliwienie składania uwag;
zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, uwzględniono poprzez
dokumentowanie poszczególnych czynności określonych ustawą 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz umożliwienie wglądu w dokumentację procedury
planistycznej na każdym etapie jej tworzenia, jak również po uchwaleniu;
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności uwzględniono
poprzez ustalenia ujęte w § 23 ust. 3 projektu uchwały; obszar objęty planem ma zapewnioną
dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej, woda pitna spełnia wszystkie aktualne wymogi
stawiane przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej, jest regularnie badana pod
kątem czystości chemicznej oraz mikrobiologicznej.
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W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy:
„Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane
w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania
terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne”.
Projekt planu miejscowego dotyczy gruntów przeznaczonych pod funkcje produkcyjno - usługowe,
usługowo – mieszkaniowe oraz komunikacyjne. Do czasu uchwalenia niniejszego planu, dla tego
terenu, obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lubsku
przy ul. Reymonta, uchwalony uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września
2006r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 101 poz.1841 z dnia 22
listopada 2006 r. W stosunku do poprzedniego planu, funkcje terenów nie uległy zmianie, a ustalenia
dotyczące parametrów urbanistyczno – architektonicznych zabudowy dostosowano do obecnie
obowiązujących przepisów prawa miejscowego. W ustaleniach projektu planu zważono wymogi
interesu publicznego i interesów prywatnych, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag,
zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także uwzględniono wyniki analiz ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych. Dla terenu 4P/U wpłynął wniosek od osoby fizycznej, który został uwzględniony. Na
podstawie zebranych wniosków oraz w oparciu o materiały planistyczne, opracowany został projekt
tekstu uchwały oraz rysunki planu. Projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko”. Na potrzeby projektu planu
przygotowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w której
dokonano oceny wpływu przyjęcia planu na dochody i wydatki gminy. Przygotowana została również
prognoza oddziaływania na środowisko, w której przedstawiono szczegółową analizę wpływu ustaleń
planu na przestrzeń przyrodniczą tego obszaru. Zakres prognozy został wcześniej uzgodniony z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. Na odpowiednim etapie procedury planistycznej, do projektu planu
miejscowego, uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia organów uprawnionych do opiniowania
i uzgadniania planów miejscowych. Do projektu planu wniesiono zmiany wynikające z uzgodnień.
Następnie ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 8 września 2020 r. do 29 września
2020 r. W tym czasie w dniu 15 września 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
rozwiązaniami. Na dyskusję publiczną przybyła ………………………
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13 października 2020 r. wpłynęła ………………………. uwaga do
projektu planu. Projekt planu miejscowego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i
jest zgodny z polityką przestrzenną gminy. Przedłożony projekt uchwały kończy procedurę
sporządzania planu miejscowego.
W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ww. ustawy,
w tym wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz
walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy poprzez:
1. Kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego.
Do obsługi komunikacyjnej nieruchomości, których plan dotyczy, będzie wykorzystany dotychczasowy
układ drogowy wraz z infrastrukturą techniczną. Teren położony jest przy drogach publicznych.
2. Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka
transportu.
Projekt planu obejmuje teren, do którego przylega istniejący układ drogowy. Lubsko nie posiada
komunikacji transportu zbiorowego na terenie miasta.
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3. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów.
W granicach projektu planu przyjęte rozwiązania przestrzenne, zapewniają powiązania z istniejącym,
poza obszarem planu, układem drogowym.
4. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
1) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz.
1612 oraz z 2005 r. poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej
zabudowy;
2) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione wyżej, wyłącznie w
sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy
położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się
obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz
najlepszym
stopniem
wyposażenia
w
sieci
wodociągowe,
kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku
dotyczy terenu położonego przy granicy miasta z gminą Jasień. Jest to teren częściowo zabudowany,
o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, charakteryzujący się dostępem do sieci
komunikacyjnej oraz wyposażony jest w sieci infrastruktury technicznej w stopniu wystarczającym do
dalszej zabudowy.
Zgodność projektu planu z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały gminy.
Projekt planu zgodny jest z wynikami „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, przyjętej uchwałą Nr XX/162/20 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 roku.
Wpływ projektu planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Na podstawie przygotowanej na potrzeby sporządzenia planu miejscowego, prognozy skutków
finansowych uchwalenia planu miejscowego, należy stwierdzić, że przyjęte w projekcie planu
rozwiązania nie będą generować wydatków po stronie gminy.
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1. Informacje o projektowanym dokumencie
1.1.

Zawartość dokumentu i główne cele opracowania

W celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego, Rada Miejska w Lubsku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta
w Lubsku. Niniejszy dokument stanowi realizację uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 28 października 2019 r.
Lubsko posiadało, w chwili przystąpienia do procedury uchwalenia niniejszego MPZP,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lubsku przy ul.
Reymonta, przyjęty uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września
2006 r.
Zakres dokumentu jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
Podstawowymi celami sporządzenia MPZP jest określenie polityki przestrzennej, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania, które odpowiadać muszą zmieniającym się potrzebom
rozwoju miasta. Niezbędna w tym celu jest ocena istniejącego zagospodarowania oraz
zjawisk i procesów zachodzących w sferze przestrzenno – funkcjonalnej i gospodarczej,
a także identyfikacja zarówno barier jak i stymulatorów rozwoju – zarówno w odniesieniu do
obszaru objętego MPZP, jak i do całego obszaru miasta i gminy.
W MPZP przedstawiono charakterystykę kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla
terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku, wydzielając następujące tereny o różnym
przeznaczeniu:
 zabudowy usługowo - mieszkaniowej 1U/MN, 2U/MN,
 zabudowy produkcyjno - usługowej 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U,
 obsługi komunikacji 1KS,
 zieleni i wód 1ZP/WS,
 infrastruktury technicznej 1IT,
 dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
 dróg dojazdowych 1KDD, 2KDD, 3KDD.
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Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana do MPZP terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku przedstawia przewidywane zmiany, które powstaną wskutek realizacji
głównych założeń MPZP.
Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko określa
art. 51 ust. 2 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 2 w/w
ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy,
g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowania dokumentu,
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e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania

mające

na

celu

zapobieganie,

ograniczanie

lub

kompensację

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie
braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
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1.2.

Powiązania opracowania z innymi dokumentami

W MPZP określając zasady polityki przestrzennej zwrócono uwagę na dokumenty lokalne
związane z rozwojem gminy Lubsko, a także na dokumenty obejmujące swoim zasięgiem
powiat oraz województwo. Poniżej przedstawiono dokumenty, które stanowiły podstawę do
opisu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na poziomie
lokalnym (wewnętrznym):
 Opracowanie

ekofizjograficzne

do

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku,
 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubsko”, przyjęta uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na poziomie
ponadlokalnym (zewnętrznym):
 Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Lubuskiego

wraz

z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. przyjęty Uchwałą
Nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
 Strategia

Rozwoju

Województwa

Lubuskiego

2020,

przyjęta

Uchwałą

Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r.,
 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 - 2020
przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
10 kwietnia 2017 r.,
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017
z perspektywą do 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz.
1835),
 Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora
energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku, przyjęta
Uchwałą Nr XLVI/726/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca
2018 r.,
 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020, przyjęta Uchwałą
Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2013 r.,
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 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.
1.3.

Metody zastosowane podczas prognozy

Metoda opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do MPZP terenu położonego
przy ul. Reymonta w Lubsku polegała na:
 określeniu stanu środowiska na terenie objętym MPZP i terenach sąsiadujących,
 ocenie projektowanych zmian w aspekcie wpływu ustaleń MPZP na stan
środowiska,
 ocenie zgodności projektowanych rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju
i obowiązującymi aktami prawnymi.
Stan środowiska określono na podstawie materiałów uzyskanych od Instytucji zajmujących
się ochroną środowiska oraz ochroną przyrody, opracowań specjalistycznych oraz
naukowych, informacji zawartych w materiałach archiwalnych oraz powszechnie dostępnej
literaturze specjalistycznej.
1.4.

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w celu oceny aktualności studium oraz planów
miejscowych

wójt,

burmistrz

albo

prezydent

miasta

dokonuje

analizy

zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów
miejscowych oraz opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do
ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa
w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego.
Monitoring powinien być prowadzony co 2 lata, w powiązaniu z innymi dokumentami
strategicznymi w oparciu o następujące zagadnienia:
 tempo wzrostu ilości użytkowników terenów zieleni i wód,
 opóźnienia w realizacji kompleksowej infrastruktury technicznej w stosunku do
realizacji zabudowy,
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 wielkość rezerw na urządzeniach i obiektach np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna,
 skuteczność ochrony stosunków wodnych (zmiany jakości wód powierzchniowych
i podziemnych),
 zmiany w klimacie akustycznym,
 monitoring jakości powietrza atmosferycznego,
 monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej.
Ponadto jakość środowiska będzie podlegać bieżącemu monitoringowi prowadzonemu
przez odpowiednie służby ochrony środowiska.
1.5.

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu projektowanego
dokumentu na środowisko

Lubsko nie znajduje się w obszarze przygranicznym. Realizacja zamierzeń przewidzianych
w MPZP nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych,
których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.
Realizacja ustaleń MPZP nie będzie generować transgranicznego oddziaływania na
środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym nie ma
potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

2. Analiza stanu i zmian środowiska
2.1.

Istniejący stan środowiska

2.1.1. Położenie geograficzne
Gmina Lubsko leży w południowo – zachodniej części województwa Lubuskiego,
w powiecie żarskim. Graniczy z gminami: Gubin, Bobrowice, Nowogród Bobrzański, Jasień,
Tuplice oraz Brody. Przez gminę przebiegają drogi: nr 289 (Nowogród Bobrzański – Zasieki)
oraz 287 (Żary – Krosno Odrzańskie).
2.1.2. Klimat
Wg Prawdzica Lubsko wchodzi w skład obrębu Krainy XII – Wzniesienia Południowo –
Zachodnie. Klimat charakteryzuje się jednymi z najwyższych opadów atmosferycznych
w woj. lubuskim, krótszym okresem wegetacyjnym oraz dłuższą zimą.
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2.1.3. Hydrografia
Główną oś hydrograficzną stanowi rzeka Lubsza – prawy dopływ Nysy Łużyckiej, mająca
swe źródła w rejonie Żar i uchodząca w Gubinie do Nysy Łużyckiej.
2.1.4. Gleby
Na obszarze gminy Lubsko gleby powstały z czwartorzędowych osadów lodowcowych,
wodnolodowcowych i rzecznych. Można wydzielić następujące grupy gleb:
 gleby kompleksu pszennego, powstałe z glin, zajmują niewielki areał, nadają się do
wszystkich upraw polowych,
 gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane wytworzone z glin
i piasków gliniastych – tworzą kompleks żytni,
 gleby brunatne wyługowane, kwaśne, bielicowe i pseudobielicowe powstałe
z płytkich piasków słabogliniastych i piasków luźnych – tworzą kompleks żytni
bardzo słaby,
 gleby torfowe i mułowo – torfowe oraz murszowe i czarne ziemie – tworzą użytki
zielone, średniej jakości.

2.1.5. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej występują utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Osady
trzeciorzędowe reprezentowane są przez iły, gliny, węgle brunatne, pyły oraz piaski głównie
drobnoziarniste. Osady trzeciorzędowe zalegają na różnych głębokościach. Osady
czwartorzędowe to osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski o różnej granulacji,
głównie drobnoziarniste, piaski eoliczne uformowane w wydmy, gliny zwałowe oraz torfy
i mady.
2.1.6. Warunki hydrogeologiczne
Wody podziemne w rejonie gminy Lubsko występują w utworach czwartorzędowych
w międzyglinowych warstwach piasków oraz w pradolinnych osadach żwirowych oraz
w utworach trzeciorzędowych w obrębie podwęglowych piasków drobnoziarnistych.
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2.1.7. Struktura przyrodnicza
Na terenie gminy Lubsko znajdują się rośliny podlegające całkowitej ochronie:
 śnieżyca wiosenna,
 zawilec gajowy,
 rosiczka okrągłolistna,
 wełnianka pochwowata,
 torfiaki,
 żurawina błotna,
 pióropusznik strusi,
 kalina koralowa,
 lilia złotogłów,
 śnieżyczka przebiśnieg,
 widłak spłaszczony,
oraz rośliny podlegające częściowej ochronie:
 pierwiosnka lekarska,
 bagno zwyczajne.
2.1.8. Surowce mineralne
Na terenie miasta udokumentowano następujące zasoby iłów:
1) Lubsko – Dachówczarnia I – zasoby geologiczne: 1599 tys. m3, zasoby przemysłowe:
1225 tys. m3, wydobycie: 2 tys. m3,
2) Lubsko – Dachówczarnia II – zasoby geologiczne: 948 tys. m3, zasoby przemysłowe: 861
tys. m3, wydobycie: 23 tys. m3,
3) Lubsko – Kaflarnia – zasoby geologiczne: 430 tys. m3,
4) Lubsko – Szamotownia – zasoby geologiczne: 1894 tys. m3.
Na terenie Lubska nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku węgla.

2.2.

Ochrona środowiska

2.2.1. Parki narodowe
Na terenie gminy Lubsko nie występują żadne parki narodowe.
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2.2.2. Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.RP.1530
Data uznania: 2006-05-25
Akt prawny o utworzeniu:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia
2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 31, poz. 649
2006-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych:
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. poz. 2700
2018-11-22

Charakterystyka rezerwatu przyrody Mierkowskie Suche Bory:
 rodzaj rezerwatu: leśny,
 typ ochrony: fitocenotyczny,
 podtyp ochrony: zbiorowisk leśnych,
 typ ekosystemu: leśny i borowy,
 podtyp ekosystemu: borów nizinnych,
 powierzchnia: 194.6300 ha,
 tekstowy opis granic: położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy,
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
 województwa, w których znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: żarski,
 gminy: Brody (wiejska), Lubsko (miejsko – wiejska),
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 plan ochronny: tak – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory” (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2020 r., poz. 565),
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 zadania ochronne: nie,
 powierzchnia ochrony ścisłej: 143,1000 ha,
 powierzchnia ochrony czynnej: 51,5300 ha,
 powierzchnia ochrony krajobrazowej: brak danych,
 cele ochrony: zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze
i naukowe kompleksu ekosystemów borów iglastych, zbiorowisk roślinnych
wykształcających się na piaskach wydm śródlądowych oraz siedlisk typowych dla
obniżeń natorfowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów gatunkami
roślin i zwierząt,
 sprawujący nadzór: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim.
Rezerwat przyrody Żurawno
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.RP.1392
Data uznania: 2006-05-12
Akt prawny o utworzeniu:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia
2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 28, poz. 586
2006-04-27

Charakterystyka rezerwatu przyrody Żurawno:
 rodzaj rezerwatu: leśny,
 typ ochrony: biocenotyczny i fizjocenotyczny,
 podtyp ochrony: biocenoz naturalnych i półnaturalnych,
 typ ekosystemu: nie określono w akcie prawnym,
 podtyp ekosystemu: nie określono w akcie prawnym,
 powierzchnia: 22.8800 ha,
 tekstowy opis granic: rezerwat położony w gminach: Lubsko, Tuplice, Brody;
wykaz działek ewid. określa §2.1. rozporządzenia,
 województwa, w których znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: żarski,
 gminy: Brody (wiejska), Lubsko (miejsko – wiejska), Tuplice (wiejska),
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 położenie otuliny: nie wyznaczono otuliny,
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 plan ochronny: nie,
 zadania ochronne: tak, Zarządzenia Nr 20/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2014 r. w sprawie
ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Żurawno”,
 powierzchnia ochrony ścisłej: 0,0000 ha,
 powierzchnia ochrony czynnej: 22,8800 ha,
 powierzchnia ochrony krajobrazowej: 0,0000 ha,
 cele

ochrony:

zachowanie

ze

względów

naukowych,

dydaktycznych

i krajobrazowych fragmentu leśnego ekosystemu nizinnego ze stanowiskami
rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
 sprawujący nadzór: konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego
nadzór nad rezerwatem.

2.2.3. Parki krajobrazowe
Na terenie gminy Lubsko nie występują żadne parki krajobrazowe.
2.2.4. Obszary chronionego krajobrazu
Zachodnie Okolice Lubska
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.OCHK.627
Opis wartości przyrodniczej: brak danych
Data wyznaczenia: 2003-08-09
Akt prawny o utworzeniu:
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa lubuskiego
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 47, poz. 820
2003-07-25

Dane pozostałych aktów prawnych:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
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Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Dz. Urz. Nr 9, poz. 172
2005-02-28

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 54, poz. 1189
2006-07-25

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 4, poz. 99
2009-01-23
Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 133, poz. 1820
2010-12-10
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(Sygn. akt II SA/Go 481/17) stwierdzający nieważność
rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w części obejmującej §
1 ust. 1 pkt 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 oraz § 4 pkt 1 i 3
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz., poz. 2230
2017-10-31

Charakterystyka Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodnie Okolice Lubska:
 powierzchnia: 17,536.0000 ha,
 tekstowy opis granic: brak danych,
 województwa, w których znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: krośnieński, żarski,
 gminy: Brody (wiejska), Lubsko (miejsko – wiejska), Gubin (wiejska), Tuplice
(wiejska),
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 sprawujący nadzór: Zarząd Województwa Lubuskiego.

15

Wschodnie Okolice Lubska
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.OCHK.620
Opis wartości przyrodniczej: brak danych
Data wyznaczenia: 2003-08-09
Akt prawny o utworzeniu:
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa lubuskiego
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 47, poz. 820
2003-07-25

Dane pozostałych aktów prawnych:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji
Tytuł aktu prawnego

Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 9, poz. 172
2005-02-28
Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 54, poz. 1189
2006-07-25
Rozporządzenie Nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 4, poz. 99
2009-01-23
Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 133, poz. 1820
2010-12-10
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(Sygn. akt II SA/Go 481/17) stwierdzający nieważność
rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w części obejmującej §
1 ust. 1 pkt 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 oraz § 4 pkt 1 i 3
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz., poz. 2230
2017-10-31
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Charakterystyka Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodnie Okolice Lubska:
 powierzchnia: 7,907.0000 ha,
 tekstowy opis granic: brak danych,
 województwa, w których znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: żarski, zielonogórski,
 gminy: Jasień (miejsko - wiejska), Lubsko (miejsko – wiejska), Nowogród
Bobrzański (miejsko – wiejska), Lipinki Łużyckie (wiejska), Żary (wiejska),
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 sprawujący nadzór: Zarząd Województwa Lubuskiego.

2.2.5. Obszary Natura 2000
W gminie Lubsko zostały wydzielone 3 obszary Natura 2000:
 Mierkowskie Wydmy PLH 080039,
 Uroczyska Borów Zasieckich PLH 080060,
 Lubski Łęg Śnieżycowy PLH 080065.

Obszar Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH 080039 obejmuje kompleks suchych
borów sosnowych leżących w granicach leśnego kompleksu promocyjnego Bory Lubuskie
w Nadleśnictwie Lubsko. Dominują tu suche i bardzo ubogie florystycznie bory chrobotkowe,
porastające rozległą kulminację piaszczystych (wydmowych) wyniesień. Prawie całą
powierzchnię porastają lasy użytkowane gospodarczo, przeważnie w wieku 40 – 80 lat,
miejscami młodsze, a na ok. 1/5 powierzchni starsze, wyjątkowo nawet w wieku około 200
lat. Najcenniejszy fragment został objęty ochroną prawną w formie rezerwatu „Mierkowskie
Wydmy”. W zagłębieniach terenu rozwijają się torfowiska zdominowane przez zbiorowiska
przygiełki białej Rhynchospora alba. Największe z nich chronione jest w formie użytku
ekologicznego „Bagna przy Rabym Kamieniu” (21,15 ha).
Obszar Natura 2000 Uroczyska Borów Zasieckich PLH 080060 to jeden
z najcenniejszych fragmentów Obszaru „Uroczyska Borów Dolnośląskich”. Świadczy o tym
chociażby występowanie aż 21 siedlisk dyrektywowych, w tym czterech priorytetowych.
Mimo dominacji borowego krajobrazu, występuje tam znaczna mozaika siedlisk, co związane
jest przede wszystkim z bogatą siecią hydrograficzną oraz rozproszonymi na całym obszarze
ekosystemami wodno – błotnymi i torfowiskowymi. Niewątpliwie wielką osobowością jest
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występowanie na kilku stanowiskach brzeziny bagiennej Vaccinio uliginosi – Betuletum
pubescentis (głównie podzespół V. u. – B. p. eriophoretosum vaginati). Na uwagę zasługują
również olsy torfowcowe, które w granicach obszaru są zbiorowiskiem dość częstym.
W runie tych fitocenoz stwierdzono występowanie wielu bardzo rzadkich gatunków, głównie
roślin zarodnikowych. Innym siedliskiem priorytetowym są łęgi olszowe i olszowo –
jesionowe, które wykształcają się tam głównie w dolinach niewielkich cieków. Największy
kompleks łęgów Fraxino – Alnetum znajduje się w dolinie rzeki Pstrąg i jej dopływów.
Znamienny charakter szacie roślinnej tego obszaru nadają rzadkie i bardzo rzadkie zespoły
roślinności torfowiskowej i wodno – błotnej. Priorytetowym siedliskiem są torfowiska
wysokie 7110, reprezentowane tam przez zespoły: Sphagnetum magellanici, Sphagnetum
papillosi, Ledo – Sphagnetum

i Sphagno recurvi – Eriophoretum vaginati. Do siedlisk

priorytetowych należą również torfowiska nakredowe 7210, lokalnie reprezentowane przez
zespół kłoci wiechowatej Cladietum marisci. Został on stwierdzony na trzech stanowiskach.
Ostatnim znaczącym siedliskiem priorytetowym są murawy bliśniczkowe. Należą tutaj
zbiorowiska mokrych psiar, reprezentowane tam przez bardzo rzadki i słabo rozpoznany
w Polsce zespół Juncetum squarrosi. Fizjonomia tego zespołu kształtowana jest przez takie
osobliwości florystyczne, jak: Pedicularis sylvatica, Festuca capillata, Dactylorhiza fuchsii,
D. maculata, Juncus filiformis, Juncus squarrosus. W rozproszeniu na całym obszarze
spotyka się małopowierzchniowe płaty psiar na siedliskach świeżych i wilgotnych,
przyjmujących różne postaci zespołu Hyperico – maculati – Polygaletum vulgaris. Dużą
powierzchnię zajmują torfowiska przejściowe, na których możemy spotkać rzadkie elementy
szaty roślinnej. Najczęstszymi zespołami są Sphagno tenelli – Rhynchosporetum albae,
występujący w różnych podzespołach i wariantach, oraz Sphagno recurvi – Eriophoretum
angustifolii. Stwierdzono również występowanie m. in. Caricetum limosae, Calletum
palustris, Sphagno apiculati – Caricetum rostratae, Caricetum lasiocarpae, Menyantho –
Sphagnetum teretis oraz Calamgrostietum neglectae. Torfowiska zasadowe (7230)
reprezentowane są przez nieudokumentowany dotąd z Polski zespół Juncetum alpini. Bardzo
ważnym składnikiem szaty roślinnej obszaru są zbiorowiska roślinności z klasy Littorelletea.
Znajduje się tam jedyne w województwie lubuskim stanowisko brzeżycy jednokwiatowej
Littorella uniflora, gatunku uważanego w Wielkopolsce za wymarły. Warto podkreślić, że
lokalna, terrystyczna populacja tego gatunku tworzy tam swój własny, nieudokumentowany
dotąd w Polsce zespół Littorelletum uniflorae, będący wzorcowo wykształconym płatem
siedliska 3130. Innym zespołem reprezentującym omawiane siedlisko jest Ranunculo18

Juncetum bulbosi. Występuje on tam w trzech podzespołach: typicum, droseretosum
intermediae i gnaphalietosum. Na stawach rybnych w Tuplicach stwierdzono występowanie
rzadkich zbiorowisk roślinności z klasy Isoëto-Juncetea bufonii. Na mulistym, okresowo
wynurzanym podłożu rozwijają się fitocenozy takich zespołów jak Eleocharito-Caricetum
bohemicae, Cypero fusci – Limoselletum oraz zbiorowisko z Elatine hexandra i zb.
z Eleocharis acicularis fo. annua. W granicach proponowanego obszaru nie stwierdzono
gatunków roślin z Załącznika I. Należy brać jednak pod uwagę fakt, że dwa gatunki – Liparis
loeselli i Saxifraga hirculus, były podawane z tego terenu przez przedwojennych botaników
niemieckich. Ze względu na obecność siedlisk odpowiadających wymaganiom tych taksonów,
należy ich na tym terenie poszukiwać. Stwierdzono natomiast wiele rzadkich przedstawicieli
krajowej flory. Znajdują się wśród nich gatunki mające nieliczne stanowiska w Polsce.
Obszar Natura 2000 Lubski Łęg Śnieżycowy PLH 080065 – dominującym siedliskiem
jest dobrze wykształcony łęg dębowo – wiązowo – jesionowy, który w partiach bardziej
oddalonych od rzeki przechodzi w grąd połęgowy. W części wschodniej występują duże,
zwarte płaty śnieżycy wiosennej Leucojum vernum.
2.2.6. Pomniki przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.397
Opis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych
Nazwa: Brak
Akt prawny: Decyzja Nr RLS-XI-7141/74/76 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 1976 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze, Nr 1, poz. 9 (LUB. poz. 77)),
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 38, poz. 834 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewo (gatunek: topola biała Populus alba, pierśnica: 153 cm, obwód: 481 cm,
wysokość: 25 m)
Położenie: Rośnie w parku Lubskim, przy rzeczce za mostkiem przy ul. Warszawskiej
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.398
Opis: Skupienie drzew – 13 obiektów
Nazwa: Brak
Akt prawny: Decyzja Nr RLS-XI-7141/74/76 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 1976 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze, Nr 1, poz. 9 (LUB. poz. 77)),
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 38, poz. 834 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: wielobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewa (gatunek: dąb szypułkowy Quercus robur, pierśnica: 105, 86, 118, 135, 162,
130, 118, 153, 121, 108, 108, 86 i 106 cm, obwód: 330, 270, 371, 424, 509, 408, 371, 481, 380, 339, 339,
270 i 333 cm, wysokość: 22, 22, 22, 23, 23, 22, 20, 24, 23, 22, 22, 22 i 23 m)
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Położenie: Rośnie w rozproszeniu przy dawnej ścieżce edukacyjnej
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.399
Opis: Uschnięty pień
Nazwa: Brak
Akt prawny: Decyzja Nr RLS-XI-7141/74/76 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 1976 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Zielonej Górze, Nr 1, poz. 9 (LUB. poz. 77)),
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 38, poz. 834 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: jednobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewo (gatunek: dąb szypułkowy Quercus robur, pierśnica: 111 cm, obwód: 349
cm, wysokość: 10 m)
Położenie: Rośnie naprzeciwko przedszkola w parku Lubskim
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.400
Opis: Mocno wypróchniały pień, silnie zamierający
Nazwa: Brak
Akt prawny: Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 1, poz. 3), Rozporządzenie Nr 48 Wojewody
Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 38, poz. 848 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: jednobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewo (gatunek: klon srebrzysty Acer saccharinum, pierśnica: 92 cm, obwód: 289
cm, wysokość: 4 m)
Położenie: Rośnie na Placu Grzei w Lubsku
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.401
Opis: Skupienie drzew – 1 dąb szypułkowy spleciony z 1 sosną pospolitą
Nazwa: Brak
Akt prawny: Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 1, poz. 3), Rozporządzenie Nr 48 Wojewody
Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 38, poz. 848 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewa (pierśnica: 80 i 80 cm, obwód: 251 i 251 cm, wysokość: 17 i 17 m)
Położenie: Rosną przy drodze między Chełmem Żarskim a Lubskiem na parkingu na wyjeździe z Chełmu
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody
KOD INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.PP.0811063.402
Opis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych
Nazwa: Włodek
Akt prawny: Zarządzenie Nr 2 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie uznania za
pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 4, poz. 32), Rozporządzenie Nr 27 Wojewody
Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
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Nr 38, poz. 827 z 05.06.2006 r.)
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj tworu przyrody: drzewo (gatunek: dąb szypułkowy Quercus robur, pierśnica: 131 cm, obwód: 412
cm, wysokość: 22 m)
Położenie: Rośnie na skraju lasu w otoczeniu lasu sosnowego ok. 60 - letniego
Ochrona: Nie
Sprawujący nadzór: Wojewódzki Konserwator Przyrody

2.2.7. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
Na terenie gminy Lubsko nie występują stanowiska dokumentacyjne przyrody
nieożywionej.
2.2.8. Użytki ekologiczne
Użytek ekologiczny Nowa Woda:
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.UE.0811063.195
Opis wartości przyrodniczej: podmokłe łąki
Data ustanowienia: 2002-05-04
Akt prawny o ustanowieniu:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 44, poz. 554
2002-04-19

Charakterystyka użytku ekologicznego Nowa Woda:
 rodzaj: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków,
 powierzchnia: 3.2200 ha,
 tekstowy opis granic: N-ctwo Krzystkowice, L-ctwo Mokrzyce, oddz. 333m,
 województwo, w którym znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: żarski,
 gminy: Lubsko (miejsko – wiejska),
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 cele

ochrony:

ochrona

ekosystemów

mających

znaczenie

dla

zachowania

różnorodnych typów siedlisk,
 sprawujący nadzór: brak danych.
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Użytek ekologiczny Bagna Przy Rabym Kamieniu:
Kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.UE.0811063.194
Opis wartości przyrodniczej: bagna śródleśne
Data ustanowienia: 2002-05-04
Akt prawny o ustanowieniu:
Tytuł aktu prawnego
Miejsce publikacji
Oznaczenie dziennika urzędowego
Data publikacji

Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny
Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Dz. Urz. Nr 44, poz. 554
2002-04-19

Charakterystyka użytku ekologicznego Bagna Przy Rabym Kamieniu:
 rodzaj: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków,
 powierzchnia: 21.1500 ha,
 tekstowy opis granic: N-ctwo Lubsko, L-ctwo Mierków, oddz. 217, 233, 234, 235,
236,
 województwo, w którym znajduje się obiekt: lubuskie,
 powiaty: żarski,
 gminy: Lubsko (miejsko – wiejska),
 ochrona na podstawie prawa międzynarodowego: Nie,
 cele

ochrony:

ochrona

ekosystemów

mających

znaczenie

dla

zachowania

różnorodnych typów siedlisk,
 sprawujący nadzór: brak danych.
2.2.9. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
Na terenie gminy Lubsko nie występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
.
2.3.

Zagrożenia środowiska naturalnego

Stan środowiska na obszarze gminy Lubsko jest zachowany na dopuszczalnym poziomie
w zakresie poszczególnych elementów środowiska. Nowy sposób zagospodarowania terenu
nie powinien przynieść zasadniczych zmian w tym zakresie. Warunkiem jest jednak
zapewnienie

prawidłowej

gospodarki

wodno

–

ściekowej,

w

tym

wyposażenie

projektowanych obiektów w instalacje wodno – kanalizacyjne, co zabezpieczy rejon przed
niekontrolowanym

rozprzestrzenianiem

się

zanieczyszczeń,

w

tym

również

–
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niesformalizowanym zrzutem ścieków. Kolejnym sposobem ograniczania zagrożeń
środowiska jest zminimalizowanie tzw. niskiej emisji, degradującej powietrze atmosferyczne,
a wynikającej z tradycyjnego sposobu ogrzewania, jakim jest ogrzewanie piecowe. Stanowi
ono źródło wielu zanieczyszczeń, które można jednak wyeliminować – źródłem ciepła może
być kotłownia lokalna, można też wykorzystać odnawialne źródła energii, za wyjątkiem
biogazowni i siłowni wiatrowych.
Na obszarze gminy Lubsko najbardziej zagrożonymi komponentami środowiska są:
powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Cele ochrony środowiska na obszarze gminy
dotyczą zachowania standardów środowiska we wszystkich jego aspektach. W MPZP należy
zapewnić utrzymanie standardów środowiska poprzez wprowadzenie wymogu utrzymania
poziomu emisji substancji (wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku
działalności człowieka do wód, powietrza, gleby lub ziemi) oraz emisji energii (tj.: hałas,
wibracje,

gazy,

pyły,

substancje

złowonne,

ścieki,

niejonizujące

promieniowanie

elektromagnetyczne) na poziomie nie wyższym niż określony w przepisach na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska.
2.3.1. Zanieczyszczenie powietrza
Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim, w tym na obszarze gminy Lubsko
przeprowadzono w układzie stref, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.
U. z 2012 r., poz. 914). Gmina Lubsko należy do strefy lubuskiej, obejmującej wszystkie
gminy województwa lubuskiego, z wyłączeniem dwóch miast – Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Zielonej Góry.
Badania imisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa lubuskiego w 2018 r.
prowadzono na 7 stałych stacjach monitoringu powietrza, w tym na 5 stacjach wykonujących
pomiary automatyczne i manualne, na 1 stacji wykonującej tylko pomiary manualne i na
1 stacji wykonującej jedynie pomiary metodami automatycznymi.
Badania przeprowadzone na terenie województwa lubuskiego wykazały, iż stężenia
ditlenku siarki nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych. Badania ditlenku
azotu również wykazały, że stężenia tego zanieczyszczenia występowały poniżej
obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych. Stężenia tlenku węgla w powietrzu były
znacznie niższe niż poziom dopuszczalny - na żadnej stacji nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnej, ośmiogodzinnej średniej kroczącej (10000 µg/m3). Pomiary benzenu,
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prowadzono na dwóch stacjach automatycznych (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).
Uzyskane wyniki pozwoliły zaliczyć te strefy do klasy A. W strefie lubuskiej nie prowadzono
pomiarów, zgodnie z wytycznymi do oceny tej strefy wykorzystano metodę analogii
i zaliczono ją również do klasy A. Pomiar stężenia troposferycznego ozonu prowadzono na
6 stacjach pomiarowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poziom
docelowy stężenia ozonu w powietrzu, określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, nie
został przekroczony w żadnej strefie województwa lubuskiego, w wyniku czego otrzymały
one klasę A. Badania pyłu zawieszonego PM10 wykazały, że warunki dopuszczalnych stężeń
nie zostały zachowane na obszarze strefy lubuskiej. Stwierdzono ponadnormatywną liczbę
przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego
PM10 w powietrzu, wynoszącą 35 dni w roku. Na sześciu stacjach prowadzono pomiar
stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Stwierdzono przekroczenia poziomu
docelowego (1 ng/m3) na każdej stacji pomiarowej. Stężenia ołowiu zawartego w pyle
zawieszonym PM10 zmierzone na sześciu stacjach pomiarowych nie wykazały przekroczeń
poziomu dopuszczalnego. Przeprowadzone badania stężenia arsenu, niklu i kadmu w pyle
zawieszonym PM10 nie wykazały przekroczeń poziomów docelowych.
2.3.2. Wody powierzchniowe
Obszar położony przy ul. Reymonta w Lubsku znajduje się w obrębie JCWP
PLRW600019174871 Lubsza od Uklejnej do Pstrąga. Posiada ona status: naturalny, aktualny
stan: zły, jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych t. j. dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny.
2.3.3. Wody podziemne
Obszar położony przy ul. Reymonta w Lubsku znajduje się w obrębie JCWPd
PLGW600076, która jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych t. j. dobry
stan chemiczny i dobry stan ilościowy.
2.3.4. Obszary zagrożone powodzią
Obszar położony przy ul. Reymonta w Lubsku położony jest poza obszarami szczególnego
zagrożenia powodziowego.
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2.3.5. Gleby
Z uwagi na fakt wzrostu natężenia ruchu pojazdów kołowych oraz innych procesów
przyczyniających się do degradacji powierzchni ziemi, na terenie gminy Lubsko przewiduje
się możliwość wystąpienia w najbliższym czasie pogorszenia warunków glebowych
w związku z realizacją postanowień MPZP. Niemniej jednak, z uwagi na przewidywaną
w planach działalność, przy wydawaniu zezwoleń na jej prowadzenie wymagać należy
sporządzenia odrębnych opracowań dotyczących wpływu poszczególnych inwestycji na
środowisko przyrodnicze, w tym glebowe.
2.3.6. Hałas
Źródłem hałasu na terenie gminy Lubsko jest głównie komunikacja. Biorąc pod uwagę
intensywny rozwój komunikacji i wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych można
przyjąć, że emisja hałasu będzie się zwiększać. Świadczą o tym ostatnie badania, które
generalnie wskazują na wzrost obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym.
W

zależności

od

przeznaczenia

terenu

o

dopuszczalnym

poziomie

hałasu

w poszczególnych rejonach decydują wartości graniczne, podane w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

3. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu
W przypadku braku realizacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ul. Reymonta w Lubsku, stan środowiska naturalnego będzie podlegał działaniu
procesów naturalnych i antropogenicznych. Rezygnacja z realizacji działań przewidzianych
w MPZP, może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska oraz obniżenia poziomu
jakości życia mieszkańców.
Należy

podkreślić,

że

rozwój

funkcji

osadniczych,

działalności

pozarolniczej

(przemysłowa, usługowa itp.) jest w obecnych czasach pożądany. Istotne jest aby
minimalizować stopień rozproszenia zabudowy poza istniejące jednostki osadnicze poprzez
zagospodarowanie

obszarów

w

miarę

możliwości

wzdłuż

istniejących

ciągów

komunikacyjnych.
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4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Do problemów związanych z ochroną środowiska w granicach administracyjnych gminy
Lubsko można zaliczyć ograniczenia w możliwości gospodarczego wykorzystania niektórych
terenów, z uwagi na obecność obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Poniżej wskazano rodzaje zagrożeń dla poszczególnych obszarów Natura 2000, które
znajdują się w granicach administracyjnych gminy Lubsko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
zagrożenia te związane są także z oddziaływaniem człowieka na środowisko – dlatego też
świadomość o istnieniu tych zagrożeń powinna przyczynić się do zmiany sposobu
gospodarowania środowiskiem.
Obszar Natura 2000 „Mierkowskie Wydmy” (PLH 080039)
Nie przewiduje się zagrożeń na obszarze terenów leśnych i niezalesionych fragmentach
szczytowych wydm, o ile będzie utrzymany dotychczasowy sposób użytkowania lasu.
Najpoważniej zagrożony jest obszar użytku ekologicznego "Bagna przy Rabym Kamieniu"
wymagający podjęcia w najbliższym czasie prac renaturyzacyjnych polegających na
przywróceniu właściwych stosunków wodnych. Przeprowadzone w ostatnim okresie prace
przyspieszyły procesy lądowienia torfowisk i zagroziły ich trwałości. W związku z tym
Obszar powinien być jednym z pierwszych w województwie lubuskim, dla którego powinien
być wykonany plan działań ochronnych.
Obszar Natura 2000 „Uroczyska Borów Zasieckich” (PLH 080060)
Głównym zagrożeniem jest nieuregulowana gospodarka ściekowa. Zrzuty ścieków
komunalnych powodują eutrofizację wód i torfowisk. Problemem może okazać się też
nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna. Negatywne skutki dla przyrody wywołują
również prowadzone ostatnio nielegalne rajdy quadami po cennych przyrodniczo obszarach.
Obszar Natura 2000 „Lubski Łęg Śnieżycowy” (PLH 080038)
Do najpoważniejszych zagrożeń należą:
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 grądowienie w wyniku obniżania się poziomu Lubszy i braku zalewów,
 gospodarka leśna.
Potencjalnym zagrożeniem jest obwodnica Lubska, która ma przeciąć kompleks leśny
z północy na południe.

5. Cele

ochrony

środowiska

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i

inne

problemy

środowiska

zostały

uwzględnione

podczas

opracowywania dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku powinien uwzględniać uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska
wynikające z dokumentów na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym,
a także z dokumentów regionalnych, powiatowych oraz gminnych.
Międzynarodowe akty prawne
1. Konwencja o różnorodności biologicznej – sporządzona w Rio de Janeiro w dniu
5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532), którą Polska ratyfikowała
w 1996 r., przyjmując tym samym wszystkie zobowiązania wynikające z tego
dokumentu. W art. 6 Konwencji wskazuje się, że każda umawiająca się Strona,
zgodnie ze swoimi szczególnymi warunkami i możliwościami:
a) opracowuje

krajowe

strategie,

plany

lub

programy

dotyczące

ochrony

i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej bądź dostosowuje
w tym celu istniejące strategie, plany lub programy, które odzwierciedlają
działania przewidziane w niniejszej konwencji, właściwe dla danej Umawiającej się
Strony,
b) włącza, w miarę możliwości i potrzeb, ochronę i zrównoważone użytkowanie
różnorodności biologicznej do odpowiednich sektorowych i międzysektorowych
planów, programów i polityk.
Zobowiązanie to potwierdzono w dokumencie – II Polityce ekologicznej państwa,
przyjętej przez Radę Ministrów 13 czerwca 2000 r., a następnie przez Sejm w 2001 r.
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W Konwencji znajduje się zapis mówiący, że „podstawowym wymogiem dla ochrony
różnorodności biologicznej jest ochrona ekosystemów i naturalnych środowiska in-situ oraz
utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji gatunków w ich naturalnych
środowiskach”.
Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Reymonta
w Lubsku istotne są zapisy art. 8 i 14 Konwencji tj.:
Każda Umawiająca się Strona, w miarę możliwości i potrzeb:
 art. 8 (c) - obejmuje odpowiednimi regulacjami i zarządza zasobami biologicznymi
ważnymi dla zachowania różnorodności biologicznej zarówno na obszarach objętych
ochroną, jak i poza ich granicami, mając na względzie zapewnienie ochrony tych
zasobów i zrównoważone ich użytkowanie;
 art. 8 (d) - wspiera ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie
zdolnych do życia populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu,
 art.

8

(i)

dąży

do

zapewnienia

niezbędnych

warunków

umożliwiających

zharmonizowanie stosowanych praktyk użytkowania różnorodności biologicznej
z zasadami jej ochrony i zrównoważonym użytkowanie jej elementów,
 art. 14 ust. 1 (a) - wprowadza odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny
oddziaływania na środowisko proponowanych projektów, które mogą mieć istotne
negatywne skutki dla różnorodności biologicznej, w celu uniknięcia lub zmniejszenia
takich skutków, oraz tam, gdzie jest to właściwe, pozwala na udział społeczności
w tych procedurach.
2. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich
siedlisk – sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 58,
poz. 263), ratyfikowana przez Polskę w 1995 r. Artykuł 1 Konwencji wskazuje, że jej
celem jest „ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych …”.
Dla zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
przy ul. Reymonta w Lubsku istotne są zapisy artykułu 2, 3 i 4 Konwencji, w których
mowa „Umawiające się strony”:
 art. 2 – podejmą niezbędne środki, aby zachować populację dzikiej fauny
i flory na poziomie, który odpowiada w szczególności wymaganiom
ekologicznym, naukowym i kulturowym lub też dostosują populacje tych
gatunków

do

tego

poziomu,

uwzględniając

jednocześnie

wymagania
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gospodarcze i potrzeby rekreacyjne oraz potrzeby zagrożonych lokalnie
podgatunków, odmian lub form,
 art. 3 ust. 1 – podejmą działania mające na celu wdrożenie krajowej polityki
ochrony dzikiej flory i fauny oraz siedlisk naturalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków zagrożonych i ginących, zwłaszcza gatunków
endemicznych oraz tych, których siedliska są zagrożone, w rozumieniu
postanowień niniejszej konwencji,
 art. 3 ust. 2 – podejmą się uwzględnić ochronę dzikiej fauny i flory w swojej
polityce dotyczącej planowania i rozwoju oraz w swych działaniach
ukierunkowanych na ograniczenie zanieczyszczeń,
 art. 3 ust. 3 – będą wspierać edukację i rozpowszechnianie ogólnych informacji
o potrzebie ochrony dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk,
 art. 4 ust.1 – podejmą właściwe i niezbędne środki ustawodawcze
i administracyjne, by zapewnić ochronę siedlisk dzikiej flory i fauny,
w szczególności gatunków wymienionych w załącznikach I i II, oraz ochronę
zagrożonych siedlisk naturalnych,
 art. 4 ust. 2 – w swojej polityce dotyczącej planowania i rozwoju będą mieć na
względzie potrzebę ochrony obszarów chronionych, określonych w ust. 1, tak
aby uniknąć lub zmniejszyć tak dalece, jak to możliwe, wszelkie pogarszanie się
stanu takich terenów,
 art. 4 ust. 3 – podejmą się zwracania szczególnej uwagi na ochronę obszarów
ważnych dla gatunków wędrownych, wymienionych w załącznikach II i III,
które są odpowiednio usytuowane na szlakach wędrówek i spełniają rolę
terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub pierzenia,
 art. 4 ust. 4 – podejmą się, stosownie do potrzeb, koordynowania działań
w zakresie ochrony siedlisk naturalnych, o których mowa w niniejszym artykule,
jeśli są one położone na obszarach przygranicznych.
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3. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz
Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich gatunków ptaków)
Dyrektywy promują działania, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej –
dzięki ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich naturalnych siedlisk (z uwzględnieniem
wymagań ekonomicznych, społecznych i kulturowych). Zasadnicze znaczenie dla ochrony
wszystkich gatunków odgrywa zachowanie, utrzymanie lub odtworzenie dostatecznej
różnorodności i obszarów siedlisk. Dyrektywy wskazują na istotną funkcję obszarów
podmokłych – w tym dolin rzecznych, które z uwagi na liniową i ciągłą strukturę są ważne
dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków. Ochrona obszarów
podmokłych (w tym także siedlisk słodkowodnych) jest jednym z kluczowych elementów
Dyrektyw. W oparciu o zapisy obu Dyrektyw tworzy się w granicach UE – Europejską Sieć
Ekologiczną Natura 2000.

Krajowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
55)
Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania terenu przy ul. Reymonta w Lubsku wiążą
się z zagadnieniami zakazów i nakazów obowiązujących na obszarach chronionych,
opisanych szczegółowo w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych. Art. 33 pkt 1
Ustawy o ochronie przyrody wskazuje, że zabrania się (z zastrzeżeniami art. 34)
podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, lub
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Art. 33 ust. 3 wskazuje, że projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do
takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub
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obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają
przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie
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.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku powinien uwzględniać zapisy wskazane w Dziale VII Ochrona
środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. Zasady
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania
i aktualizacji m. in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w szczególności:
1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,
zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania
środowiska do właściwego stanu,
2) ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu
zapewniać

zachowanie

zagospodarowania

jego

walorów

przestrzennego

krajobrazowych.

zapewnia

się

warunki

W

miejscowym

utrzymania

planie

równowagi

przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na
terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych
potrzeb eksploatacji tych złóż,
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków,
gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i kształtowania terenów zieleni,
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem
w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,
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5) zapewnianie

ochrony walorów

krajobrazowych

środowiska

i

warunków

klimatycznych,
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom,
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
W MPZP przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań
związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje
pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej
i prawidłowych warunków życia, a także określa się sposób zagospodarowania obszarów
zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów
masowych ziemi.

Strategiczne i planistyczne dokumenty krajowe
1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025
Opracowanie Strategii powinno służyć stworzeniu warunków dla takiego stymulowania
procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku. Konieczne
jest eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi, promowanie sposobów gospodarowania „przyjaznych środowisku” oraz przyśpieszanie
procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło
naruszenie równowagi przyrodniczej. Realizacja tych postulatów nie może jednak
jednocześnie powodować niepożądanego zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani
poszerzać marginesu ubóstwa, czyli pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych
i zagrożeń ekonomicznych.

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja jest najważniejszym dokumentem krajowym dotyczącym zagospodarowania
przestrzennego kraju. Przedstawia wizje zagospodarowania przestrzennego kraju oraz określa
cele i kierunki polityki przestrzennej wraz z planem działań o charakterze prawnym
i instytucjonalnym niezbędnym dla jej realizacji. Założenia polityki proekologicznej opierają
się na uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych oraz stopniowym rozszerzaniu
i utrwalaniu dobrej kondycji ekologicznej obszarów objętych ochroną prawną ze względu na
walory przyrodnicze. Podstawowym wkładem polityki przestrzennej powinno być
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kształtowanie struktur przestrzennych tworząc warunki korzystne dla poprawy warunków
życia ludności, aktywnej ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
wzrostu gospodarczego, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa kraju.
3. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z Planem działań na lata 2015 – 2020
Zasadniczym wyzwaniem dla Programu jest przyczynienie się do osiągnięcia celu I
Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., tj. powstrzymanie
pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym prawodawstwem
w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu.
Celem głównym jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej
ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju. Do celów szczegółowych zaliczono:
 podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie
działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,
 doskonalenie systemu ochrony przyrody,
 zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych
gatunków,
 utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla
człowieka,
 zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony
różnorodności biologicznej,
 ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony
gatunków inwazyjnych.

Dokumenty regionalne i powiatowe
1. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
W Strategii wskazano jako jedno z wyzwań „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
i optymalnego gospodarowania zasobami”. Wyraźnym wyzwaniem rozwojowym jest
potrzeba zachowania wysokich wartości środowiska przyrodniczego w połączeniu
z koniecznością bardziej intensywnego rozwoju społeczno – gospodarczego. Obok
efektywnej promocji, wymagać to będzie tworzenia warunków dla modernizacji i rozwoju
bazy turystycznej, stopniowej poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, zmian
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w zagospodarowaniu miejscowości turystycznych, stosowanie do zwiększonej recepcji ruchu
turystycznego, także zwiększania atrakcji kulturalnych.
2. Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2017 - 2020
W dokumencie określono główne kierunki działań do roku 2020 dla każdego
z wyznaczonych priorytetów środowiskowych przy uwzględnieniu analiz stanu środowiska,
głównych problemów środowiskowych, obowiązujących przepisów prawa polskiego
i wspólnotowego oraz programów i strategii rządowych (wojewódzkich). Dla wyznaczonych
celów wskazano odpowiednie zadania oraz miary realizacji umożliwiające przyszłą ocenę ich
wykonania w raporcie z realizacji programu.
Uwzględniając stan środowiska oraz główne problemy środowiskowe, obowiązujące
i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programy oraz strategie
rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, określono główne
kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte do 2020 r., w tym m.in.:
 gospodarowanie wodami: osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych województwa, zapewnienie skutecznej ochrony
przed powodzią i suszą, rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania ścieków,
 zasoby przyrodnicze – zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej
i krajobrazowej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Reymonta w Lubsku
jest spójny z kierunkami działań do 2020 r. wskazanymi w Programie ochrony środowiska dla
województwa lubuskiego na lata 2017 – 2020.
3. Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego
W Strategii założono, że na terenie województwa stworzone zostaną wysokosprawne
systemy energetyczne, zapewniające bezpieczeństwo energetyczne i prowadzone będzie
optymalne wykorzystanie niezbędnych surowców oraz infrastruktury tj. pełne i bezawaryjne
zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w energię elektryczną, ciepło, gaz
ziemny i paliwa. Strategia jest dokumentem, który wytycza kierunki prowadzenia polityki
rozwoju szeroko rozumianej energetyki dla uzyskania podstawowego celu, jakim będzie
z jednej strony zapewnienie dostępności do korzystania z wszystkich form energii, z drugiej
jej efektywne wykorzystanie.
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MPZP dla terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubusku jest spójny z założeniami w/w
Strategii.
4. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020
Nadrzędnym celem Strategii jest wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia
mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Jednym
z celów operacyjnych strategii jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa
poprzez ochronę ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zapobieganie skutkom jej
zanieczyszczeń, a także promocja zdrowego stylu życia – dzięki poprawie dostępu
i zwiększenia wykorzystania sportowej i rekreacyjnej infrastruktury samorządowej dla
potrzeb promocji zdrowia.
MPZP dla terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubusku jest spójny z założeniami w/w
Strategii.

6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko
Szczegółową

prognozę

oddziaływania

na

środowisko

dla

Miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku
sporządzono zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.). Prognoza oddziaływania na
środowisko określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania

bezpośrednie,

pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
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 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko niniejszego dokumentu z uwagi na ramowy,
strategiczny jego charakter, ma charakter ogólny – ze wskazaniem typowych oddziaływań
i

ich

potencjalnych

skutków

środowiskowych.

Wskazane

w

MPZP

kierunki

i uwarunkowania są na etapie planowania i dokładna ich ocena na tym etapie nie jest
możliwa. Niektóre z zaplanowanych działań, które mogą znacząco oddziaływać na
środowisko, będą wymagać przeprowadzenia odrębnych postępowań w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków lokalizacyjnych.
Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko dokonano w tabeli tzw.
skutków środowiskowych (z zestawieniem możliwych pozytywnych i negatywnych
oddziaływań na środowisko).
Negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć przede wszystkim budowa
elementów liniowych, które tworzą szereg zagrożeń. Zagrożenia te dotyczą głównie
inwestycji komunikacyjnych (budowa i przebudowa dróg, elementów infrastruktury
technicznej). Zagrożeniem dla środowiska naturalnego mogą być także nowe obszary
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, jednak na etapie sporządzania MPZP
wzięto pod uwagę przydatność gruntów pod zabudowę, a także występowanie obszarów
chronionych.
Rozbudowa bądź modernizacja systemów kanalizacji wodno – ściekowej i energetycznej
należą do inwestycji, które mogą mieć wpływ na stan środowiska. Zmiany w środowisku
przyrodniczym powstają zarówno na etapie realizacji nowych inwestycji, ale także na etapie
ich funkcjonowania. Jednak, gdy planowane inwestycje będą realizowane zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem ładu przestrzennego oraz środowiska naturalnego
nie będą miały cech oddziaływania długotrwałego, a uciążliwość może być zauważalna
jedynie na etapie budowy.
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Oddziaływanie na obszary Natura 2000
Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe i chwilowe:
 nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000
znajdujące się w granicach administracyjnych gminy Lubsko, jak również na cele
i przedmiot ochrony tych obszarów z uwagi na brak nowych potencjalnych źródeł
znaczących oddziaływań.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 zachowanie ciągłości przestrzennej obszarów Natura 2000,
 uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z ochrony
zasobów przyrodniczych,
 utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania bez zmian.
Oddziaływanie na różnorodność biologiczną
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i wtórne, średnio- i długoterminowe, stałe:
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej wskutek budowy nowych obiektów
(ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz bezpośrednio w jej
otoczeniu),
 wyznaczenie dodatkowych terenów pod zabudowę, co może mieć wpływ na
zacieranie się naturalnych szlaków migracji organizmów (oddziaływanie
negatywne w niewielkim stopniu, ograniczone zasięgiem do nowych terenów
przeznaczonych pod zabudowę).
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 ograniczenie

do

minimum

negatywnych

oddziaływań

dzięki

pozostawieniu

powierzchni terenu biologicznie czynnej,
 uwzględnienie ochrony obszarów decydujących o zachowaniu walorów środowiska tj.
obszarów Natura 2000.
Oddziaływanie na ludzi
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i pośrednie, skumulowane, krótkoterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe:
 wzrost poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na
etapie budowy nowych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz produkcyjnych,
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 wzrost poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na
etapie budowy infrastruktury technicznej oraz dróg.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie i pośrednie, średnioterminowe i długoterminowe,
stałe i chwilowe:
 realizacja inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemów infrastruktury
technicznej i komunalnej.
Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i wtórne, średnio- i długoterminowe, stałe:
 zmniejszenie powierzchni biologiczno – czynnej wskutek budowy nowych obiektów,
ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz
produkcyjną i bezpośrednio w jej otoczeniu, a także w niewielkim zakresie możliwość
zacierania naturalnych szlaków migracyjnych organizmów żywych.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 minimalizacja negatywnych oddziaływań poprzez wymóg pozostawienia powierzchni
terenu biologicznie czynnego.
Oddziaływanie na wody
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:
 niekorzystny wpływ nowej zabudowy na warunki gruntowo – wodne,
 zwiększenie zapotrzebowania na wodę dla obszarów na których planuje się nową
zabudowę.
Oddziaływanie pozytywne – pośrednie i wtórne, długoterminowe, stałe:
 ochrona wód podziemnych w zakresie objętym przepisami szczególnymi.
Oddziaływanie na powietrze
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie, skumulowane, krótkoterminowe, chwilowe:
 emisja zanieczyszczeń z zakładów usługowych, produkcyjnych,
 emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw podczas ogrzewania budynków,
 emisja zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych.
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Oddziaływanie pozytywne – wtórne, długoterminowe, stałe:
 nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką
z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń
do powietrza,
 nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie
dopuszczonych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń
w powietrzu.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i wtórne, krótkoterminowe, stałe:
 zmiana ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy nowych obiektów
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych (oddziaływanie ograniczone do
terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu),
 zmiany ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy dróg (oddziaływanie
ograniczone do terenów pasa drogowego i bezpośredniego otoczenia),
 zmiany ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy i modernizacji
infrastruktury technicznej.
Oddziaływanie pozytywne – pośrednie, długoterminowe, stałe:
 stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku konieczności prowadzenia dróg
oraz infrastruktury technicznej.
Oddziaływanie na krajobraz
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 brak negatywnego oddziaływania z uwagi na lokalizację nowych terenów
przeznaczonych pod zabudowę w sąsiedztwie istniejących i zagospodarowanych pod
ten cel terenów.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących
funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj. powierzchnia
zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej.
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Oddziaływanie na klimat
Oddziaływanie negatywne – pośrednie i wtórne, długoterminowe, stałe:
 wzrost emisji ciepła do atmosfery, powodujący niewielką zmianę klimatu lokalnego
(zwłaszcza w okresie zimowym).
Oddziaływanie pozytywne – wtórne, długoterminowe, stałe:
 wprowadzanie zasad w zakresie obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w gaz,
lokalizacji oraz budowy nowych obiektów infrastruktury.
Oddziaływanie na zasoby naturalne
Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:
 niekorzystny wpływ nowej zabudowy na warunki gruntowo – wodne,
 wzrost zapotrzebowania na wodę oraz wzrost ilości powstających ścieków bytowo –
gospodarczych oraz przemysłowych na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej,
usługowej oraz produkcyjnej,
 zmniejszenie powierzchni biologiczno – czynnej na obszarach nowej zabudowy,
ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej
otoczeniu.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:
 uwzględnienie działań z zakresu zaopatrzenia w wodę.
Oddziaływanie na zabytki
Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe:
 wzrost

poziomu

wibracji

oraz

zanieczyszczeń

powietrza

wskutek

ruchu

samochodowego.
Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr
kultury współczesnej.
Oddziaływanie na dobra materialne
Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe:
 niekorzystny wpływ na stan dróg, budynków wskutek wzrostu poziomu wibracji
spowodowanych ruchem samochodowym.
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Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:
 zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr
kultury współczesnej,
 porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących
funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj. powierzchnia
zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej.
Z dokonanej analizy oceny wpływu ustaleń MPZP dla terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku na obszary Natura 2000 i inne komponenty środowiska wynika, że mogą
wystąpić pewne negatywne skutki dla środowiska. Jednak realizacja postanowień MPZP nie
powinna spowodować znaczących oddziaływań, mających zasadniczo negatywne skutki dla
środowiska przyrodniczego i obszarów Natura 2000 – warunkiem minimalizacji tych
oddziaływań będzie przestrzeganie zasad ochrony środowiska wskazanych w MPZP.

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
oraz integralność tych obszarów

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań w odniesieniu do flory i fauny – teren zieleni i wód:
 należy uwzględnić potrzeby ochrony flory i fauny,
 wprowadzenie nakazu utrzymania istniejącego rowu drenarskiego jako otwartego bez
możliwości przykrywania,
 dopuszczenie nasadzeń roślin średniowysokich i wysokich.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań w odniesieniu do flory i fauny – zagospodarowanie terenów
zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz produkcyjno – usługowej:
 wprowadzenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
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8. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy
Podczas przygotowania MPZP dla terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku
przeanalizowano wyniki innych opracowań planistycznych dla gminy Lubsko i w rezultacie
rozmieszczenie oraz zasięg terenów o określonym przeznaczeniu oraz kierunków ich rozwoju.
W MPZP przyjęto wariant optymalny – planując zagospodarowanie terenu zwarte i będące
w głównej mierze w obrębie istniejącej zabudowy, ograniczając tym samym w znaczny
sposób ingerencję w środowisko.
Na etapie realizacji inwestycji zaproponowanych w ramach MPZP należy wybierać
warianty, które będą w najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko.
W ramach prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP należy rozpatrzyć różnice
w skutkach dla środowiska, które powstaną w wyniku realizacji następujących wariantów:
 zerowy – odstąpienie od realizacji założeń MPZP,
 proponowany – realizacja założeń MPZP, przyjętych w wyniku kompromisu
między oczekiwaniami mieszkańców a koniecznością ochrony środowiska
przyrodniczego,
 prośrodowiskowy – realizacja rozwiązań prośrodowiskowych.
Porównanie skutków realizacji poszczególnych wariantów przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. Porównanie skutków realizacji poszczególnych wariantów dla środowiska
przyrodniczego
Element
środowiska

Natura 2000

Różnorodność
biologiczna

Wariant 0

Zgodnie z
obowiązującym
zapisami
planów oraz
obowiązujących
aktów prawnych

Wariant proponowany w MPZP
 ograniczenie do minimum negatywnych oddziaływań
dzięki pozostawieniu powierzchni terenu biologicznie
czynnej,
 uwzględnienie ochrony obszarów decydujących
o zachowaniu walorów środowiska tj. obszarów Natura
2000.
 ograniczenie do minimum negatywnych oddziaływań
dzięki pozostawieniu powierzchni terenu biologicznie
czynnej,
 uwzględnienie ochrony obszarów decydujących
o zachowaniu walorów środowiska tj. obszarów Natura
2000.

Wariant
prośrodowiskowy

- zgodnie ze
Studium
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Ludzie
Świat zwierzęcy i
roślinny
Wody

Powietrze

Ukształtowanie
powierzchni ziemi

Krajobraz

Klimat
Zasoby naturalne
Zabytki

Dobra materialne

 realizacja inwestycji związanych z modernizacją
i rozbudową systemów infrastruktury technicznej
i komunalnej.
 minimalizacja negatywnych oddziaływań poprzez
wymóg pozostawienia powierzchni terenu biologicznie
czynnego.
 ochrona wód podziemnych w zakresie objętym
przepisami szczególnymi.
 promowanie nowych nośników energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych,
 nakaz
stosowania
instalacji
i
procesów
technologicznych zgodnie z dostępną techniką
z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń
ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 nakaz stosowania w celach grzewczych paliw
gwarantujących zachowanie dopuszczonych stężeń lub
wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń
w powietrzu.
 stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku
konieczności prowadzenia dróg oraz infrastruktury
technicznej.
 porządkowanie
ładu
przestrzennego
poprzez
wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju
zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj.
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
biologicznie czynnej.
 wprowadzanie
zasad
w
zakresie
obsługi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz
budowy nowych obiektów infrastruktury.
 uwzględnienie działań z zakresu zaopatrzenia w wodę,
 uwzględnienie ochrony obszarów Natura 2000.
 zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa
kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.
 zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa
kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej,
 porządkowanie
ładu
przestrzennego
poprzez
wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju
zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj.
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
biologicznie czynnej.

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko wykonano dla potrzeb Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko określa
art. 51 ust. 2 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)
W MPZP przedstawiono charakterystykę kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla
terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku, wydzielając następujące tereny o różnym
przeznaczeniu:
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 zabudowy usługowo - mieszkaniowej 1U/MN, 2U/MN,
 zabudowy produkcyjno - usługowej 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U,
 obsługi komunikacji 1KS,
 zieleni i wód 1ZP/WS,
 infrastruktury technicznej 1IT,
 dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
 dróg dojazdowych 1KDD, 2KDD, 3KDD.
W MPZP określając zasady polityki przestrzennej zwrócono uwagę na dokumenty lokalne
związane z rozwojem gminy Lubsko, a także na dokumenty obejmujące swoim zasięgiem
powiat oraz województwo.
W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na poziomie
lokalnym (wewnętrznym):
 Opracowanie

ekofizjograficzne

do

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku,
 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubsko”, przyjęta uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
W zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na poziomie
ponadlokalnym (zewnętrznym):
 Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Lubuskiego

wraz

z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. przyjęty Uchwałą
Nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
 Strategia

Rozwoju

Województwa

Lubuskiego

2020,

przyjęta

Uchwałą

Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r.,
 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 - 2020
przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
10 kwietnia 2017 r.,
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017
z perspektywą do 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz.
1835),
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 Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora
energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku, przyjęta
Uchwałą Nr XLVI/726/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca
2018 r.,
 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020, przyjęta Uchwałą
Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2013 r.,
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.
Metoda opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do MPZP terenu położonego
przy ul. Reymonta w Lubsku polegała na:
 określeniu stanu środowiska na terenie objętym MPZP i terenach sąsiadujących,
 ocenie projektowanych zmian w aspekcie wpływu ustaleń MPZP na stan
środowiska,
 ocenie zgodności projektowanych rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju
i obowiązującymi aktami prawnymi.
Stan środowiska określono na podstawie materiałów uzyskanych od Instytucji zajmujących
się ochroną środowiska oraz ochroną przyrody, opracowań specjalistycznych oraz
naukowych, informacji zawartych w materiałach archiwalnych oraz powszechnie dostępnej
literaturze specjalistycznej.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w celu oceny aktualności studium oraz planów
miejscowych

wójt,

burmistrz

albo

prezydent

miasta

dokonuje

analizy

zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów
miejscowych oraz opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do
ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa
w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego.
Monitoring powinien być prowadzony co 2 lata, w powiązaniu z innymi dokumentami
strategicznymi w oparciu o następujące zagadnienia:
 tempo wzrostu ilości użytkowników terenów zieleni i wód,
 opóźnienia w realizacji kompleksowej infrastruktury technicznej w stosunku do
realizacji zabudowy,
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 wielkość rezerw na urządzeniach i obiektach np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna,
 skuteczność ochrony stosunków wodnych (zmiany jakości wód powierzchniowych
i podziemnych),
 zmiany w klimacie akustycznym,
 monitoring jakości powietrza atmosferycznego,
 monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej.
Ponadto jakość środowiska będzie podlegać bieżącemu monitoringowi prowadzonemu
przez odpowiednie służby ochrony środowiska.
Gmina Lubsko nie znajdują się w obszarze przygranicznym. Realizacja zamierzeń
przewidzianych w MPZP nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków
środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.
Realizacja ustaleń MPZP nie będzie generować transgranicznego oddziaływania na
środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym nie ma
potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
W prognozie scharakteryzowano istniejący stan środowiska oraz jego zagrożenia.
W przypadku braku realizacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ul. Reymonta w Lubsku, stan środowiska naturalnego będzie podlegał działaniu
procesów naturalnych i antropogenicznych. Rezygnacja z realizacji działań przewidzianych
w MPZP, może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska oraz obniżenia poziomu
jakości życia mieszkańców.
Należy

podkreślić,

że

rozwój

funkcji

osadniczych,

działalności

pozarolniczej

(produkcyjna, usługowa itp.) jest w obecnych czasach pożądany. Istotne jest aby
minimalizować stopień rozproszenia zabudowy poza istniejące jednostki osadnicze poprzez
zagospodarowanie

obszarów

w

miarę

możliwości

wzdłuż

istniejących

ciągów

komunikacyjnych.
Do problemów związanych z ochroną środowiska w granicach administracyjnych gminy
Lubsko można zaliczyć ograniczenia w możliwości gospodarczego wykorzystania niektórych
terenów, z uwagi na obecność obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku powinien uwzględniać uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska
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wynikające z dokumentów na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym,
a także z dokumentów regionalnych, powiatowych oraz gminnych.
Szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono zgodnie z art. 51
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283, z późn. zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko niniejszego dokumentu z uwagi na ramowy,
strategiczny jego charakter, ma charakter ogólny – ze wskazaniem typowych oddziaływań
i

ich

potencjalnych

skutków

środowiskowych.

Wskazane

w

MPZP

kierunki

i uwarunkowania są na etapie planowania i dokładna ich ocena na tym etapie nie jest
możliwa. Niektóre z zaplanowanych działań, które mogą znacząco oddziaływać na
środowisko, będą wymagać przeprowadzenia odrębnych postępowań w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków lokalizacyjnych.
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Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko dokonano w tabeli tzw.
skutków środowiskowych (z zestawieniem możliwych pozytywnych i negatywnych
oddziaływań na środowisko).
Negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć przede wszystkim budowa
elementów liniowych, które tworzą szereg zagrożeń. Zagrożenia te dotyczą głównie
inwestycji komunikacyjnych (budowa i przebudowa dróg, elementów infrastruktury
technicznej). Zagrożeniem dla środowiska naturalnego mogą być także nowe obszary
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, jednak na etapie sporządzania MPZP
wzięto pod uwagę przydatność gruntów pod zabudowę, a także występowanie obszarów
chronionych.
Rozbudowa bądź modernizacja systemów kanalizacji wodno – ściekowej i energetycznej
należą do inwestycji, które mogą mieć wpływ na stan środowiska. Zmiany w środowisku
przyrodniczym powstają zarówno na etapie realizacji nowych inwestycji, ale także na etapie
ich funkcjonowania. Jednak, gdy planowane inwestycje będą realizowane zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem ładu przestrzennego oraz środowiska naturalnego
nie będą miały cech oddziaływania długotrwałego, a uciążliwość może być zauważalna
jedynie na etapie budowy.
Z dokonanej analizy oceny wpływu ustaleń MPZP dla terenu położonego przy ul.
Reymonta w Lubsku na obszary Natura 2000 i inne komponenty środowiska wynika, że mogą
wystąpić pewne negatywne skutki dla środowiska. Jednak realizacja postanowień MPZP nie
powinna spowodować znaczących oddziaływań, mających zasadniczo negatywne skutki dla
środowiska przyrodniczego i obszarów Natura 2000 – warunkiem minimalizacji tych
oddziaływań będzie przestrzeganie zasad ochrony środowiska wskazanych w MPZP.

48

Zielona Góra, 27.03.2020 r.
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