W Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) tzn. że projektowany dokument
wyznacza ramy dla późniejszych realizacji, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko. Realizacja przedsięwzięć zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na
lata 2022-2032 nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko, a przyczyni się do
podniesienia standardu życia mieszkańców, głównie poprzez realizację celi strategicznych w
zdefiniowanych 3 obszarach strategicznych. Strategia Rozwoju Gminy Lubsko nakreśla
konkretny kierunek rozwoju gminy poprzez klarownie sformułowaną wizję:
„Gmina Lubsko prowadzi szeroką działalność gwarantującą wysoką jakość życia społeczności
lokalnej, poprzez dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej sieci infrastruktury technicznej oraz społecznej.
W efekcie przeprowadzonych inwestycji (racjonalnie wykorzystujących lokalną specyfikę oraz
endogeniczne zasoby) jednostka rozwija się w sposób zrównoważony. Niebagatelną rolę w tym
zakresie odgrywa ochrona dziedzictwa naturalnego i bioróżnorodności biologicznej obszaru.
Skutecznie funkcjonująca gospodarka generuje zwiększone przychody podatkowe dla gminy
wpływając na wzrost jej zdolności w zakresie realizacji inwestycji prorozwojowych (na które
dodatkowo efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne) oraz finansowania zadań własnych. Gminę
zamieszkują aktywni, prężni w działaniach i zintegrowani mieszkańcy, chętnie współpracujący z
lokalnymi organizacjami w realizacji wspólnych celów. Wysoka jakość usług społecznych
(kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych) wpływa pozytywnie na komfort
ich życia i stanowi istotny instrument zachęty dla nowego osadnictwa. Kreatywności i otwartość
mieszkańców kształtują nowoczesny charakter gminy.
Wyjątkową troską otoczeni są ludzie starsi i będący w trudnych sytuacjach życiowych (wykluczeni lub
zagrożeni wykluczeniem społecznym). Zarządzanie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
odbywa się w sposób kompleksowy i zapewniający wysoki standard świadczonych usług publicznych.
Efektywnie działająca administracja aktywizuje istniejący kapitał społeczny do współdziałania.
Efektem tego jest realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów wpływających dodatnio na dalszy
rozwój jednostki samorządu terytorialnego”.

Wyznaczone w ramach strategii obszary rozwoju gminy Lubsko to:
CELE STRATEGICZNE:

CEL I: Wzmocnienie kapitału
społecznego

CEL II: Rozwój gospodarczy
oraz polityka przestrzenna
Gminy bazująca na lokalnych
walorach i zrównoważonym
rozwoju

CEL III: Zrównoważony rozwój
przestrzenno-funkcjonalny

CELE OPERACYJNE:
1.1.

Poprawa infrastruktury
edukacyjnej i opiekuńczej

2.1.

Polityka przestrzenna
Gminy oparta na zasadzie
zrównoważonego rozwoju

3.1.

Zwiększenie dostępności i
funkcjonalności
infrastruktury
komunikacyjnej
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1.2.

Poprawa oferty
społecznej, zdrowotnej
oraz aktywizacja
mieszkańców

2.2.

Wsparcie rolnictwa

3.2.

Polepszenie jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych poprzez
uporządkowaną
gospodarkę wodnościekową

1.3.

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

2.3.

Wsparcie przedsiębiorców
i stworzenie
warunków do
powstawania nowych
miejsc pracy

3.3.

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie Gminy

1.4.

Poprawa jakości
świadczonych usług
publicznych i rozwój
potencjału
administracji
publicznej

2.4.

Wysokiej jakości oferta
turystyczna, kulturalna,
rekreacyjna i
wypoczynkowa,
nastawiona na
oczekiwania wszystkich
grup społecznych

3.4.

Ochrona środowiska i
przeciwdziałanie zmianom
klimatu

Strategia Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 spełnia założenia określone w ww. ustawie,
ponieważ dotyczy obszarów w granicach jednej gminy oraz w aktualnej strategii cele i założenia
dokumentu są zgodne z nowelizacją podstawowego aktu prawnego regulującego w Polsce politykę
rozwoju, tj. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.) , która wprowadziła szereg zmian, również w zakresie
planowania lokalnej polityki rozwoju. Przyjęta przez Sejm w 2020 r. nowelizacja wprowadziła
zmiany, które integrują wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych.
Wprowadza również uregulowania umożliwiające przygotowywanie ram strategicznych do ubiegania
się o środki z funduszy UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym modelem programowania i zarządzania rozwojem wskazanym w
ww. ustawie, dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju na poziomie lokalnym,
jest strategia rozwoju gminy. Uszczegółowienie zapisów w zakresie procedury opracowywania i
nowego modelu strategii rozwoju gminy znajduje się w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559). W obecnym kształcie strategia ma łączyć ze sobą
zagadnienia ze sfery społeczno-gospodarczej i przestrzennej.
Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 wyznacza średniookresowe cele i
kierunki rozwoju lokalnego Gminy Lubsko i stanowi główny dokument pozwalający na racjonalne
organizowanie działań i prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju w wyznaczonym horyzoncie
czasowym. Dokument formułuje wizję rozwoju lokalnego, wskazuje cele i kierunki działań, które
samorząd na poziomie gminy, zgodnie z kompetencjami, samodzielnie podejmuje i za nie odpowiada.
Określa ona nadrzędne kierunki rozwoju gminy do 2032 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i
trwałości działania władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań. Umożliwia ona
również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i
kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, czy środki finansowe oraz stanowi formalną podstawę do
przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.
W strategii określono również misję gminy:
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„Lubsko Gmina Lubsko przy pełnym wykorzystaniu potencjału jakim dysponuje będzie dążyła w
swoich strategicznych działaniach do zrównoważonego rozwoju gospodarczego (ożywienie
przedsiębiorczości opartej na lokalnych bogactwach, wiedzy i kwalifikacjach mieszkańców), przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości życia mieszkańcom (rozwój podstawowej infrastruktury
technicznej, stworzenie warunków do różnych form aktywności, ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości
usług publicznych)”,

która jest odzwierciedleniem celi w 3 wyznaczonych obszarach rozwoju gminy.
Dla trzech obszarów interwencji wyznaczonych w poprzedniej strategii rozwoju gminy Lubsko
określono cele strategiczne wyznaczając tym samym kierunki działań i definiując tym samym
kierunek rozwoju gminy:
Obszar strategiczny nr 1 Infrastruktura publiczna i usługi publiczne dla którego sformułowano
następujące cele strategiczne:




zdrowe i czyste środowisko naturalne oraz racjonalna gospodarka zasobami;
poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskich i obszarów wiejskich oraz
udostępnienie przestrzeni mieszkańcom;
 zapewnienie wysokiej jakości dostępnych usług edukacyjnych;
 poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu;
 zapewnienie nowej jakości kapitału ludzkiego i wspieranie idei włączenia społecznego;
 aktywizacja kulturalna i sportowa mieszańców;
 zwiększenie dostępności i spójności transportowej;
 poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego;
 wzrost zastosowania OZE w administracji publicznej i gospodarce;
 wzrost zastosowania TIK w administracji publicznej i gospodarce.
oraz wyznaczono następujące pola operacyjne dla realizacji celów strategicznych:
1. Gospodarka niskoemisyjna i energia odnawialna;
2. Infrastruktura ochrony środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska
naturalnego;
3. Infrastruktura i usługi nowoczesnej edukacji;
4. Infrastruktura i usługi ochrony zdrowia, promocja zdrowego stylu życia;
5. Infrastruktura i usługi opieki społecznej;
6. Infrastruktura drogowa i towarzysząca;
7. Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego;
8. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych;
9. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i mieszkalnictwo;
10. Infrastruktura kultury i sportu oraz działalność kulturalna i tożsamość lokalna.

Obszar strategiczny nr 2 Rozwój lokalny z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego dla którego
sformułowano następujące cele strategiczne:




wykorzystanie potencjału zasobów krajobrazowych i przyrodniczych;
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wykorzystanie i doskonalenie
ekologicznego potencjału endogenicznego;
 aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz promocja zatrudnienia i przedsiębiorczości;
 wzrost absorpcji bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
oraz wyznaczono następujące pola operacyjne dla realizacji celów strategicznych:
1. Turystyka i ekologia;
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2. Atrakcyjność inwestycyjna, lokalna przedsiębiorczość i rynek pracy;
3. Konkurencyjne rolnictwo.
Obszar strategiczny nr 3 Efektywne zarządzanie w samorządzie dla którego sformułowano następujące
cele strategiczne:



intensyfikacja wykorzystania narzędzi demokracji lokalnej i podniesienie poziomu
partycypacji w życiu publicznym;
 rozwój powiązań wewnętrznych i zewnętrznych obszaru;
 budowanie nowoczesnej i efektywnej administracji publicznej.
oraz wyznaczono następujące pola operacyjne dla realizacji celów strategicznych:
1. Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych;
2. Współpraca zewnętrzna i promocja gminy;
3. Doskonalenie kadr administracji publiczne.
W aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 założone kierunki rozwoju zostały
inaczej sformułowane, jednakże kierunki rozwoju gminy pozostają w spójności z poprzednią
Strategią, która kładła większy nacisk na działania inwestycyjne określając konkretne inwestycje.
Podejmując decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko organ opracowujący projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 –
2032 zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, wziął pod uwagę następujące uwarunkowania:
1.
Charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:
a)
Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w
odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
Zaplanowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 zadania mają charakter
bardzo lokalny (swym zasięgiem obejmują obszar jednej gminy), a ich oddziaływanie na środowisko
na każdym etapie procesu inwestycyjnego jest mało znaczące. Planowane inwestycje będą
realizowane na terenach już zurbanizowanych, a więc nie będzie również ingerencji w nowe tereny, a
tym bardziej w tereny chronione.
Na tym etapie sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Lubsko ciężko jest określić szczegółowy rodzaj
i skalę planowanych przedsięwzięć. Zaplanowanie usytuowania prognozowanych inwestycji nie
spowodują wystąpienia znaczących oddziaływań, wynikiem, których będą trwałe przekształcenia
środowiska. Projekty związane z modernizacją dróg oraz ciągów komunikacyjnych, rozbudową sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz regulacją gospodarki wodno – ściekowej, modernizacją obiektów
użyteczności publicznej nie wpłyną znacząco na stan, jakości komponentów środowiska. Jedynymi
trwałymi przekształceniami będzie zajęcie terenów pod nowe obiekty typu budowa obiektów, które
mogą spowodować wyłączenie znacznych powierzchni użytkowych.
Rodzaje i skalę zaplanowanych przedsięwzięć w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032
szczegółowo opisano w punktach poniżej.
b)
Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach
Potrzeba sporządzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Lubsko związana jest z tym, że stara strategia
obowiązywała do końca 2020 r. oraz konieczność przygotowania już nowego dokumentu strategii w
oparciu o nowelizację podstawnego aktu prawnego regulującego w Polsce politykę rozwoju tj. ustawę
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz.
1057 z późn. zm.). Nowa strategia oparta jest również o wymóg dostosowania zapisów dokumentu do
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nowej sytuacji społeczno-gospodarczej, w której gmina, a także jej makrootoczenie (powiat żarski,
województwo lubuskie, kraj Polska) znalazły się na początku trzeciej dekady XXI wieku. Ponadto
niebagatelne znaczenie dla rozwoju polskich gmin ma funkcjonowanie Polski w strukturach Unii
Europejskiej i wynikające z niego korzyści (m.in. możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych
na rozwój lokalny), ale także zobowiązania, których spełnienie scedowano ze szczebla centralnego na
jednostki samorządu terytorialnego. Czas, który upłynął od uchwalenia poprzedniej Strategii Rozwoju
Gminy Lubsko charakteryzuje także zmiana sposobu prowadzenia polityki rozwoju lokalnego oraz
regionalnego na szczeblu centralnym wynikająca z nowych uwarunkowań prawnych oraz potrzeb
lokalnej społeczności, co zostało również wymuszone poprzez zmiany gospodarcze i społecznego w
następstwie pandemii COVID-19.
Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022–2032 jest nie tylko dokumentem spójnym
wewnętrznie, ale również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami
ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu.
Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubsko przyjęto na 10 lat (2022–2032), przybliżony do
obwiązujących na poziomie wojewódzkim i krajowym dokumentów wyznaczających ramy polityki
wojewódzkiej i krajowej. Założenia strategii są spójne z dokumentami strategicznymi obowiązującymi
na poziomie wojewódzkim i krajowym. Założenia strategii gminy Lubsko zostały sformułowane w
ścisłej korelacji z obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym szczebla
wojewódzkiego i krajowego:
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Główny cel Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 to „efektywne wykorzystanie
endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju
kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym
osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym”. Cel
główny polityki regionalnej do roku 2030 realizowany będzie w oparciu o uzupełniające się trzy cele
szczegółowe:
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym,
2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych,
3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie.

 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, jest elementem systemu programowania
przygotowywanego na różnych poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego
rzędu, w szczególności cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju
regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju.
Poniższa tabela przedstawia spójność celów strategicznych i operacyjnych zawierających się w
Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego
2030.
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Tabela 1. Spójność celów strategicznych i operacyjnych zawierających się w Strategii rozwoju
Gminy Lubsko na lata 2022-2032 ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Strategia Rozwoju Gminy Lubsko
na lata 2022-2032

Cel strategiczny 1. Inteligentna, zielona gospodarka
regionalna

Cel strategiczny III: Zrównoważony rozwój
przestrzenno-funkcjonalny

1.1. Wzmocnienie sektora B+R oraz mechanizmów
transferu innowacji, szczególnie w obszarach
regionalnych inteligentnych specjalizacji
1.2. Rozwój zielonej gospodarki, w tym energetyki
przyjaznej środowisku
1.3. Wysoka jakość kształcenia oraz jego powiązanie z
regionalnym rynkiem pracy
1.4. Wzmocnienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
i
powiązań gospodarczych regionu
1.5. Rozwój konkurencyjnego sektora przedsiębiorstw i
wsparcie reindustrializacji
1.6. Rozwój potencjału turystycznego
1.7. Konkurencyjne i ekologiczne rolnictwo oraz rozwój
produktów regionalnych

3.4. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom
klimatu

Cel strategiczny 2. Region silny w wymiarze
społecznym oraz bliski obywatelowi

Cel strategiczny I: Wzmocnienie kapitału
społecznego

2.1. Wzrost dostępności i efektywności kształcenia
oraz wychowania przedszkolnego i opieki nad
najmłodszymi dziećmi

1.1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej,
1.2. Poprawa oferty społecznej, zdrowotnej oraz
aktywizacja mieszkańców
1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2.2. Promocja włączenia społeczno-zawodowego oraz
kompleksowe wsparcie seniorów
2.3. Wysoka jakość i dostępność usług medycznych
oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i
zdrowego stylu życia
2.4. Zapewnienie bogatej oferty kulturalnej oraz
ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy oraz
polityka przestrzenna Gminy bazująca na lokalnych
walorach i zrównoważonym rozwoju

2.1. Polityka przestrzenna Gminy oparta na zasadzie
zrównoważonego rozwoju

2.2. Wsparcie rolnictwa
2.3. Wsparcie przedsiębiorców i stworzenie warunków
do powstawania nowych miejsc pracy

Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy oraz
polityka przestrzenna Gminy bazująca na lokalnych
walorach i zrównoważonym rozwoju
2.4. Wysokiej jakości oferta turystyczna, kulturalna,
rekreacyjna i wypoczynkowa, nastawiona na
oczekiwania wszystkich grup społecznych.

2.5. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, a także upowszechnianie
i promocja sportu
2.6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i poczucia tożsamości regionalnej
Cel strategiczny 3. Integracja przestrzenna regionu
3.1. Modernizacja oraz rozwój infrastruktury
komunikacyjnej i transportu zbiorowego
3.2. Wzmocnienie
dostępności
infrastruktury
teleinformatycznej
3.3. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego i publicznego
3.4. Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym
przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian
klimatu
3.5. Rozwój
funkcji
metropolitalnych
ośrodków
wojewódzkich
wraz
z
ich
obszarami
funkcjonalnymi
3.6. Wzmocnienie funkcji społeczno-gospodarczych

Cel strategiczny III: Zrównoważony rozwój
przestrzenno-funkcjonalny
3.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności
infrastruktury komunikacyjnej
3.2. Polepszenie jakości wód powierzchniowych i
podziemnych poprzez uporządkowaną gospodarkę
wodno-ściekową
3.3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy
3.4. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom
klimatu
Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy oraz
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miast średnich i małych
3.7. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

polityka przestrzenna Gminy bazująca na lokalnych
walorach i zrównoważonym rozwoju

2.1. Polityka przestrzenna Gminy oparta na zasadzie
zrównoważonego rozwoju

2.2. Wsparcie rolnictwa
2.3. Wsparcie przedsiębiorców i stworzenie warunków
do powstawania nowych miejsc pracy

Cel strategiczny 4. Region atrakcyjny, efektywnie
zarządzany i otwarty na współpracę

Cel strategiczny I: Wzmocnienie kapitału
społecznego

4.1. Efektywna współpraca międzyregionalna i
transgraniczna

1.1 Poprawa infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej,
1.2.
Poprawa oferty społecznej, zdrowotnej oraz
aktywizacja mieszkańców
1.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
1.4.
Poprawa jakości świadczonych usług
publicznych i rozwój potencjału administracji
publicznej

4.2. Atrakcyjny wizerunek i rozpoznawalna marka
województwa
4.3. Wysoka sprawność działania administracji
publicznej i instytucji regionalnych oraz
współdziałanie na rzecz rozwoju regionu
4.4. Wzmocnienie roli i integracja systemów
zarządzania strategicznego oraz planowania
przestrzennego na poziomie regionalnym i
lokalnym
4.5. Rozwój e-usług i kompetencji cyfrowych
społeczeństwa

Cel strategiczny II: Rozwój gospodarczy oraz
polityka przestrzenna Gminy bazująca na
lokalnych walorach i zrównoważonym rozwoju
2.1.Polityka przestrzenna Gminy oparta na zasadzie
zrównoważonego rozwoju
2.3. Wsparcie przedsiębiorców i stworzenie warunków
do powstawania nowych miejsc pracy

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego określa również Obszary Strategicznej Interwencji
(OSI), do których w szczególnym stopniu należy kierować interwencję publiczną obejmującą
finansowane z różnych źródeł inwestycje (w tym gospodarcze, infrastrukturalne i zasoby ludzkie).
Gmina Lubsko została zaliczona do obszarów wiejskich (cała gmina) o najtrudniejszej sytuacji
społeczno-gospodarczej z poziomu regionalnego i miejsko-wiejskich i miejskim, miasto Lubsko jako
ośrodek lokalny.
Lubsko
zaliczone do ośrodków lokalnych ma pozytywny wpływ dla rozwoju powiązań
funkcjonalnych MOF Żary – Żagań. Jednocześnie Lubsko jako ośrodek lokalny pełni ważną rolę w
uzupełnianiu oferty miast wojewódzkich, koncentrując funkcje w zakresie gospodarki, dostępu do
usług publicznych, edukacji, kultury, transportu publicznego czy usług teleinformatycznych, istotnych
z perspektywy miasta, jak i mieszkańców otaczających ją obszarów wiejskich. Promowana formą
realizacji polityki rozwoju ośrodków lokalnych i powiązanych z nimi obszarów wiejskich powinno
być zawiązywanie partnerstw samorządowych w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć z
wykorzystaniem mechanizmu porozumienia terytorialnego oraz innych instrumentów terytorialnych.
c) Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska
Przedłożona strategia będzie dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych
perspektywicznych kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów i
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kierunków działania uprzednio przyjętych do realizacji w granicach gminy Lubsko w wyznaczonym
okresie dziesięciu kolejnych lat, a także skutecznym i efektywnym narzędziem zarządzania Gminą z
punktu wielopoziomowego jej rozwoju. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który określa
cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich
środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania
dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji i
budowania przewag oraz nakreślanie kierunków rozwoju. Natomiast w celu wskazania szczegółowych
zadań do realizacji ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł
finansowania należy stworzyć właściwe dokumenty wykonawcze na poziomie gminy, gdyż strategia
określa ramy planowanych inwestycji.
Prezentowany dokument przeszedł proces konsultacji społecznych. Dzięki zaangażowaniu w proces
tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubsko 2022 – 2032 społeczności lokalnej i funkcjonujących w
jej granicach podmiotów, poprzez proces konsultacji społecznych dokument ten wyraża interes
publiczny postrzegany przede wszystkim z poziomu lokalnego, a sprawy regionalne rozważa w
głównej mierze względem nich w zakresie stosunku nadrzędnego.
Z tego też względu prezentowany dokument nie tylko nawiązuje do poprzedniej Strategii Gminy
Lubsko celem zachowania ciągłości i spójności lokalnej polityki rozwoju, ale także koresponduje
ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu.
Poniżej przedstawiono obszary strategiczne, zdefiniowane dla tych obszarów cele strategiczne oraz
proponowane kierunki działań wraz z oczekiwanymi rezultatami i wskaźnikami osiągnięcia dla tych
działań, jakie zostały uwzględnione w aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 – 2032
w oparciu o perspektywę wizji regionu.
Matryca wyznaczonych obszarów strategicznych oraz celów strategicznych wraz z polami
operacyjnym i kierunkami działań:
CEL STRATEGICZNY I: WZMACNIANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
1.1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej
1.2. Poprawa oferty społecznej, zdrowotnej oraz aktywizacja mieszkańców
1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
1.4. Poprawa jakości świadczonych usług publicznych i rozwój potencjału administracji
publicznej
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CEL STRATEGICZNY I: WZMACNIANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
KIERUNKI DZIAŁAŃ

CEL
OPERACYJNY
1.1. Poprawa
infrastruktury
edukacyjnej i
opiekuńczej











1.2. Poprawa oferty
społecznej,
zdrowotnej oraz
aktywizacja
mieszkańców




OCZEKIWANE REZULTATY
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Efektywne zarządzanie majątkiem
szkół, obniżenie kosztów eksploatacji
m.in. poprzez termomodernizację,
system optymalizacji wyżywienia w
szkołach
Rozwój instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat (np. żłobki, kluby
dziecięce, dzienni opiekunowie)
Zwiększenie wyposażenia
przedszkoli w pomoce dydaktyczne
Remonty pomieszczeń klasowych,
łazienek, korytarzy szkolnych
Poprawa wyposażenia szkół m.in.
pomoce dydaktyczne, nowoczesne
pracownie i technologii
multimedialnych
Remonty zapleczy kuchennych w
szkołach i przedszkolach



Rozszerzenie oferty edukacyjnej
placówek przedszkolnych o
dodatkowe zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci oraz
kompensujące stwierdzone deficyty
(m.in. nauka języka obcego, zajęcia z
logopedą, pedagogiem,
psychologiem, rytmika, zabawy
teatralne)












WSKAŹNIK OSIĄGNIECIA DZIAŁAŃ

Zmniejszenie kosztów
związanych z oświatą
ponoszonych przez Gminę
Powrót rodziców, a w
szczególności kobiet na rynek
pracy dzięki możliwości
zapewnienia przez Gminę
miejsc opieki dla dzieci do lat 3
Przyciągniecie nowych
mieszkańców z małymi dziećmi
dzięki zapewnieniu ścieżki
rozwoju dziecka od 3 roku
życia, aż do momentu
zakończenia szkoły
podstawowej
Poprawa warunków nauczania
w szkołach podstawowych i
przedszkolach




Zapewnienie wysokiej jakości
oświaty dzięki dostosowaniu jej
do potrzeb współczesnego
ucznia
Poprawa warunków nauczania
w szkołach i przedszkolach
Wielopłaszczyznowy rozwój
dzieci i młodzieży, zarówno pod
kątem edukacyjnym,













liczba dzieci do lat 3 objętych opieką (os.)
liczba zakupionych pomocy dydaktycznych
w przedszkolach (szt.)
liczba wyremontowanych pomieszczeń
klasowych, łazienek, zapleczy kuchennych i
korytarzy szkolnych (szt.)
liczba wyremontowanych pomieszczeń
kuchennych w przedszkolach (szt.)
liczba zakupionych urządzeń/sprzętów do
wyposażenia szkół (szt.)
liczba zamontowanych kamer w szkołach
(szt.)
liczba pracowników w placówkach
oświatowych (os.)

liczba mieszkańców korzystających z
pomocy psychologa (os.)
liczba dzieci mających dostęp do gabinetów
medycznych w szkołach (os.)
liczba seniorów i osób z
niepełnosprawnością korzystających z
miejsca dziennego pobytu (os.)
liczba zatrudnionych terapeutów i
opiekunów medycznych (os,)
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Dostosowanie szkół do potrzeb
rzeczywistego włączenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami
Pomoc uczniom z trudnościami w
nauce, a także stymulowanie i
wspieranie rozwoju uczniów
uzdolnionych
Wzmocnienie współpracy szkół, w
tym międzynarodowej
Zorganizowanie gabinetów
medycznych w szkołach
(pielęgniarka i stomatolog)
Dostosowanie nauczania do potrzeb i
sytuacji na rynku pracy, w tym
poprzez nawiązanie przez szkoły
współpracy z pracodawcami,
kształtowanie postaw
przedsiębiorczych np. w samorządach
uczniowskich, wolontariacie
Zatrudnienie psychologa szkolnego i
rodzinnego
Opieka nad dziećmi po szkole
Szkoła jako kuźnia aktywności
uczniów – wparcie dla projektów
kulturalnych, oświatowych,
społecznych, wymiany
międzynarodowych.
Rozwijanie miejsc dziennego pobytu
dla seniorów i osób z
niepełnosprawnością
Wsparcie organizacyjne badań
profilaktycznych dla mieszkańców
Wzmocnienie specjalistycznej opieki
zdrowotnej
Dostosowanie gminnych zasobów

















ruchowym, jak i
psychologiczno-pedagogicznym
Dostosowanie sytemu
nauczania do potrzeb na
lokalnym rynku pracy
Dopasowanie oferty usług do
zmieniającej się struktury
demograficznej
Walka z marginalizacją
seniorów, włączenie społeczne
osób starszych
Poprawienie jakości życia
poprzez nowe możliwości
spędzania czasu wolnego przez
seniorów i zapewnienie oferty
dostosowanej do wieku i
interesów tych osób
Zmniejszenie liczby
zachorowań i zgonów z powodu
problemów zdrowotnych dzięki
wcześniejszemu wykryciu
chorób w ramach badań
profilaktycznych
Zapobieganiem odpływowi
mieszkańców w Gminie dzięki
rozwiniętej bazie mieszkań
komunalnych i socjalnych
Poszerzanie oferty spędzania
czasu wolnego wśród
mieszkańców o charakterze
kulturowym, mające wpływ na
świadomość dziedzictwa
kulturowego, skutkujące
wzmacnianiem więzi i
„lokalnym patriotyzmem”
Integracja mieszkańców










liczba przeprowadzonych badań
profilaktycznych (szt.)
liczba utworzonych mieszkań socjalnych i
komunalnych (szt.)
liczba udzielonych dofinansowań dla
świetlic wiejskich(szt.)
kwota udzielonych dofinansowań dla
świetlic wiejskich (zł)
liczba przeprowadzonych działań
promujących świetlice wiejskie (szt.)
liczba przeprowadzonych dodatkowych
zajęć dla dzieci i młodzieży (szt.)
liczba wyremontowanych świetlic wiejskich
(szt.)
liczba doposażonych świetlic wiejskich
(szt.)
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komunalnych do rozwoju mieszkań
komunalnych i socjalnych
Wspieranie działań świetlic
wiejskich, w tym ich modernizacja i
doposażenie
Rozszerzenie oferty BibliotekCentrum kultury o zajęcia dla dzieci,
młodzieży, seniorów, w tym
modernizacja biblioteki i doposażenie
całego Centrum Kultury







Efektywne wykorzystanie środków z
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy
Lubsko, m.in. na realizację
oddolnych inicjatyw promujących
spędzanie czasu w zdrowy społecznie
sposób.
Zaangażowanie organizacji
pozarządowych – powierzanie
szerszego spektrum zadań własnych
Gminy organizacjom pozarządowym
(zwłaszcza w takich obszarach jak:
ochrona socjalna osób
niepełnosprawnych, aktywizacja osób
starszych i/lub ze stwierdzoną
niepełnosprawnością, kultura, historia
lokalna, społeczności lokalne, sport).



1.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu


















rozwój usług uzupełniających i
wspierających rolę rodziny, w tym
rozwój ośrodków wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży
współpraca z MGOPS oraz
instytucjami rynku pracy w
realizacji zintegrowanych



Stworzenie dobrych warunków
do życia i zamieszkania dla
rodzin z dziećmi
Zapobieganiem odpływowi
ludzi młodych z Gminy
Zwiększenie bezpieczeństwa
społeczno-zdrowotnego na
terenie Gminy.
Zwiększenie oferty kulturalnej
dla mieszkańców Gminy
Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców.
Integracja mieszkańców
Zwiększenie poczucia
wspólnoty i angażowanie się
mieszkańców na rzecz małej
ojczyzny.
Zwiększenie partycypacyjności
w planowaniu wydatków z
budżetu Gminy.

Efektywne przechodzenie od
systemu opiekuńczego na model
oparty na zasadach
pomocniczości
Zmniejszenie negatywnych
skutków długotrwałego
uzależnienia się beneficjentów






liczba ośrodków wsparcia dziennego (szt.)
liczba osób, którym udzielono pomoc w
usamodzielnieniu się (os.)
liczba wspólnych projektów z PUP i innymi
instytucjami (szt.)
udział gminy w programach dot. aktywizacji
społecznej i innych podobnych (szt.)
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programów i działań na rzecz
usamodzielniania wychowanków
opuszczających pieczę
współpraca gminy z Powiatowym
Urzędem Pracy oraz innymi
instytucjami rynku pracy w
zakresie realizacji wspólnych
projektów nastawionych na
aktywizację zawodową lub
reorientację zawodową
pozostających bez pracy,
szczególnie osób młodych i osób
długotrwale bezrobotnych
udział gminy w realizacji
kompleksowych programów na
rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową współpraca z
podmiotami zainteresowanymi
rozwojem na terenie gminy
różnych form ekonomii społecznej
- budowa partnerstw publicznospołecznych na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej i partycypacji
społecznej mieszkańców
współpraca gminy z placówkami
kształcenia ustawicznego i
praktycznego w zakresie
zachęcania osób dorosłych do
podnoszenia swoich kompetencji i
umiejętności
kontynuacja wyposażania
gospodarstw domowych,
zagrożonych wykluczeniem z
aktywnego uczestnictwa w
społeczeństwie informacyjnym, w
sprzęt komputerowy i

pomocy od świadczeń
społecznych







liczba osób dorosłych, które podniosły
swoje kwalifikacje (os.)
liczba zakupionych pomocy w sprzęt
komputerowy (szt.)
liczba gospodarstw domowych
wyposażonych w sprzęt komputerowych
(szt.)
ilość rodzin / osób, które spłaciły zaległości
czynszowe, poprzez odpracowanie długu
(os.)
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1.4. Poprawa jakości
świadczonych
usług
publicznych i
rozwój
potencjału
administracji
publicznej












oprogramowanie
wsparcie dla osób/rodzin w
oddłużaniu zaległości
czynszowych zamieszkałych w
mieszkaniach komunalnych

Likwidowanie barier architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej dla
osób starszych, chorych i z
niepełnosprawnością
Remont i doposażenie świetlic wiejskich
Przebudowa budynku po Szkole
Podstawowej nr 2 na budynek
użyteczności publicznej wraz z
rozbudową parkingu przy budynku
udział gminy w realizacji projektów
partnerskich w wymiarze krajowym i
międzynarodowym pozwalających na
pozyskiwanie nowej wiedzy i
umiejętności, testowanie nowych
rozwiązań, a także wymianę doświadczeń
wzmocnienie potencjału administracji
poprzez doskonalenie kadr
samorządowych – udział pracowników w
szkoleniach i kursach rozwój zdolności
analitycznych służb planowania
przestrzennego poprzez zwiększony
dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych w zakresie przetwarzania
baz danych przestrzennych wspieranie
podnoszenia kwalifikacji kadry
pedagogicznej placówek oświatowych,
przygotowanie i wdrożenie modelu
obejmującego metody i narzędzia
konsultacji i partycypacji publicznej w














zapewnienie swobodnego dostępu
do dóbr, usług oraz możliwości
udziału w życiu społecznym i
publicznym osób o szczególnych
potrzebach
zwiększenie poziomu włączenia
społecznego
zwiększenie dostępności usług
publicznych
poprawa estetyki i funkcjonalności
terenów przy budynkach
użyteczności publicznej
elektroniczna administracja
sprawna i wykwalifikowana kadra
pracowników administracji
przejrzyste kryteria dystrybucji
środków finansowych
zwiększenie możliwości
zewnętrznego finansowania działań
rozwojowych
zintensyfikowania działań
promocyjnych gminy
większy dostęp oferowanych usług
droga elektroniczną
zwiększenie sprawności w zakresie
pozyskiwania środków
zewnętrznych dla Gminy w tym z
dofinansowania UE












liczba zlikwidowanych barier
architektonicznych (szt.)
liczba wyremontowanych świetlic wiejskich
(szt.)
liczba zakupionych urządzeń/sprzętów do
świetlic wiejskich (szt.)
liczba miejsc parkingowych przy urzędzie
(szt.)
stopień zagospodarowania terenu wokół
urzędu (%)
ilość wyszkolonych pracowników (os.)
ilość wdrożonych programów dla eadministracji (szt.)
ilość opracowanych materiałów
promocyjnych (szt.)
ilość akcji promocyjnych z udziałem gminy
(szt.)
ilość złożonych wniosków o dofinansowanie
(szt.)
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kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego
rozwój praktyki wieloletniego planowania
finansowego
tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów
gminy (m.in. w zakresie mienia i
nieruchomości, planowania
przestrzennego, kultury, edukacji,
turystyki)
prowadzenie aktywnych działań
marketingowych, mających na celu
kreowanie dobrego wizerunku gminy jako
atrakcyjnego miejsca dla turystów –
organizacja profesjonalnych akcji
promocyjnych i akcji specjalnych –
eventów, imprez plenerowych
promujących walory kulturowe i
przyrodnicze oraz produkty regionalne
rozwój i wdrożenie kompleksowego
systemu informacji i promocji
turystycznej i kulturalnej w gminie i
regionie
opracowanie wydawnictw promujących
walory gminy
rozwój e-administracji poprzez stworzenie
infrastruktury informatycznej, w tym
aplikacji i systemów baz danych, w tym
tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów
gminy w zakresie np. mienia i
nieruchomości, planowania
przestrzennego, rozwój elektronicznej
administracji i usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną
(składanie wniosków drogą elektroniczną,
elektroniczny punkt informacji)

CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ GOSPODARCZY ORAZ POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY BAZUJACA NA
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LOKALNYCH WALORACH I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
KIERUNKI DZIAŁAŃ

CEL OPERACYJNY

2.1. Polityka przestrzenna
Gminy oparta na zasadzie
zrównoważonego rozwoju






2.2. Wsparcie rolnictwa









2.3. Wsparcie

Aktualizacja Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego,
wynikająca z bieżącej oceny jego aktualności.
Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów priorytetowych.
Uporządkowanie gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej na terenie Gminy.
Prowadzenie aktywnej, zrównoważonej
polityki mieszkaniowej Gminy



Wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej
produktów rolniczych m.in. promowanie
lokalnych producentów i produktów.
Wsparcie inicjatyw zmierzających do
utworzenia gospodarstw agroturystycznych.
Wsparcie działań środowiskowych w
gospodarstwach rolnych m.in. w zakresie
usuwania azbestu i odpadów z działalności
rolniczej (folie).
Aktywizacja zawodowa osób rezygnujących z
prowadzenia działalności rolniczej, pomoc w
nabywaniu kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych, a także edukacja z
zakresu nowoczesnego rolnictwa.
Wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności
gospodarczej na terenie Gminy.





Wypracowanie systemu wsparcia

WSKAŹNIK OSIĄGNIECIA
DZIAŁAŃ

OCZEKIWANE REZULTATY
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ










Rozwój zabudowy mieszkaniowej z
zachowaniem ładu przestrzennego.
Zwiększenie funkcjonalności
przestrzeni.
Usystematyzowanie polityki
przestrzennej i zwiększenie obszaru
gminy objętych planami miejscowymi.



Poprawa jakości życia osób
zajmujących się działalnością rolniczą.
Zwiększenie liczby miejsc
noclegowych na terenie Gminy.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska ze źródeł rolniczych.
Zmniejszenie bezrobocia wśród osób
rezygnujących z prowadzenia
działalności rolniczej.
Promocja Gminy w oparciu o lokalne
produkty i usługi z zakresu działalności
okołorolniczej.
Zwiększenie terenów pod działalność
rolniczą
















Zwiększenie atrakcyjności

Stopień aktualności Studium
[%].
Udział powierzchni Gminy
objętej miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego [%].
Liczba powstałych mieszkań
(szt.)

Liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów produkcji rolnospożywczej [szt.].
Liczba nowo zarejestrowanych
gospodarstw agroturystycznych
[szt.].
Liczba podmiotów
korzystających ze wsparcia
Gminy w zakresie działań
środowiskowych [szt.].
Liczba osób objętych
aktywizacją zawodową [os.].
Liczba nowych pozarolniczych
działalności gospodarczych
[szt.].
Liczba nowych podmiotów
gospodarczych [szt.].
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przedsiębiorców i
stworzenie
warunków do powstawania
nowych miejsc pracy









2.4. Wysokiej jakości oferta
turystyczna, kulturalna,
rekreacyjna i
wypoczynkowa, nastawiona
na oczekiwania wszystkich
grup społecznych






przedsiębiorców.
Rozwój współpracy publiczno-prywatnej.
Zapewnienie terenów pod inwestycje:
studium i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, a także
uzbrojenie terenów w infrastrukturę
podstawową m.in.: gazyfikacja, rozwój
Internetu szerokopasmowego, sieci
wodociągowe i kanalizacji.
Utworzenie organu doradczego w zakresie
biznesu przy organie wykonawczym
Gminy.
Popieranie zakładania i funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej,
przedsiębiorstw społecznych w tym
spółdzielni socjalnych m.in. przez zlecanie
im zadań w ramach zamówień in-house.
Aktywizacja zawodowa osób
wykluczonych społecznie, zagrożonych
wykluczeniem, osób ze specjalnymi
potrzebami, m.in. poprzez stworzenie
programu wsparcia dla przedsiębiorców
zatrudniających osoby wykluczone,
niepełnosprawne i zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Opracowanie i wdrożenie strategii
promocji Gminy i produktów
regionalnych.
Budowanie / utrwalanie świadomości
ponadlokalnej i regionalnej wśród
mieszkańców Gminy.
Odbudowa, modernizacji i rozbudowa
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w
oparciu o zasoby i walory przyrodnicze.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
obiektów kultury w tym budynków
Biblioteki – Centrum Kultury

















inwestycyjnej Gminy.
Promocja istniejących terenów
inwestycyjnych wśród inwestorów
(z terenu Gminy oraz z zewnątrz).
Zwiększenie liczby ofert i terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy.
Zwiększenie liczby nowych
inwestycji (napływ nowego
kapitału inwestycyjnego) na terenie
Gminy.
Zwiększenie liczby przedsiębiorstw
na terenie Gminy.
Aktywizacja gospodarcza
mieszkańców Gminy (np. poprzez
zakładanie przez nich nowych
działalności gospodarczych).
Nawiązanie ścisłej współpracy
pomiędzy Urzędem a
przedsiębiorcami.

Zwiększenie zainteresowania ofertą
turystyczną i rekreacyjną Gminy.
Wzmacnianie tożsamości
społecznej i kulturowej
mieszkańców.
Promocja Gminy na zewnątrz.
Wzmocnienie rozpoznawalności
Gminy.
Integracja mieszkańców.
Zachęcenie potencjalnych
mieszkańców do zamieszkania w
Gminie.










Liczba podjętych działań
publiczno-prywatnych [szt.].
Długość wybudowanej
infrastruktury komunikacyjnej
[km].
Długość wybudowanej
infrastruktury sieciowej –
wodociągi, kanalizacja, gaz ,
Internet szerokopasmowy na
terenach inwestycyjnych [km].
Liczba spółdzielni socjalnych
wykonujących usługi w ramach
zamówień in-house [szt.].
Liczba przedsiębiorców
zatrudniających osoby
wykluczone społecznie, bądź
zagrożone wykluczeniem
społecznym [szt.].
Liczba nowych terenów
inwestycyjnych (szt.)






Liczba turystów
odwiedzających gminę [os.].
Liczba odbudowanych/
zmodernizowanych/
wybudowanych obiektów
infrastruktury turystycznej
[szt.].
Liczba rozbudowanych/
zmodernizowanych/
wybudowanych
infrastruktury obiektów
kultury [szt.].
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Poprawa dostępu do miejsc turystycznych
poprzez rozbudowę dróg dojazdowych i
ścieżek rowerowych.
Stworzenie koncepcji rozwoju
turystycznego opartego na historii, np.
poprzez izbę pamięci, bazę noclegową,
szlak pieszo-rowerowy.
Rozwój bazy turystycznej, rekreacyjnej i
wypoczynkowej przy wykorzystaniu
zasobów wodnych na terenie Gminy m.in.
w Nowińcu, Zalewie „Karaś” i innych
miejscach turystycznych, w tym budowa
odkrytego basenu na zalewem „Karaś”
Budowa, modernizacja i rozbudowa
szlaków turystycznych, w tym:
rowerowych, pieszych, konnych.
Zagospodarowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego.
Modernizacja parków miejskich i
zagospodarowanie innych zieleńców



Wzmocnienie i promocja działań
lokalnych grup związanych z
tradycyjnymi wyrobami oraz grup
artystycznych.







Długość rozbudowanych
dróg i ścieżek rowerowych
[km].
Postępy w pracach nad
opracowaniem koncepcji
rozwoju turystycznego [%].
Liczba miejscowości
objętych działaniami z
zakresu rozwoju bazy
turystycznej, rekreacyjnej i
wypoczynkowej [szt.].
Długość rozbudowanych
szlaków turystycznych [km].
Liczba parków i miejsc
zieleni odnowionych [szt.].

CEL STRATEGICZNY III: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALN
KIERUNKI DZIAŁAŃ

CEL OPERACYJNY
3.1. Zwiększenie dostępności
i funkcjonalności
infrastruktury
komunikacyjnej







Zwiększenie dostępności wszystkich obiektów
i miejsc użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych i osób starszych poprzez
znoszenie barier architektonicznych.
Lobbing władz Gminy na rzecz budowy /
rozbudowy i przebudowy dróg innych niż
gminne, w tym budowa drugiego etapu
obwodnicy miasta Lubska.
Współpraca z zarządcami dróg: Wojewódzkim

WSKAŹNIK OSIĄGNIECIA
DZIAŁAŃ

OCZEKIWANE REZULTATY
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ





Zapewnienie swobodnego dostępu do
dóbr, usług oraz możliwości udziału w
życiu społecznym i publicznym osób o
szczególnych potrzebach.
Rozbudowa sieci drogowej na terenie
Gminy (drogi gminne, powiatowe,
wojewódzkie), w tym chodniki.
Poprawa stanu i jakości
dróg/chodników już istniejących na






Liczba budynków dostępnych
dla grupy zainteresowanej [szt.].
Liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta [szt.].
Liczba osób korzystających z
usług zbiorowego transportu
publicznego [os.].
Liczba nowych miejsc
parkingowych [szt.].
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3.2. Polepszenie jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych poprzez
uporządkowaną gospodarkę
wodno-ściekową







3.3. Poprawa
bezpieczeństwa na terenie
Gminy

Zarządem Dróg oraz Powiatowym Zarządem
Dróg.
Walka z wykluczeniem transportowym m.in.
poprzez wznowienie połączeń kolejowych.
Organizowanie bezpiecznych i dostępnych
miejsc parkingowych na terenach Gminy.
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i
chodnikach gminnych, poprzez budowę
nowych lub modernizację istniejących dróg i
chodników oraz ich właściwe utrzymanie i
zarządzanie nimi.
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i
parkingów dla rowerów.
Organizacja transportu zbiorowej na terenie
gminy
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
poprzez rozbudowę lub budowę nowej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
modernizację stacji uzdatniania wody w
Białkowe, Gozdnie i Lubsku.
Optymalizacja gospodarki ściekowej w
punktach bez dostępu do sieci kanalizacji
sanitarnej m.in. poprzez dofinansowanie do
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku i
Tucholi Żarskiej;
Modernizacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w gminie





Rozbudowa monitoringu gminnego.
Zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa na drogach gminnych
poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiązań technicznych, w tym dla osób z
niepełnosprawnością.
Systematyczne doposażanie jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej działających












terenie Gminy.
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego na terenie Gminy.
Zachęcenie mieszkańców do
korzystania z transportu rowerowego.
Stworzenie możliwości samodzielnego
załatwienia spraw dla seniorów.
Integracja mieszkańców z różnych
części Gminy dzięki funkcjonującej
komunikacji.



Zwiększenie atrakcyjności Gminy dla
nowych mieszkańców i
przedsiębiorców.
Polepszenie jakości środowiska
wodnego dzięki zmniejszeniu
niekontrolowanego odpływu ścieków.
Polepszenie jakości sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Przyciągnięcie nowych mieszkańców
dzięki dostępnym uzbrojonym terenom
dostosowanym pod mieszkalnictwo.
Zwiększenie komfortu użytkowania
wód dla mieszkańców gminy.








Ograniczenie liczby przestępstw na
terenie Gminy, w szczególności
przeciwko życiu i zdrowiu, a także
mieniu.
Poprawa jakości życia i włączenie
społeczne osób z
niepełnosprawnością.
Stworzenie dobrych warunków do








Długość nowych lub
zmodernizowanych chodników
i/lub dróg [km].
Długość nowych ścieżek
rowerowych [km].

Długość rozbudowanej/
zmodernizowanej sieci
kanalizacyjnej/wodociągowej
[km].
Ilość zmodernizowanych,
przebudowanych SUW [szt.].
Liczba mieszkańców objętych
wsparciem [os.].
Liczba wybudowanych
przydomowych oczyszczalni
ścieków (szt.)
Liczba zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków (szt.)
 Liczba zarejestrowanych
przestępstw przeciwko mieniu czy
zdrowiu lub życiu ludzi [szt.].
 Liczba zdarzeń drogowych
[szt.].
 Liczba jednostek OSP, które
doposażono [szt.].
 Liczba OSP wybudowanych,
18 | S t r o n a




3.4. Ochrona środowiska i
przeciwdziałanie zmianom
klimatu















na terenie Gminy.
Budowa remizy OSP Górzyn
Prowadzenie działań edukacyjnych
służących podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa.

Ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery poprzez m.in.
stwarzanie warunków i współpracę z
podmiotami zewnętrznymi w celu
doprowadzenia sieci gazowej do
miejscowości gminnych.
Prowadzenie programów przyczyniających
się do ochrony powietrza i innych zasobów
naturalnych oraz kształtujących postawy
przyjazne środowisku, w tym
edukacyjnych i infrastrukturalnych.
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej i mieszkań
komunalnych oraz zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii , w tym w obiektach gminnych.
Podjęcie współpracy ze środowiskami
eksperckimi, w tym uczelniami wyższymi
w zakresie opracowania standardów
proekologicznych w zarządzaniu Gminą.
Podniesienie poziomu gospodarki
odpadami na terenie Gminy.
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i
podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców w tym zakresie.
Prowadzenie różnych działań z zakresu
edukacji ekologicznej, skierowanej i
dostosowanej do wszystkich grup
społecznych.
Przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła
w Gminie
















życia i zamieszkania dla rodzin
wielopokoleniowych.
Polepszenie zdrowia mieszkańców
Gminy.
Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa
Zwiększenie atrakcyjności Gminy
dla nowych mieszkańców i
przedsiębiorców.
Zwiększenie świadomości
mieszkańców w zakresie ochrony
środowiska oraz postępowania z
odpadami.
Spełnienie wymaganych poziomów
recyklingu.
Optymalizacja kosztów systemu
gospodarki odpadami.
Zwiększenie liczby gospodarstw
domowych ogrzewanych
ekologicznymi źródłami ciepła.
Zwiększenie udziału energii
pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych na potrzeby
budynków użyteczności publicznej
oraz ich promocja wśród
mieszkańców.
Poprawa ekologicznego wizerunku
Gminy.
Zabezpieczenie Gminy przed
negatywnymi skutkami zmian
klimatycznych.
Stała kontrola jakości powietrza
atmosferycznego, wpływająca
również na podniesienie
świadomości ekologicznej
mieszkańców

zmodernizowanych (szt.)
 Liczba akcji edukacyjnych z
zakresu bezpieczeństwa [szt.].















Liczba nowych przyłączeń
gazowych [szt.].
Liczba mieszkańców Gminy
za- angażowanych /
objętych programami z
zakresu ochrony środowiska [os.].
Liczba obiektów poddanych
termomodernizacji [szt.].
Liczba opracowanych
standardów [szt.]
Udział odpadów
segregowanych w stosunku
do całości
wyprodukowanych
odpadów [%].
Efekt ekologiczny [Mg]
Długość nowobudowanej
sieci gazowej (km)
Liczba stacji monitoringu
jakości powietrza na terenie
Gminy (szt.)
Liczba wykonanych
ewidencji źródeł ciepła (szt.)
Liczba udzielonych
dofinansowań na rzecz
wymiany źródeł ciepła (szt.)
Kwota udzielonych
dofinansowań na rzecz
wymiany źródeł ciepła (zł)
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Wsparcie finansowe i merytoryczne
mieszkańców na rzecz wymiany źródeł
ciepła
Promowanie rozwoju alternatywnych
źródeł energii w Gminie m.in. poprzez
wsparcie finansowe mieszkańców oraz
inwestycje na budynkach użyteczności
publicznej w tym zakresie
Pomoc doradcza w zakresie przygotowania
sporządzania wniosków o dofinansowanie
UE dla mieszkańców
Zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców poprzez inicjowanie
spotkań, szkoleń i wydarzeń w tym
zakresie






Liczba zorganizowanych
spotkań, szkoleń i wydarzeń
w zakresie zwiększania
świadomości ekologicznej
(szt.)
Liczba
termomodernizowaniach
budynków (szt.)
Liczba zlikwidowanych
dzikich wysypisk śmieci
(szt.)
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Wszystkie powyższe kierunki działań są w ścisłej korelacji z aktualnie obowiązującymi
dokumentami o charakterze planistycznym szczebla wojewódzkiego i krajowego, w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska w gminie Lubsko.
d)
Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
Strategia Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 – 2032 została opracowana w oparciu o diagnozę stanu
środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania
w zakresie, jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, które określone są
stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami UE, implementacją dyrektyw UE
przedstawiają priorytety wraz z głównymi kierunkami działań zmierzających do systematycznej
poprawy, jakości wód i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. Są to:
Ochrona wód i gospodarka wodna, pomimo zauważalnej poprawy, jakości wód powierzchniowych,
ich stan jest wciąż niezadowalający. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją
oraz zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniami związanymi z wodą (susza, powódź), wymagają
realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w
tym zakresie, w perspektywie do 2032 roku to:
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę lub budowę nowej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Białkowe,
Gozdnie i Lubsku.
 Optymalizacja gospodarki ściekowej w punktach bez dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej
m.in. poprzez dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku i Tucholi Żarskiej;
 Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie
Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane będą na
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów
wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.
Rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze strony samorządu województwa, ponieważ na
szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań są minimalne należą do nich:
 Podniesienie poziomu gospodarki odpadami na terenie Gminy.
 Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w
tym zakresie.
 Prowadzenie różnych działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowanej i dostosowanej do
wszystkich grup społecznych.
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Dodatkowo realizacja postanowień strategii Gminy Lubsko jest zgodna z Programem Ochrony
Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025,
który to określa szczegółowo cele i strategię ich realizacji. Określono tu kierunki interwencji
wynikające z dokumentów wyższego szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to:
 Ochrona klimatu i jakości powietrza;
 Zagrożenia hałasem;
 Promieniowanie elektromagnetyczne;
 Gospodarowanie wodami;
 Gospodarka wodno-ściekowa;
 Zasoby geologiczne;
 Gleby;
 Gospodarka odpadami;
 Zasoby przyrodnicze;
 Zagrożenia poważnymi awariami.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. Wymaga to
przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla poprawy, jakości powietrza,
zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu transportu,
oraz działań ograniczających źródła niskiej emisji . Główne kierunki działań to:


Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez m.in. stwarzanie warunków
i współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu doprowadzenia sieci gazowej do
miejscowości gminnych.
 Prowadzenie programów przyczyniających się do ochrony powietrza i innych zasobów
naturalnych oraz kształtujących postawy przyjazne środowisku, w tym edukacyjnych i
infrastrukturalnych.
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkań komunalnych oraz
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii , w tym w obiektach gminnych.
 Podjęcie współpracy ze środowiskami eksperckimi, w tym uczelniami wyższymi w zakresie
opracowania standardów proekologicznych w zarządzaniu Gminą.
 Prowadzenie różnych działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowanej i dostosowanej do
wszystkich grup społecznych.
 Przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła w Gminie.
 Wsparcie finansowe i merytoryczne mieszkańców na rzecz wymiany źródeł ciepła.
 Promowanie rozwoju alternatywnych źródeł energii w Gminie m.in. poprzez wsparcie
finansowe mieszkańców oraz inwestycje na budynkach użyteczności publicznej w tym
zakresie.
 Pomoc doradcza w zakresie przygotowania sporządzania wniosków o dofinansowanie UE dla
mieszkańców.
 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez inicjowanie spotkań, szkoleń i
wydarzeń w tym zakresie.
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Dotyczy to
przede wszystkim nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniającego europejskie wymogi w
tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony rozwoju lasów. Główne
kierunki to:
 Stworzenie koncepcji rozwoju turystycznego opartego na historii, np. poprzez izbę pamięci,
bazę noclegową, szlak pieszo-rowerowy.
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Rozwój bazy turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej przy wykorzystaniu zasobów
wodnych na terenie Gminy m.in. w Nowińcu, Zalewie „Karaś” i innych miejscach
turystycznych.
Budowa, modernizacja i rozbudowa szlaków turystycznych, w tym: rowerowych, pieszych,
konnych.
Zagospodarowanie lokalnego dziedzictwa historycznego.
Modernizacja parków miejskich i zagospodarowanie innych zieleńców.
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2.
Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a)
Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań
W ramach Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 - 2032 zaplanowano wiele działań
związanych z najbardziej problemowymi obszarami działalności gminy. Dominującymi działaniami są
tzw. projekty miękkie, dotyczące rozwoju współpracy regionalnej i lokalnej, edukacji, profilaktyki
zdrowia, ekologii czy promocji gminy. Strategia obejmuje również szereg projektów
infrastrukturalnych. Każde z tych zaplanowanych działań ma charakter lokalny, w związku, z czym
oddziaływania będą występowały jedynie na niewielkich obszarach i będą miały charakter
odwracalny. Jednakże, oddziaływania tych inwestycji będą zróżnicowane na etapie budowy i
eksploatacji (dotyczy to głownie projektów ze strefy przestrzennej i gospodarczej). Strategia zakłada
realizację takich działań jak: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych, w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
tworzenie i rozwój infrastruktury już istniejących przedszkoli i szkół (przebudowa, rozbudowa lub
adaptacja), rozbudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia sportowego, budowa II części
obwodnicy Lubska, budowa/ przebudowa/ modernizacja dróg gminnych,; budowa/ przebudowa/
modernizacja chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych; budowa/ przebudowa/ modernizacja
ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych; budowa/ przebudowa/ modernizacja
parkingów, modernizacji oświetlenia drogowego i oświetlenia obszarów miejskich i wiejskich, w tym
głównie obszarów zamieszkanych i miejsc aktywności publicznej, inwestycje budowlane w substancję
materialną, uzupełnianie tkanki urbanistycznej i obszarów wiejskich, renowacja, w tym
termomodernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wytyczenie i
uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo, , budowa/ rozbudowa/ modernizacja obiektów
przeznaczonych na działalność kulturalną, budowa/ rozbudowa/ modernizacja obiektów
przeznaczonych na działalność sportową, rozbudowa ogólnodostępnej oraz komercyjnej infrastruktury
aktywnego odpoczynku, kompleksowa przebudowa basenu miejskiego nad "Zalewem Karaś",
uzbrojenie/ dozbrojenie stref aktywności gospodarczej. Przed rozpoczęciem tego typu inwestycji,
każdorazowo będzie badany ich wpływ na środowisko i jeżeli zajdzie taka potrzeba w fazie
koncepcyjno – projektowej będzie przeprowadzana ocena oddziaływania konkretnej inwestycji na
środowisko. Strategia jako dokument planistyczny określa kierunki rozwoju nie przesądzając o
realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych dlatego przed realizacją projektów inwestycyjnych
będzie badany ich wpływa na środowisko.
Zaplanowane działania inwestycyjne podzielone będą na poszczególne fazy:
•
Faza realizacji inwestycji: Etap ten charakteryzuje się największym negatywnym
oddziaływaniem na środowisko. Każdy przewidziany do realizacji projekt związany jest albo z
modernizacją istniejących obiektów (budynku, drogi, infrastruktury sieciowej), albo z budową nowych
obiektów. W przypadku budowy nowych obiektów największa ingerencja w środowisko związana jest
z zajęciem nowego terenu pod obiekt. W związku z tym konieczne jest wyłączenie pewnej
powierzchni na stałe z użytkowania przyrodniczego. Zaproponowane projekty w większości zakładają
modernizację istniejących obiektów. Prace realizowane w fazie budowy w znacznym stopniu będą
oddziaływały na stan atmosfery. W wyniku prac zwiększona zostanie emisja niezorganizowana
substancji emitowanych z silników samochodowych (pojazdy oraz maszyny robocze), gazów i pyłów
(prace spawalnicze, prace malarskie i inne). Nieodłącznym elementem pracy maszyn oraz pojazdów
jest emitowanie przez nie dodatkowych poziomów hałasu i drgań do środowiska. Największy wpływ
emisji hałasu odczują mieszkańcy przebywający w okolicach terenu inwestycji. W wyniku
zaplanowanych prac budowlanych oraz remontowych nieuniknionym zjawiskiem będzie wytwarzanie
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rożnych rodzajów odpadów. Odpady zostaną przekazane firmom do przetwarzania lub odzysku.
Większość z tych oddziaływań będzie miała charakter jedynie chwilowy, przejściowy
(zanieczyszczenie powietrza, odpady, hałas), Powyższe oddziaływania będą oddziaływały jedynie
lokalnie.
•
Faza eksploatacji inwestycji: Oddziaływanie na powietrze związane będzie jedynie z emisją
substancji szkodliwych powstających w wyniku spalania paliw. W przypadku oddziaływania
modernizowanych dróg związane będzie z emisją niezorganizowaną spalin, która powinna zostać
ograniczona dzięki usprawnieniu systemu komunikacji oraz poprawie, jakości nawierzchni dróg. W
przypadku budynków źródłami hałasu będą jedynie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjny.
Urządzenia te są wyposażone w technologie zmniejszające poziom emitowanego hałasu. Ścieki
bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej, natomiast wody opadowe i
roztopowe z dróg i terenów utwardzonych zbierane będą siecią kanalizacji deszczowej.
Wszystkie zaplanowane inwestycje w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 są spójne z
poprzednią Strategią Gminy i będą w znacznym stopniu oddziaływały na podniesienie standardu życia
mieszkańców, głównie poprzez:
• poprawę stanu technicznego budynków oraz infrastruktury,
• poprawę stanu środowiska,
• podniesienie poziom bezpieczeństwa mieszkańców,
• promowanie prozdrowotnego stylu życia,
• podniesienie atrakcyjności gminy,
• ożywienie gospodarcze gminy.
b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych
Gmina Lubsko ma charakter wiejsko-miejski i położona jest w zachodniej Polsce, w południowozachodniej części województwa lubuskiego (między 51° 44’ 23” a 51° 53’ 34” szerokości
geograficznej północnej oraz między 14° 51’ 23” a 15° 06’ 39” długości geograficznej wschodniej).
Swym zasięgiem obejmuje północny kraniec powiatu żarskiego i graniczy z gminą: Tuplice (od
południa), Brody (od zachodu), Gubin i Bobrownice (od północy; należą do powiatu krośnieńskiego),
Jasień (od południowego wschodu) oraz z gminą Nowogród Bobrzański (należy do powiatu
zielonogórskiego; od wschodu). Siedziba władz gminnych mieści się w mieście Lubsko. Dodatkowo
w skład gminy wchodzi 18 sołectw: Białków, Chełm Żarski (z wsią Tarnów), Chocicz, Chocimek,
Dąbrowa, Dłużek, Górzyn (z przysiółkiem Gozdno), Grabków, Kałek, Lutol (z przysiółkiem
Janowice), Mierków (z przysiółkiem Gareja), Mokra (z przysiółkiem Małowice), Osiek, Raszyn, Stara
Woda, Tuchola Żarska, Tymienice oraz Ziębikowo.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na
lata 2022 - 2032 ma charakter lokalny, a ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko
planowanych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie sporządzania Strategii Rozwoju
Gminy Lubsko na lata 2022 - 2032 stwierdzono, że realizacja określonych kierunków działań nie
wykazuje możliwości oddziaływań skumulowanych i transgranicznych w zakresie powietrza, klimatu
akustycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, które mogłyby negatywnie
wpłynąć na terytorium innych państw.
c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska
Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach Strategii mają z założenia na celu poprawę,
jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie mieszkańców gminy
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Lubsko. Brak realizacji zapisów w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 - 2032 prowadzić
będzie do znaczącego pogorszenia, jakości wszystkich elementów środowiska, takich jak:
• pogorszenie, jakości powietrza i wód;
• wzrost zużycia surowców i energii;
• degradacja walorów krajobrazu;
• postępująca degradacja gleb;
• pogorszenie, jakości życia i zdrowia mieszkańców.
Poniżej przedstawiono przykładowe zmiany, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku braku
realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 - 2032, w poszczególnych
komponentach środowiska i innych działaniach wspomagających:
Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami, opartego na selektywnej zbiórce odpadów
Wpływ na ludzi i środowisko:
Korzyści, jakie płyną ze zbiorki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy
wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak
również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiorki. Aby
selektywna zbiorka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu.
Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności
ekonomiczne. Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
W gminie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, którego założenia są promowane wśród
mieszkańców.
Ograniczenie źródeł niskiej emisji
Wpływ na ludzi i środowisko:
Przyjęty w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko kierunek działania realizowany będzie głownie poprzez
ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i wspierania budowy
infrastruktury służącej do czerpania energii ze źródeł odnawialnych poprzez:
 Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez m.in. stwarzanie warunków
i współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu doprowadzenia sieci gazowej do
miejscowości gminnych.
 Prowadzenie programów przyczyniających się do ochrony powietrza i innych zasobów
naturalnych oraz kształtujących postawy przyjazne środowisku, w tym edukacyjnych i
infrastrukturalnych.
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkań komunalnych oraz
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii , w tym w obiektach gminnych.
 Podjęcie współpracy ze środowiskami eksperckimi, w tym uczelniami wyższymi w zakresie
opracowania standardów proekologicznych w zarządzaniu Gminą.
 Prowadzenie różnych działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowanej i dostosowanej do
wszystkich grup społecznych.
 Przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła w Gminie
 Wsparcie finansowe i merytoryczne mieszkańców na rzecz wymiany źródeł ciepła
 Promowanie rozwoju alternatywnych źródeł energii w Gminie m.in. poprzez wsparcie
finansowe mieszkańców oraz inwestycje na budynkach użyteczności publicznej w tym
zakresie
 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez inicjowanie spotkań, szkoleń i
wydarzeń w tym zakresie
Dodatkowo prace modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej będą ukierunkowane na
eliminowanie paliw stałych, jako paliwa w kotłowniach. Zastosowanie najlepszych dostępnych
technologii gospodarki niskoemisyjnej w połączeniu ze zmianami bilansu paliwowo--energetycznego
26 | S t r o n a

na rzecz wzrostu wykorzystania źródeł odnawialnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego m.in. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód. Zaniechanie
działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza może prowadzić do
stopniowego pogorszenia czystości powietrza atmosferycznego. Utrzymanie przestarzałych
technologii i nie wprowadzanie nowych najlepszych dostępnych technologii gospodarki
niskoemisyjnej niewątpliwie spowoduje wzrost energochłonności oraz wzmożoną emisję
zanieczyszczeń do powietrza. W związku z tym zaniechanie realizacji ustaleń w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego jest działaniem zdecydowanie negatywnym. Zasięg zamierzonego
kierunku działań jest lokalny i obejmuje całą gminę Lubsko. Czas trwania wdrożenia kierunku
działania uzależniony jest od możliwości i środków własnych gminy oraz wsparcia finansowego
pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021–2027.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dostosowana do zmieniającej się
rzeczywistości. Przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022 - 2032 powyższy kierunek
działania realizowany głównie będzie poprzez remont i modernizację placówek edukacyjnych i
administracyjnych oraz mieszkań komunalnych (uwzględniających przede wszystkim szeroko pojęte
prace termomodernizacyjne, w tym ocieplenie ścian i stropów, wymianę mediów, stolarki drzwiowej i
okiennej itp.). Zaniechanie działań polegających na termomodernizacji budynków spowoduje większe
zużycie ilości energii cieplnej w celu ogrzewania go w okresie jesienno-zimowym co przyczyni się do
zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenie eksploatacji nieodnawialnych
źródeł energii. W związku z tym zaniechanie realizacji ustaleń w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego i nieracjonalną gospodarka surowcami jest działaniem zdecydowanie negatywnym.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obejmującej cały obszar gminy.
Wpływ na ludzi:
• podniesienie standardu życia;
• podniesienie atrakcyjności miejscowości w Gminie Lubsko;
• wzrost bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Wpływ na środowisko:
• zabezpieczenie środowiska gruntowego i wód podziemnych przed nielegalnym wprowadzaniem
ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych;
• niwelacja możliwości wystąpienia zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego;
• niwelacja skarżenia wód pitnych.
Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.
Wpływ na ludzi:
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg;
• podniesienie komfortu korzystania z układu komunikacyjnego;
• podniesienie atrakcyjności gminy Lubsko.
Wpływ na środowisko:
• ingerencja w środowisko glebowe;
• zanieczyszczenie gleb związkami emitowanymi przez pojazdy;
• wzrost zagrożenia zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi, olejami w związku z
możliwością wystąpienia wypadków drogowych;
• wzrost bioróżnorodności poprzez wprowadzenie nowych nasadzeni drzew i krzewów.
Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy – ograniczanie zanieczyszczeń terenów
zielonych oraz ochrona bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy.
Wpływ na ludzi:
• propagowanie aktywnego stylu życia;
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• podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów;
• podniesienie, jakości świadczonych usług turystycznej i kulturowej;
• podniesienie atrakcyjność gminy Lubsko;
• rozszerzenie bazy infrastruktury turystyki, kultury, wypoczynku i rekreacji.
Wpływ na środowisko:
• trwałe zajęcie trenów pod budowę, modernizację planowanych obiektów;
• wytwarzanie nowych zanieczyszczeń powietrza i ścieków.
Zasięg zamierzonych kierunków działań jest lokalny i obejmuje całą gminę Lubsko. Czas trwania
wdrożenia kierunku działania uzależniony jest od możliwości i środków własnych oraz pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021–2027.
Przeprowadzenie każdej z zaplanowanych inwestycji wiąże się ściśle z oddziaływaniem na
środowisko i na ludzi. Oddziaływania te będą występowały zarówno na etapie budowy, jak i na etapie
użytkowania. Jednakże sposób, w jaki prowadzone będą prace jak i kierunek zmian, do których ma
prowadzić dana inwestycja, określają ściśle, z jakimi oddziaływaniami i o jakim charakterze będziemy
mieli do czynienia. Jeżeli nie zostanie wdrożony dokument Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata
2022-2032 to negatywne oddziaływania będą się pogłębiać zwiększając swój zasięg i częstotliwość.
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego będzie wzrastać, dlatego realizacja strategii jest istotna i
konieczna, ze względu na ochronę środowiska.
3.
Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów,
jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu

Obszary cenne przyrodniczo:
Uwarunkowania ochrony środowiska wyznaczane są przede wszystkim ramami prawnymi
określającymi obszary chronione. W granicach gminy Lubsko znajdują się tereny objęte reżimem
Natura 2000.
Wśród cennych przyrodniczo obszarów objętych ochroną wskazuje się na:
1.
Rezerwaty przyrody:
–
–

Rezerwat przyrody „Żurawno”;
Rezerwat przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
Obszary objęte reżimem Natura 2000

–

Uroczyska Borów Zasieckich – kod obszaru PLH080060 – to jeden z najcenniejszych
fragmentów Obszaru Uroczyska Borów Dolnośląskich, na którym występuje aż 21 siedlisk
dyrektywowych, tym cztery priorytetowe; powierzchnia ~43,75 km²;
Mierkowskie Wydmy – kod obszaru PLH080039 – obszar 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”;
Lubski Łęg Śnieżycowy – kod obszaru PLH080065 – niezwykle ciekawy przyrodniczo,
zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do
miasta Lubsko; dominującym siedliskiem jest dobrze wykształcony łęg dębowo-wiązowo-

2.

–

–
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jesionowy, który w partiach bardziej oddalonych od rzeki przechodzi w grąd połęgowy; części
wschodniej występują duże, zwarte płaty śnieżycy wiosennej.
Pomniki przyrody

3.
–

łącznie 6 pomników przyrody – w tym oprócz pojedynczych drzew również grupy drzew.
Użytki ekologiczne

–
–

Bagna przy Rabym Kamieniu;
Nowa Woda.
Obszary chronionego krajobrazu

–
–

30A-Zachodnie okolice Lubska;
30B-Wschodnie okolice Lubska.
Rośliny pod ochroną

4.

5.

6.
–

całkowitą ochroną objęte są:
 śnieżyca wiosenna,
 zawilec gajowy,
 rosiczka okrągłolistna,
 wełnianka pochwowata,
 torfiaki,
 żurawina błotna,
 pióropusznik strusi,
 kalina koralowa,
 lilia złotogłów,
 śnieżyczka przebiśnieg,
 widłak spłaszczony.
– częściową ochroną objęte są:
 pierwiosnka lekarska,
 bagno zwyczajne.
Planowane w ramach strategii przedsięwzięcia nie będą wiązały się z istotnymi przekroczeniami
standardów, jakości środowiska lub intensywnym wykorzystywaniem terenu stąd brak wpływu na
obszary cenne przyrodniczo na ternie gminy.
b)
Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
obszary podlegające ochronie opisane są szczegółowo w pkt. a).
Do krajowego systemu obszarów chronionych na terenie Gminy Lubsko włączono:
Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie Gminy Lubsko występują fragmenty obszarów chronionego krajobrazu, które przyjęte
zostały:
 UCHWAŁĄ NR XXII/326/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7
września 2020 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Wschodnie Okolice
Lubska” oraz
 UCHWAŁĄ NR XXXIX/572/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14
lutego 2022 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Zachodnie Okolice
Lubska”


„Wschodnie okolice Lubska” – obszar o powierzchni 7.907 ha położony w gminach:
Nowogród Bobrzański 729 ha, Żary 240 ha, Jasień 5.438 ha i Lubsko 1.500 ha;
29 | S t r o n a



„Zachodnie okolice Lubska” - obszar o powierzchni 17.536 ha położony w gminach: Brody
8.319 ha, Gubin 8.319 ha, Lipinki Łużyckie 338 ha, Lubsko 4.729 ha, Tuplice 1.139 ha;

Rezerwaty przyrody
Na terenie Gminy Lubsko ochroną rezerwatową objęto 2 obszary cennych przyrodniczo:
1) Rezerwat Przyrody „Żurawno” – położony na terenie gmin Tuplice, Lubsko, Brody; objęty
ochroną na podstawie Rozporządzenia Nr 19 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28 poz. 586 z dn.
27.04.2006 r.), leży w dolinie niewielkiej rzeki Rzeczycy, stanowiąc mozaikę rożnych
środowisk – wodnych, bagiennych, i leśnych. Wśród zajmujących ponad 2/3 rezerwatu
fitocenoz leśnych dominują lasy łęgowe i grądowe. Jeziorko Żurawno zasilane jest przez
dopływający od wschodu niewielki ciek. Na terenie rezerwatu oznaczono 124 gatunki roślin
naczyniowych należących do 51 rodzin. Wśród stwierdzonych gatunków roślin na uwagę
zasługuje przede wszystkim pióropusznik strusi. Na terenie rezerwatu występuje bardzo
bogata fauna reprezentowana przez wiele cennych grup bezkręgowców, ryb, ssaków, płazów
oraz gadów. Powierzchnia gruntów objętych ochroną wynosi 22,88 ha. Celem ochrony jest
zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu leśnego
ekosystemu nizinnego ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
2) Rezerwat Przyrody „Mierkowskie Suche Bory” - położony na terenie gminy Lubsko, objęty
ochroną na podstawie Rozporządzenia Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 31 poz. 649 z dn.
10.05.2006 r.). Rezerwat leży w odległości około 7 km na północny zachód od Lubska,
w całości leży w głębi dużego kompleksu leśnego będącego w zarządzie N-ctwa Lubsko.
Rezerwat stanowi kompleks częściowo odsłoniętych wydm śródlądowych. Na terenie
rezerwatu stwierdzono występowanie zaledwie 26 gatunków roślin naczyniowych należących
do 16 rodzin. Najliczniej reprezentowane rodziny to trawy i złożone, oraz wrzosowate. Na
omawianym terenie stwierdzono występowanie wielu gatunków rzadkich i ginących owadów,
szczególnie w grupie chrząszczy kózkowatych. Powierzchnia gruntów objętych ochroną
wynosi 131,40 ha. Celem ochrony jest zachowanie szerokiego spektrum ekosystemów
borowych, od ubogich muraw napiaskowych i suchych borów porastających kompleks wydm
śródlądowych, po bory świeże i wilgotne, wraz ze specyficzną chronioną fauna i florą.
Do międzynarodowego systemu obszarów chronionych na terenie Gminy Lubsko włączono:
Uroczyska Borów Zasieckich – kod obszaru PLH080060 – to jeden z najcenniejszych fragmentów
Obszaru Uroczyska Borów Dolnośląskich, na którym występuje aż 21 siedlisk dyrektywowych, tym
cztery priorytetowe; powierzchnia ~43,75 km²;
Mierkowskie Wydmy – kod obszaru PLH080039 – obszar 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”;
Lubski Łęg Śnieżycowy – kod obszaru PLH080065 – niezwykle ciekawy przyrodniczo, zwarty
kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do miasta Lubsko;
dominującym siedliskiem jest dobrze wykształcony łęg dębowo-wiązowo-jesionowy, który w partiach
bardziej oddalonych od rzeki przechodzi w grąd połęgowy; części wschodniej występują duże, zwarte
płaty śnieżycy wiosennej
Zagrożenia dla obszarów objętych ochrona zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie
przyrody oraz z prawem międzynarodowym:
Potencjalne zagrożenia wiążą się ze zmianami formy użytkowania gruntów. Bezpośrednim
czynnikiem zagrożenia ostoi może być intensywna penetracja ludzka - np. dla stanowisk roślin
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rzadkich i chronionych. Planowane przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 20152020 nie będą negatywnie oddziaływały na obszary Natura 2000 oraz inne cenne przyrodniczo
obszary znajdujące się na terenie gminy.
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