
Uchwała Nr XXIII/119/2012 
Rady Gminy Nowa Sól  
z dnia 30 maja 2012 r. 

 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowa Sól. 
 

 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
2003r., poz.717z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Sól uchwalonego uchwałą nr XIX/138/2000 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 18 sierpnia 
2000r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowa Sól, zmienionego uchwałą nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Nowa Sól z 
dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól. 
2. Granice obszaru objętego zmianą określone zostały na mapie stanowiącej załącznik nr 2 i nr 3 
do niniejszej uchwały.  
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
a) część tekstowa – załącznik nr 1, 
b) rysunek zmiany studium – załącznik nr 2 i 3, 
c) rysunek jednolity zmiany studium – załącznik nr 4 

 
§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana funkcji: 
1. terenów położonych w obrębie Lubieszów z funkcji rolnej na funkcję osadniczo – rolną, 
2. terenów położonych w obrębie Lubięcin polegająca na korekcie granic istniejącego cmentarza, z 
wydzieleniem terenu pod obsługę parkingową cmentarza oraz powiększenie terenów o funkcji 
produkcyjno-technicznej: przemysł, składy, bazy, budownictwo. 

 
§ 3. Tracą moc ustalenia zawarte w uchwale Nr XIX/138/2000 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 18 
sierpnia 2000r., w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/119/2012  
RADY GMINY NOWA SÓL 
Z DNIA 30 maja 2012 R. 



 
PRZEDMIOT I ZAKRES ZMIAN (1) 
 
     Zgodnie z uchwał ą Nr XXIII/104/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia       
28 maja 2008 r. w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia zmiany 
studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowa Sól, przedmiotem zmiany s tudium jest 
zmiana  przeznaczenia terenu poło żonego w obr ębie Lubieszów        
– działki nr ewid. 242/2 i 242/3 z funkcji produkcy jno – technicznej 
(przemysł, składy, bazy, budownictwo) na funkcj ę mieszkaniow ą 
(zabudowa jednorodzinna), z dopuszczeniem nieuci ążliwej 
działalno ści gospodarczej, w tym usług, jako funkcji 
towarzysz ących funkcji mieszkaniowej. 
 
     Zmiana studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gm. Nowa Sól obejmuj ąca teren poło żony                 
w Lubieszowie, działki nr ewid. 242/2 i 242/3 sporz ądzona została     
w celu doprowadzenia do formalnej zgodno ści dokumentu jakim 
jest studium z opracowywanym jednocze śnie dla tego terenu 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.    
 
     Teren obj ęty zmian ą studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól znaj duje si ę 
poza obszarami specjalnej ochrony, wymienionymi w r ozdziale 
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, p-kt 5 – „Ochrona 
środowiska przyrodniczego”, podp-kt 5.1. „Obszary ob jęte ochron ą 
prawn ą”, ale na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemny ch   
nr 302. 
 
     Zmiany wprowadzone w tek ście wyró żniono drukiem 
wytłuszczonym (kursyw ą). 
 
Ww. zmiana studium została przyj ęta uchwał ą Nr XXX/175/09 Rady 
Gminy Nowa Sól w dniu 24-06-2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT I ZAKRES ZMIAN (2) 
 

Zgodnie z uchwał ą Nr IX/58/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia       
30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyst ąpienia do przyst ąpienia do 
zmiany studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowa Sól w obr ębach: Lubieszów i Lubi ęcin, 
wykonano zmian ę funkcji terenu dla 3 terenów w Lubieszowie i 
terenu w Lubi ęcinie.  

W Lubieszowie na terenach rolnych wprowadzono funkc ję 
osadniczo-roln ą, natomiast w Lubi ęcinie skorygowano granice 
istniej ącego cmentarza, wydzielono teren pod obsług ę parkingow ą 
cmentarza, powi ększono teren o funkcji produkcyjno-technicznej 
/przemysł, składy, bazy, budownictwo/. 

Ustalenia studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól w Lu bieszowie, 
wymagaj ą dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu z 
uwzgl ędnieniem potrzeb mieszka ńców. 

Polityka przestrzenna okre ślona w studium uwarunkowa ń i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Now a Sól w 
Lubi ęcinie w winna wspiera ć rozwój działalno ści produkcyjnej a 
tym samym uznaje si ę za zasadne dokonanie korekty granic 
cmentarza w obszarze okre ślonym w zał ączniku graficznym. 

Oznaczenia funkcji terenów oznaczonych na rysunku 
odpowiadaj ą ustaleniom istniej ącym w tre ści studium bez potrzeby 
wprowadzania zmian. 

 
Ww. zmiana studium została przyj ęta uchwał ą Nr …/…./2012 

Rady Gminy Nowa Sól w dniu ….-2012r. 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.) 
1.2. Uchwała nr IV/24/99 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 1999 r.      

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól. 

 
 
2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

Biuro Planowania Przestrzennego i Usług & MC Spółka z o.o. 
w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 21. 

 
- mgr inż. arch. Teodor Adamus, nr upr. urb. 745/88 

• główny projektant 
- mgr Barbara Polus, nr upr.urb. 890/89 

• zagadnienia społeczno – gospodarcze 
- mgr Edward Gąsior 

• ochrona środowiska, turystyka i wypoczynek  
- mgr Wanda Janowska 
- dr Stanisław Kowalski 

• ochrona dóbr kultury 
- mgr inż. Sylwester Szmigiel 

• komunikacja 
- mgr  inż. Iwona Czaplińska 

• infrastruktura sanitarna, gazownictwo, ciepłownictwo 
- mgr inż. Adam Schmidt 

• infrastruktura elektroenergetyczna 
 
3. CHARAKTERYSTYKA PRAWNA STUDIUM 
 
          Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest podstawowym instrumentem kształtowania polityki 
przestrzennej na obszarze gminy. 
 
W studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z : 
 
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu 



- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 
szczególnych 

- stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym 
stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

- prawa własności gruntów 
- jakości życia mieszkańców 
- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 
 
Dotychczas, politykę przestrzenną gminy określają : 
 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól 

uchwalony uchwałą nr VIII/42/89 Gminnej Rady Narodowej w Nowej Soli     
z dnia 24 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 17, poz. 347 z 1989 r.)              

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorna (zabudowa 
letniskowa) uchwalony uchwałą nr VI/27/91 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 
25 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 6, poz. 58 z 1991 r.), 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jodłów (zabudowa 
letniskowa) uchwalony uchwałą nr VI/28/91 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 
25 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 6, poz. 59 z 1991 r.), 

          Niniejsze studium, zgodnie z dyspozycją ustawy, zawiera uwarunkowania 
i kierunki dalszego rozwoju przestrzennego gminy. Zawarty w studium zakres 
informacji może być wykorzystany nie tylko dla wdrażania polityki 
przestrzennej, ale także dla promocji rozwoju gminy, opracowywania 
programów gospodarczo – inwestycyjnych oraz ofert lokalizacyjnych 
adresowanych do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. 
Ponadto, studium stanowi podstawę do negocjacji warunków wprowadzenia 
programów wojewódzkich i rządowych do planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego oraz do podejmowania bieżących decyzji 
administracyjnych.  
          Studium uchwalone przez radę gminy nie jest przepisem gminnym             
i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy                 
i zagospodarowania terenu. Jest natomiast podstawą do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są 
wprowadzane do obiegu prawnego poprzez plany miejscowe, a zarząd gminy 
każdorazowo bada spójność projektu planu miejscowego z polityką przestrzenną 
gminy określoną w studium.  
 
 
4. CZĘŚCI SKŁADOWE STUDIUM 
 
4.1.   Część opisowa 
 

• informacje wprowadzające 



• diagnoza istniejącego stanu zagospodarowania  
• uwarunkowania rozwoju 
• kierunki zagospodarowania przestrzennego 
• dokumentacja formalno – prawna, 

  
4.2. Część graficzna 
 

• ocena stanu zagospodarowanie terenu – stan 2000 r,    skala 1 : 10 000 
• uwarunkowania rozwoju,    skala 1 : 10 000 
• kierunki zagospodarowania przestrzennego,    skala 1 : 10 000 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  DIAGNOZA 
ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. POŁOŻENIE GMINY 
 
          Gmina Nowa Sól położona jest w południowo – wschodniej części 
województwa lubuskiego w powiecie nowosolskim, sąsiaduje : 
 

- od wschodu z gminą miejsko – wiejską Sława i gminą wiejską 
Siedlisko, 

- od południowego – wschodu z gminą miejsko – wiejską Bytom 
Odrzański, 

- od południa z gminą miejsko – wiejską Nowe Miasteczko, 
- od zachodu z gminą miejsko – wiejską Kożuchów,  
- od północy z gminami wiejskimi : Otyń, Bojadła, Kolsko. 

 
Obszar gminy Nowa Sól graniczy od wschodu, południa i zachodu z terenami 
miasta Nowa Sól. 
 

Odległość siedziby gminy m. Nowa Sól od : 
 

- stolic województwa lubuskiego 
• Gorzowa Wlkp.ok. 135 km 
• Zielonej Góry ok. 23 km 

- ośrodków ponadwojewódzkich (nauka akademicka, wyspecjalizowane 
zakresy obsługi międzywojewódzkiej, centra targowo – kongresowe) 
• Poznania ok. 130 km 
• Szczecina ok. 255 km 
• Wrocławia ok. 125 km 
• Warszawy ok. 400 km 
• Berlina ok. 200 km 

- przejść granicznych w : 
• Gubinie ok. 79 km 
• Olszynie ok. 90 km 
• Łęknicy ok. 97 km 
• Przewozie ok. 76 km 
• Zgorzelcu ok. 94 km 

 
 
2. HISTORIA GMINY 
 
          Obszar gminy Nowa Sól położony był w dzielnicy śląskiej, a od połowy 
XIII wieku w granicach księstwa głogowskiego. Dzisiejsza stolica gminy      
Nowa Sól ma późną metrykę – jako miasto zaistniała dopiero w XVIII wieku – 
podległość administracyjna terenu związana zatem była z innymi ośrodkami.    



W XII wieku obszar gminy należał do kasztelanii bytomskiej, a w XIII w części 
także            do kożuchowskiej i tarnowskiej (Tarnów Jezierny). 
Gdy w XIV wieku powstały okręgi (dystrykty), obszar ten znalazł się                 
w okręgach Sława i Kożuchów. W nowszych czasach, aż do lat pięćdziesiątych 
XX wieku, należał do powiatu kożuchowskiego.  
          Obszar gminy podzielony jest nurtem Odry. Terytorialnie większa jest  
część wschodnia, prawobrzeżna, bardziej zalesiona. Większe zagęszczenie osad 
występuje po zachodniej stronie rzeki. Gęstość zasiedlenia w średniowieczu        
i wcześniej była znaczna, z pewną jego przewagą po zachodniej stronie Odry. 
Materiały Archeologicznego Zdjęcia Polski potwierdzają obecność                     
w średniowieczu następujących miejscowości : Ciepielów, Jodłów, Lelechów, 
Lipiny, Lubieszów, Nowe Żabno, Przyborów, Rudno, Stany, Stary Staw, Stawy, 
Wrociszów. W źródłach pisanych najwcześniej udokumentowany jest Lubięcin, 
wzmiankowany w 1201 roku jako wieś z kościołem. Rudno wymienione w 1261 
roku ma ponadto kościół z drugiej połowy XIII wieku. Z 1295 roku pochodzą 
wzmianki o Kiełczu, Lubieszowie i Wrociszowie.  
          W XIII wieku nastąpił proces komasacji gruntów uprawnych i regulacji 
przestrzennych wsi, wcześniej funkcjonujących w postaci drobnych osad 
rozproszonych. W wyniku takich regulacji powstały wówczas następujące 
miejscowości : Chełmek, Ciepielów, Dąbrówno, Jodłów, Kiełcz, Lipiny, 
Lubięcin, Lubieszów, Nowe Żabno, Przyborów, Rudno, Stare Żabno.                
W nazwach tych wsi, przeinaczonych przez Niemców, tkwi źródłosłów polski. 
Obok starych, reformowanych osad powstały nowe, zakładane na pustkowiach, 
bądź na leśnych karczunkach, w oparciu o obcy element etniczny. Do takich wsi 
należą zapewne Buczków, Jeziorna, Lelechów, Stany, Stara Wieś i Wrociszów.  
          Nie wiadomo co decydowało o nadaniu wsi określonego planu. Nie licząc 
osad folwarcznych, najczęściej amorficznych w układzie przestrzennym, 
występują cztery typy rozplanowania : dwie owalnice, siedem ulicówek, sześć 
rzędówek i cztery wielodrożnice. Te ostatnie wykształciły się w wielodrożne 
plany w procesie rozwoju przestrzennego, a pierwotnie mogły być owalnicami 
bądź ulicówkami.  
          Do XIII wieku wszystkie miejscowości należały do dóbr książęcych.       
W miarę czasu niektóre wsie książę oddawał w lenno rodom rycerskim. Źródła 
średniowieczne informują, o Vchonknechtach jako właścicielach Ciepielowa       
i Kalkreuthach, władających Lubieszowem. Już w średniowieczu powstała 
wielka majętność Carolath (Siedlisko), przeobrażona w nowszych czasach         
w majorat Carolath – Schőnaich. Do tych dóbr należały Dąbrowno, Lipiny, 
Rudno, Stany i folwark Drogoniów. W czasach nowszych Kiełcz i Stare Żabno 
były własnością miasta Nowej Soli.  
 
 
 
 



3.  FUNKCJE GMINY 
 
Funkcje określono w oparciu o strukturę użytkowania gruntów i zatrudnienie.  
(źródło : Województwo Lubuskie w 1998 r. Urząd Statystyczny w Zielonej 
Górze) 

Użytkowanie gruntów 
 

- powierzchnia użytków rolnych w gminie : 
 ogółem 6.288 ha tj. 35,7 % powierzchni ogólnej gminy  

w tym użytkowanie gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych : 
 ogółem 4.674 ha tj. 90 % powierzchni ogólnej w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych 
tj. 74,3 % powierzchni użytków rolnych w gminie 

- powierzchnia lasów w gminie: 
 ogółem 9.635 ha       tj. 54,7 % powierzchni ogólnej gminy 

w tym lasy w indywidualnych gospodarstwach rolnych : 
 ogółem 220 ha tj. 4 % powierzchni ogólnej w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych 
tj. 2 % powierzchni ogólnej lasów w gminie 

 
Zatrudnienie  (pracujący w gospodarce narodowej) 
 
            Ogółem w gminie                                     649 osób 
            w tym : 
                        - przemysł                                     384 osoby 
                        - budownictwo                                24 osoby 

- rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo  49 osób 
- usługi                                          185 osób 
- inne                                                 7 osób 

 
Zatrudnienie w rolnictwie w gospodarstwach indywidualnych (opłacający 
składki ubezpieczenia rolniczego z terenu gminy) 

ogółem          174 osoby 
 

Funkcje : 
- podstawowe 

• przemysł – drzewny 
• rolnictwo 

 

 
- uzupełniające 

• usługi 
• leśnictwo 
• turystyka, wypoczynek 



Podstawowym źródłem utrzymania ludności gminy jest praca poza rolnictwem   
z której utrzymuje się ok. 65 % ludności gminy. Wpływ na taką sytuacje ma 
bliskość miasta Nowej Soli oraz dobra dostępność komunikacyjna z pobliskimi 
ośrodkami miejskimi.  
 
 
4. SIEĆ OSADNICZA 
 
Sieć osadniczą gminy tworzą : 

• wsie sołeckie      18 
• wsie pozostałe      1 
• przysiółki             4 
• leśniczówki          2 

 
Charakterystyka struktury wiejskiej sieci osadniczej  

w oparciu o wielkości jednostek osadniczych  
(liczba ludności wg stanu na 31.12.1999 r. z Urzędu Gminy Nowa Sól.) 

 
• jednostki osadnicze o zaludnieniu do 100 osób 

Stary Staw 82 
Lelechów 68 
Stawy 55 
Jodłów 52 
Buczków 45 
Jeziorna 43 
Okopiec 30 
Radosławice 24 
Drogoniów 15 
Józefów 13 

 
• jednostki osadnicze o zaludnieniu od 100 – 200 osób 

Dąbrowno 120 
Stara Wieś 132 
Ciepielów 168 

 
• jednostki osadnicze o zaludnieniu od 200 – 500 osób 

Wrociszów 229 
Nowe Żabno 285 
Stany 303 
Lipiny 448 
Chełmek 463 

 



• jednostki osadnicze o zaludnieniu od 500 – 800 osób 
Rudno 513 
Lubieszów 624 
Lubięcin 725 
Kiełcz 786 

 
• jednostki osadnicze o zaludnieniu powyżej 1000 osób 
                     Przyborów                  1.283 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że wsie o liczbie ludności : 
- do 100            osób skupiają 6,6 % ludności gminy, 
- od 100 – 200  osób skupiają 6,5 % ludności gminy, 
- od 200 – 500  osób skupiają 26,5 % ludności gminy, 
- od 500 – 800  osób skupiają 40,7 % ludności gminy 
- powyżej 1000 osób skupiają 19,7 % ludności gminy 
Sieć osadnicza gminy charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Wynika     
to z przewagi małych wsi i ma niekorzystny wpływ na kształtowanie warunków 
socjalno – bytowych mieszkańców gminy.  
 
Hierarchia ośrodków sieci osadniczej 
 
- siedziba gminy : miasto Nowa Sól (Gmina o statusie miejskim, 

administracyjnie wyłączona z obszaru Gminy wiejskiej Nowa Sól), ośrodek   
o znaczeniu podregionalnym, stanowi centrum administracyjno – usługowe 
dla całego obszaru gminy ; 

- ośrodki podstawowe z pełnym zakresem usług :  
     Lubięcin, Przyborów; 
- ośrodki podstawowe z niepełnym zakresem usług : 

Lipiny – Stany, Lubieszów, Kiełcz; 
- ośrodki elementarne : wsie pozostałe 
 
Strefa bezpośredniej obsługi ośrodka : 
 
- gminnego miasta Nowej Soli wsie : 

• Rudno 
• Ciepielów 
• Nowe Żabno 
• Stara Wieś 

 
- podstawowego Lubięcin wsie : 

• Lubięcin 
• Buczków 



• Chełmek 
• Jeziorna 
• Dąbrowno 
• Jodłów 
• Józefów 

 
- podstawowego Przyborów wsie : 

• Przyborów z przysiółkami 
 
- podstawowego z niepełnym zakresem usług Lipiny – Stany wsie : 

• Lipiny 
• Stany 

 
- podstawowego z niepełnym zakresem usług Lubieszów wsie : 

• Lubieszów 
• Stary Staw 
• Wrociszów 
• Lelechów 

 
- podstawowego z niepełnym zakresem usług Kiełcz wsie : 

• Kiełcz 
 

 
5. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 
 
5.1 Podstawowe informacje o gminie 
 
      (źródło : województwo Lubuskie w 1998 r. Urząd Statystyczny      
                                                                            w Zielonej Górze) 
 
Gmina Nowa Sól jest gminą o statusie wiejskim z siedzibą w mieście Nowa Sól.  
 
Podział terytorialny gminy obowiązujący na dzień 31 grudnia 1999 r. 
 
a) wsie (jednostki osadnicze): 23 
b) sołectwa  -   18 

- Buczków 
- Chełmek 
- Ciepielów 
- Dąbrowno 
- Jeziorna 
- Jodłów 



- Kiełcz 
- Lelechów 
- Lipiny 
- Lubieszów 
- Lubięcin 
- Nowe Żabno 
- Przyborów 
- Rudno 
- Stany 
- Stara Wieś 
- Stary Staw 
- Wrociszów 

 
c) przysiółki  -  4 

- Okopiec 
- Józefów 
- Drogoniów 
- Radosławice 

 
d) wsie pozostałe  -  1 

- Stany 
 
e) leśniczówki  -  2 

- Odra 
- Porębów 

Obszar gminy 
 
                      Powierzchnia ogólna gminy     -   17.621 ha 
                      w tym : 
                                   użytki rolne                                              35,7 % 
                                   lasy                                                           54,7 % 
                                   pozostałe tereny, nieużytki i zabudowane  9,6 % 
 
Użytkowanie gruntów 
 

w tym  
użytki rolne 

 
Powierzchnia 
ogólna gminy razem grunty 

orne 
sady łąki pastwis-

ka 

 
lasy 

Pozostałe 

w hektarach 
17.621 6.288 4.431 15 1.439 403 9.635 1.698 

 
 
 



Ludność gminy : 
 

- ogółem 6.373 
- mężczyzn 3.136 
- kobiet 3.237 
- osób na 1 km²      36 
- przyrost naturalny w promilach        1,71 
- saldo migracji -    20 

 
Rynek pracy : 
 
- pracujący w gospodarce narodowej ogółem ⁿ)      649 osób 
- stopa bezrobocia                                                      21,1 % 
 
ⁿ)  bez jednostek : osób  fizycznych   prowadzących   działalność   gospodarczą, 

spółek   cywilnych   w   których   liczba   zatrudnionych   jest 
mniejsza niż 5 osób, rolników indywidualnych. 

 
Podmioty gospodarcze według sektorów zarejestrowanych w systemie 
KRUPGN – REGON : 
- ogółem                      373 
   w tym  sektory : 
               publiczny          1 
               prywatny       372 
 
Budżet gminy : 
 
                         -  dochody   6.959,2 tys. zł. 
                         -  wydatki    6.734,9 tys. zł. 
 

Wykaz sołectw  
i miejscowości położonych na ich obszarze 

 
Lp. Nazwa 

sołectw 
Miejscowość 
położona na 

obszarze sołectwa 

Rodzaj  
miejscowości 

GMINA NOWA SÓL 
1. Buczków Buczków wieś 
2. Chełmek Chełmek wieś 
3. Ciepielów Ciepielów wieś 
4. Dąbrowno Dąbrowno  

Okopiec 
wieś 
przysiółek 

5. Jeziorna Jeziorna wieś 



6.  Jodłów Jodłów 
Józefów 

wieś 
przysiółek 

7. Kiełcz Kiełcz wieś 
8. Lelechów Lelechów wies 
9. Lipiny Drogoniów 

Lipiny 
przysiółek 
wieś 

10. Lubieszów Lubieszów wieś 
11. Lubięcin Lubięcin 

Radosławice 
Stawy 

wieś 
przysiółek 
wieś 

12. Nowe Żabno Nowe Żabno wieś 
13. Przyborów Odra 

Porębów 
Przyborów 

leśniczówka 
leśniczówka 
wieś 

14. Rudno Rudno wieś 
15. Stany Stany wieś 
16. Stara Wieś Stara Wieś wieś 
17. Stary Staw Stary Staw wieś 
18. Wrociszów Wrociszów wieś 

 
 
5.2 Ludno ść i zatrudnienie 
 
Ludność 
 
Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w 1998 r.  
(źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze) 
 

Stan ludności gminy ogółem        6.373 osób 
                            w tym : 
                                         -  mężczyzn                        3.136 osób 
                                         -  kobiet                              3.237 osób 

 
 

Wyszczególnienie 
w liczbach 

bezwzględnych 
na 1000  
ludności 

małżeństwa 35 5,45 
urodzenia żywe 76 11,83 
zgony ogółem 65 10,12 
przyrost naturalny 11 1,71 

 
 
 



Migracja ludno ści : 
 
- napływ   74 osoby w tym z zagranicy 1 osoba, 
- odpływ   94 osoby w tym za granicę   - 
- saldo migracji wyniosło  - 20 osób 
 
Ludność według płci i wieku w gminie w 1998 r. 
(źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Departament Badań 
Demograficznych). 
 

w tym ogółem 
mężczyźni kobiety 

 
Wiek 

osób % osób % osób % 
Gmina 6.373 100,0 3.136 100,0 3.237 100,0 
Wiek przedprodukcyjny 1.926 30,2 973 31,0 953 29,4 
Wiek produkcyjny 3.567 56,0 1.893 60,4 1.674 51,7 
Wiek poprodukcyjny 880 13,8 270 8,6 610 18,9 

 
W województwie lubuskim (1998 r.) : 
 

- wiek przedprodukcyjny 27,2 % ogółu ludności województwa 
- wiek produkcyjny 60,1 % ogółu ludności województwa 
- wiek poprodukcyjny 12,7 % ogółu ludności województwa 

 
 
Struktura wieku ludno ści ( 31.12.1998 r.) 
 

Ludność gminy ogółem 6.373 osób 100,0 % 
 

w tym wiek 
               0  -  2 lat 
               3  -  6 lat 
               7  -  14 lat 
             15  -  17 lat 
             18  -  64 lat mężczyzn 
             18  -  59 lat kobiety 
       65 lat i więcej mężczyzn 
         60 lat i więcej kobiety 

 
253 
369 
911 
393 

1.893 
1.674 
270 
610 

 
3,9 
5,8 
14,3 
6,2 
29,7 
26,3 
4,2 
9,6 

 
 
 
 



Bezrobocie 
 

lata  
Wyszczególnienie 1997 1998 

Ogółem w gminie 
w tym :      kobiety 
stopa bezrobocia w % 

606 
      381 

19,2 

669 
      407 

21,1 
 
źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 
Obciążenie demograficzne 
 
Ilość osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
         - w gminie                                                               78,7 
         - w województwie lubuskim                                   67,1 
         - w gminach wiejskich województwa lubuskiego  73,3 
 
Zatrudnienie pracujące w gospodarce narodowej  
(źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze dane 1998 r.) 
 

Ogółem w gminie 
w tym  

649 n ) osób 

-    przemysł 
- budownictwo 
- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
- usługi 
- inne 

  384 osoby 
24 
49  
185  
7   

ⁿ) bez  jednostek  osób  fizycznych   prowadzących  działalność  gospodarczą, 
spółek cywilnych, w których liczba pracujących wynosi 5 i mniej osób oraz bez 
rolników indywidualnych. 

 
Rozmieszczenie ludności w gminie 

(źródło : Urząd Gminy Nowa Sól – 1999 r.) 
 
 

 
Nazwa wsi 

Liczba 
ludności 

 
Zameld. 

 
Wymeld. 

 
Urodz. 

 
Zgony 

 
Ciepielów 168 - 1 4 1 
Nowe Żabno 285 11 7 4 6 
Stara Wieś 132 1 - - 3 
Kiełcz 786 13 8 7 6 
Przyborów 1.283 26 7 9 15 



Lubieszów 624 19 7 7 2 
Rudno 513 12 4 9 5 
Lelechów 68 8 2 - 1 
Stary Staw 82 1 4 1 2 
Wrociszów 229 2 9 2 4 
Lipiny 448 8 12 9 11 
Stany 303 6 1 2 - 
Chełmek 463 13 - 6 1 
Lubięcin 725 4 4 9 9 
Drogonów 15 2 - - 2 
Okopiec 30 - - - 1 
Buczków 45 - 3 - 1 
Dąbrowno 120 2 3 3 - 
Jodłów 52 - - 1 1 
Jeziorna 43 - - - 2 
Józefów 13 - - - - 
Radosławice 24 - - - - 
Stawy 55 6 - 2 - 

 
Ogółem 

 
6.506 

 
134 

 
72 

 
75 

 
73 

 
 

5.3 Infrastruktura społeczna 
 
Oświata 
 
Przedszkola 
Przedszkole Samorządowe w Lubięcinie 
 
                    liczba dzieci          -   35 
                    liczba opiekunów  -    3 
                    obsługa                  -    2 
 
Szkoły podstawowe 
 
 
Lp 

Lokalizacja 
w 

miejscowości 

 
Nazwa 

Liczba 
od- 

działów 

Liczba 
ucz- 
niów 

Liczba 
nauczy

cieli 

Średnia 
uczniów 

na 
oddział 

Miejscowości 
należące do 

obwodu  
i szkoły 

1. Kiełcz Szkoła 
podstawowa 

 
6 

 
73 

 
9 

 
12 

Kiełcz 
Ciepielów 
Nowe Żabno 
Stara Wieś 



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubięcin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła 
podstawowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
212 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lubięcin 
Chełmek 
Stawy 
Józefów 
Buczków 
Jeziorna 
Dąbrowno 
Jodłów 
Drogoniów 
Okopiec 
Radosławice 

3. Lipiny Filia szkoły 
podstawowej 
w Lubięcionie 

3 31 3 10 Lipiny 
Stany 
 

4. Lubieszów Szkoła 
podstawowa 

7 125 12 18 Lubieszów 
Lelechów 
Stary Staw 
Wrociszów 
Rudno 

5. Przyborów Szkoła 
podstawowa 

8 123 11 15 Przyborów 

 Gmina Szkoły 
podstawowe 

36 564 56 73 23 miejsco-
wości 

 
W granicach gminy nauczanie podstawowe prowadza 4 szkoły podstawowe        
i 1 filialna do których łącznie uczęszcza 564 uczniów. Dzieci w wieku szkoły 
podstawowej z miejscowości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania 
miasta Nowej Soli uczęszczają do szkół podstawowych w mieście : 
           Nr 4 w Nowej Soli z Rudna                 – droga do szkoły ok. 2 km 
           Nr 5 w Nowej Soli z : Ciepielowa       – droga do szkoły ok. 6 km 
                                               Nowego Żabna – droga do szkoły ok. 4 km 
                                               Starej Wsi         - droga do szkoły ok. 2 km 
 
Gimnazjum 
    
          W pierwszym roku działalności do gimnazjum w Lubięcinie uczęszcza        
40 uczniów do 2 klas. Obwód obejmuje wszystkie miejscowości leżące              
w granicach Gminy Nowa Sól.  
  
Zdrowie 
 
          Na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubięcinie. 
Został zbudowany przez mieszkańców gminy w czynie społecznym,                
jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w gestii starostwa powiatowego.  



W 1998 r. personel służby zdrowia Gminy Nowa Sól : 1 lekarz, 1 lekarz 
dentysta. W przeliczeniu na gminę wiejską i na 10 tys. mieszkańców liczba 
lekarzy wyniosła 1,6 przy średniej dla gmin wiejskich. 4,4 lekarzy, 1,6 lekarzy 
dentystów i 15,4 pielęgniarek.  
Mieszkańcy gminy korzystają z opieki zdrowotnej w mieście Nowej Soli.        
Na terenie gminy brak opieki. 
 
Obiekty sakralne 
 
Kościoły wyznania rzymsko – katolickiego we wsiach : Przyborów, Rudno, 
Lubięcin. 
Kaplice : Kiełcz, Lipiny, Stany, 
Cerkiew prawosławna w Lipinach. 
 
Cmentarze znajdują się we wsiach : Ciepielów, Nowe Żabno, Kiełcz, 
Przyborów, Lubieszów, Rudno, Lelechów, Stary Staw, Wrociszów, Lipiny, 
Stany, Lubięcin, Jeziorna. 
 
 
K u l t u r a 
 
Biblioteki 
 
Na terenie gminy funkcjonuje 11 obiektów w tym : biblioteki, filie oraz punkty 
biblioteczne. Na koniec 1998 r. było zarejestrowanych 862 czytelników. Łączny 
księgozbiór wynosił 32.334 woluminów, a liczba wypożyczeń 17.954. 
Na 1 mieszkańca gminy przypada ok. 5 woluminów. Liczba wypożyczeń          
na 1 czytelnika wyniosła 21. Jest to poziom wypożyczeń w gminach wiejskich 
województwa lubuskiego, który wynosi 22.  
 
Świetlice 
 
Świetlice wiejskie w miejscowości : Ciepielów, Rudno, Dąbrowno i Jodłów. 
Sale wiejskie w miejscowościach :  Jeziorna, Lubięcin, Stany, Lipiny, 

Wrociszów, Lelechów, Lubieszów, 
Przyborów, Kiełcz, Nowe Żabno.  

Kluby w miejscowościach : Przyborów, Lubięcin.  
 
 
H a n d e l 
 
Obiekty handlowe w poszczególnych wsiach : 

• Lubieszów                   3  



• Przyborów                 19 
• Rudno                          5 
• Lubięcin                    16 
• Kiełcz                        10 
• Nowe Żabno                3 
• Jodłów                         1 
• Wrociszów                  4 
• Stara Wieś                   3 
• Lipiny                          7 
• Stany                            1 
• Chełmek                      2 
• Stawy                           1 
• Jeziorna                       2 
• Józefów                       1 

 
Hurtownie zlokalizowane są w następujących wsiach : Lubięcin, Przyborów, 
Lubieszów.  
Na terenie gminy występuje duża działalność związana z handlem obwoźnym. 
 
Gastronomia 
 
Lokalizacja w następujących miejscowościach : 
• Lubięcin – Zajazd we „Młynie”, bar „Zagłoba”, punkt gastronomiczny. 
• Jodłów – „Cypel” i punkt gastronomiczny, restauracja „Jodłowy Dworek” 
• Lubieszów – bar „Zbyszko” 
• Rudno – kawiarnia 
• przy trasie Lipiny – Lubięcin – parking leśny z punktem gastronomicznym 
• Wrociszów – punkt gastronomiczny 
• Józefów – kawiarnia 
 
Poczta 
 
Placówki Urzędów Pocztowo – Telekomunikacyjnych w miejscowościach : 
• Lubięcin, 
• Lipiny. 
 
Straż pożarna 
 
Ochotnicza Straż Pożarna jest w miejscowościach : 
• Przyborów, 
• Lubięcin. 



Działalność usługowa 
 
Lp. Lokalizacja Liczba ⁿ) 

zakładów usługowych 
1. Lubieszów 18 
2. Przyborów 34 
3. Rudno 20 
4. Lubięcin 17 
5. Kiełcz 18 
6. Nowe Żabno 14 
7. Jodłów 2 
8. Wrociszów 9 
9. Stary Staw 2 
10. Stara Wieś 7 
11. Lipiny 6 
12. Stany 9 
13. Chełmek 10 
14. Buczków 3 
15. Stawy 2 
16. Jeziorna 1 
17. Lelechów 4 
18. Dąbrowno 2 
19. Radosławice 2 
20. Ciepielów 1 
 
ⁿ) w liczbie zakładów usługowych znajduje się działalność związana z handlem 
obwoźnym. 
 
Zakres usług obejmuje następujące rodzaje działalności : 

- ogólno - budowlana 
- konserwacja urządzeń melioracyjnych 
- transportowa 
- stolarstwo 
- ślusarstwo 
- zgrzewanie folii 
- garbowanie skór 
- instalatorstwo elektryczne 
- studniarstwo 
- mechanika pojazdowa 
- szewc 
- elektromechanika 
- ciesielska 
- wyrób nagrobków 



- metaloplastyka 
- sztukatorstwo 

 
Działalność produkcyjna 
 
 
Lp. 

 
lokalizacja 

 
rodzaj działalności 

 

1. Lubieszów wytwarzanie materiałów budowlanych, produkcja figur 
ogrodowych, wyrób okuć mosiężnych, produkcja 
opakowań foliowych. 

2. 
 
 
3. 

Rudno 
 
 
Kiełcz 

przetwórnia drewna, produkcja materiałów budowlanych, 
produkcja wyrobów z drewna, 
 
produkcja figur gipsowych, produkcja w zakresie 
przetwórstwa spożywczego, wyroby ze skóry i drewna. 

4. Wrociszów produkcja odzieży ochronnej 
5. Stara Wieś produkcja drzewna z trocin 
6. Przyborów produkcja konfekcji lekkiej, 
7. Lelechów produkcja z tworzyw sztucznych 
8. Lipiny produkcja szczotek do myjni samochodowych 
9. Stary Staw produkcja wyrobów z kamienia i ozdób z drewna 
 
 
5.4 Zasoby mieszkaniowe 
 

(źródło : Województwo Lubuskie w 1988 r. Urząd Statystyczny w Zielonej  
               Górze).  

 
Zasoby mieszkaniowe w gminie Nowa Sól ogółem : 
- mieszkania 

liczba osób / 1 mieszkanie 
średnia dla województwa lubuskiego 
średnia dla gmin wiejskich w województwie 
lubuskim 

1.558 
       4,09 
       3,31 
       3,73 

- izby 
liczba osób / 1 izbę 
średnia dla województwa lubuskiego 
średnia dla gmin wiejskich w województwie 
lubuskim 

6.790 
       0,94 
       0,90 
       0,92 
 

 
- powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m² 128,5 
- powierzchnia użytkowa mieszkania / 1 osobę w m²   20,2 



- średnia dla województwa lubuskiego   18,9 
- średnia dla gmin wiejskich w województwie lubuskim   20,1 

 
Warunki zamieszkania w gminie Nowa Sól rozpatrywane wg wyżej 
przedstawionych wskaźników odbiegają od średnich dla województwa i gmin 
wiejskich. Zwłaszcza zagęszczenie na izbę i mieszkanie ocenia się na 
niekorzyść gminy. Natomiast w gminie lepszy jest wskaźnik powierzchni 
użytkowej mieszkania / 1 osobę w m². 
 
Zasoby komunalne na terenie gminy 
(źródło : Urząd Gminy Nowa Sól). 
 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Rodzaj zabudowy 

Stan 
techniczny 

 
Wiek 

 
1. Dąbrowno 2 budynki wielorodzinne 

1 zagroda 
średni 
średni 

przed 1945 r. 
przed 1945 r. 

2. Jeziorna 1 zagroda zły 80 lat 
3. Lubieszów 1 budynek  wielorodzinny średni 80 lat 
4. Drogoniów 1 budynek wielorodzinny średni 80 lat 
5. Chełmek 1 budynek wielorodzinny 

1 zagroda 
średni 

zły 
80 lat 
80 lat 

6. Okopiec 1 budynek jednorodzinny średni 14 lat 
7. Lipiny 2 budynki wielorodzinne średni 80 lat 
8. Kiełcz 2 budynki wielorodzinne średni 80 lat 
9. Przyborów 1 budynek wielorodzinny średni 80 lat 
10. Lubięcin 4 budynki jednorodzinne dobry 4 lata 
 
Mieszkania w domach wielorodzinnych sprzedane przez Urząd Gminy 
osobom fizycznym 
(źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze) 
 

- mieszkania    4 
- powierzchnia użytkowa mieszkań w m² 253 
- wartość sprzedanych mieszkań w tys. zł.    67,8 
- przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m²   63,3 

 
Mieszkania oddane do użytku w 1998 r. 

- mieszkania    6 
- izby   28 
- powierzchnia użytkowa mieszkań w m² 775 
- przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m² 192,2 



Ruch budowlany 
 
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1998 r. 
 
 
Lp. 

 
Miejscowość 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

Inne inwestycje  
Ogółem 

 
1. Lubieszów 

 
5 6 11 

2. Ciepielów 
 

1 2 3 

3. Stara Wieś 
 

4 3 7 

4. Przyborów 
 

3 7 10 

5. Jeziorna 
 

6 (letniskowe) 1 7 

6. Jodłów 
 

4 (letniskowe) 2 6 

7. Lipiny – Stany 
 

- sieć wodoc. 1 

8. Lipiny 
 

1 1 2 

9. Stany 
 

1 3 4 

10. Kiełcz 
 

1 6 7 

11. Stary Staw 
 

1 3 4 

12. Rudno 
 

1 6 7 

13. Chełmek 
 

1 (adaptacja) 3 4 

14. Buczków 
 

- 1 1 

15. Wrociszów 
 

1 3 4 

16. Nowe Żabno 
 

1 4 5 

17. Lubięcin 
 

- 1 1 

18. Dąbrowno Adapt. strychu na 
mieszkanie 

1 2 

19. Józefów 1 (letniskowy) 1 2 
 

                     
                       Gmina 

 
33 

 
55 

 
88 
 

 



- pozwolenia na budowę i liczba obiektów oddanych do użytku w 1998 r. 
 

 
Pozwolenia na budowę 

Liczba obiektów  
oddanych do użytku 

 
 
Lp 

 
 

Miejscowość budown. 
mieszkan. 

inne 
inwestycje 

 
ogółem 

budown. 
mieszkan. 

inne  
inwestycje 

 
ogółem 

 
1. 

 
Lubieszów 

 
5 

 
3 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2. 

 
Ciepielów 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3. 

 
Stara Wieś 

 
3 

 
2 

 
5 

 
- 

 
2 

 
2 

 
4. 

 
Przyborów 

 
2 

 
4 

 
6 

 
2 

 
- 

 
2 

 
5. 

 
Jeziorna 

 
6 (letnisk) 

 
- 

 
6 

 
4 

 
- 

 
4 

 
6. 

 
Jodłów 

 
5 (letnisk) 

 
- 

 
5 

 
2 

 
- 

 
2 

 
7. 

 
Lipiny 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
8. 

 
Stany 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
- 

 
2 

 
9. 

 
Kiełcz 

 
8 

 
3 

 
11 

 
1 

 
- 

 
1 

 
10. 

 
Stary Staw 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11. 

 
Rudno 

 
6 

 
3 

   
9 

 
2 

 
- 

 
2 

 
12. 

 
Chełmek 

 
1 

 
2 

 
3 

 
- 

 
1 

 
1 

 
13. 

 
Buczków 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14. 

 
Wrociszów 

 
1 

 
3 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15. 

 
Nowe Żabno 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
16. 

 
Lubięcin 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
17. 

 
Dąbrowno 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18. 

 
Józefów 

 
1 (letnisk) 

 
1 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

               
     Gmina 

 
41 

 
28 

 
69 

 
15 

 
7 

 
22 
 

 
 
 



- Obrót nieruchomościami w latach 1997 i 1998 r. 
Ilość transakcji w obrocie gruntami budowlanymi o powierzchni powyżej      
4 arów.  
 

1. Jodłów 18 
2. Jeziorna 21 
3. Przyborów  3 
4. Lubięcin  2 
5. Lubieszów  1 
6. Kiełcz  3 
7. Rudno  1 

 
 
                                 Gmina                      49 
 
W gminie Nowa Sól w 7 miejscowościach, w okresie ostatnich 2 lat, 
zarejestrowano 49 transakcji w obrocie gruntami rolnymi o powierzchni 
powyżej 4 arów. 
 
 

5.5 Przemysł 
 

Zakłady przemysłowe na terenie gminy 
 

Lp Lokalizacja Zakład Profil produkcji Zatrudnienie 
w osobach 

1. Kiełcz WELTON przetwórstwo drzewa 120 
2. Przyborów 2 zakłady 

drzewne 
przetwórstwo drzewa łącznie 35 

3. Lubięcin ZEFAM 
 
 

STELMET 
 
 

FENIX - WOD 

Oddział Zielonogórskiej 
Fabryki Mebli 

 
produkcja wyrobów z 

drewna 
 

konserwacja drewna 

120 
 
 

100 
 
 

30 
4. Stara Wieś Odlewnia Kodr  50 w tym  

40 osób 
dojeżdża 

 
źródło : Urząd Gminy Nowa Sól 
 
 



5.6   Rolnictwo  
 
Użytkowanie gruntów 
 
         Powierzchnia ogólna gminy Nowa Sól w granicach administracyjnych 
wynosi 17,621 ha, w tym : 
 

• użytki rolne 
• lasy 
• pozostałe 

6,288 ha, 
9,635 ha, 
1,698 ha 

35,7 % 
54,7 % 
  9,6 % 

 
        W poszczególnych sołectwach struktura użytkowania gruntów przedstawia 
się następująco : 
 

w tym : 
struktura w % 

 
Lp 

 
Sołectwo 

Powierzchnia 
ogółem 
w ha użytki rolne lasy Pozostałe 

1. Buczków 486 28 68,0 3,2 
2. Chełmek 1012 33,9 60,8 5,3 
3. Ciepielów 296 84,1 5,4 10,5 
4. Dąbrowno 366 67,8 25,4 6,8 
5. Jeziorna 1079 11,9 83,0 5,1 
6. Jodłów 506 17,0 77,1 5,9 
7. Kiełcz 1076 35,2 51,0 13,8 
8. Lelechów 425 58,1 33,7 8,2 
9. Lipiny + Stany 2140 89,4 1,4 9,2 
10. Lubieszów 727 66,7 24,2 9,1 
11. Lubięcin 2098 62,1 30,8 7,1 
12. Nowe Żabno 758 61,9 30,9 7,2 
13. Przyborów 4893 15,3 75,0 9,7 
14. Rudno 601 23,5 62,4 14,1 
15. Stany w obrębie 

Lipiny 
- - - - 

16. Stara Wieś 124 55,6 4,0 40,4 
17. Stary Staw 438 26,7 66,4 6,9 
18. Wrociszów 596 63,4 29,2 7,4 
19. Gmina 17.621 35,7 54,7 9,6 
 
Źródło : dane z Urzędu Gminy Nowa Sól. 
 
 
 



Największa powierzchnia użytków rolnych znajduje się w sołectwach : 
 

• Lipiny + Stany 1.913 ha 
• Lubięcin 1.302 ha 
• Przyborów    747 ha 
• Lubieszów    485 ha 
• Nowe Żabno    465 ha 

 
Największa powierzchnia lasów znajduje się w sołectwach : 
 

• Przyborów   3.671 ha 
• Jeziorna      896 ha 
• Lubięcin      646 ha 
• Chełmek      614 ha 
• Kiełcz      547 ha 

 
Bonitacja gleb 
 
          W powierzchni gruntów rolnych udział poszczególnych klas bonitujących 
gleb : 

Klasa III a   0,5 % 
          III b   1,6 % 
          IV a   6,6 % 
          IV b 15,3 % 
          V 40,3 % 
          VI 33,4 % 
          VI Rz   2,3 % 

 
        W gminie Nowa Sól przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej łącznie    
76 % z ogólnej powierzchni użytków rolnych, w glebach lepszych klasa IV b 
ok. 15,3 % z powierzchni ogólnej użytków rolnych.  
 
Struktura własności gruntów 
 
Powierzchnia  ogólna   gminy   17.621 ha   -  100 % 
                        z tego : 
 
• Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa        2.215 ha  -  12,5 % 
• Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego 10.267 ha  -  58,2 % 
• Gruntu Skarbu Państwa                                         662 ha  -    3,7 % 
• Grunty Komunalne                                               338 ha    -   1,9 % 
• Grunty Spółdzielcze                                             204 ha    -   1,1 % 



• Grunty Prywatne                                               2.924 ha     - 22,1 % 
• Kościołów i związków wyznaniowych              10,0 ha      -   0,5 % 
 
Gospodarstwa indywidualne 
 

Gospodarstwa indywidualne 1999 r. 
 

w tym : Lp Miejscowość Ogólna liczba 
gospodarstw 1 ha do 1,0 ha 

1. Buczków 12 11 1 
2. Chełmek 53 25 28 
3.  Ciepielów 31 20 11 
4. Dąbrowno 

Jeziorna 
Jodłów 

 
         43 

 
22 

 
21 

5. Kiełcz 87 39 48 
6. Lelechów 

Stary Staw 
 

26 
 

19 
 
7 

7. Lipiny 
Dragoniów 

 
89 

 
55 

 
34 

8. Stany 47 24 23 
9. Lubieszów 62 29 33 
10. Lubięcin 

Stawy 
Radosławice 

 
108 

  
60 

 
48 

11. Nowe Żabno 49 41 8 
12. Przyborów 152 74 78 
13. Rudno 62 20 42 
14. Stara Wieś 16 8 8 
15. Wrociszów 51 28 23 

 Gmina 880 475 413 
 
Źródło : dane dostarczone przez Urząd Gminy w Nowej Soli.  
 
          Funkcjonowanie wsi i rolnictwa uległo zasadniczym zmianom w wyniku 
przejścia do systemu gospodarki rynkowej. Zmiana ta wywołała głęboki regres 
w produkcji rolniczej i pogorszenie warunków życia mieszkańców gminy     
Nowa Sól tym bardziej, że na jej obszarze występuje przewaga obszarów            
o słabych warunkach dla produkcji rolniczej.  
 
 
 



Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg UNG obejmujący : 
 

- jakość i przydatność rolnicza, 
- agroklimat, 
- rzeźbę terenu, 
- warunki wodne, 

w punktach wynosi 52,4 dla gminy Nowa Sól. Dla porównania dawne 
województwo zielonogórskie 61,3, kraj 66,6.  
          Obszar użytków rolnych w gminie Nowa Sól w przeliczeniu                     
na mieszkańca wynosi 0,97 ha jest większy niż : w województwie 
wielkopolskim 0,56 ha, w kraju 0,48 ha, w krajach UE 0,39 ha.  
 
5.7    Leśnictwo 
 
          Powierzchnia lasów zajmuje 54,7 % powierzchni gminy. Przeważają 
gatunki iglaste (głównie sosna), stanowiące 89,2 % powierzchni drzewostanu. 
Przeciętny wiek 50 lat.  
          Lasy stanowią naturalne zaplecze surowcowe dla zlokalizowanych          
na terenie gminy zakładów przetwórstwa drewna. Wg ocen specjalistów 
eksploatacja drewna ze względu na wiek i typ drzewostanu jest korzystna          
ze względów ekologicznych. 
          Lasy stanowią również źródło surowca dla przetwórstwa spożywczego 
(grzyby, jagody). 
Są również potencjalnym obszarem dla rozwoju turystyki.  
 
5.8 Turystyka i wypoczynek 
 
          Funkcja turystyczno – wypoczynkowa występuje we wschodniej części 
gminy stanowiącej fragment rejonu turystycznego Sławy. Główną formą 
zainwestowania rekreacyjnego jest zabudowa letniskowa skoncentrowana          
w miejscowościach : 
- Jeziorna, ok. 200 działek letniskowych 
- Jodłów, ok. 250 działek letniskowych 
- Józefów, ok. 100 działek letniskowych 
          Ponadto, w Józefowie istnieje zakładowy ośrodek wypoczynkowy – PUH, 
z liczbą 140 miejsc.  
          Ujemną stroną istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego jest nie 
uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w wymienionych 
miejscowościach. Sieć wodociągowa istnieje tylko we wsi Jeziorna, brak jest 
natomiast systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.  
          Ośrodek wypoczynkowy w Józefowie posiada własne urządzenia 
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków. 



          Niedoinwestowanie występuje również w zakresie infrastruktury 
społecznej.  
 
5.9 Stan gospodarki gminy 
 
Budżet gminy – realizacja 31.12.1998 r. 
(źródło : Województwo Lubuskie w 1998 r. U.S. w Zielonej Górze) 
 
Dochody 
 

w tym 
podatki i opłaty lokalne 

 

 
 
 
Ogółem 

 
 

razem 
 

podatek 
rolny 

 
podatek od 
nierucho-

mości 

 
podatek od 
środków 

transportu 

udziały w 
podatkach 

stano-
wiących 
dochody 
budżetu 
państwa 

 
dotacje 

z 
budżetu 
central-

nego 

 
subwencje 

ogólne 
(łącznie z 
subwencją 
oświatową) 

w tysiącach złotych 
 
6.959,2 

 
1.391,9 

 
101,5 

 
846,9 

 
83,4 

 
979,3 

 
2.037,7 

 
2.058,4 

 
 
Wydatki 
 

w tym 
wydatki majątkowe 

z tego 

 
 
Ogółem 

 
wyna-

grodzenia 

 
materiały 
i usługi 

opłaty 
i 

składki 

dotacje na 
wydatki 
bieżące 

 
ogółem wydatki 

inwestyc. 
udziały w 
spółkach 

 
6.734,9 

 

 
2.200,7 

 
1.088,0 

 
1.029,1 

 
108,0 

 
293,4 

 
293,4 

 
- 
 

 
Dochody na jednego mieszkańca 
 

w tym  
ogółem  

podatki i opłaty lokalne 
udziały w podatkach 

stanowiących dochody 
budżetu państwa 

w zł / 1 mieszkańca 
 

1.091 
 

218 
 

 
153 

 



Wydatki na jednego mieszkańca 
 

w tym  
Ogółem wynagrodzenia, materiały        

i usługi 
wydatki majątkowe 

w zł. / 1 mieszkańca 
 

1.056 
 

345 
 

46 
 

 
 
5.10 Przekształcenia własno ściowe w gminie 
 

Podmioty gospodarcze według sektorów w 1998 r.  
zarejestrowane w systemie Krupgn - Regon 

 
Sektor  

Ogółem publiczny Prywatny 
 

373 
 
1 

 
372 

 
 

Podmioty gospodarcze według sektorów w 1998 r. 
Zarejestrowane w systemie Krupgn – Regon; dotyczy osób prawnych 
oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 

prawnej. 
sektor  

Ogółem publiczny prywatny 
 

42 
 
1 

 
41 
 

 
Podmioty gospodarcze według formy prawnej i rodzaju własności 

Zarejestrowane w systemie Krupgn – Regon w 1998 r. 
 

w tym 
w tym 

 
Ogółem przeds. 

państwo
we 

spół-
dzielnie 

spółki 
cywilne 

osoby 
fizyczne 

spółki 
prawa 

handlo-
wego 

akcyjne w tym z 
udzia-

łem kap. 
zagran. 

z ogra-
niczoną 
odpow. 

w tym 
z udział. 
kapitału 
zagran. 

 
373 

 
- 

 
2 

 
19 

 
331 

 
12 

 
- 

 
- 

 
12 

 
- 
 

 



Podmioty gospodarcze według grup branżowych 
(źródło : Urząd Gminy Nowa Sól. Stan na dzień 15.04.1999 r.) 

 
Ogółem 
w tym : 

723 

 - handel 312 
 - produkcja   58 
 - usługi 280 
 - gastronomia   32 
 - transport   41 

 
          W wyniku procesów restrukturyzacyjnych wzrosła liczba różnego rodzaju 
spółek. 
Spółki prawa handlowego stanowią ok. 3 % wszystkich podmiotów, przy 
średniej w województwie 5 %. Natomiast spółki cywilne ok. 5 %, przy średniej 
w województwie 8 % wszystkich jednostek.  
Średnie nasycenie podmiotami gospodarczymi na 1000 mieszkańców gminy 
wyniosło 58,5, przy średnim w województwie 79,36, a dla kraju 67,2. 
 
 
6.    KOMUNIKACJA 
 
6.1 Komunikacja drogowa 
 
Wstęp 
          Reforma administracji publicznej, która weszła w życie z dniem 
1.01.1999 r. objęła również administrację drogową. Wskutek wprowadzonych 
zmian powstały cztery kategorie dróg publicznych : 
- drogi krajowe 
- drogi wojewódzkie 
- drogi powiatowe 
- drogi gminne 
 
          W podziale tym tylko drogi gminne nie zmieniły zarządcy i jest to ta sama 
sieć ustalona uchwałą nr XIII/91/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej 
Górze z dnia 28.04.1986 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 7 z 1986 r.) Dotychczasowe 
drogi wojewódzkie stały się drogami powiatowymi, a obecne drogi 
wojewódzkie to część dawnych dróg krajowych ( oznaczonych trzycyfrowym 
numerem). Wymieniony podział nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra 
Komunikacji z dnia 14.07.1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
wojewódzkich (Dz. U. Nr 30 z 1986 r., poz. 151) i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych        
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 107). 



          W niektórych przypadkach, ze względu na utworzenie administracji 
powiatowej zasadna jest weryfikacja podziału zwłaszcza dróg gminnych              
i powiatowych. 
 
Drogi krajowe 
 

          Przez teren gminy przebiega droga zaliczona do kategorii dróg krajowych. 
Jest to droga nr 3 (E-65) o znaczeniu międzynarodowym której nowy odcinek 
stanowiący obwodnicę Nowej Soli, przebiega przez zachodnią część gminy. 
Odcinek ten posiada jedną jezdnię o parametrach drogi klasy technicznej            
S ( ruchu szybkiego, ekspresowej). Docelowo dla tej drogi zakładane jest 
osiągnięcie standardu autostrady.  
 

Drogi zaliczone do kategorii dróg krajowych 
 (Dz. U. Nr 160 z 1998 r.,poz 1071) 

 
Numer drogi Nazwa drogi 

3  (E-65) Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – 
Lubin – Legnica – Jelenia Góra – Jakuszyce 

 
Drogi wojewódzkie 
 

           Drogi wojewódzkie (dawne drogi krajowe) tworzą 6 ciągów 
komunikacyjnych i wraz z drogami powiatowymi stanowią podstawowy układ 
komunikacyjny gminy. 
 

Drogi zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich 
(Dz.U.Nr 160 z 1998 r., poz. 1071) 

 
Numer drogi Nazwa drogi 

291 Kożuchów – Bytom Odrzański 
292 Nowa Sól – Bytom Odrzański – Głogów 
297 Nowa Sól – Kożuchów – Szprotawa 
315 Nowa Sól – Lubięcin – Konotop - Wolsztyn 
318 Lubięcin - Sława 
320 Przyborów – Siedlisko  

 
Drogi powiatowe 
 

          Drogi  powiatowe (dawne drogi wojewódzkie) tworzą 12 ciągów 
komunikacyjnych i jak wspomniano wraz z drogami wojewódzkimi stanowią 
podstawowy układ komunikacyjny gminy. 
 
 



Drogi zaliczone do kategorii dróg powiatowych 
(Dz. U. Nr 30 z 1986 r. poz. 151) 

 
Numer drogi Nazwa drogi 

 
49207 Lubieszów – Studzieniec  
49214 Kożuchów – Lelechów – Ługi – do drogi 49213 
49229 Wrociszów –Mirocin Dolny  
49237 Stara Wieś – Nowa Sól  – Nowe Żabno – Drwalewice  
49247 Nowe Żabno – Ciepielów – Wrociszów 
49250 Nowa Sól – Stara Wieś – Kiełcz – Tarnów Bycki 
49221  Nowa Sól – Stany - Lipiny 
49222 Lubięcin – Buczków – Pyrnik - Bojadła 
49242 Lipiny – Borowiec 
49252 Lubięcin – Chełmek– Dębowo 
49448 Dąbrowno – Okopiec - Konotop 
49449 Radzyń – Józefów - Konotop 

 
Drogi gminne 
 

          Sieć dróg gminnych tworzy 18 dróg o łącznej długości 57,01 km. 
Drogi gminne mimo nie najlepszego stanu (w większości o nawierzchni 
gruntowej), zapewniającą dostęp do dróg powiatowych i wojewódzkich.  
 

Drogi i ulice zaliczone do kategorii dróg gminnych 
(Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 7 z 1986 r.) 

 
Numer 
drogi 

Nazwa drogi Długość w km 

495001 Nowa Sól – Rudno – Lubieszów (droga woj. 
297) 

2,03 

495002 Sokołów - Ciepielów 1,55 
495003 Radosławice - Chełmek 3,45 
495004 Lechów – Lubięcin – Stawy – granica gminy 7,25 
495005 Okopiec – Jeziorna – Kuznica Głogowska 5,37 
495006 Jeziorna – Jodłów – granica gminy 1,75 
495007 Droga woj. 318 - Jodłów 1,42 
495008 Przyborów - Zwierzyniec 3,09 
495009 Nowa Sól – Swoboda – Stary Staw - Lelechów 5,52 
495010 Lubieszów – Stary Staw 2,43 
495011 Droga zakładowa Z – 13 - Borowiec 3,65 
495012 Przyborów – rzeka Odra - Kiełcz 4,04 



495013 Buczków – Stawy - Marianki 5,00 
495014 Stany – stacja PKP Stany 4,00 
495015 Okopiec - Lechów 2,10 
495016 Stare Żabno (droga woj. 292) - Kiełcz 1,28 
495017 Droga woj. 292 - Lasocin 1,51 
495018 Rudno – droga woj. 297 1,57 

                                                    Razem  57,01 

 
Stan techniczny dróg 
          Drogi gminne i powiatowe posiadają bardzo niezadawalające parametry 
techniczne i geometryczne (zbyt mała szerokość, nienormatywne łuki). Stan 
techniczny nawierzchni jest również niezadawalający. Przeważająca część dróg 
gminnych posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnię gruntową posiada 
również znaczna część dróg powiatowych, a stan nawierzchni bitumicznej tych 
dróg ze względu na bardzo liczne spękania i uszkodzenia wymaga pilnego 
remontu. 
          Drogi wojewódzkie charakteryzują się w zasadzie wystarczającymi 
parametrami technicznymi i geometrycznymi. Nawierzchnia ich wymaga 
natomiast pilnej interwencji. Konieczne jest w wielu przypadkach wykonanie 
odnowy tych dróg oraz wzmocnienia nawierzchni. 
 
Lokalizacja głównych urządzeń obsługi 
          Potrzeby ludności w tym zakresie zaspokajane są przez infrastrukturę 
zlokalizowaną na terenie miasta Nowej Soli.  Tutaj znajduje się dworzec  PKS, 
stacje paliw i obsługi samochodów, dostępne również dla mieszkańców wsi.  
 
6.2   Komunikacja kolejowa 
 
          Przez teren gminy przebiegają następujące linie kolejowe : 
- linia Wrocław – Nowa Sól – Zielona Góra – Szczecin;  

jest to linia o znaczeniu magistralnym, dwutorowa, zelektryfikowana – 
czynna. 

- linia Wolsztyn – Nowa Sól – Kożuchów – Żagań; 
jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana : na odcinku Nowa Sól – 
Kożuchów – Żagań o znaczeniu pierwszorzędnym, na którym odbywa się 
tylko ruch towarowy oraz na odcinku Wolsztyn –  Nowa Sól o znaczeniu 
miejscowym - nieczynna 

 
6.3 Komunikacja lotnicza 
 
          Na obszarze gminy brak jest obiektów związanych z lotnictwem. Dostęp 
do tej komunikacji możliwy jest poprzez port lotniczy Zielona Góra                  



w Babimoście i poprzez lotnisko sanitarno – sportowe w Przylepie koło Zielonej 
Góry. 
 
6.4    Komunikacja wodna 
 
Szlak komunikacji wodnej stanowi rzeka Odra, przepływająca przez gminę       
na kierunku południe – północ i dzielącą ja na część zachodnią i wschodnią. Jest 
to ważny szlak transportowy o znaczeniu krajowym, wymagający jednak 
modernizacji i przystosowania do nowoczesnych standardów żeglugowych.  
 
 
7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
7.1 Zaopatrzenie w wod ę 
 

Na terenie gminy Nowa Sól sieć wodociągowa występuje nie we wszystkich 
miejscowościach. Brakuje jej szczególnie w południowej i południowo – 
wschodniej części gminy. 

Właścicielem sieci wodociągowej i urządzeń z nią związanych jest Gmina 
Nowa Sól. 

Miejscowości nie posiadające wodociągów zbiorowego zaopatrzenia            
w wodę: Buczków, Józefów, Lelechów, Radosławice, Stawy. 
 
 Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ujęcia wody w stanie 
istniejącym posiadają następujące wsie: 
 
• Ciepielów – Nowe Żabno 
 W trakcie realizacji (2012r.) jest sieć wodociągowa w m. Ciepielów i 
Nowe Żabno w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności 
– właścicielem wybudowanej sieci będzie MZGK Sp. z o.o. 
 
• Lipiny – Stany 
 

Ujęcie wody położone we wschodniej części Lipin, składające się             
z dwóch studni wierconych głębinowych o wydajnościach po 23 m3/h każda. 
Odwierty wykonano w 1995 r. i 1997 r. Hydrofornia wybudowana w 1970 roku 
wyposażona jest w: hydrofor o pojemności 2000 litrów, odżelaziacz ∅1200 mm 
o wydajności 10 m3/h, sprężarkę o wydajności 16 m3/h, chlorator typu C-5          
i tablicę elektryczną sterującą. Urządzenia te wymagają już remontu bądź 
wymiany. 
W wodzie surowej występuje ponadnormatywnie żelazo i okresowo mangan. 
Długość sieci wodociągowej w Lipinach wynosi ok. 2915 mb, a długość 
przyłączy 1200mb. Długość sieci wodociągowej w Stanach wynosi ok.5180 mb. 



Sprzedaż wody za okres III-VI 1999 r. wynosi: 
-   Lipiny – 3685 m3 tj. średnio 30,2 m3/d, 
- Stany – 472 m3 tj. średnio 3,8 m3/d.    
 
• Lubięcin – Chełmek 
 

 Ujęcie wody zlokalizowane jest w środkowej części wsi. Woda pobierana 
jest z dwóch odwiertów głębinowych o wydajnościach: 
- 32 m3/h wykonany w 1997 r. 
- 52 m3/h wykonany w 1975 r. 
Hydrofornia wybudowana w 1971 roku składa się m.in. z 4 szt. hydroforów        
o pojemności 2000 litrów każdy (jeden wyłączony z eksploatacji), 4 szt. 
odżelaziaczy, sprężarki o wydajności 16 m3/h i tablicy elektrycznej sterującej. 
Woda surowa z tego ujęcia zawiera ponadnormatywne związki manganu. Woda 
uzdatniona pod względem bakteriologicznym i chemicznym nie przekracza 
norm. 
Długość sieci wodociągowej wynosi w Lubięcinie ok. 8750 mb, a w Chełmku 
ok. 850 mb. 
Sprzedaż wody za okres III-VI 1999 r. wynosiła: 
- Lubięcin – wieś – 3982 m3 tj. średnio 32,6 m3/d, 
- Lubięcin – PGR – 1708 m3 tj. średnio 14 m3/d. 
 

• Przyborów 
 

 Ujęcie wody zlokalizowane w południowo - wschodniej części wsi. Woda 
pobierana jest   z dwóch odwiertów wykonanych w 1978 roku o wydajnościach :  
35 m3/h i 40 m3/h. 

W hydroforni wybudowanej w 1987 roku znajdują się: 2 odżelaziacze,               
2 hydrofory o pojemności po 6 m3, 2 aeratory (nowe), sprężarka (w bardzo złym 
stanie). 

Jakość wody nie jest zadowalająca. Woda zawiera okresowo 
ponadnormatywne związki: 
- żelaza         0,80 mg/dm3 (norma 0,50 mg/dm3), 
- manganu    0,18 mg/dm3 (norma 0,10 mg/dm3), 
- amoniaku   0,60 mg/dm3 (norma 0,50 mg/dm3). 
Przyczyną pogorszenia jakości wody jest brak napowietrzania wody (awaria 
sprężarki). 
Sprzedaż wody za okres III-VI 1999 r. wynosiła 8676 m3 tj. ok. 71,11 m3/d. 
 

• Dąbrowno – Okopiec 
 

 Zaopatrzenie w wodę ze studni S3, zlokalizowanej na południowy – 
wschód od Dąbrowna, o wydajności 30 m3/h, wywierconej w 1991 roku. Woda 
w tej studni zawiera przekroczone ilości związków żelaza i manganu. Pod 



względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Stara studnia kopano – 
wiercona S1 zlokalizowana w środkowej części Dąbrowna, o wydajności        
4,8 m3/h została wyłączona z eksploatacji z powodu przekroczenia 3,5 razy 
dopuszczalnej zawartości azotanów. 
          Hydrofornia wybudowana przed 1945 rokiem nie posiada urządzeń                  
do uzdatniania wody. 
Sprzedaż wody za okres III-IV 1999 r. wynosiła: 
- Dąbrowno 838 m3 tj. ok. 6,8 m3/d, 
- Okopiec 411 m3 tj. ok. 3,3 m3/d. 
 
• Jeziorna 
 
 Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia zlokalizowanego                     
we wschodniej części wsi. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych z 1973       
i 1984 roku o wydajności po 15 m3/h każda. 
Woda dostarczana jest do odbiorców bez uzdatniania. Występują w niej 
okresowo ponadnormatywne związki manganu (0,20 mg/dm3). 

Hydrofornia z 1976 roku posiada: 2 hydrofory o pojemności po 25 000 
litrów, chlorator, tablice elektryczne do sterowania. 
Sprzedaż wody za okres XI, XII 1998 – I, II 1999 r. wynosi 260 m3                     
tj. ok. 2,15 m3/d. 
 W okresie letnim występują braki w dostawie wody spowodowane 
większym jej zużyciem przez ośrodki wypoczynkowe. 
 
• Lubieszów 
 
 Ujęcie wody znajduje się na południowy – zachód od wsi. Składa się        
z dwóch studni wierconych głębinowych wykonanych w 1980 roku, a do stacji 
uzdatniania wody podłączonych w 1983 roku. Wydajność tych studni wynosi   
po 36 m3/h każda. 
Jakość wody wg badań z marca 1998 roku: 
 

 Zawartość w wodzie : Norma : 
 

Żelazo              0,40 mg/dm3 0,50 mg/dm3 
Mangan    0,21 mg/dm3 0,10 mg/dm3 
Amoniak  0,35 mg/dm3 0,50 mg/dm3 
Mętność   5,00 mg/dm3 5,00 mg/dm3 

 
Hydrofornia z 1975 roku wyposażona jest w: 2 odżelaziacze, hydrofor               
o pojemności 10 m3, chlorator, pompę do popłuczyn. 
Sprzedaż wody za okres III – VI 1999 wynosiła 8261 m3 tj. ok. 67,71 m3/d. 
 



• Rudno 
 
 Sieć wodociągowa w tej wsi powiązana jest z systemem zaopatrzenia       
w wodę miasta Nowej Soli. Na północ od Rudna na terenie miasta Nowa Sól 
zlokalizowane jest ujęcie i SUW dla Nowej Soli. Rudno zaopatrywane jest         
z dwóch kierunków: od ul. Wojska Polskiego i od ul. Sienkiewicza. 
 
• Stara Wieś – Kiełcz 
 
 Woda do Starej Wsi dostarczana jest z sieci wodociągowej miasta Nowej 
Soli. W ul. Piaskowej znajduje się studzienka wodomierzowa. 
W trakcie budowy jest aktualnie wodociąg z kierunku Starej Wsi zasilający 
Kiełcz. Przed Kiełczem budowany będzie zbiornik terenowy o pojemności     
100 m3 i przepompownia. 
 
 Pozostałe miejscowości z terenu gminy Nowa Sól nie posiadają 
wodociągów zbiorowych. Istnieją tam własne ujęcia zagrodowe. 
 Przez gminę Nowa Sól koło Wrociszowa przebiega wodociąg wody 
surowej z ujęcia „Wrociszów” zlokalizowanego na terenie gminy Kożuchów   
do SUW przy ujęciu Nr 1 w Nowej Soli. 
 
7.2  Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.   
 

Na terenie gminy Nowa Sól nie ma kanalizacji wiejskich ani oczyszczalni. 
W budownictwie zagrodowym oraz w obiektach usług i handlu powszechnym 
rozwiązaniem są doły bezodpływowe (szamba) lub doły chłonne. Są one 
okresowo opróżniane przy użyciu taboru asenizacyjnego, który wywozi ścieki 
na pola. Na terenie gminy nie ma zorganizowanego wylewiska odpadów 
płynnych. W niektórych wsiach w sposób nielegalny nieoczyszczone ścieki 
bytowo – gospodarcze odprowadzane są do przepływających cieków 
powierzchniowych powodując ich degradację. 

Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza umożliwiła 
włączenie Rudna do sieci kanalizacji miejskiej Nowej Soli i dalej do 
oczyszczalni. Obecnie (2012r.) realizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej w m: 
Ciepielów, Nowe Żabno, Kielcz, Wrociszów i Lubieszów. 

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków jest sprawą bardzo pilną, 
szczególnie tam, gdzie istnieją już wodociągi oraz w tych miejscowościach, 
które znajdują się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Obrzycy 
bądź na obszarach ochrony zasobów ujęć dla miasta Nowej Soli i Kożuchowa. 
 
7.3  Usuwanie odpadów.  
 



Na południowym krańcu gminy Nowa Sól w obrębie wsi Kiełcz 
zlokalizowane jest napowierzchniowe komunalne wysypisko odpadów. 
Składowisko zostało zbudowane w 1991 roku. Składowanie odpadów 
rozpoczęto 9 grudnia 1992 roku. 

Powierzchnia działki której właścicielem jest gmina Nowa Sól wynosi 
15,38 ha. Powierzchnia w granicach ogrodzenia wynosi 8,98 ha. Powierzchnia 
pól składowych (całkowita powierzchnia składowania) wynosi 6,8 ha. Obecnie 
odpady składowane były na powierzchni 2,10 ha. 

Podłoże wysypiska uszczelnione jest folią polietylenową o grubości      
0,4 mm produkcji SEG Baubeschlag GmbH. Odcieki zbierane są drenażem z rur 
PCV do dwóch studzienek i tłoczone z powrotem na złoże odpadów. Dla 
zaopatrzenia składowiska w wodę do celów technologicznych i przeciwpo-
żarowych wykonano studnię o wydajności Q=20 m3/h,depresji S=1,5 m              
i zasięgu leja depresji R=78 m. Zaopatruje ona sieć wodociągową wyposażoną 
w hydranty. 

Obok zaplecza technicznego zlokalizowano czterokomorowy zbiornik na 
odpady II kategorii. Obecnie eksploatacja trzech komór została zakończona 

Ze względu na wyczerpanie pojemności pierwszej kwatery składowiska 
przewiduje się budowę drugiej kwatery na powierzchni 2-2,5 ha, która będzie 
spełniać obowiązujące standardy, szczególnie w zakresie gospodarki wodnej. 

Projekt techniczny przewidywał dwie strefy ochronne: ochrony 
bezpośredniej o szerokości 25 m. i sanitarno - produkcyjnej o szerokości 500 m. 
od granic składowiska od ustanowienia której odstąpiono. W strefie ochrony 
bezpośredniej jak również na terenie zaplecza technicznego i wzdłuż drogi 
wewnętrznej dowozu odpadów istnieją pasy zieleni z drzew i krzewów. 
 
Składowisko obsługuje obecnie: 
- gminę miejską Nowa Sól – ok. 42 850 mieszkańców, 
- gminę wiejską Nowa Sól – ok. 6 370 mieszkańców, 
- gminę wiejską Bytom Odrzański - ok. 970 mieszkańców, 
- miasto Bytom Odrzański - ok. 4 380 mieszkańców, 
- gminę Siedlisko – ok. 3 450 mieszkańców, 
- gminę wiejską Otyń – ok. 5 580 mieszkańców. 
 
Na terenie gminy Nowa Sól ok. 95% obiektów posiada pojemniki na śmieci. 
Wywozem odpadów z terenu gminy zajmuje się przede wszystkim firma „TEW 
Gospodarowanie Odpadami”. 
 

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko. 
 

ROK Firma TEW Pozostali-prywatni RAZEM 

1997 63 797 m3 11 751 m3 75 548 m3 



1998 67 686 m3 14 713 m3 82 399 m3 
1999 71 978 m3 10 534 m3 82.512 m3 

 
 
7.4 Gazownictwo 
 

Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia      
z Głogowa do Zielonej Góry. Omija ona miasto Nową Sól od zachodniej strony. 
Jest to gazociąg o parametrach: DN 250 mm, Cn 6,3 MPa. 

Jedyna miejscowość w gminie posiadająca sieć gazową to Rudno. Jest to 
10-letnia sieć, zbudowana z gazociągów stalowych DN 150, 100, 65 mm. 
Posiada parametry niskiego ciśnienia. Długość sieci gazowej wynosi ok. 6,5 km. 
Z gazu korzysta 52 odbiorców i tyle też jest przyłączy gazowych. Zużycie gazu 
w roku 1999 wynosiło 118 tys. m3. Rudno zasilane jest z układu gazowniczego 
miasta Nowej Soli. 

Obecnie w trakcie gazyfikacji jest wieś Lubieszów. Zasilanie nastąpi        
z Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego. Gazociągi średniego ciśnienia                 
o średnicach DN 90, 60, 32 mm i Cn do 0,4 MPa. 
 
7.5 Ciepłownictwo 
 

Na terenie gminy obiekty produkcyjne i usługowe oraz budynki 
mieszkalne posiadają indywidualne źródła ciepła. W ogrzewaniu mieszkań 
dominują indywidualne paleniska na paliwa stałe np. węgiel kamienny, miał 
węglowy, koks. Nielicznie stosowane są współczesne, ekologiczne nośniki 
energii dla celów grzewczych (olej opałowy lub gaz butlowy). 

Wyjątkiem jest wieś Rudno, która posiada sieć gazową, w związku           
z czym przeważa tutaj ogrzewanie gazowe. 
 
7.6 Elektroenergetyka 
 
Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
 
          Na terenie gminy Nowa Sól znajduje się elektroenergetyczna sieć 
przesyłowa, której właścicielem są : Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Obecnie na terenie gminy znajdują się fragmenty linii elektroenergetycznej         
o napięciu 220 kV relacji Leśniów – Żukowice. 
Linia ta jest ważnym elementem sieci przesyłowej krajowego systemu 
elektroenergetycznego i umożliwia dosył mocy elektrycznej do stacji 220/110 
kV, z których poprzez sieć dystrybucyjną przesyłana jest energia elektryczna 
także dla odbiorców bytowo – komunalnych i przemysłowych znajdujących     
się na terenie miasta i gminy Nowa Sól. 



Do linii tej należy nadal uwzględniać obszar ograniczonego użytkowania 
wzdłuż linii o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (po 35 metrów 
od osi linii w obu kierunkach).  
 
Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
          Odbiorcy bytowo – komunalni i przemysłowi z terenu gminy zasilani       
są z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napięciu 20 kV i 0,4 kV, której 
właścicielem są : Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A. 
          Aktualnie gmina Nowa Sól zasilana jest w energię elektryczną ze stacji 
elektroenergetycznej 110/20 kV „GPZ Południe” i stacji 110/20 kV „GPZ 
Graniczna”. 
W stacji „GPZ Południe” znajdują się dwie jednostki transformatorowe             
16 MVA, w stacji „GPZ Graniczna” jednostka 25 MVA i 16 MVA.  
          Na terenie gminy sieć rozdzielcza i przesyłowa SN 20 kV to 65 km linii 
napowietrznych. Odbiorcy energii elektrycznej z terenu gminy zasilani są z 55 
stacji transformatorowych 20/0,4 kV. Linie przesyłowe w torach głównych 
wykonane są przewodami AFL. 70 mm², sieć rozdzielcza i odgałęzienia               
w większości AFL. 50 mm² oraz AFL. 35 mm². 
          Stan techniczny sieci rozdzielczej SN 20 kV ogólnie uważany jest jako 
dość dobry, wymagana będzie wymiana poszczególnych odcinków linii 
napowietrznej na terenie gminy z uwagi na małe przekroje przewodów, a także 
ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III   UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE ZE ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

 
 
1.1 Geomorfologia, hydrografia 
 
          Gmina Nowa Sól położona jest w południowo – wschodniej części 
województwa lubuskiego, po obu stronach rzeki Odry. Jej obszar leży w obrębie 
kilku jednostek fizjograficznych : 
- Kotliny Kargowskiej – północny kraniec gminy, 
- Wzgórz Dalkowskich – część południowa, 
- Pojezierza Sławskiego zajmującego wschodnią część gminy, 
- Pradoliny Głogowskiej, dzielącej południkowo obszar gminy, 
- Obniżenia Nowosolskiego obejmującego część zachodnią gminy. 
 
Kotlina Kargowska – zajmująca północny skraj obszaru gminy jest jednostką 
morfologiczną w obrębie pradoliny. Jest to terasa akumulacyjna pleistoceńska, 
płaska. Rzędne terenu 60 – 70 m. n.p.m. 
 
Wzgórza Dalkowskie – ich północny skłon obejmuje południowy fragment 
gminy, na lewym brzegu Odry. Jest to wysoczyzna morenowa płaska, 
stanowiąca powierzchnię sandrową, wzniesioną 70 – 80 m. n.p.m., łagodnie 
nachylona w kierunku północnym. 
 
Pojezierze Sławskie – obejmuje północno – wschodnią i wschodnią część 
gminy. Jest to wysoczyzna morenowa falista położona na wysokościach 60 – 
100 m. n.p.m. Jej powierzchnia jest łagodnie sfalowana, rozcięta siecią płytkich, 
nieckowatych dolinek.  
Od strony zachodniej (Pradolina Głogowska) zaznacza się krawędź erozyjna 
wysoczyzny o wysokości 10 – 25 m ponad dno doliny Odry.  
 
Pradolina Głogowska – obejmująca część środkową gminy wzdłuż rzeki Odry 
w obrębie której występują : 
- terasa akumulacyjna pleistoceńska górna, płaska, wznosząca się 68 – 75 m. 

n.p.m. i 4 – 10 m nad dno doliny 
- terasa akumulacyjna pleistoceńska średnia, 60 – 70 m. n.p.m. oraz               

ok. 1 – 5 m nad dno doliny, 
- terasa zalewowa akumulacyjna denna tworząca współczesne dno doliny,        

1 – 3 m nad średni poziom w rzece. 
 
Obniżenie Nowosolskie – (odcinek zachodni pradoliny) charakteryzująca się 
podobnymi formami jakie występują w pradolinie Głogowskiej. Występują       



tu również starorzecza, wydmy oraz obszary zwydmione, w formie niewielkich 
pagórków. 
 
          Rzeka Odra stanowi oś hydrograficzną gminy dzieląc ją na część 
zachodnią i wschodnią. 
          Po stronie zachodniej dopływami Odry są : 
- Czarna Strużka dopływ Śląskiej Ochli, 
- Czarna Struga z dopływem Kożuszna (Zygmuntówka) 
- Rudzianka (Rudnica) 
- Solanka 
- Biała Woda. 
          Jedynym prawobrzeżnym dopływem Odry jest Kanał Kopalnica (Rów 
Krzycki). 
          Na podstawie badań z lat 1997 – 1998 wody rzeki Odry na całym odcinku 
w granicach województwa lubuskiego sklasyfikowano zarówno pod względem 
fizykochemicznym jak o bakteriologicznym jako nie odpowiadające normom, 
czyli pozaklasowe. Również wody pozaklasowe wprowadza do Odry Rów 
Krzycki, Biała Woda i Czarna Struga w górnym odcinku. 
 
          Z wód otwartych obok starorzeczy występujących w dolinie Odry,          
we wschodniej części gminy znajdują się trzy niewielkie jeziora, o powierzchni 
7 – 9 ha. Są to : jeziora Kochanowskie Duże i Kochanowskie Małe we wsi 
Lubięcin oraz jezioro Jeziorno. Wszystkie leżą w zlewni rzeki Obrzycy. Jeziora 
Kochanowskie Duże i Małe mają wodę odpowiadającą III klasie czystości oraz 
posiadają bardzo dużą podatność na degradację. Jakość wód jeziora Jeziorno jest 
nieco lepsza, odpowiada II klasie czystości. 
  
 
1.2 Warunki geologiczne 
 
          Głębsze podłoże obszaru gminy tworzą  utwory trzeciorzędowe, 
wykształcone głównie jako iły mioceńskie, których strop w rejonie wsi 
Przyborów i Dąbrowno stwierdzono na głębokościach 36 – 39 m. Strop iłów 
zapada się w kierunku południowo – zachodnim i w rejonie Nowego Żabna       
nie jest jeszcze osiągalny na głębokości 70 m. 
 

          Na utworach trzeciorzędowych zalega warstwa osadów 
czwartorzedowych reprezentowanych przez utwory pleistoceńskie : 
- gliny zwałowe, 
- piaski i żwiry wodnolodowcowe, 
- piaski i żwiry rzeczne, 
oraz utwory holoceńskie (mady, piaski rzeczne i eoliczne). 
 



Gliny zwałowe – występują w obrębie wysoczyzny, w północno wschodniej 
części gminy. 
Piaski i żwiry wodnolodowcowe – budują znaczną część wysoczyzny, tworząc 
serie o miąższości kilkunastu metrów.  
 
Piaski i żwiry rzeczne teras górnej i średniej rzeki Odry tworzą warstwę                
o miąższości 4 – 5 m, dochodzącą do 20 i 30 m. Są to średnio zagęszczone 
piaski średnie i drobne.  
 
Osady holoceńskie – budują współczesną dolinę Odry (terasę zalewową). Są to 
piaski rzeczne o miąższości kilku metrów. Na części terasy zalewowej piaski 
pokryte są warstwą mad o miąższości 1,5 – 2,0 m. 
 
          Najkorzystniejsze warunki gruntowo – wodne dla budownictwa występują 
w rejonie wsi : Lubięcin, Dąbrowno, Lipiny. Przeciętne warunki budowlane        
to rejony wsi Kiełcz, Ciepielów, Przyborów, Lubieszów (zachodnia część 
gminy).  
 
 
1.3 Surowce mineralne 
 
          Na terenie gminy brak jest surowców mineralnych o znaczeniu 
przemysłowym. Występujące złoża piasku i pospółki eksploatowane są na 
niewielką skalę, głównie na potrzeby lokalne, w rejonach wsi Ciepielów, Lipiny, 
Jodłów i Przyborów. W rejonie Lubięcina znajdują się udokumentowane złoża 
torfu, powierzchnia ok. 3,0 ha, zasoby 91,2 tys. m³.  
 
 
1.4 Warunki wodne (zasoby wód podziemnych) 
 
Wody gruntowe 
          Budowa geologiczna obszaru gminy jest mało skomplikowana, składa    
się głównie z utworów przepuszczalnych – wodnolodowcowych i rzecznych. 
Głębokość występowania wody gruntowej w tej sytuacji uwarunkowana jest 
rzeźbą terenu i ukształtowaniem sieci hydrograficznej. 
Obszary z poziomem wody gruntowej do głębokości 1,0 m występują głównie 
na terasie zalewowej rzeki Odry i w obniżeniach dolinnych.  
          Na głębokości 1,0 – 2,0 m woda gruntowa występuje w znacznej części 
terasy akumulacyjnej pleistoceńskiej średniej i górnej, a sporadycznie nawet     
do głębokości 3,0 m. 
          Poniżej 3,0 m woda gruntowa wystepuje w obrębie wysoczyzny 
pleistoceńskiej, tzn. wschodniej i południowo – zachodniej części gminy. 



          Trzeciorzędowe warstwy wodonośne są słabo rozpoznane i brak jest 
danych o wydajności tego poziomu.  
        Czwartorzędowe warstwy wodonośne są bardzo zasobne w wodę tworząc 
Główny zbiornik wód podziemnych (nr 302) w obszarze Pradoliny Głogowskiej. 
Wydajność wód tego poziomu waha się od 70 – 120 m³/h w północno 
wschodniej części gminy. W przeważającym jednak obszarze gminy wydajność 
warstw czwartorzędowych mieści się w granicach 30 – 70 m³/h. 
 
 
1.5 Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
 
          Na terenie gminy dominują gleby wytworzone z piasków, które                
są zróżnicowane typologicznie w zależności od położenia i warunków gruntowo 
– wodnych. Na terenach poza dolinnych wykształciły się gleby bielicowe, 
brunatne kwaśne, wytworzone z różnych piasków, a w obniżeniach terenu gleby 
torfowe, mułowo torfowe i murszowo – mineralne.  
          Użytki rolne zajmują powierzchnię 6.288 ha, co stanowi 35,7 % ogólnej 
powierzchni gminy. Grunty orne zajmują 25,1 % powierzchni ogólnej gminy. 
Bonitacja użytków rolnych jednoznacznie wskazuje na rolniczą niską wartość 
występujących gleb. Zdecydowaną przewagę mają gleby klas V i VI, łącznie 
zajmując 76,0 % ogólnej powierzchni użytków rolnych., a gleby kl. IV                
– 21,9 %. Gleby najlepsze, III klasy stanowią ok. 2,1 % powierzchni użytków 
rolnych. Przeważnie są to mady wytworzone z glin średnich, rozmieszczone      
w terenie niewielkimi płatami w obrębie pradoliny i wykorzystywane jako 
trwałe użytki zielone.  
          Ze względu na duże kompleksy leśne występujące na terenie gminy 
przestrzeń rolnicza ograniczona została do terenów „wyspowych” położonych 
wokół jednostek osadniczych : Lipiny, Przyborów, Lubieszów, Kiełcz, 
Ciepielów, Nowe Żabno, Wrociszów a przede wszystkim rejon Lubięcin – 
Chełmek – Dąbrowno).  
 
 
1.6 Klimat 
 
          Położenie geograficzne gminy, podobnie jak całego województwa 
lubuskiego powoduje, że napływają tu w ciągu roku masy powietrza o znacznie 
zróżnicowanych cechach fizycznych.  
          Według A. Wosia wyraźnie dominują na tych obszarach masy powietrza 
polarno – morskiego, na które przypada 64 % dni w ciągu roku.  
W dalszej kolejności występują na tych terenach masy polarno – kontynentalne 
– 28 %, masy powietrza arktycznego – 6 % i zwrotnikowego – 2 %. 
         Gmina podobnie jak całe województwo lubuskie posiada klimat 
przejściowy, z wyraźną dominacją cech klimatu oceanicznego, co powoduje, że 



zimy są tu na ogół łagodne, z częstymi odwilżami, zaś lata nieco chłodniejsze i z 
nieco większą liczbą opadów atmosferycznych. Istotną cechą tego klimatu jest 
duża zmienność temperatur. 
Podstawowe mierniki charakteryzujące klimat obszaru gminy, są następujące : 

- średnia roczna temperatura - +   8,2 °C 
- średnia temperatura stycznia - -    2,4 °C 
- średnia temperatura lipca - + 19,0 °C 
- suma opadów rocznych waha się w 

granicach 
- 490 – 630 mm 

- w rocznym rozkładzie wiatrów przeważają 
wiatry sektora zachodniego 

- (W-21,8 % i SW 18,6 %) 

- liczba dni z szatą śnieżną - 35 - 55 
  
Klimat lokalny gminy uzależniony jest od ukształtowania terenu i szaty leśnej. 
Najkorzystniejsze warunki klimatyczne z punktu widzenia stałego pobytu 
człowieka występują na obszarach wysoczyznowych obejmujących wschodnią    
i południowo – zachodnią część gminy. Tereny te wolne są od inwersji 
termicznych i posiadają najkorzystniejsze warunki solarne. Występujące            
tu kompleksy leśne posiadają korzystny wpływ na modyfikacje klimatu 
lokalnego, gdyż powodują wyrównanie amplitud temperatur dobowych                
i wilgotności, retencjonują wilgotność oraz zapobiegają wysuszaniu gleb. 
Ważne są również walory zdrowotne lasów. 
         Rejon pradoliny, z gęstą siecią cieków, wód stojących  oraz stosunkowo 
płytkim poziomem wód gruntowych, odznacza się małokorzystnymi warunkami 
termiczno – wilgotnościowymi. Występuje tu duże uwilgotnienie, zwiększona 
częstotliwość występowania mgieł radiacyjnych, a także znaczny spadek 
temperatur ekstremalnych w stosunku do wysoczyzny.  
 
 
1.7 Higiena atmosfery 
 
          W minionym okresie, znaczący wpływ na stan i higienę atmosfery            
w gminie, miały dwa główne źródła emisji, zlokalizowane poza jej granicami, 
tzn.: 
- miasto Nowa Sól, z licznymi zakładami przemysłowymi, 
- oraz Huta Miedzi Głogów. 
          Poza Wytwórnią Mas Bitumicznych zlokalizowaną obok wsi Nowe 
Żabno, brak jest na terenie gminy obiektów przemysłowych uciążliwych          
dla otoczenia.  
          Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę stanu atmosfery, do czego 
przyczyniła się likwidacja niektórych zakładów w Nowej Soli, a w przypadku 
huty miedzi – instalacja nowoczesnych urządzeń redukujących przepływ 
zanieczyszczeń do atmosfery. Potwierdzają to wyniki monitoringu 



prowadzonego na stacji w Radzyniu, opublikowane przez Państwowy 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w „Informacji o stanie 
środowiska na terenia województwa zielonogórskiego w latach 1995 – 1996”.    
Z przedstawionych w informacji danych wynika, że emisja zanieczyszczeń           
do atmosfery z obszaru województwa lubuskiego (łączna emisja pyłów i gazów) 
była w 1996 r. mniejsza o 68% w porównaniu do emisji 1989 r. 
  
 
1.8 Flora i fauna 
 
          O bogactwie świata roślin i zwierząt na danym obszarze w dużym stopniu 
decyduje jego zróżnicowanie hipsometryczne oraz występowanie 
zróżnicowanych typów ekosystemu. Pod tym względem wyższą wartość 
przyrodniczą przedstawia obszar pradoliny, aniżeli tereny wysoczyzny 
obejmujący wschodnią część gminy.  
 Lasy zajmują 54,7 % ogólnej powierzchni. Drzewostany tworzy tu                   
12 gatunków drzew występujących jako panujące. Głównym i dominującym 
gatunkiem jest sosna. Tworzy ona prawie wyłącznie drzewostany lite                  
i jednowiekowe, ze znikomą domieszką brzozy i dębu. Sosna zajmuje siedliska 
borowe oraz siedlisko lasu mieszanego, występujące na całym obszarze, poza 
doliną Odry. Lasy w dolinie Odry należą do najcenniejszych fragmentów 
przyrody. Zachowały się tu rzadkie już łęgi wiązowo – jesionowe i grądy. 
Spotyka się tutaj gatunki roślin chronionych, takie jak : konwalia majowa            
i bluszcz pospolity.  
Wartość przyrodniczą tego terenu zwiększa obecność starorzeczy z cennymi 
zespołami roślinności wodnej i nawodnej. Wśród cennej flory występuje tu 
chroniony gatunek – grążel żółty.  
          Głównym gatunkiem lasu łęgowego występującego wzdłuż koryta Odry 
jest dąb oraz towarzyszące : wiąz, olcha, jesion. Podszycie jest bardzo bogate, 
tworzy je : kruszyna, tarnina, dereń, jarzębina, róża, leszczyna, bez, głóg, 
czeremcha, wierzba, osika. Występuje też bujne runo w postaci : maliny, 
niecierpka, pokrzywy, bluszczka, dąbrówki, zawilca.  
          Lasy nadodrzańskie cechuje wyjątkowe bogactwo zespołów ptaków. 
Występuje tu wiele gatunków ginących i rzadkich np. kania rdzawa i czarna, 
trzmielojad i bocian czarny. Licznie występują dzięcioły.  
Stwierdzono również występowanie 14 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. 
Sporadycznie w rejonach starorzeczy, w okolicach Przyborowa, spotykany jest 
żółw błotny, który jako gatunek zagrożony całkowitym wyginięciem, wpisany 
został do „czerwonej księgi zwierząt”. 
Na nasłonecznionych stokach doliny Odry niezmiernie rzadko spotykany jest 
gniewosz plamisty, żmija zygzakowata (Kiełcz, Przyborów). 



          Duże kompleksy leśne Pojezierza Sławskiego sprzyjają tworzeniu           
się ostoi zwierzyny, wśród której dominują zwierzęta łowne, a więc jelenie, 
sarny, dziki, lisy, zające. 
 
1.9 Obszary podlegaj ące ochronie 
 
Obszarami prawnie chronionymi na terenie gminy są : 
 
1. Obszary chronionego krajobrazu – ustanowione Rozporządzeniem nr 6 

Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie wyznaczenia 
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 12, poz. 117). 
Obszary te obejmują dolinę Odry, wschodnią część gminy pokrytą lasami 
oraz północno – zachodni skraj gminy, stanowiący tereny łąkowo – leśne. 
Obszar chronionego krajobrazu zajmuje w gminie powierzchnię ok. 4.700 ha, 
tj. 26,7 % ogólnej powierzchni gminy (woj. lubuskie – 30,9 %). 
W obrębie obszarów chronionego krajobrazu występują na obrzeżach jezior 
powyżej 10 ha powierzchni – stu metrowe strefy ochronne, których zgodnie   
z Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 
r. nie można w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczać pod zabudowę i urządzenie placów biwakowych. Strefy takie, 
na terenie gminy Nowa Sól występują nad jeziorami : Sławskie i Tarnowskie 
Duże.  

 
2. Na terenie gminy Nowa Sól występuje obszar ochrony pośredniej o 

złagodzonych warunkach ochrony Ujęcia Wody nr 1 dla miasta Nowa Sól, 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem nr 6/09 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki we Wrocławiu z dnia 21-10-2009 w 
sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej 
Soli, Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2009r. Nr 120, poz. 1563).  

 
3. Fragment rezerwatu „Mesze” – położony na pograniczu z gminą Kolsko,   

o powierzchni całkowitej 19,85 ha. Rezerwat torfowiskowy, utworzony 
został dla ochrony jeziora z rzadkimi gatunkami roślin wodnych                      
i bagiennych.  

Pomniki przyrody 
 

Miejscowość Lokalizacja Nr rejest. Rodzaj pomnika  
Buczków u ob. O. Ciepy 267 dąb 
Przyborów 300 m od mostu na Odrze 268 dąb 
Chełmek oddz. 290 f 318 jesion 
Kochanowo oddz. 290 f 319 lipa 
Stara Wieś 700 m za dużym mostem 277 7 dębów 



 383 3 dęby 
284 dąb 
285 2 lipy 

1000 m od mostu 

286 lipa 

 

przy wale 323 dąb 
Lubieszów na skraju drogi 304 4 dęby 

oddz. 290 f 211 2 dęby 
oddz. 290 c 212 2 lipy 

Chełmek 

podwórze ob. Z. Sąkowskiego 479 dąb szypułk. 
cmentarz nieczynny 479 buk zw. 

przy szosie N.Sól - Sława 481 4 lipy 
drobnolistne 

Lubięcin 

przy drodze na Stany 666 dąb 
 
 
          Poza wymienionymi formami ochrony środowiska przyrodniczego, 
ochroną objętych jest również 34 pomników przyrody oraz park podworski        
w Lubieszowie, o powierzchni 6,0 ha z rzadkimi gatunkami drzew.  
         Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa proponuje utworzenie             
na swoim terenie w Lubięcinie, działka nr 6/1 o powierzchni 22,0 ha i działka    
nr 20/2 o powierzchni 8,5 ha – użytku ekologicznego, gdzie ochroną objęta 
byłaby roślinność charakterystyczna dla ekosystemu torfowego oraz 
występujących stosunków wodnych.  
          W ostatnim okresie opracowany został projekt utworzenia „Sławskiego 
Parku Krajobrazowego”, obejmującego również tereny wschodniej części gminy 
Nowa Sól, do wsi Lubięcin.  
Granica zachodnia projektowanego parku krajobrazowego nie znajduje 
uzasadnienia w walorach przyrodniczych terenów położonych w rejonie wsi 
Lubięcin i winna pokrywać się z granicą obszaru chronionego krajobrazu,       
tzn. obejmować zalesiony rejon w obrębie wsi Jeziorna, Jodłów, Józefów.  
 
1.10 Tereny zalewowe i zagro żone powodzi ą rzeki Odry 
 
          Zasięg terenów zalewowych oznaczony został na planszy uwarunkowań    
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powierzchnia chroniona 
przez istniejące wały wynosi ok. 3500 ha. Ocena stanu technicznego obwołań 
nie jest korzystna. Stwierdzone zostało, że : 
- 66 % wałów nie spełnia wymogów normatywnych (11,0 km), 
- 26 % wałów ma warunki zbliżone do normatywnych (4,7 km), 
- 8 % wałów charakteryzuje się odpowiednimi wymogami (1,5 km). 
 
          Tereny zalewowe, prawo i lewobrzeżne rzeki Odry zajmują obszar 
międzyrzecza, dochodząc do istniejącej zabudowy wsi Przyborów i Stany, 



Kiełcz i Stara Wieś. Bezpieczeństwo powodziowe tych wsi zależy od stanu 
technicznego obwałowań. W przypadku występowania jedno procentowej wody 
powodziowej (woda stuletnia) nie tylko wymienione miejscowości są zagrożone 
powodzią. Powodzią zagrożone są również duże obszary rolno – łąkowe i leśne 
w rejonie Przyborowa, Stanów oraz obszar pogranicza z Kotliną Kargowską, 
łącznie z zabudowaniami wsi Buczków. Również lewobrzeżne tereny Odry 
począwszy od północnego fragmentu zabudowy wiejskiej Kiełcza, oraz cała 
Stara Wieś położone są na terenie zagrożonym powodzią, sięgającym po Stare 
Żabno i Nową Sól, do drogi wylotowej w kierunku Wrocławia.  
          Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego winna uwzględniać 
kompleksowe rozwiązanie tego problemu, polegające na realizacji dwu 
głównych etapów zadań inwestycyjnych, mianowicie : 
 
1. modernizacji istniejących oraz budowy nowych obwałowań, 
2. budowy kanału ulgi, który przejmując część przepływu miarodajnego Odry 

na odcinku 428 – 435,6 km zmniejszyłby skutecznie zagrożenie 
przeciwpowodziowe.  

 
 
1.11 Synteza uwarunkowa ń wynikaj ących z cech środowiska 

przyrodniczego 
 
1. W strukturze użytkowania gruntów dominującym elementem są tereny leśne, 

zajmujące ok. 54,7 % powierzchni gminy. Ze względu na ogólnie niską 
jakość bonitacyjną gruntów rolnych oraz znaczne powierzchnie gruntów 
odłogujących, wskazanym jest przeznaczyć dalsze tereny pod zalesienie.  

2. Obszary leśne z racji pełnionych funkcji : przyrodniczej, gospodarczej, 
turystycznej – stanowią największe bogactwo naturalne gminy. Strefa 
turystyczno -–wypoczynkowa to wschodnie tereny gminy wchodzące           
w skład rejonu turystycznego Sławy, z miejscowościami o charakterze 
letniskowym – Jeziorna, Jodłów, Józefów.  

3. Warunki glebowe nie są sprzyjające dla rozwoju wysokoprodukcyjnego 
rolnictwa. Gleby klas V i VI zajmują ok. 76,0 % ogólnej powierzchni 
użytków rolnych.  

4. Najkorzystniejszymi obszarami dla lokalizacji zabudowy są tereny położone 
w wschodniej części gminy (rejon wsi Lipiny, Lubięcin i Dąbrowno) oraz      
w południowo – zachodniej części (rejon wsi Ciepielów i Nowe Żabno) 
posiadające bardzo dobre warunki gruntowo – wodne oraz klimatyczne.  

5. Istniejący system obwałowań nie stanowi pełnego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego (przed „wielką wodą”) dla terenów zagrożonych 
zaznaczonych na planszy. 

6. Dolinę Odry i boczne obniżenia dolinne należy wyłączyć z zabudowy. 
Obszary te winny pozostać w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym.  



7. Obszary objęte ochroną prawną (przepisy szczególne) występujące w gminie, 
to : 
- obszary chronionego krajobrazu, 

     - strefa ochronna ujęcia wody rzeki Obrzycy dla Zielonej Góry, 
     - fragment rezerwatu „Mesze”, 
     - obszar zasobów wód podziemnych – GZWP nr 302 
8. Wody powierzchniowe, zarówno płynące jak i stojące wykazują ograniczoną 

przydatność dla rozwoju turystyki i wypoczynku ze względu na znaczny 
stopień ich zanieczyszczenia.  

 
 
 
2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZE 
 

 
2.1 Uwarunkowania zewn ętrzne 

 
Uwarunkowania wynikaj ące z poło żenia gminy 
 
Położenie gminy w regionie 
 
          Powiązania międzygminne i międzywojewódzkie mają wpływ                
na ponadlokalny system obsługi.  
Siedzibą gminy wiejskiej Nowa Sól jest miasto Nowa Sól (Gmina o statusie 
miejskim, administracyjnie wyłączona z obszaru gminy wiejskiej Nowa Sól), 
ośrodek o znaczeniu podregionalnym, stanowi centrum administracyjno – 
usługowe dla całego obszaru gminy. O pełnym wyposażeniu w zakresie usług 
zdrowia, szkolnictwa średniego i zawodowego oraz obsługi ogólnej ludności. 
          Obsługę regionalną gminy sprawują stolice województwa : miasto Zielona 
Góra, położone w niewielkiej odległości ok. 23 km i dalej ok. 135 km położony 
Gorzów Wlkp. 
          Ośrodki akademickie w najbliższym zasięgu gminy to : Zielona Góra        
i Sulechów. 
          Ośrodkami ponadwojewódzkimi w zakresie nauki akademickiej                 
i wyspecjalizowanej opieki klinicznej są Poznań i Wrocław, położone              
ok. 130 km od gminy.  
          Odległość gminy od zachodniej granicy państwa wynosi ok. 80 km.        
Do Berlina jest ok. 200 km, a do Warszawy 400 km.  
 
 
 
Położenie gminy w Euroregionie 
 



          Gmina Nowa Sól należy do Euroregionu SPREWA – NYSA BÓBR. 
Euroregion położony jest po obu stronach 50 – cio kilometrowego odcinka 
środkowej części granicy polsko – niemieckiej i obejmuje obszar ok. 40 km        
w kierunku zachodnim od granicy oraz ok. 80 km w kierunku wschodnim. 
Podpisanie umowy powołującej Euroregion odbyło się w Gubinie w dniu 
21.09.1993 r.  
Umowa reguluje szeroko rozumianą współpracę partnerów po obu stronach 
polsko – niemieckiej granicy. 
          Członkostwo gminy Nowa Sól w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr ma 
istotne znaczenie dla jej rozwoju, a zwiększy się z chwilą włączenia Polski       
do struktur Unii Europejskiej i przyjęcia obowiązujących w niej reguł, 
dotyczących zakresu swobody przepływu ludzi, towarów kapitału i usług.  
          Funkcjonowanie Euroregionu w dziedzinach : gospodarczej, społecznej     
i kulturalnej oparte jest na współpracy polsko – niemieckiej.  
          Istotą członkostwa w Euroregionie są suwerenne decyzje organów 
samorządowych.  
Działalność Euroregionu zmierza do wyeliminowania istniejących przeszkód, 
takich jak : 
 - codzienne problemy graniczne, 
 - problemy różnic kulturowych, 
 - problemy środowiska i ochrony krajobrazu, wynikające                   

z przestrzennego zagospodarowania regionu, 
 - problemy transgranicznej współpracy gospodarczej, w tym transfer 

nowych technologii oraz obustronna wymiana doświadczeń. 
 
Poprzez realizację problemów integracyjnych dąży się do osiągnięcia jedności 
Euroregionu. 
 
 
2.2 Uwarunkowania wewn ętrzne 
 
Uwarunkowania wynikające ze stanu sieci osadniczej 
 
          Analiza jednostek osadniczych obejmująca istniejące zainwestowanie        
i funkcjonowanie na które składają się : 
 - potencjał ludzki, 
 - rynek pracy, 
 - zasoby mieszkaniowe, 
 - produkcja rolna, 
 - produkcja przemysłowa, 
 - system dróg, 
Stanowi podstawową kanwę dla rozwoju gminy, ale równocześnie wskazuje     
na ograniczone możliwości jej rozwoju.  



 
System obsługi ludności 
 
Charakteryzuje się dobrą dostępnością. 
 
Wyposażenie w usługi 
 
Dobry stopień wyposażenia w usługi ośrodków podstawowych Lubięcina           
i Przyborowa.  
 
Procesy rozwojowe jednostek osadniczych 
 
Brak ośrodka o dynamicznym rozwoju.  
Występują miejscowości o charakterze : 
- regresyjnym, gdzie spadek liczby ludności nastąpił powyżej 5 %, w stosunku 

do 1986 r. 
- umiarkowanym, gdzie wzrost liczby ludności nastąpił w granicach od 5 %   

do 18 % w stosunku do 1986 r.  
 
 
2.3 Uwarunkowania wynikaj ące z funkcji obszarów gminy 
 
Funkcje 
 
 • przemysłowa 

Zatrudnienie z ogółu zatrudnionych w gminie w : 
- przemyśle  59 % 

 • usługowa 
Zatrudnienie z ogółu zatrudnionych w gminie w : 
-    usługach  28,5 % 

 • rolnicza 
W strukturze użytkowania użytki rolne w gospodarstwach 
indywidualnych stanowią 74,3 % ogólnej powierzchni użytków 
rolnych w gminie. Ilość gospodarstw rolnych indywidualnych 
powyżej 1 ha wynosi 475. 

 • leśnictwo 
Powierzchnia lasów stanowi 54,7 % powierzchni ogólnej gminy 

 • turystyka, wypoczynek, rekreacja 
Warunki krajobrazowe dla rozwoju turystyki, miejscowości 
położone nad akwenami wodnymi o korzystnych warunkach 
przyrodniczo – klimatycznych : Jeziorna, Jodłów, Józefów.  

2.4 Uwarunkowania wynikaj ące z procesów demograficznych 
 



          Jednym z istotnych obszarów analizy uwarunkowań dla wyciągnięcia 
wniosków co do przyszłości gminy jest analiza demograficzna. 
Ludność i otwartość gminy będą dwoma głównymi czynnikami decydującymi    
o przebiegu procesów rozwoju. 
 
Analiza procesów demograficznych 
 

Lata Ludność gminy1 Wskaźnik przyrostu 
naturalnego w promilach 1 

1979 6.188 20,1 
1980 6.205 19,6 
1983 6.490 16,5 
1986 6.564 21,0 
1991 6.182 4,1 
1997 6.375 4,05 
1998 6.373 1,71 
1999 6.506 

(dane z Urzędu Gminy Nowa Sól). 
- 

 
1)  źródło : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 
          Na przestrzeni lat 1990 – 1998 widoczny jest spadek liczby urodzeń. 
Analiza danych pozwala stwierdzić, że tempo przyrostu naturalnego w gminie 
maleje. W 1997 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców          
w gminie wyniósł 4,05, w 1998 r. wyniósł 1,71 i był na poziomie średniego     
dla województwa lubuskiego 1,70.  
 

Procesy ludnościowe w latach 1986 - 1999 
 

Liczba ludności  
Lp 

 
Nazwa 

jednostki 
osadniczej 

 
stan  

1986 r. 1) 

 
stan 

1999 r 2) 

% 
wzrostu 

spadku od 
1986 r. 

 
Procesy 
 w latach  

1986 -1999 

 
Uwagi  
analiza 

procesów 

1. Ciepielów 203 168 - 17 % regres  
2. Nowe Żabno 280 285 +  2 % stagnacja  
3. Stara Wieś 120 132 +  1 % stagnacja  
4. Kiełcz 725 786 +  8 % umiark. rozwój  
5. Przyborów 1.347 1.283 -  5 % stagnacja  
6. Lubieszów 550 624 + 13 % umiark. rozwój  
7. Rudno 509 513 + 0,8 % stagnacja  
8. Lelechów 99 68 - 31 % regres  
9. Stary Staw 92 82 - 10 % regres  
10. Wrociszów 295 229 - 22 % regres  



11. Lipiny 549  
łącznie z 

Drogoniewem 

463 
(448 +15) 

 

- 15 % regres 1999 r. stan łączny  
z Drogoniewem 

12. Stany 378 303 - 20 % regres  
13. Chełmek 398 463 + 16 % umiark. rozwój  
14. Lubięcin 746 

łącznie 
Radosławice + 

Stawy 

804 
(725 + 55) 

+  8 % stagnacja 1999 r. stan łącz-nie 
z Radosławicami + 
Stawy 

15. Drogoniów brak danych 15 - -  

16. Okopiec brak danych 30 - -  

17. Buczków 55 45 - 18 % regres  

18. Dąbrowno 98 
łącznie 

Okopiec 

150 
(120 + 30) 

+ 53 % rozwój 1999 łącznie z 
Okopcem 

19. Jodłów 55 
łącznie 
Józefów 

65 
(52 + 13) 

+ 18 % umiark. rozwój 1999 łącznie z 
Józefowem 

20. Jeziorna 65 43 - 34 % regres  

21. Józefów brak danych 13 - -  

22. Radosławice brak danych 24 - -  

23. Stawy brak danych 55 - -  

 
 

 
Ogółem 

 
6.564 

 
6.506 

 
- 8 % 

 
stagnacja 

 

 
1)  liczba ludności ogółem z przysiółkami US Zielona Góra 
2) liczba ludności ogółem z przysiółkami Urząd Gminy Nowa Sól. 
 

Struktura wieku ludno ści 
Lata 

1986 1998 
 

Wyszczególnienie 
Grupa wieku osób % osób % 

Ludność ogółem 
w tym : 

6.564 100,0 6.373 100,0 

0   -   2 361 5,5 253 3,9 
3   -   6 571 8,7 369 5,8 
7   -  14 965 14,7 911 14,3 
15  -  17 282 4,3 393 6,2 
18  59 K 1.654 25,2 1.893 29,7 

18  -  64 M 1.805 27,5 1.674 26,3 
60 i więcej K 604 9,2 270 4,2 
65 i więcej M 322 4,9 610 9,6 

 
 1986 

 
1998 



- ludność w wieku przedprodukcyjnym 
- ludność w wieku produkcyjnym 
- ludność w wieku poprodukcyjnym 

33,2 % 
52,4 % 
14,1 % 

30,2 
56,0 
13,8 

 
Na podstawie obserwacji procesów demograficznych stwierdzono : 
 
- wzrost liczby ludności gminy w latach 1979 – 1986  
- spadek liczby ludności gminy w latach 1986 – 1998 
- według danych z Urzędu Gminy wzrost liczby ludności w 1999 r. 
 
W porównaniu z 1986 r. 
 
- spadek liczby ludności roczników przedprodukcyjnych  
- spadek liczby ludności roczników poprodukcyjnych 
- wzrost liczby ludności roczników produkcyjnych 
 
Zatrudnienie 
 

 L a t a  
1986 1998 

Dane z planu 
miejscowego 

Dane z Urzędu 
Statystycznego 

Dane z Urzędu  
Gminy Nowa Sól 

 
 
Wyszczególnienie 

osób % osób % osób % 
Ogółem gmina 
w tym : 
- rolnictwo  
- leśnictwo 
 
- przemysł 
- budownictwo 
 
- usługi 
 
- inne 

1.774 
 

1.4102) 

 
 
 

118 
 
 

246 
 
- 
 

100,0 649 1) 

 

49 
384 

 
24 
 
 

185 
 

      7 

100,0 847 
 

2232) 

 
 
 

408 
24 
 

185 
 
7 

100,0 

 
1)  bez jednostek : osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
spółek cywilnych w których liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 5 osób, 
rolników indywidualnych 
2)   z rolnikami indywidualnymi i leśnictwem 
 



          W gminie, podobnie jak w całym kraju od początku okresu transformacji, 
nastąpił spadek zatrudnienia, który w latach 1986 – 1998 na terenie gminy 
wyniósł ok. 47,7 %. 
Wskaźnik liczby osób zatrudnionych na 1000 mieszkańców gminy wyniósł        
w 1998 r. 132,9  w województwie lubuskim 352,1, a średni dla kraju 411,6.  
Analiza na rynku pracy wykazała, że liczba bezrobotnych wzrosła z 19,2 %       
w 1987 r. do 21,1 % w 1998 r.  
 
 
2.5 Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu i realizacji budownictwa 

mieszkaniowego 
 
Warunki mieszkaniowe 
 
          Ocena jakości zamieszkiwania na terenie gminy Nowa Sól została oparta 
na analizie : 
 - stanu zasobów mieszkaniowych w gminie, które charakteryzują się 

dużym stopniem zużycia, w przewadze wybudowane przed 1945 r.     
i wymagają remontów oraz modernizacji; 

 - formy zamieszkiwania 
• zabudowa zagrodowa 
• zabudowa jednorodzinna, w przewadze na terenach podmiejskich 
• zabudowa wielorodzinna (Lubieszów, Lubięcin); 

 - wskaźników zagęszczenia 
• liczba osób na mieszkanie 

w gminie 4,09 
w województwie 3,31 

• liczba osób na izbę 
w gminie 0,94 
w województwie 0,90 

 
Na podstawie powyższej analizy warunki mieszkaniowe w gminie Nowa Sól 
ocenia się jako średnie.  
 
Ruch budowlany 
 
 -  budownictwo mieszkaniowe 

wydano 33 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
wydano 41 pozwoleń na budowę 
oddano 15 mieszkań do użytku 
 

 - budownictwo inne : 
wydano 55 d. e. w. z. i. z. t. 



wydano 28 pozwoleń na budowę 
oddano 7 do użytku 

 
 
2.6   Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu usług 
 
Edukacja 
 
       W porównaniu z diagnozą stanu istniejącego uległa zmianie sytuacja           
w szkolnictwie podstawowym, zlikwidowano 2 szkoły podstawowe w Kiełczu     
i fili ę w Lipinach, co wpłynie na zmianę obwodów szkolnych i wydłuży drogę 
dzieci do szkoły. 
Wspomagającą rolę pełni miasto Nowa Sól dla dzieci z miejscowości : 
Rudno, Ciepielów, Nowe Żabno. 
 
Zdrowie 
  
       Nie wystarczająca jest obsługa w zakresie opieki zdrowotnej o czym 
świadczy jeden ośrodek zdrowia (o nieustalonej własności) w Lubięcinie oraz 
prywatna praktyka lekarska w Chełmku. 
 
Kultura 
 
       Brak Gminnego Ośrodka Kultury. 
 
Handel, gastronomia, usługi bytowe 
 
       Sieć tych placówek zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb 
mieszkańców gminy.  
Mieszkańcy gminy Nowa Sól korzystają z usług ponadpodstawowych 
zlokalizowanych w mieście Nowa Sól. 
 
 
2.7  Uwarunkowania wynikaj ące z przekształce ń własno ściowych 
 
Podmioty gospodarcze 
 
Sektor prywatny wyparł działalność sektora publicznego, podmioty gospodarcze 
stanowią 100 % podmiotów zarejestrowanych w systemie KRUPGN – REGON. 
W największym stopniu widać to w działalności handlowej i usługowej.  
Korzystne są wskaźniki przedsiębiorczości – pod względem liczby podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w systemie KRUPGN – REGON                     
w odniesieniu do liczby mieszkańców 58,5. 



Udział kapitału zagranicznego 
 
Brak udziału kapitału zagranicznego w spółkach akcyjnych 
 
Przedsiębiorczość indywidualna 
 
Na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości ma wpływ rozwój małych, 
zatrudniających w większości do 5 osób zakładów osób fizycznych, które 
stanowią ok. 83 % wszystkich podmiotów gospodarczych. 
 
 
2.8   Uwarunkowania wynikaj ące z procesów społecznych 
 
Bezrobocie 
 
Wzrost liczby osób pozostających bez pracy. Bezrobocie w 1987 r. wynosiło 
19,2 %, w 1998 wyniosło 21,1 %. 
 
Zasoby siły roboczej 
 
Duży udział grupy produkcyjnej w strukturze ludności gminy dla której brak 
zatrudnienia na terenie gminy i w mieście Nowa Sól (które od lat boryka się       
z bezrobociem), może emigrować lub powiększyć grono bezrobotnych.  
 
 
2.9 Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu rolnictwa i le śnictwa oraz 

turystyki i wypoczynku 
 
Rolnictwo 
 
- warunki glebowe, strukturalne i własnościowe 
 

• niekorzystne warunki glebowe, w ogólnej powierzchni gruntów rolnych 
76 % stanowią gleby V, VI i Rz VI klas bonitacyjnych, klasy IVa i IVb 
stanowią 21,9 %, 

• niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw – znaczne rozdrobnienie, 
• istniejące niedoinwestowanie w zakresie trwałych środków produkcji            

w poszczególnych gospodarstwach, 
• przewaga własności prywatnej, w strukturze użytkowania użytki rolne          

w gospodarstwach indywidualnych stanowią 74,3 % ogólnej powierzchni 
użytków rolnych w gminie.  

 
 



Leśnictwo 
 
- gospodarka leśna 
 

• duża lesistość gminy, lasy stanowią 54,7 % ogólnej powierzchni gminy, 
• w strukturze własności grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

zajmują powierzchnię 10.267 ha, co stanowi 58,2 % powierzchni gminy, 
• monokultura lasów, 
• konieczność godzenia funkcji produkcyjnych lasów z ochronnymi              

i turystycznymi. 
 

Turystyka i wypoczynek  
 
          Dla terenów śródleśnych wschodniej części gminy zakłada się 
kontynuację aktualnych tendencji związanych z rozwojem wypoczynku 
letniskowego. Rozwojowi tej formy zagospodarowania wypoczynkowego 
sprzyjają lokalne warunki w postaci : 
- wolnych terenów o niskiej wartości bonitacyjnej gruntów, 
- dużej lesistości i korzystnego mikroklimatu tych okolic (brak źródeł 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu), 
- dużego zapotrzebowania na działki letniskowe, wynikające z bliskiego 

sąsiedztwa zagłębia miedziowego. 
          Budownictwo letniskowe jest ekstensywną, nieagresywną formą 
zagospodarowania przestrzennego, nie kolidującą z zasadami zrównoważonego 
rozwoju terenów o niskiej odporności środowiska przyrodniczego na penetrację 
turystyczną.  
          Drugą perspektywiczną formą wypoczynku jest agroturystyka. Najlepsze 
warunki w tym względzie mają wsie : Lubięcin, Chełmek, Lipiny i Stany.  
 
 
 
3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z ISTNIEJĄCEGO STANU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
          Gmina położona jest nad rzeką Odrą, która dzieli jej obszar na dwie  
części : zachodnią i wschodnią. Część zachodnia sąsiaduje z miastem Nową 
Solą będącym ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i pełniącym jednocześnie 
rolę centrum administracyjno – usługowego dla całego obszaru gminy.             
W kierunku wschodnim gmina swoim obszarem sięga do jeziora Sławskiego.  
 
          Naturalnym bogactwem gminy są lasy zajmujące ponad połowę                
jej powierzchni. Stwarza to podstawę aktywizacji gospodarczej w oparciu            



 
o surowce leśne, przede wszystkim dla rozwoju przemysłu drzewnego,                
a ponadto pozyskiwania i przetwarzania runa leśnego.  
          Położenie geograficzne gminy ma wpływ na jej wielokierunkowy rozwój, 
obejmujący rolnictwo, leśnictwo, przemysł oraz turystykę i wypoczynek. 
 
          Na obszarze gminy wyodrębnić można rejony o charakterystycznych 
cechach funkcjonalnych. 
 
1. Strefa podmiejska miasta Nowej Soli, obejmująca zachodnią część gminy 

okalającą miasto od strony zachodniej i południowej oraz wieś Przyborów 
położoną po wschodniej stronie rzeki Odry. Strefa ta posiada cechy obszaru 
urbanizującego się, powiązanego ściśle z Nową Solą w sferach społecznej     
i gospodarczej. Podstawowe funkcje to rolnictwo i przemysł, z zakładami 
przemysłu drzewnego w Kiełczu i Przyborowie.  

 
2. Strefa rolno – leśna obejmująca środkową część gminy, rejony wsi Lipiny, 

Stany, Lubięcin i Buczków. Obszar ten zalegają masywy leśne i tereny 
upraw rolnych. Funkcja przemysłowa występuje w Lubięcinie, gdzie istnieje 
dobrze rozwinięty przemysł drzewny. 

 
3. Strefa turystyczno – wypoczynkowa obejmująca wschodnią w znacznej 

mierze zalesioną część gminy. Strefa stanowi fragment Sławskiego rejonu 
turystyczno – wypoczynkowego. Główną formą zainwestowania 
rekreacyjnego jest zabudowa letniskowa, skoncentrowana w trzech 
miejscowościach : Jeziorna, Jodłów i Józefów.  

 
          Podstawową cechą struktury wiejskiej sieci osadniczej jest jej wysoki 
stopień rozdrobnienia. Na 23 miejscowości łącznie z przysiółkami, w 10-ciu 
liczba ludności nie przekracza 100 osób, a tylko w jednej Przyborowie 
przekracza 1000 osób. Największymi ośrodkami w tej strukturze są : 
Przyborów, Kiełcz i Lubięcin. Przyborów i Kiełcz znajdują się w strefie 
podmiejskiej Nowej Soli. Lubięcin natomiast położony jest we wschodniej 
części gminy i pełni rolę ośrodka obsługującego ten rejon.  
 
          Istniejący potencjał gospodarczy gminy i dobry stan zainwestowania 
stanowią istotne czynniki dalszego jej rozwoju.  
        
 
 
 
 
 



 
4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z OCHRONY WARTOŚCI 

KULTUROWYCH 
 
Buczków 
 
Historia 
Wieś zapewne kolonialna, założona na karczunku w XIII lub XIV  wieku. 
Pierwotnie prawdopodobnie rzędówka. 
Archeologia 
Badania powierzchniowe AZP zarejestrowały jedno stanowisko z epoki brązu. 
Krajobraz 
Wieś zagrodowa położona na płaskim terenie, wśród lasów.   
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicówki położona przy drugorzędnej drodze Lubięcin - Buczków. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta w większości  w układzie szczytowym pochodzi z końca XIX 
i początków XX wieku. Zagrody na planie podkowy i litery „L”. Pojedyncze 
budynki gospodarcze w konstrukcji szachulcowej. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej 
Znaczenie kulturowe  
Wartość wsi stanowią  pojedyncze budynki objęte ewidencją konserwatorską, 
które podlegają ochronie konserwatorskiej. Prace remontowe, adaptacyjne           
i modernizacyjne w tych obiektach  winny być uzgodnione ze służbami 
konserwatorskimi. Na terenie zewidencjonowanego stanowiska prace ziemne 
wymagają nadzoru archeologicznego.   
 
Chełmek 
 
Historia 
Niemiecka nazwa Kölmchen powstała przez zgermanizowanie polskiej.  
Chełmek powstał zapewne w XIII wieku, jako rzędówka. We wsi dwór z XVI -
XIX wieku, oficyna (XVIII w.), budynek folwarczny (ok.1800r.). 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano    
2 stanowiska archeologiczne. Są to ślady osadnicze z okresu rzymskiego             
i późnego średniowiecza, a także cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu.   
Krajobraz 
Wieś położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie. W części 
Kochanowo dominantę stanowi zespół dworsko - folwarczny. 



Rozplanowanie 
Pierwotny plan rzędówki w wyniku rozwoju przekształcił się w ulicówkę, 
położoną przy drodze lokalnej. Dominanty 
Po wschodniej stronie wsi  w XVI wieku wzniesiono dwór, który przebudowano 
w pierwszej połowie XIX wieku, a w drugiej połowie XX wieku rozebrano 
baszty. Pod koniec XVIII wieku założono folwark.  
Zabudowa 
Zabudowa zwarta w układzie szczytowym sięga początków XIX wieku. 
Zagrody na planie podkowy i litery „L”. Zajazd wzniesiono w pierwszej 
połowie XIX wieku. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe przedstawia dwór i jeden z budynków 
folwarcznych, które są wpisane do rejestru zabytków. Dużą wartością są także 
budynki objęte ewidencją konserwatorską. Przy tych wszystkich obiektach 
działania remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne wymagają uzgodnienia 
LWKZ w Zielonej Górze. Prace ziemne na obszarze stanowisk winny być 
prowadzone w uzgodnieniu z LUKZ w Zielonej Górze 
 
Ciepielów 
 
Historia 
Stara wieś polska, zreformowana w XIII wieku przestrzennie ulicówka,               
z dworem  (XVI – XIX), parkiem i folwarkiem (XIX w.). 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych  badań archeologicznych AZP zewidencjonowano   
5 stanowisk archeologicznych. Są to w większości ślady i punkty osadnicze 
związane z epoką brązu, starożytności i późnego średniowiecza. Jest też 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z epoki brązu.  
Krajobraz 
Wieś zagrodowa z dominantą zespołu dworsko - parkowo - folwarcznego 
położona jest na terenie lekko falistym, w krajobrazie otwartym. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicowym położona przy wiejskiej drodze. 
Dominanty 
Zespół dworsko – parkowo – folwarczny położony jest po wschodniej stronie 
wsi. Założony pod koniec XVI wieku i rozwinięty w drugiej połowie XIX wieku  
na planie czworoboku. Obecny dwór pochodzi z początku XIX wieku, powstał 
na zrębach XVI - wiecznej rezydencji. 
Zabudowa 
Zabudowa zagrodowa, w większości w układzie kalenicowym sięga połowy 
XIX wieku. Pojedyncze budynki gospodarcze o konstrukcji szachulcowej.     



Zieleń 
Przy rezydencji zachowały się relikty parku założonego na początku XIX wieku. 
W drugiej połowie XIX wieku na skraju wsi ewangelicy założyli cmentarz        
na planie prostokąta z aleją lipowa na osi. 
Drugi cmentarz  ewangelicy założyli, w  pobliżu zabudowań podworskich,        
na przełomie XIX/XX wieku. Cmentarz  na planie kwadratu z aleją  na osi          
i lipami na obrzeżach  
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe prezentuje zespół dworsko - parkowo -
folwarczny, a także budynki zabudowy zagrodowej  o dużych wartościach 
architektonicznych objęte ewidencją konserwatorską. Prace remontowe, 
adaptacyjne, modernizacyjne przy tych obiektach winny być uzgadniane          
ze służbami konserwatorskimi. Prace ziemne na terenach zewidencjonowanych  
stanowisk archeologicznych wymagają nadzoru archeologicznego. Cmentarze 
winny być zachowane jako „sacrum”, należy je wyłączyć spod inwestycji.   
 
Dąbrowno 
 
Historia 
Mały owalnicowy układ zdaje się wskazywać na wczesną metrykę wsi (pocz. 
XIII wieku), a niemiecka nazwa Eichalt jest przetłumaczeniem polskiej. Jest 
tutaj pałac z 1821r. I  XIX - wieczny folwark. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zarejestrowano 
cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu. 
Krajobraz 
Wieś wzbogacona o dominantę przestrzenną zespołu pałacowo - parkowo -
folwarczną położona jest na terenie falistym w otwartym krajobrazie. 
Rozplanowanie 
Pierwotny plan owalnicowy przekształcił się w ulicówkę, położoną przy drodze 
lokalnej z drogi głównej  łączącej Nowa Sól - Sława. 
Dominanty 
Pod koniec XVIII wieku w centrum  wsi pojawiła się dominanta zespołu 
folwarcznego. Wśród zabudowy wyróżnia się pałac wzniesiony w 1820-1821 
roku. Folwark o niepełnym układzie datowany jest na koniec XVIII wieku. 
Zabudowa 
Zabudowa zagrodowa zwarta, w większości na planie podkowy pochodzi z XIX 
wieku, a szczególnie z jego drugiej połowy. Budynki  w większości w układzie 
szczytowym. W latach 30-tych XX wieku we wsi wzniesiono szkołę 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej.   
 
 



Znaczenie kulturowe 
Pomimo zatartego planu owalnicowego wieś o interesującej kompozycji 
przestrzennej z dominantą zespołu pałacowo - parkowego o ciekawej zabudowie 
zagrodowej. Proponuje się wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej            
i opracowanie dla niej zasad kształtowania przestrzeni. Prace remontowe, 
modernizacyjne i adaptacyjne przy obiektach objętych ewidencją 
konserwatorską wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi. Prace 
ziemne na obszarze stanowiska archeologicznego winny być prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym. 
 
Drogoniów (obr ęb wsi Lipiny) 
 
Historia 
Osada folwarczna powstała w czasach nowożytnych. 
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Osada z dominantą folwarku, położona na terenie falistym, otoczona lasami. 
Rozplanowanie 
Osada o planie amorficznym położona przy drodze wiejskiej z Lubięcina. 
Dominanty 
Zespół folwarczny,  obecnie o niepełnym układzie, założony pod koniec XIX 
wieku. 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta o układzie kalenicowym pochodzi z XIX wieku, w większości 
z jego drugiej połowy. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe prezentuje zespół folwarczny, który objęty jest 
ewidencją konserwatorską tak jak najciekawsze budynki zagrodowe. Prace 
remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne wymagają uzgodnienia z LWKZ.    
 
Helenówek (obr ęb wsi Lubi ęcin) 
 
Historia 
Osada folwarczna, powstała w czasach nowożytnych   
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Folwark, obecny przysiółek Lubięcina,  położony jest na terenie pagórkowatym, 
w częściowo otwartym krajobrazie. Od strony wschodniej i południowej 
przylega las. 



Rozplanowanie 
Folwark o planie czworoboku położony jest przy drodze wiejskiej z drogi 
głównej Nowa Sól-Sława. 
Zabudowa 
Folwark założono w drugiej połowie XIX wieku na planie czworoboku. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe  
Największe znaczenie kulturowe prezentuje zespół folwarczny objęty ewidencją 
konserwatorską. Prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne wymagają 
uzgodnień ze służbami konserwatorskimi.    
   
Jeziorna 
 
Historia 
Ulicówka, założona w XIII lub XIV wieku, jako wieś kolonialna. 
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Wieś położona na terenie pagórkowatym, na wysokim brzegu jeziora. Od strony 
północnej i wschodniej przylega las. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicowym położona przy drodze lokalnej. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta, w większości szczytowa sięga początku XIX wieku. Wiele 
jest budynków współczesnych, typu letniskowego w chaotycznym układzie,     
na zbyt małych działkach. Pojedyncze budynki w konstrukcji szachulcowej. 
Zieleń 
Poza wsią ewangelicy  założyli   w drugiej połowie  XIX wieku cmentarz, 
obecnie służący jako cmentarz  rzymsko - katolicki..    
Znaczenie kulturowe 
Znaczenie kulturowe wsi wiąże się z pojedynczymi, interesująco 
architektonicznie obiektami zabudowy zagrodowej objętej ewidencją 
konserwatorską, przy których prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne 
winny być uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. Cmentarz  należy chronić  
jako „sacrum” i nie należy na tym terenie przewidywać działalności 
inwestycyjnej.   
 
 
 
 



Jodłów 
 

Historia 
Niemiecka nazwa Polnisch Tarnau, wskazuje na pierwotną nazwę - Tarnów. Jest 
to osada targowa o układzie rzędowym i średniowiecznej metryce. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano    
5 stanowisk archeologicznych  Są to ślady i punkty osadnicze z epoki brązu, 
starożytności i późnego średniowiecza.. 
Krajobraz 
Osada folwarczna z dominantą folwarku położona jest na falistym terenie, 
otoczona lasami. 
Rozplanowanie 
Osada o układzie rzędowym  położona przy jeziorze Tarnowskie Duże i  drodze 
wiejskiej. 
Dominanty 
Dominantą przestrzenną jest zespół folwarczny, obecnie zachowany 
szczątkowo,  wzniesiony w  drugiej połowie XIX wieku, po zachodniej stronie 
wsi, na planie czworoboku. 
Zabudowa 
Zagrody w zwartym układzie na planie podkowy powstały w drugiej połowie 
XIX i początku XX wieku. Nie brak także współczesnej zabudowy letniskowej 
w chaotycznym układzie. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej     
Znaczenie kulturowe 
Wieś bez znaczenia kulturowego. Jedynie zespół folwarczny i niektóre               
z budynków zagrodowych o dużych wartościach kulturowych objęto ewidencją 
konserwatorską. Prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne przy tych 
obiektach wymagają uzgodnień ze służbami konserwatorskimi. Prace ziemne    
na obszarze stanowisk archeologicznych wymagają nadzoru archeologicznego w 
uzgodnieniu z LWKZ Zielona Góra  
 

Józefów 
 

Historia 
Osada folwarczna z XVIII lub XIX wieku. 
Archeologia 
Nie stwierdzono śladów osadnictwa pradziejowego. 
Krajobraz 
Osada położona na płaskim terenie, śródleśnym w pobliżu jeziora Sławskiego. 
Rozplanowanie 
Zabudowa w układzie amorficznym, współczesna w dość chaotycznym 
układzie, położona przy drodze wiejskiej w pobliżu  jeziora Sławskiego. 



Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zagrody w zwartym układzie sięgają połowy XIX wieku. Przeważa jednak 
zabudowa współczesna typu letniskowego usytuowana w zwartym układzie. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej.     
Znaczenie kulturowe 
Proponuje się objąć ewidencją konserwatorską najciekawsze obiekty 
architektury, przy których prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne 
powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. 
 
Kiełcz 
 

Historia 
Polska wieś powstała z wcześniejszej osady  w XIII wieku. Pierwotnie zapewne 
ulicówka, rozwinięta w XVIII - XIX wieku w wielodrożnicę.  
Archeologia 
Podczas badań archeologicznych AZP zewidencjonowano 7 stanowisk 
archeologicznych. Są to ślady i punkty osadnicze z epoki brązu, starożytności, 
wczesnego i późnego średniowiecza. Jest też osada produkcyjna z późnego 
średniowiecza i cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej epoki brązu. 
Krajobraz 
Wieś o charakterze zagrodowym położona na płaskim terenie w otwartym 
krajobrazie. Jedynie od strony południowej otacza las. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie wielodrożnicy  rozwiniętej prawdopodobnie z  ulicówki  położona 
jest przy drodze lokalnej. Po stronie wschodniej wsi przepływa rzeka Odra. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta kalenicowo – szczytowa powstała w ciągu XIX i XX wieku. 
W drugiej połowie XX wieku powstało kilka budynków, niestety 
dysharmonizujących. W pierwszej ćwierci XX wieku powstało szereg 
budynków użyteczności publicznej jak: szkoła, dom ludowy i remiza strażacka, 
którą adaptowano na kościół. W drugiej połowie XIX  wieku wzniesiono 
wiatrak koźlak. 
Zieleń 
Na skraju wsi w  drugiej połowie XIX wieku ewangelicy  założyli  cmentarz     
na planie prostokąta, na którym zachowały się liczne wolnostojące nagrobki. 
Znaczenie kulturowe 
Najcenniejsze obiekty objęto ewidencją konserwatorską. Prace remontowe, 
modernizacyjne i adaptacyjne przy tych obiektach należy uzgodnić ze służbami 



konserwatorskimi. Ze służbami konserwatorskimi należy także  uzgodnić prace 
ziemne, na obszarze zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, gdzie 
prace winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Cmentarz winien 
być chroniony jako „sacrum” i  kompleks zieleni. Należy zachować i chronić 
istniejące nagrobki. Należy objąć ochroną konserwatorską część wsi                    
i opracować zasady kształtowania tej przestrzeni.       
  
Lelechów 
 
Historia 
Nazwa wsi, pierwotnie rzędówki, wskazuje na jej kolonialne pochodzenie. 
Mogła  powstać już w XIII wieku. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań AZP zarejestrowano 3 stanowiska 
archeologiczne. Są to ślady i punkty osadnicze okresu rzymskiego i późnego 
średniowiecza i obozowisko z mezolitu. 
Krajobraz 
Wieś z dominantą folwarku położona jest na płaskim terenie w otwartym  
krajobrazie. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicówki położona jest przy drodze wiejskiej. 
Dominanty 
Zespół folwarczny założony w drugiej połowie XIX wieku i rozbudowany        
na przełomie XIX/XX wieku. 
Zabudowa 
Zabudowa rozluźniona, w większości w układzie szczytowym pochodzi            
od połowy XIX wieku. Pojedyncze budynki, szczególnie stodoły w konstrukcji 
szachulcowej. W początku XX wieku we wsi wzniesiono szkołę.   
Zieleń 
W  południowo - wschodnim  krańcu wsi, w lesie, położony jest cmentarz  
poewangelicki założony w drugiej połowie XIX wieku przez ewangelików.      
Na terenie  cmentarza  nie zachował się starodrzew. Zachowały się fragmenty 
wolnostojących nagrobków.  
Znaczenie kulturowe 
Największe wartości kulturowe wsi prezentuje zespół folwarczny, a także 
interesująca zabudowa zagrodowa, które objęte są ewidencją konserwatorską. 
Prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne przy tych obiektach winny być 
uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. W uzgodnieniu z LWKZ muszą być 
prowadzone także prace ziemne na obszarze zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych. Teren cmentarza powinien być wyłączony spod inwestycji,    
a relikty nagrobków zabezpieczone.       
 
 



 
Lipiny 
 
Historia 
Nazwę  dał wsi zapewne źreb (rodzinne gospodarstwo w XII wieku) niejakiego 
Lipy. Na tej bazie powstała w XIII wieku zreformowana wieś, zapewne 
ulicówka , która w nowszych czasach rozwinęła się w wielodrożnicę.  
Archeologia 
5 stanowisk archeologicznych zarejestrowano podczas badań powierzchniowych 
AZP. Są to ślady osadnicze z późnego średniowiecza.  
Krajobraz 
Wieś o zabudowie zagrodowej z dominantą zespołu dworsko - parkowo -
folwarcznego położona jest na terenie falistym w otoczeniu lasów.   
Rozplanowanie 
Wieś o planie wielodrożnicy wywodząca się z planu ulicówki, ze stawem 
położona jest przy drodze głównej prowadzącej ze Sławy do Nowej Soli.         
W latach 1902 - 1908 wprowadzono linię kolejową.  
Dominanty 
Dominantę wsi stanowi zespół dworsko - folwarczny założony w XIX                
i rozbudowany w początkach XX wieku. 
Do zespołu wprowadzono współczesne budynki nie pasujące do historycznej 
przestrzeni. Wewnętrzną dominantę stanowi także drewniana dzwonnica z XIX 
wieku z dzwonem z 1748 roku. 
Zabudowa 
Zabudowa zagrodowa zwarta, w większości w układzie kalenicowym pochodzi 
od połowy XIX wieku. Kilka budynków o konstrukcji szachulcowej, 
szczególnie budynki gospodarcze. W drugiej połowie XX wieku wprowadzono 
współczesne, dysharmonizujące budynki mieszkalne. Pod koniec XIX wieku we 
wsi zbudowano budynek szkoły, młyn, a w latach 1902 - 1908 stację kolejową.  
Zieleń 
Cmentarz  poewangelicki założony w pierwszej połowie XIX wieku,  na terenie 
wsi, na planie prostokąta ze szpalerem lip wzdłuż ogrodzenia. Na terenie 
cmentarza liczne fragmenty wolnostojących nagrobków.   
Znaczenie kulturowe 
Wieś pomimo  przekształcenia w wielodrożnicę zachowała duże walory 
przestrzenne, na które składa się zespół dworsko - folwarczny stanowiący 
dominantę, a także zabudowa zagrodowa,  młyn, stacja i szkoła. Obiekty           
te objęto ewidencją konserwatorską. Prace remontowe, modernizacyjne              
i adaptacyjne przy nich wymagają uzgodnienia z LWKZ. Ochronie  podlega 
także  cmentarz poewangelicki. Pod nadzorem archeologicznym muszą być 
prowadzone prace ziemne na obszarach zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych. We wsi ze względu na zachowane powyższe elementy należy 



wyznaczyć strefę ochrony konserwatorskiej i opracować dla niej zasady 
kształtowania tej przestrzeni. 
 
Lubieszów 
 
Historia 
W 1295 roku wzmiankowana jako „ Lubsnicz”. Powstała zapewne na początku 
XIII wieku , w układzie ulicowym. 
Archeologia 
Krajobraz 
Wieś zagrodowa z dominantą zespołu dworsko - parkowo - folwarcznego 
położona na płaskim terenie w krajobrazie otwartym. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicówki położona przy drodze drugorzędnej prowadzącej             
z Nowej Soli do Mirocina, w pobliżu rozlewiska rzeczki Czarna Struga. 
Dominanta 
Dominantą przestrzenną wsi jest zespół dworsko - parkowo - folwarczny 
założony w drugiej połowie XIX wieku. Na wartości straciła także dominanta 
jaką był wiatrak - koźlak,  który zbudowano w 1829 roku, a obecnie zachowany 
fragmentarycznie.   
Zabudowa  
Zabudowa zwarta szczytowo - kalenicowa sięga połowy XIX wieku. W drugiej 
połowie XX wieku wprowadzono dużo dysharmonizujących budynków.           
Na początku XX wieku wzniesiono dom ludowy i szkołę.    
Zieleń 
Przy rezydencji, w drugiej połowie XIX wieku założono park. W pobliżu  wsi,   
w lesie,  położony jest cmentarz, który został założony  przez  ewangelików,      
w drugiej połowie XIX wieku na planie prostokąta. z kaplicą. Na terenie 
cmentarza rosną nieliczne  drzewa jak  dęby, robinie. Liczne nagrobki.  
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe przedstawia zespół dworsko - parkowo -
folwarczny, a także najciekawsza zabudowa zagrodowa, szkoła i dom ludowy, 
oraz fragmenty wiatraka, które objęto ewidencją konserwatorską. Prace 
remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne przy tych obiektach winny być 
uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. Cmentarz  zaadaptowany dla 
potrzeb wyznania  rzymsko - katolickiego.  
 
Lubi ęcin 
 
Historia 
Polska nazwa  wystawia wsi metrykę XII - wieczną. Obecną postać ładnej 
ulicówki otrzymała u progu XIII wieku, o czym świadczy wzmianka o kościele 
z 1201 roku.  



Archeologia 
Powierzchniowe badania archeologiczne AZP zarejestrowały 16 stanowisk 
archeologicznych. Są to w większości ślady i punkty osadnicze datowane          
na epokę brązu, starożytność, wczesne i późne średniowiecza. 
Krajobraz 
Wieś zagrodowa wzbogacona dominantami wysokościowymi dwóch kościołów, 
dzwonnicy, wiatraków, a także dominanty przestrzennej zespołu dworsko -
folwarcznego położona jest na terenie falistym w krajobrazie otwartym,             
w pobliżu dwóch jezior.  
Rozplanowanie 
Wieś zagrodowa o planie wielodrożnicy  powstałej z pierwotnego planu 
ulicówki, położona jest  przy głównej drodze do Nowej Soli. W latach 1902 - 
1909 wprowadzono tu kolej. 
Dominanty 
Najstarszą dominantą wsi, położoną na wyniesieniu,  jest kościół  cmentarny 
pw. św. Katarzyny. Po raz pierwszy  wymieniony w 1372 roku. Obecny 
wzniesiony na początku XVIII wieku, a w drugiej połowie XIX wieku 
dobudowano cylindryczną wieżyczkę i sygnaturkę. W pobliżu kościoła stoi 
dzwonnica zbudowana w XIX wieku w konstrukcji drewnianej, oszalowana,       
a w niej zawieszony dzwon z 1793 roku. 
Drugą dominantę stanowi kościół parafialny usytuowany przy skrzyżowaniu 
dróg. Zbudowany w 1747 roku jako zbór ewangelicki, w konstrukcji 
szachulcowej, salowy, na rzucie wydłużonego 8-mioboku. Dachy siodłowe           
i wielospadowe. Na obrzeżach wsi dominują wiatraki typu koźlaki, o dachach 
naczółkowych. Jeden zbudowany w 1705 roku, drugi w 1817 roku, a trzeci        
w drugiej połowie XIX wieku.  
Po południowej stronie wsi usytuowany jest zespół folwarczny z gorzelnią 
założony na planie czworoboku  w drugiej połowie XIX wieku.  
Zabudowa 
Zabudowa zwarta kalenicowo - szczytowa pochodzi od końca XVIII wieku. 
Szczytowe ustawienie budynków częściej widzimy w części wsi opartej            
na planie owalnicy. Pojedyncze budynki wzniesiono w konstrukcji 
szachulcowej. W pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono we wsi szkołę           
i plebanię. W latach 1902 - 1909 zbudowano stację kolejową i wiadukt.   
Zieleń 
Na wzgórzu, w centrum wsi w  XVIII wieku ewangelicy założyli cmentarz       
na planie 5-cioboku, rozszerzony  w drugiej połowie XIX wieku.  Na jego 
terenie zachowało się wiele wolnostojących nagrobków i żeliwnych ogrodzeń.         
Znaczenie kulturowe 
Zachowany układ przestrzenny, dwa kościoły, trzy wiatraki, dwór, folwark          
i cmentarz, sprawiają, że jest to najcenniejsza kulturowo wieś w gminie. Obiekty 
sięgające nowożytności prezentują wysokie walory przestrzenne                          
i architektoniczne jak kościoły, wiatraki, plebania, dawna szkoła, które              



są wpisane do rejestru zabytków. Jest też wiele obiektów o ciekawej 
architekturze, które objęto ewidencją konserwatorską, w tym cmentarz 
przykościelny. Działania remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne przy tych 
obiektach wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi. Ze względu na 
te elementy wsi proponuje się wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej, w 
tym także strefy ochrony krajobrazu  i opracowanie do tej części zasad 
kształtowania przestrzeni. Prace ziemne  na obszarze   zewidencjonowanych  
stanowisk archeologicznych wymagają  nadzoru archeologicznego w 
uzgodnieniu z LWKZ.  
 
Nowe Żabno 
 
Historia 
W 1435 roku odnotowane pod nazwą „Nowa Czawe”. Wieś założona zapewne 
w XIII wieku na miejscu starego źrebia. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano 
24 stanowisk archeologicznych. Są to osady epoki kamiennej i brązu, kultury 
łużyckiej epoki brązu, wczesnego okresu rzymskiego, wczesnego i późnego 
średniowiecza oraz cmentarzysko ciałopalne epoki brązu. Są też ślady osadnicze 
z  neolitu, epoki kamiennej i brązu, okresu rzymskiego, wczesnego i późnego 
średniowiecza.   
Krajobraz 
Wieś położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie rolniczym. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicówki o pierwotnym planie prawdopodobnie owalnicowym ze 
stawem, obecnie zatartym, położona jest przy drodze lokalnej łączącej Nową Sól 
z Ciepielowem.  
Dominanty 
Zespół folwarczny założony w drugiej połowie XIX wieku w południowej 
części wsi, na planie prostokąta, z którego zachowały się nieliczne budynki 
gospodarcze.  
Zabudowa 
Zabudowa zwarta, kalenicowa pochodzi, w większości  z drugiej połowy XIX 
wieku. Zagrody składają się z  3 - 4 budynków ustawionych na planie podkowy 
lub litery „L”, przy zachowaniu wspólnej linii rozgraniczeń i zbliżonej linii 
zabudowy. Na początku XX wieku wzniesiono dom ludowy i kuźnię.  
Zieleń 
Przy drodze prowadzącej  do Ciepielowa, w drugiej połowie XIX wieku 
ewangelicy założyli  cmentarz   na planie czworoboku.  Na terenie cmentarza 
rosną nieliczne dęby i sosny. Wiele jest fragmentów wolnostojących 
nagrobków.  



Znaczenie kulturowe 
Znaczenie kulturowe wsi wiąże się z zabudową zagrodową. Najcenniejsze 
obiekty objęto ewidencją konserwatorską. Prace adaptacyjne, modernizacyjne 
winny być opiniowane przez służby konserwatorskie. Ewidencją objęto także 
stanowiska archeologiczne, na terenie których prace ziemne muszą być 
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.  Z uwagi na stan zachowania, 
cmentarz pozbawiony jest wartości kulturowych, stanowi jednak miejsce 
„sacrum” i kompleks zieleni, na którym nie powinna być prowadzona 
działalność inwestycyjna. Proponuje się wyznaczenie strefy ochrony 
konserwatorskiej i opracowanie dla niej zasad kształtowania przestrzeni.  
 
Odra  (obr ęb wsi Przyborów) 
 
Historia 
Brak danych  
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Jedno gospodarstwo, a także leśniczówka z budynkiem gospodarczym, położone 
na płaskim terenie, wśród lasów. 
Rozplanowanie 
Budynki położone przy drodze lokalnej w pobliżu Odry. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Budynki leśniczówki o konstrukcji szachulcowej, pochodzą z przełomu 
XIX/XX wieku. Pozostałe gospodarstwo z początku XX wieku. 
Zieleń 
Brak zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe prezentuje leśniczówka, którą winno objąć się 
ewidencją konserwatorską, a prace remontowe  prowadzić przy uszanowaniu 
zabudowy historycznej.  
 
Okopiec 
 
Historia 
Folwark, amorficzny w układzie, założony w XVIII lub XIX wieku. 
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Osada położona na terenie falistym w otwartym krajobrazie. Jedynie od strony 
północnej osadę otacza las. 



Rozplanowanie 
Osada o planie amorficznym położona przy drodze wiejskiej. 
Dominanta 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa składająca się z 4 zagród w zwartym układzie szczytowym pochodzi 
od połowy XIX wieku. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej  
Znaczenie kulturowe 
Osada bez znaczenia kulturowego. Pojedyncze budynki proponuje się objąć 
ewidencją konserwatorską. 
 
Porębów  (Czerwonak – obr ęb wsi Przyborów) 
 
Historia 
Brak danych 
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 
Krajobraz 
Leśniczówka położona na terenie lekko falistym wśród lasów. 
Rozplanowanie 
Budynki położone przy leśnej drodze. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Leśniczówka powstała w końcu XIX wieku. Przy niej wzniesiono budynek 
gospodarczy w konstrukcji szachulcowej. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Leśniczówkę należy objąć ewidencją konserwatorską, w celu zachowania         
jej bez zbyt dużych przekształceń.   
 
Przyborów 
 
Historia 
Niemiecka nazwa Tschieter jest zniekształconą formą polskiego brzmienia. 
Wieś powstała w bliżej nieznanym czasie, lecz  niewątpliwie w średniowieczu. 
W nowszych czasach z pierwotnego układu ulicowo - placowego rozwinęła     
się w wielodrożnicę.    



Archeologia 
Powierzchniowe badania archeologiczne AZP wykazały istnienie 12 stanowisk 
archeologicznych. Są to ślady osadnicze z epoki kamiennej i brązu, 
starożytności i późnego średniowiecza .Są też cmentarzyska ciałopalne z epoki 
brązu, wczesnego okresu rzymskiego oraz osady kultury przeworskiej 
wczesnego okresu rzymskiego. 
Krajobraz 
Wieś położona na terenie falistym otoczona lasami. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie wielodrożnicy położona przy drodze głównej Nowa Sól – Sława. 
W pobliżu płynie Stara Odra. W planie wsi czytelny jest plac. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta, w większości w układzie kalenicowym pochodzi  z XIX 
wieku, w większości z jego drugiej połowy. Wśród zabudowy wyróżnia się dom  
mieszkalny (nr 43) wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku w konstrukcji 
szachulcowej. Na obrzeżu wsi wprowadzono współcześnie nową, 
dysharmonizującą zabudowę jednorodzinną. W końcu XIX i początku XX 
wieku we wsi wzniesiono wiele budynków użyteczności publicznej jak dom 
ludowy, remiza strażacka, szkoła. W XIX wieku wzniesiono także leśniczówkę   
i tartak.   
Zieleń 
Przy drodze, na skraju wsi, położony jest cmentarz  poewangelicki z drugiej 
połowy XIX wieku. Założony na planie trapezu z aleją sosnową prowadzącą na 
teren cmentarza. Na terenie liczne fragmenty nagrobków wolnostojących.  
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe wsi wiąże się z  najcenniejszą zabudową 
zagrodową i budynkami użyteczności publicznej, które wpisano do rejestru 
zabytków (dom nr 43) i objęto ewidencją  konserwatorską. Prace remontowe, 
adaptacyjne i modernizacyjne winny być uzgodnione ze służbami 
konserwatorskimi. W uzgodnieniu muszą być prowadzone także prace ziemne 
na terenach stanowisk archeologicznych. Cmentarz będący  pod ochroną 
konserwatorską nie może być terenem przeznaczonym pod inwestycje. 
Najstarszą część wsi objąć strefą ochrony konserwatorskiej i opracować dla niej 
zasady kształtowania przestrzeni. 
 
Radosławice (obr ęb wsi Lubi ęcin) 
  
Historia 
Folwark założony w XVIII lub XIX wieku. 
Archeologia 
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych. 



Krajobraz 
Przysiółek z dominantą założenia folwarcznego położony jest na terenie 
falistym, wśród lasów.   
Rozplanowanie 
Założenie folwarczne z  trzema  zagrodami położone przy drodze lokalnej. 
Dominanty 
Założenie folwarczne z pierwszej połowy XX wieku.  
Zabudowa 
Trzy gospodarstwa w układzie rozluźnionym, z zabudową szczytową. Pod 
koniec XVIII wieku wzniesiono leśniczówkę. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej.  
Znaczenie kulturowe 
Największą wartością kulturową wsi jest leśniczówka, którą należy objąć 
ewidencją konserwatorską, aby ochronić przed niewłaściwymi przeróbkami.    
 
Rudno 
 

Historia 
Nazwa wsi pochodzi od rudy darniowej, z której mieszkańcy wsi                       
od średniowiecza do XIX wieku wytapiali żelazo. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano    
3 stanowiska archeologiczne. Są to ślady osadnicze wczesnego średniowiecza 
oraz osada z późnego średniowiecza.  
Krajobraz 
Wieś podmiejska wzbogacona dominantą kościoła położona na płaskim terenie 
w otoczeniu lasów. 
Rozplanowanie 
 Wieś o planie ulicówki położona przy wiejskiej drodze, przez którą płynie 
strumień Rudniawka. 
Dominanty 
Kościół  p.w. św. Tadeusza  Judy stanowiący dominantę wsi, wzniesiony został 
w drugiej połowie XIII wieku i przebudowany  wieku XV, XVII,XVIII i XIX-
tym.  Murowany z  kamienia i rudy darniowej, jednonawowy z węższym 
prezbiterium zamkniętym od wschodu trójbocznie. Dachy wysokie kryte 
dachówką karpiówką, nad nawą siodłowy, nad prezbiterium pulpitowy.              
W pobliżu kościoła usytuowano drewnianą, kwadratową  dzwonnicę  
wzniesioną  z 1774 roku, jednokondygnacyjną nakrytą dachem namiotowym 
Zabudowa 
Zabudowa zagrodowa zwarta w układzie szczytowo - kalenicowym pochodzi     
z XIX wieku, szczególnie z jego drugiej połowy. W pobliżu kościoła zachowały 
się dwie stodoły pochodzące z początku XIX wieku, zbudowane w konstrukcji 



szachulcowej. Na obrzeżach wsi w latach 30 - 40-tych XX wieku powstała 
jednorodzinna zabudowa. W drugiej połowie XX wieku, od strony  Nowej Soli 
powstało szereg budynków dysharmonizujących. Na początku XX wieku we wsi 
wzniesiono dom ludowy.    
Zieleń 
Wokół  kościoła w drugiej połowie XVII wieku ewangelicy założyli cmentarz  
na planie owalu otoczony murem. Na terenie cmentarza rosną  pojedyncze lipy, 
dęby i  sosny. Zachowały się liczne fragmenty nagrobków. Drugim cmentarzem 
jest cmentarz   położony  na północ od wsi, w lesie na wzniesieniu. Założony   
przez ewangelików w drugiej połowie XIX wieku. Na obwodzie cmentarza 
starodrzew (lipy), a na terenie cmentarza liczne nagrobki.    
Znaczenie kulturowe 
Rudno najcenniejsza kulturowo wieś w gminie. Ma dobrze zachowany układ 
dwóch równoległych ulic, wytyczonych po obu stronach strumienia. Zachowało 
się  wiele budynków o interesującej architekturze, które wpisano     do rejestru 
zabytków i objęto ewidencją konserwatorską. Prace remontowe, adaptacyjne       
i modernizacyjne przy tych obiektach jak i w ich pobliżu należy uzgodnić ze 
służbami konserwatorskimi. Prace ziemne na obszarach stanowisk 
archeologicznych należy także prowadzić pod nadzorem archeologa  
działającego w porozumieniu z LWKZ. Cmentarze  winne  być chronione i nie 
należy przewidywać tam żadnej działalności inwestycyjnej. Wszystkie               
te elementy należy objąć ochroną konserwatorską. Dlatego proponuje               
się wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej i opracowanie dla niej zasad 
kształtowania przestrzeni. 
 
Stany 
 
Historia 
Wieś zapewne pochodzenia kolonialnego o mało ciekawym układzie. 
Zachowany dwór z około 1800 roku. 
Archeologia 
Podczas badań archeologicznych AZP zewidencjonowano 9 stanowisk 
archeologicznych. Są to ślady osadnicze z epoki kamiennej i  brązu,  okresu 
rzymskiego, osady z epoki brązu z późnego średniowiecza, cmentarzyska            
z epoki brązu Jest też obóz wojskowy XVII - XVIII wieku.  
Krajobraz 
Wieś położona w części na terenie  płaskim, a częściowo na terenie falistym      
w otoczeniu lasów.  
Rozplanowanie 
Wieś o planie ulicówki (dwie części) położona przy drugorzędnej drodze.         
W latach 1902 - 1909 wprowadzono linię kolejową.   
Dominanty 
Wśród zabudowy wyróżnia się dzwonnica wzniesiona w końcu XIX wieku.  



Zabudowa 
Zabudowa zwarta, w większości w układzie  kalenicowym pochodzi z XIX 
wieku. Wśród zabudowy wyróżnia się dom nr 77. Jest to dawny dwór 
wzniesiony około 1800 roku, klasycystyczny. Jest to budynek parterowy, 
nakryty dachem mansardowym z  naczółkami i powiekami  Na początku XIX 
wieku we wsi wzniesiono  oficynę  pełniącą funkcję szkoły  w stylu późno 
klasycystycznym  jako budynek parterowy zamknięty dachem naczółkowym.  
W latach 1902 - 1908 – stację kolejową, a na początku XX wieku szkołę. 
Zieleń 
 Na skraju lasu, przy drodze Stany - Lipiny położony jest cmentarz 
poewangelicki  założony w końcu XIX wieku na planie czworoboku z aleją 
lipową na osi  kaplicy. Ze starodrzewia zachowały się lipy, a z nagrobków 
nieliczne fragmenty, a także kraty. Cmentarz zaadaptowano dla potrzeb 
pochówków wyznania rzymsko - katolickiego. 
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe prezentuje dwór i  oficyna , które wpisane       
są do rejestru zabytków. Jest też wiele obiektów objętych ewidencją 
konserwatorską jak dzwonnica, stacja kolejowa, szkoła, a także wiele budynków  
zabudowy zagrodowej o interesującej architekturze. Prace remontowe, 
adaptacyjne i modernizacyjne winny być uzgodnione ze służbami 
konserwatorskimi. Z LWKZ winny być także uzgodnione prace ziemne 
prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych. Ochronie winny podlegać 
także cmentarze stanowiące „sacrum”, a także kompleksy zieleni.  
 
Stara Wieś 
 
Historia 
Rzędówka o kolonialnym rodowodzie i nieustalonym czasie powstania. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano    
1 stanowisko archeologiczne. Jest to jedno znalezisko luźne z późnego 
średniowiecza.   
Krajobraz 
Wieś położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie rolniczym. 
Rozplanowanie 
Wieś o planie rzędówki położona przy drodze lokalnej w pobliżu rzeki Odry       
i kanale. 
Dominanty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta, w większości w układzie szczytowym pochodzi od połowy 
XIX wieku. Na obrzeżu wsi zabudowa z przełomu XIX/XX wieku i początku 



XX wieku. Współcześnie wprowadzono dysharmonizujące  budynki 
jednorodzinne. Na przełomie XIX/XX wiek we wsi wzniesiono szkołę. 
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe   
Wartością kulturową wsi są budynki o interesującej architekturze, które należy 
objąć ewidencją konserwatorską, w celu uratowania ich od nieprawidłowych 
adaptacji czy przeróbek. Ochronie podlega także zewidencjonowane stanowisko 
archeologiczne, gdzie prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem 
archeologa działającego w porozumieniu z LWKZ. 
 
Stary Staw 
 
Historia 
Wieś prezentuje maleńki układ wielodrożnicowy. Pierwotnie była zapewne 
rzędówką. Czas powstania - XVI lub XVII wiek. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano    
3 stanowiska archeologiczne. 
Krajobraz 
Wieś zagrodowa położona na płaskim terenie, śródleśnym. 
Rozplanowanie 
Wielodrożnicowy  plan wsi z  rzeczką  Czarna Struga, płynącą po jego 
południowej stronie położona jest przy  wiejskiej drodze. 
Dominanty 
Brak  
Zabudowa 
Zabudowa wsi zwarta,  kalenicowo  - szczytowa pochodzi w większości              
z drugiej połowy XIX wieku. Pojedyncze budynki gospodarcze (stodoły) 
wzniesiono w konstrukcji szachulcowej. Wiele budynków o elewacjach 
ceglanych.  Są też budynki dysharmonizujące pochodzące z drugiej połowy 
wieku XX-tego. Na początku XX wieku wzniesiono szkołę. 
Zieleń 
Brak zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Największe wartości kulturowe wiążą się zabudową  dawnego folwarku               
i zabudową  zagrodową objętą ewidencją konserwatorską.  Prace remontowe, 
modernizacyjne i adaptacyjne winny być prowadzone w uzgodnieniu                
ze służbami konserwatorskimi.  W uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi 
należy prowadzić także prace ziemne na obszarze stanowisk archeologicznych. 
 
 
 



Stawy 
 
Historia 
Folwark należący do dóbr lubięcińskich, założony w czasach nowożytnych. 
Archeologia 
Powierzchniowe badania archeologiczne AZP zarejestrowały 3 stanowiska 
archeologiczne. 
Krajobraz 
Przysiółek z dominantą folwarku położony jest  na falistym terenie, otoczony 
lasami. 
Rozplanowanie 
Osada o planie amorficznym położona przy drodze lokalnej Lubięcin - Stawy. 
Wzdłuż osady płynie strumień. 
Dominanta 
Zespół folwarczny pochodzący  z połowy XIX wieku stracił  znaczenie jako 
dominanta, ze względu na liczne ubytki w zabudowie..  
Zabudowa 
Zabudowa zwarta, szczytowa pochodzi z drugiej połowy XIX wieku o złym 
stanie technicznym.  
Zieleń 
Nie stwierdzono zieleni komponowanej. 
Znaczenie kulturowe 
Największe znaczenie kulturowe prezentują  budynki  zespołu folwarcznego        
i zabudowy zagrodowej o interesującej architekturze, które objęto ewidencją 
konserwatorską. Prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne winny być 
prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich. Pod nadzorem LWKZ 
muszą być prowadzone także prace ziemne na obszarze stanowisk 
archeologicznych.  
 
Wrociszów 
 
Historia 
Wieś ma genezę kolonialną, a pierwotna nazwa wywodzi się od imienia wójta 
(Heinzendorf). Powstała najpewniej w XIII wieku, w oparciu o obcy żywioł 
etniczny. Zachowany dobrze układ przestrzenny. 
Archeologia 
Podczas powierzchniowych badań archeologicznych AZP zewidencjonowano 
18 stanowisk archeologicznych. Są to w większości ślady i punkty osadnicze       
z epoki kamiennej i brązu, starożytności, wczesnego i późnego średniowiecza 
osady z późnego średniowiecza  
Krajobraz 
Wieś o charakterze zagrodowym położona na płaskim terenie w otwartym 
krajobrazie otwartym. Las od strony zachodniej. 



Rozplanowanie 
Wieś o palnie ulicówki położona przy drodze głównej Kożuchów – Nowa Sól. 
Domianty 
Brak 
Zabudowa 
Zabudowa zwarta szczytowa  pochodzi z XIX wieku, w większości z  jego 
drugiej połowy. Jest też zabudowa z początku XX wieku i pojedyncze, 
dysharmonizujące z drugiej połowy XX wieku. W drugiej połowie XIX wieku    
i  na przełomie XIX/XX wiek zbudowano szkołę i  dom ludowy.  
Zieleń 
W kompleksie leśnym znajduje się dawny cmentarz ewangelicki założony         
w pierwszej ćwierci XX wieku. 
Znaczenie kulturowe 
Wartości kulturowe wsi wiążą się  zabudową zagrodową, domem ludowym, 
które objęto ewidencją konserwatorską. Prace remontowe, modernizacyjne          
i adaptacyjne winny być prowadzone w  uzgodnieniu z LWKZ.  W uzgodnieniu 
ze służbami konserwatorskimi  muszą być prowadzone także prace ziemne na 
terenie stanowisk archeologicznych. Ochronie podlega także cmentarz 
stanowiący  miejsce poświęcone, gdzie nie należy prowadzić działalności 
inwestycyjnej. 
 
 
         O wartościach kulturowych gminy decyduje historia poszczególnych 
miejscowości oraz zachowane zabytki, do których należą nie tylko obiekty 
architektoniczne, lecz także układy przestrzenne wsi, stanowiska archeologiczne 
oraz zieleń komponowana – parki i cmentarze. 
 
          Spośród układów przestrzennych do najcenniejszych należą owalnice 
Dąbrówno i Nowe Żabno, wzmiankowane w 1435 roku pod zniekształconą 
nazwą, Nowe Czwe. Kulturowo cenne są także plany ulicowe, szczególnie 
Rudna, Ciepielowa, Lubięcina, Chełmka, Jeziornej i Wrociszowa. Badań 
ruralistycznych wymagają wielodrożnice dla ustalenia ich pierwotnych 
układów: Kiełcz, Lipiny i Przyborów. 
 
          Najstarszym zabytkiem architektury jest XIII - wieczny kościół w Rudnie, 
z usytuowaną obok drewnianą dzwonnicą z 1747 roku oraz cmentarzy z XVIII 
wieku, a przy nim drewniana dzwonnica z dzwonem z 1793 roku. Najstarsza 
budowla architektury świeckiej jest XVI-wieczny dwór w Chełmku, 
przebudowany w XIX wieku. Tak samo datowany jest dwór w Ciepielowie,  
Dziewiętnastowieczne dwory o skromnej architekturze istnieją w Dąbrównie, 
Lipinach, Lubięcinie, Lubieszowie i Stanach. Folwark z końca XVIII wieku 
znajduje się w Chełmku, a XIX – wieczne w Ciepielowie, Dąbrównie, Jodłowie, 



Lipinach, Lubięcinie i Stawach. W Lubięcinie są trzy wiatraki, a w Kiełczu 
jeden. 
 
         Na terenie gminy są zaledwie dwa, zapuszczone zresztą parki dworskie, 
oba z XIX wieku (Lubieszów, Ciepielów). W większości wsi  istnieją dawne 
XIX-wieczne cmentarze, zachowane śladowo w postaci enklaw wysokiej 
zieleni, nierzadko użytkowane wtórnie. Kulturowo najcenniejszym jest cmentarz 
w Lubięcinie, odznaczający się także walorami krajobrazowymi. 
 
          Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi, murowana, pochodzi głównie    
z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Zachowały się nieliczne 
budynki z początku i połowy XIX wieku.  W zespołach zabudowa ta ma 
również znaczenie kulturowe. 
 
 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
 

Chełmek            budynek folwarczny 
Chełmek            dawny zajazd 
Chełmek             dwór I i II 
Kiełcz                  wiatrak - koźlak 
Lubięcin              kościół cmentarny pw. Św. Katarzyny 
Lubięcin              kościół parafialny pw. Serca Jezusowego wraz z plebanią. 
Lubięcin              szkoła ob. dom mieszkalny  nr 82 
Lubięcin              wiatrak, koźlak z XIX wieku 
Lubięcin              wiatrak, młyn 
Lubięcin              wiatrak, młyn          
Lubięcin              dom mieszkalny 102 
Lubięcin              dom mieszkalny 85              
Przyborów           dom mieszkalny nr 43 
Rudno                  kościół  pw. św. Szymona i Judy Tadeusza  
Rudno                  dzwonnica kościelna 
Stany                    dwór 
Stany                    Szkoła (ob. dom mieszkalny nr 60) 
                         
 

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 
 

Koserz         -        cmentarzysko ciałopalne 
Przyborów   -        cmentarzysko  ciałopalne z epoki brązu  
Stare Żabno -        stanowisko wielokulturowe z okresu rzymskiego i wczesnego 
                              średniowiecza 
 



          Obok przedstawionych  uwarunkowań wynikających z wartości  
kulturowych gminy, obowiązują także uwarunkowania wynikające                      
z obowiązujących aktów  prawnych.  Podstawową ustawą  chroniącą 
dziedzictwo kultury jest ustawa o ochronie dóbr  kultury i muzeach z dnia         
15 lutego 1962 roku (Dz. U. Nr, 10 poz. 48 z późniejszymi zmianami). Już             
w pierwszych paragrafach ustawy  podkreśla się, że  obowiązkiem organów 
państwowych i samorządowych  jest zapewnienie warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. Z dalszych paragrafów 
wynika, że obowiązkiem właścicieli i użytkowników jest utrzymanie należących 
do nich dóbr kultury we właściwym stanie.  
 
          Problem ochrony wartości kulturowych podkreśla także ustawa z dnia       
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.15 poz.415 
tekst jednolity z 1995 roku) i ustawa z dnia 15 lipca 1994 roku prawo 
budowlane   (Dz. U. Nr 89  poz. 414), a także ustawa z dnia 31 stycznia 1980 
roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 poz.196).  
 
 
 
5. UWARUNKOWANIA ROZWOJU – SYNTEZA 
 
5.1 Możliwo ści rozwojowe. Preferencje 
 
1. Położenie gminy sprzyjające współpracy międzynarodowej przede 

wszystkim z Niemcami. Dobre powiązanie z siecią dróg o znaczeniu 
wojewódzkim i krajowym.  

 
2. Potencjał gospodarczy gminy, jej wielofunkcyjny charakter oraz dobry stan 

istniejącego zainwestowania. 
 
3. Obszary lasów zajmujące ok. 54,7 % powierzchni gminy stanowiące jej 

główne bogactwo naturalne. 
 
4. Dobrze rozwinięty przemysł drzewny. Możliwość dalszego rozwoju tego 

przemysłu w oparciu o miejscowe surowce. 
 
5. Możliwość rozwoju przetwórstwa runa leśnego. 
 
6. Atrakcyjność terenów położonych we wschodniej części gminy dla rozwoju 

funkcji turystyczno – rekreacyjnej.  
 



7. Obszary niezainwestowane korzystne dla procesów urbanizacyjnych 
obejmujące tereny sąsiadujące z zainwestowaniem miasta Nowej Soli o pow. 
ok. 100 ha, z preferencją lokalizacji funkcji produkcyjno – technicznej.  

 
8. Zaopatrzenie w wodę z systemów wodociągowych obejmujące sieć 

osadniczą środkowej części gminy oraz wsi sąsiadujących z miastem Nowa 
Sól. 

 
5.2 Ograniczenia rozwoju. Bariery 
 
1. Niskie klasy bonitacyjne gleb nie sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Użytki 

rolne zajmują ok. 35,7 % powierzchni gminy; gleby klas V i VI - ok. 76 %,   
a klas III i IV ok. 24 % użytków rolnych, w tym gleby klasy III – 2,1 %,         
a gleby klasy IV – 21,9 %. 

 
2. Rozdrobniona struktura powierzchniowa indywidualnych gospodarstw 

rolnych oraz trudności w zagospodarowaniu i prywatyzacji państwowych 
gruntów rolnych.  

 
3. Zły stan dróg gminnych i powiatowych. Konieczność sukcesywnej ich 

modernizacji obejmującej przede wszystkim ulepszenie nawierzchni.  
 
4. Konieczność uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej we wschodniej 

części gminy o funkcji turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach 
Jeziorna, Jodłów i Józefów.  

 
5. Brak systemów wodociągowych we wsiach Nowe Żabno, Ciepielów                

i Wrociszów położonych w strefie podmiejskiej Nowej Soli.  
 
6. Konieczność realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim dla 

Lubięcina, Przyborowa i Kiełcza, największych ośrodków w strukturze sieci 
osadniczej.  

 
7. Konieczność realizacji systemu zaopatrzenia w gaz wiejskiej sieci 

osadniczej. 
 
8. Ograniczona przydatność wód powierzchniowych dla rozwoju turystyki          

i wypoczynku ze względu na znaczny stopień ich zanieczyszczenia.  
 
 
 
 
 



5.3 Zagro żenia i konflikty 
 
1. Jako najważniejsze zagrożenie należy wymienić zagrożenie powodziami 

jakie wywołuje rzeka Odra dla terenów położonych wzdłuż jej brzegu. 
Problem ten dotyczy również miasta Nowej Soli. Do najbardziej 
zagrożonych wodami powodziowymi na terenie gminy należą Stara Wieś, 
Kiełcz i Przyborów. 

2. Zasadniczy konflikt związany z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczy 
braku oczyszczalni ścieków w miejscowościach o charakterze letniskowym, 
położonych we wschodniej części gminy.  

 
3. Stosownie do wymagań określonych przepisami, istnieje konieczność 

wyznaczenia stref ochrony pośredniej istniejących ujęć wody i zasad 
gospodarowania terenami w ich granicach.  

 
5.4 Uwarunkowania wynikaj ące z potrzeb i aspiracji społecze ństwa 
 
          Przystępując do opracowania studium Zarząd Gminy oprócz ogłoszeń       
i zawiadomień, zwrócił się do rad sołeckich z następującymi pytaniami : 
- co należałoby w 1-szej kolejności zrealizować w gminie ? 
- co najbardziej przyczyniłoby się do rozwoju gminy (zwiększenia jej 

konkurencyjności)? 
 
 
Z dokonanego sondażu wynikają następujące najważniejsze potrzeby                   
i aspiracje : 
- utwardzenie dróg i modernizacja chodników w miejscowościach : 

Przyborów, Rudno, Lubieszów, Stara Wieś, Stary Staw, Lipiny, Dąbrowno, 
Okopiec. 

- zwodociągowanie wsi Wrociszów i Nowe Żabno 
- poprawa jakości wody pitnej : Lubieszów, Dąbrowno, Okopiec 
- realizacja urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem    
ścieków : Przyborów, Rudno, Wrociszów, Stara Wieś, Lipiny 

- gazyfikacja wsi Wrociszów, Lubieszów i Nowe Żabno 
- telefonizacja wsi Stary Staw, Dąbrowno, Okopiec i Jodłów 
 
          We wsiach Przyborów, Stara Wieś i Kiełcz za najważniejsze 
przedsięwzięcie uznano realizację zabezpieczeń miejscowości przed wodami 
powodziowymi rzeki Odry. 
          We wsi Lubięcin zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy 
gimnazjum, budowy sali gimnastycznej oraz realizacji obiektów o charakterze 
turystyczno – sportowym, mających przyczynić się do rozwoju funkcji 
turystyczno – wypoczynkowej.  



Inne potrzeby wynikające z przeprowadzonego sondażu obejmują : 
- konieczność tworzenia nowych miejsc pracy 
- modernizację obiektów infrastruktury społecznej 
- oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców 
          Pełny wykaz wniosków zgłoszonych przez sołectwa zamieszczono               
w części „Dokumentacja formalno – prawna”. 
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1. KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO 

 
1.1 Wnioski z Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Województwa Lubuskiego do gminy wiejskiej Nowa Sól 
 

• Nazwa gminy Nowa Sól – gmina wiejska w powiecie 
nowosolskim, ranga ponadregionalna, pow. 176 km 2, ludno ść: 
6.282 mieszka ńców (2002 r.) 

 
• Lokalizacja i główne powi ązania zewn ętrzne – obszar gminy 

otacza miasto Nowa Sól, przez ten obszar przechodzi  trasa 
drogi ekspresowej nr 3 i trzy wa żne kierunki linii kolejowych. 
Szczególnym elementem tego obszaru jest dolina Odry  
przechodz ąca na zachód na terytorium województwa 
dolno śląskiego 

 
• Wytyczne do struktury przestrzennej – rozwój tej ni ewielkiej 

gminy jest w ścisłej zale żności z rozwojem du żego ośrodka 
miejskiego Nowa Sól o zaludnieniu ponad 40 tys. 
mieszka ńców. Gmina jest poło żona na obszarze pasma 
przyśpieszonego rozwoju DUOPOLIS, Gorzów Wlkp. – Zielona  
Góra – Nowa Sól, który po integracji Frankfurtu n/O                   
z trójpolarnym regionem sieciowym EURO-TRIADA osi ągnie 
europejskie parametry rozwojowe. Z tego wynikaj ą duże 
szanse dla gminy wiejskiej Nowa Sól w latach 2020/2 025. 

 
• Inne wytyczne z planu – rzeka Odra tworzy stale zag rożenie 

powodzi ą, która w 1997 r. i pó źniej wywołała wi ększe                  
i mniejsze szkody przed rozpocz ęciem wdro żenia Programu 
dla Odry 2006. Na obszarze powiatu nowosolskiego zn ajduje 
się ok. 35 tys. ha obszarów prawnie chronionych, szcze gólnie 
w okolicy Bytomia Odrza ńskiego i Ko żuchowa. W ramach 
Zadania samorz ądu województwa nr 4 planowana jest 
rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znacze niu 
międzynarodowym i mi ędzyregionalnym. 

 
 
 



1.2 Cele rozwoju społeczno – gospodarczego  
 
          Wszechstronny rozwój gminy, szczególnie w aspekcie jakościowym 
zapewniający poprawę warunków życia mieszkańców przy zachowaniu 
równowagi miedzy aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska 
przyrodniczego i kulturowego można osiągnąć miedzy innymi poprzez 
realizację następujących celów : 
- cele ekonomiczne, które wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów 

stymulujących efektywny, wielostronny rozwój gospodarczy gminy, 
zapewniający obniżenie bezrobocia oraz wzrost dobrobytu jego 
mieszkańców; 

- cele społeczne, które poprzez rozwijanie infrastruktury społecznej, 
porządkowanie struktury przestrzennej, decydują o warunkach zamieszkania, 
pracy, obsługi i wypoczynku. 

 
          Celem rozwoju gminy jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju,             
w którym byłoby zapewnione : 
- zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, 
- warunki umożliwiające wzrost poziomu życia, 
- zaspokojenie przyszłych potrzeb następnych pokoleń.    
 
 
1.3 Problemy rozwoju 
 
          Wielokierunkowe rozpoznanie stanu dotychczasowego rozwoju gminy 
Nowa Sól przeprowadzone w ramach diagnozy pozwoliło na identyfikację 
problemów społeczno – gospodarczych wymagających rozwiązania.  
 
Problemy społeczne 
- Stagnacja ogólnej liczby ludności gminy Nowa Sól. 
- Wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym. Sytuacja taka stwarzać 

może istotny problem z zapewnieniem zatrudnienia, ale jest to również 
szansa dla dalszego rozwoju gminy. 

- Wysokie bezrobocie występujące w gminie, przy znacznym udziale 
pozostających bez pracy dłużej niż rok oraz powiększania się bezrobocia 
wśród kobiet. 

 
Problemy strukturalne 
- Niedoinwestowanie w usługi wsi, zwłaszcza w ochronę zdrowia i opiekę 

społeczną, oraz obiekty kultury. 
- Wyższe niż przeciętne w gminach wiejskich województwa lubuskiego 

standardy zagęszczenia w zabudowie mieszkaniowej oraz niezadawalający 
stopień wyposażenia zasobów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną. 



Problemy wyposażenia w usługi 
- Niski standard części obiektów szkolnych. 
- Ograniczona dostępność do ponadpodstawowych usług medycznych. 
- Niedostateczne wyposażenie w usługi gastronomiczne i noclegowe 

obsługujące ruch turystyczny. 
- Niewystarczające wyposażenie w obiekty sportowe, nie odpowiadające 

wysokiej atrakcyjności turystycznej. 
 
Problemy gospodarczo – ekonomiczne 
- Mała efektywność rolnictwa, 
- Niski standard wiejskich obiektów mieszkalnych co ogranicza możliwości 

rozwoju ekoturystyki, 
- Szersze wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych                    

i kulturowych gminy jako podstawy rozwoju turystyki i wypoczynku. 
 
Problemy budowy i rozbudowy cmentarzy 
- Zakładanie nowych cmentarzy w gminie Nowa Sól winno uwzględnić 

wymogi obowiązujących ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy z 
dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

- Zmiany lokalizacji dotyczące rozbudowy cmentarzy w tym we wsi Lubięcin 
winno uwzględnić wymogi obowiązujących ustaw i rozporządzeń w 
szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych. 

 
1.4 Źródła danych i informacji 
 
          W „Studium” źródłem danych i informacji w oparciu o które zostały 
opracowane programy w zakresie : 

- demografii, 
- sfery społeczno – gospodarczej, 

były następujące materiały : 
1. Narodowy Spis Powszechny. 
2. Prognoza Ludności Polski według województw w latach 1998 – 2020 

opracowana przez Główny Urząd Statystyczny 1997 r.  
3. Informacje o napływie ludności, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 
4. Materiały inwentaryzacyjne. 
5. Dane i informacje z Urzędu Gminy Nowa Sól.  
6. Ekorozwój w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr, Gubin – Zielona Góra 

1997 r.  
7. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski, 

Zielona Góra, marzec 2000 r. 
8. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sól, sierpień 1999 r.  



• Diagnoza Stanu Gminy (zeszyt II), 
• Strategia rozwoju gminy (zeszyt III). 

 
 
1.5 Prognozy społeczno – gospodarcze 
 
          Społeczno – gospodarcze przesłanki określenia kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy sformułowano na podstawie prognoz 
przemian społecznych i gospodarczych. 
Problematyka społeczno – gospodarcza została ograniczona do elementów, 
które w gminie mają istotny wpływ na sposób użytkowania                             
i zagospodarowania obszaru gminy, a także są w znacznym stopniu 
uzależnione od sposobu użytkowania i zagospodarowania obszaru gminy. 
          Warunki gospodarcze i polityczne w jakich funkcjonuje gmina po 1989 r. 
uległy zasadniczym przeobrażeniom. W związku z tym prognozowanie zjawisk   
i procesów społeczno – gospodarczych w odległym horyzoncie czasu                   
i w warunkach gospodarki rynkowej wiąże się z wysokim stopniem 
niepewności.  
          Zagadnienia demograficzno – społeczne i gospodarcze prognozowano 
rozpoznając charakter występujących między nimi powiązań i dotychczasowych 
trendów, jak i nowo pojawiających się trendów rozwojowych.  
          Celem prognoz jest określenie przyszłych inwestycji infrastruktury 
społecznej, rozmiaru budownictwa mieszkaniowego, działalności gospodarczej 
(w sferze produkcji i usług) oraz związanych z tym potrzeb terenowych, a także 
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.  
 
Prognoza demograficzna 
 
Cel : Określenie stanu ludności w perspektywie oraz jej struktury 

wiekowej, stanowiących przesłanki przewidywań w sferze społecznej 
tj. zasoby pracy, potrzeby mieszkaniowe, zapotrzebowanie na obiekty 
infrastruktury technicznej. 
 

Zakres : Prognoza rozwoju ludności gminy określająca rozmiary przyszłego 
przyrostu naturalnego, strukturę wieku ludności oraz skalę procesów 
migracyjnych. 

 
          Prognozując ludność gminy przeanalizowano prognozę ludności Polski 
według województw w latach 1998 – 2020 opracowaną przez Główny Urząd 
Statystyczny w 1997 r., skorygowaną przez Urząd Statystyczny w Zielonej 
Górze – zawartą w Strategii Województwa Lubuskiego 2000 r.  



Prognoza ta zakłada, że w latach 2001 –2210 ludność wiejska na terenie 
województwa lubuskiego będzie wzrastała. Natomiast w latach późniejszych    
po 2010 roku zacznie maleć.  
Odnosząc powyższe przewidywania prognostyczne do przemian 
demograficznych gminy Nowa Sól i biorąc pod uwagę procesy ludnościowe na 
przestrzeni ostatnich 12 lat 1986 – 1998, które miały wpływ na niewielki wzrost 
liczby ludności gminy, dla potrzeb „Studium” opracowano prognozę 
demograficzną według której ludność gminy w poszczególnych okresach będzie 
kształtowała się następująco :  
1998 - 2005 przyrost względny liczby ludności + 3,4 % - 6.590 M 
2006 - 2010 przyrost względny liczby ludności + 1,7 % - 6.700 M 
2011 - 2015 przyrost względny liczby ludności -  0,5 % - 6.670 M 
2016 - 2020 przyrost względny liczby ludności -  1,1 % - 6.600 M 
 
Prognoza 2020 „Studium” 
 
• Ludność 
 
- liczba ludności gminy wyniesie ok. 6.600 osób 
- przyrost rzeczywisty w latach 1998 - 2020 ok.    227 osób 
- średnioroczny przyrost naturalny ok.      10 osób 
- średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności ok.        1,5 promila 
- średnioroczna migracja              0 
 
• Struktura wieku 
 

Liczba ludności Ludność wg 
grup wiekowych osoby % 

 
Gmina ogółem 6.600 100,00 
przedprodukcyjny 
produkcyjny 
poprodukcyjny 

1.346 
3.927 
1.327 

20,4 
59,5 
20,1 

 
Do 2020 r. prognozuje się : 
- zmniejszenie przyrostu naturalnego na 1000 ludności z 1,7 w 1998 r. do 1,5 

promila w 2020 r., 
- zmniejszenie liczebności populacji w wieku przedprodukcyjnym  
     spadek o 9,8 % w stosunku do 1998 r., 
- wzrost liczebności populacji w wieku produkcyjnym  

wzrost o 3,5 % w stosunku do 1998 r., 
- wzrost liczebności populacji w wieku poprodukcyjnym 

wzrost o 6,3 % w stosunku do 1998 r., 



 
Zmiany w strukturze wieku ludności wykazują : 
• wyraźny spadek liczby dzieci i młodzieży do 18 lat, co znajdzie odbicie        

w systemie edukacyjnym; 
• znaczny przyrost liczby ludności w wieku produkcyjnym co zwiększy 

potencjalną podaż siły roboczej, a rozpoznanie tych zasobów ma duże 
znaczenie dla kreowania odpowiedniej polityki na rynku pracy; 

• największy wzrost ludności nastąpi w wieku poprodukcyjnym bowiem              
w okresie 2010 – 2020 w wiek emerytalny wejdą roczniki wyżu 
demograficznego z lat 50, w związku z tym w sferze życia społeczno – 
gospodarczego gminy rysują się zadania dla instytucji sprawujących opiekę 
zdrowotna i społeczną do objęcia nią coraz większej grupy ludności.  

Prognozowanie liczby mieszkańców ma dla rozwoju gminy wyjątkowe 
znaczenie, ponieważ liczba ludności bezpośrednio wpływa na niezbędne 
urządzenia socjalne i kulturalne oraz ich rentowność, a także na wielkość 
terenów rozwojowych.  
          Analiza występujących trendów demograficznych w rozmieszczeniu 
ludności gminy w okresie 1986 – 1998, oraz możliwości rozwojowe związane    
z funkcjami poszczególnych miejscowości pozwoliły na wytypowanie : 
 
- miejscowości rozwojowych w których może wystąpić wzrost liczby 

mieszkańców, będą to wsie : 
• Przyborów, 
• Lubięcin, 
• Kiełcz, 

wsie podstawowe  o   funkcjach   przemysłowo  –  usługowej,   posiadające  
dogodne warunki do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i działalności 
gospodarczej, dodatkowo we wsi  Lubięcin funkcja  rekreacyjna  bez kolizji 
z pozostałymi funkcjami 

 
- miejscowości posiadające warunki dla rozwoju funkcji rekreacyjno – 

turystycznej ze względu na walory krajobrazowo – klimatyczne : 
• Jeziorna, 
• Jodłów, 
• Józefów, 
• Dąbrowno, 
• Przysiółek, 
• Okopiec, 
• Chełmek, 
 

- miejscowości położone w bezpośredniej strefie oddziaływania m. Nowej Soli 
• Rudno, 



• Ciepielów, 
• Nowe Żabno, 
• Stara Wieś, 

     które mogą spełniać funkcję sypialnianą dla m. Nowej Soli. 
Obsługa ludności i standardy wyposażenia 
 
Cele : zapewnienie stanu wyposażenia w usługi zaspakajające potrzeby 

lokalne, poprzez rozwój usług socjalnych (publicznych                 
i komercyjnych) oraz związanych z tym potrzeb terenowych, a także 
określenie standardów warunkujących poprawę jakości życia 
społeczności gminy. 

Zakres : usługi – oświata i wychowanie, zdrowie i opieka społeczna, kultura, 
handel, gastronomia, rzemiosło usługowe. 

 
          Na niezbędne urządzenia socjalne, kulturalne oraz ich rentowność wpływa 
prognozowana liczba ludności. 
          Zmiany w strukturze wieku ludności wskazują na zmniejszenie               
się liczebności dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wieku szkolnego. 
Zmniejszenie ilości szkół podstawowych, po likwidacji szkół w Kiełczu               
i Lipinach, zmianie obwodów szkolnych, wydłuży drogę ucznia do szkoły,       
ale może dodatnio wpłynąć na poziom nauczania w szkołach podstawowych.  
          W systemie obsługi ludności gminy utrzymuje się istniejące tereny 
wyposażone w urządzenia infrastruktury społecznej w dotychczas 
wykształconych ośrodkach podstawowych.  
W ośrodkach tych zapewnione będą również rezerwy terenowe dla rozwoju 
infrastruktury społecznej, oraz handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego.  
Miejscowości o funkcji wypoczynkowo – turystycznej będą miały możliwości 
wyposażenia w obiekty również sezonowe, dotyczy to także terenów 
znajdujących się w ciągach wędrówek pieszych i ścieżek rowerowych. 
Forma zabudowy i zagospodarowania oraz standard wyposażenia 
istniejących i projektowanych terenów będzie ważnym czynnikiem              
w rozwoju i promocji gminy. 
 
Mieszkalnictwo 
 
Cel : zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania 

 
Zakres : określenie potrzeb mieszkaniowych. 
 
Potrzeby mieszkaniowe wynikające z : 
 
- przyrostu ludności (wzrost o ok. 230 osób na terenie gminy) 

• wyniosą 5.750 m² powierzchni użytkowej (przy 25 m² p.uż./1 osobę), 



 
- rozgęszczenia rodzin w mieszkaniach 

• deficyt wyniesie 30.590,0 m² powierzchni użytkowej 
(przy 25 m² p. uż./ 1 osobę), 

- ubytków z istniejącej substancji mieszkaniowej ze względu na zły stan 
techniczny 
• wyniosą ok. 2.570 m² powierzchni użytkowej 

(przyjmując ok. 0,1 % ubytków rocznie – 2,0 % z istniejącej 
powierzchni użytkowej mieszkań przez 20 lat) 

 
- tworzenie rezerw w związku z wykwaterowaniami, wywłaszczeniami, 

przypadkami losowymi utraty mieszkań 
• skala trudna do prognozowania. 

 
Skala rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
 
- stworzenie pełnej wszechstronnej oferty mieszkania dla każdej rodziny 

zgodnie z jej zróżnicowanymi możliwościami ekonomicznymi, 
- uzyskanie stopniowej, społecznie odczuwalnej poprawy standardów 

zamieszkiwania, przy założeniu dalszej modernizacji istniejących zasobów 
mieszkaniowych, 

- lokalizacja mieszkalnictwa w formie zabudowy jednorodzinnej                       
z dopuszczeniem usług i działalności gospodarczej przede wszystkim            
w miejscowościach : Lubięcin, Przyborów, Kiełcz, a także w strefie 
podmiejskiej miasta Nowej Soli.   

 
Rynek pracy 
 
Cele : Zmniejszenie bezrobocia. Zabezpieczenie materialne mieszkańców 

gminy, uzyskanie średniego dochodu zbliżonego do średniej 
krajowej. 

Zakres : Aktywność zawodowa mieszkańców gminy. 
Źródła utrzymania. Miejsca pracy. Skala bezrobocia. Wykształcenie 
ludności. 

 
Uwarunkowania w których analizowano : 
 
- sytuację na rynku pracy, wzrost bezrobocia z 19,2 % w 1997 r. do 21,1 %     

w 1998 r. 
- wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców gminy w 1998 r. 

wyniósł 129,0, przy średnim dla województwa 352,1, a dla kraju 411,6, 
- spadek zatrudnienia w gminie w latach 1986 – 1998 o 47,7 %, przy średnim 

dla województwa lubuskiego 12 – 14 %, 



- ukształtowaną w minionych latach strukturę zatrudnienia, w której 
dominował sektor rolniczy, 

 
 
pozwoliły na określenie kierunków rozwoju rynku pracy w gminie 
 
- dalsze zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie 

ze względu na : 
• relatywnie niską jakość gleb (76 % w ogólnej powierzchni użytków 

rolnych stanowią grunty klas V, VI, Rz VI), 
• duże zalesienie (54,7 % powierzchni lasów w ogólnej powierzchni 

gminy, 
• stosunkowo wysoki stopień urbanizacji (strefa podmiejska miasta Nowej 

Soli, 
 
- dalszy przyrost jednostek gospodarczych, zwłaszcza w sektorze 

prywatnym, spośród 373 podmiotów gospodarczych 372 działa w sektorze 
prywatnym, średnio na 1000 mieszkańców gminy przypada 58,5 podmiotów 
gospodarczych, w województwie lubuskim 79,36, w kraju 67,2, 

 
- wzrastająca liczba małych zakładów osób fizycznych, zatrudniających      

w większości do 5 osób ma wpływ na rozwój indywidualnej 
przedsiębiorczości, 

 
- źródła utrzymania ludności 

• według głównego źródła utrzymania w przewadze ze źródeł 
pozarolniczych, 

 
1.6 Rozwój społeczno – gospodarczy gminy  
 
          Jednym z istotnych czynników warunkujących rozwój gospodarczy  
gminy w gospodarce rynkowej staje się jej otwartość oraz dostępność               
dla przepływu towarów, usług i klientów. 
          Analiza możliwych kierunków rozwoju gospodarczego gminy uwzględnia 
jej otoczenie gospodarcze i przestrzenne, istniejącą sieć osadniczą oraz 
powiązania z obszarami sąsiednimi i siecią regionalną.      
Elementami aktywizującymi rozwój społeczno – gospodarczy gminy są sieć 
osadnicza, infrastruktura komunikacyjna, walory klimatyczne i wypoczynkowe, 
zasoby surowcowe, zasoby terenowe. 
          Ożywienie społeczno – gospodarcze, poprawa warunków życia 
mieszkańców zahamowanie depopulacji gminy i recesje małych wsi może być 
osiągnięte przede wszystkim na drodze rozwoju wielofunkcyjności gminy.      



Liczba osób pozostających bez pracy oznacza zmniejszenie możliwości 
akumulacji kapitału na szczeblu gminy, niższe dochody ludności, niższy poziom 
inwestycji oraz niższe dochody budżetu gminy.  
          Rozwój wielofunkcyjny oznacza kreowanie nowych źródeł dochodu      
dla społeczności lokalnej gminy, przede wszystkim w działalnościach 
pozarolniczych. 
Celem rozwoju wielofunkcyjnego powinno być zatem tworzenie różnorodnej 
bazy ekonomicznej w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów i inicjatyw.  
Szansę rozwoju gminy tkwią przede wszystkim w drobnej wytwórczości, 
działalnościach usługowych w turystyce, handlu, a także w rolnictwie.  
Prognozy demograficzne wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat zmiany 
struktury agralnej rolnictwa i jego restrukturyzacja nie będą daleko idące.         
Za najważniejsze należy uznać : 
- spadek ogólnej liczby gospodarstw, 
- zwiększenie przeciętnego obszaru gospodarstwa o ok. 29 %, 
- stabilizacje udziału gospodarstw najmniejszych 1 – 2 ha, jako dodatkowe 
źródło utrzymania dla rodzin utrzymujących się ze źródeł poza rolniczych, 

Gospodarka leśna może stać się współzależnym z rolnictwem ogniwem rozwoju 
wielofuncyjnego obszaru gminy. 
Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju 
społeczno – gospodarczego gminy należy docelowo dążyć do jak największego 
zróżnicowania jej struktury funkcjonalnej jak i funkcji poszczególnych 
jednostek osadniczych.  
Gmina pod względem przestrzenno – funkcjonalnym stanowi obszar 
niejednolity, zróżnicowany zarówno z uwagi na zasoby przyrodnicze, wartości 
kulturowe, jak i stopień koncentracji działalności gospodarczej. Z analizy 
wybranych kierunków funkcjonalnych wynika, że gmina spełnia wymagany        
i konieczny warunek rozwoju jakim jest zróżnicowanie funkcji gospodarczych 
gminy będących podstawą jej rozwoju. Oznacza to, że jest możliwe ze względu 
na warunki naturalne gminy odejście od monofunkcyjnego rolniczego 
charakteru wsi położonych w gminie.  
Niska wydajność pracy w rolnictwie powoduje, że znaczne zasoby siły roboczej 
w gminie powinny być przemieszczone do działalności pozarolniczych. Wobec 
malejącej migracji ludności wiejskiej do miast, jedyną alternatywą jest 
wielofunkcyjny rozwój wsi, który może nastąpić poprzez aktywizację ludności 
wiejskiej oraz znaczne nakłady kapitałowe.  
          Głównym atutem pozostania na wsi, czyli zahamowania odpływu ze wsi 
ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, będą relatywnie korzystniejsze niż            
w mieście warunki i jakość życia (czyste powietrze, zasoby mieszkaniowe, 
bezpieczeństwo socjalne). - Podnoszenie standardów życia mieszkańców. 
          W związku z powyższym, sprawą niezmiernie ważną będzie poprawa 
stanu infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Szczególne znaczenie należy 
przypisać inwestycjom chroniącym środowisko naturalne. Dużą rolę odegrają    



w tym zakresie inicjatywy środowisk lokalnych, oraz pozyskane na ten cel 
środki finansowe – zarówno fundusze ludności, lokalne, krajowe jak                   
i zagraniczne. 
Możliwości przekształceń w rolnictwie i wiążące się z tym formy gospodarki 
przestrzennej są ściśle powiązane z ogólnymi procesami rozwoju kraju, jak         
i wpływem powiązań z Unią Europejską. 
Dostęp do europejskich funduszy strukturalnych oraz środki pomocowe 
powinny stanowić ważne źródło finansowania przyspieszonego rozwoju 
infrastruktury gospodarczej gminy.  
 
- aktywność zawodowa 

• przewiduje się w perspektywie wskaźnik ok. 42 % czynnych zawodowo, 
 
- zasoby pracy 

• ich wielkość kształtuje ludność w wieku produkcyjnym, prognozowana 
na ok. 3.330 osób oraz jej wykształcenie, 

 
- miejsca pracy 

• w rolnictwie – spadek zatrudnienia, 
• w działalności poza rolniczej – wzrost zatrudnienia, 

 
 
1.7 Rozwój funkcji gospodarczych 
 
• Przemysł 
 

czynniki sprzyjające rozwojowi : 
- istniejące zainwestowanie w miejscowościach : Kiełcz, Przyborów, Lubięcin, 

Stara Wieś; 
- oparcie istniejących gałęzi przemysłu drzewnego na miejscowych 

surowcach. 
 
• Gospodarka rolna i leśna 
 

czynniki sprzyjające rozwojowi : 
- przewaga prywatnej własności gruntów, 
- możliwość uzupełnienia źródeł dochodów gospodarstw rolnych, a tym 

samym szansa na inwestycje, wskutek przydatności terenu dla rozwoju 
agroturystyki, 

- możliwość zwiększenia popytu na produkty rolne na rynku lokalnym            
na potrzeby turystów, a także na rynku aglomeracji miejskiej Zielona Góra – 
Nowa Sól. 



- restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe                           
i przekształcenia struktury agralnej, spowoduje zmniejszenie zatrudnienia      
w rolnictwie oraz stopniową eliminację upraw na najgorszych gruntach          
i uproduktywnianie najlepszych.  

          Celem jest ochrona środowiska naturalnego w połączeniu z harmonijnym 
rozwojem rolnictwa i leśnictwa. 
          Gospodarka leśna powinna stać się współzależnym z rolnictwem 
ogniwem rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich tym bardziej,              
że w gminie występuje znaczny udział lasów 54,7 % ogólnej powierzchni gminy 
oraz ich zróżnicowanie funkcjonalne obejmujące : 
• funkcje ekologiczne (ochronne), 
• funkcje produkcyjne (gospodarcze) polegające na zachowaniu odnawialności 

i trwałego użytkowania drewna, 
• funkcje społeczne, które służą kształtowaniu korzystnych warunków 

zdrowotnych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy i turystów. 
 
          Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe                     
i przekształcenie struktury agralnej, spowoduje zmniejszenie zatrudnienia          
w rolnictwie oraz stopniową eliminację upraw na najgorszych gruntach                
i uproduktywnienie najlepszych. 
         Kierunki działań powinny wspierać gospodarstwa rozwojowe oraz 
gospodarstwa mające realne szansę pozarolniczego wykorzystania posiadanych 
czynników produkcji, głównie pracy, w usługach i produkcji pozarolniczej – 
agroturystyka, usługi produkcyjne dla rolnictwa, usługi publiczne.  
Wspomaganie inicjatyw w dziedzinie form alternatywnych rolnictwa – 
warzywnictwo, ogrodnictwo.  
Rozwój przetwórstwa płodów rolnych i runa leśnego na bazie lokalnych 
zasobów. 
Osiągnięcie możliwie względnego poziomu gospodarki możliwe jest poprzez 
działania : 
1. Prowadzenie polityki wielofunkcyjnego rozwoju wsi, polegającej na : 

• uprzymysłowieniu terenów wiejskich (przemysł drzewny, w oparciu         
o lokalny surowiec), 

• lokalizacji zakładów zwiększających wartość dodaną do produktów 
rolnych, uzyskaną dzięki lokalnemu przetwórstwu i bezpośredniej 
sprzedaży tych produktów mieszkańcom miast (najbliższych) i turystom,  

• traktowanie rolnictwa jako wielostronnej działalności związanej                
z obróbką drewna i z przetwórstwem produktów leśnych, 

• rozwoju agroturystyki w tych rejonach, które mogą wykorzystać 
atrakcyjne położenie, 

• uruchomienie preferencyjnych linii kredytowych i wprowadzenie ulg 
podatkowych dla gospodarstwa rozwojowych, 



• wspomaganie inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury obsługi 
rolnictwa. 

 
 
• Turystyka i wypoczynek 
 
         Strefa turystyczno – wypoczynkowa obejmuje wschodnią część gminy 
odpowiadającą obszarowi chronionego krajobrazu oraz miejscowość Lubięcin 
jako ośrodek o charakterze wielofunkcyjnym. 
         Miejscowości Jeziorna, Jodłów i Józefów pozostaną nadal ośrodkami         
o przeważającej formie zagospodarowania rekreacyjnego jaką stanowi 
zabudowa letniskowa.  
          Rozwój funkcji turystyczno – wypoczynkowej oparto na następujących 
zasadach : 
- kontynuacja dotychczasowych form zagospodarowania, tj. zabudowy 

letniskowej 
- wzbogacenie funkcji o nowe formy zagospodarowania rekreacyjnego 

rozwijające aktywne formy wypoczynku 
- tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki  
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
          W strefie turystyczno – wypoczynkowej oraz w rejonie wsi Lubięcin 
przewidziano ofertowe tereny mające na celu wzbogacenie funkcji                     
o wspomniane wyżej aktywne formy wypoczynku. Tereny ofertowe omówione 
zostały w p-kcie 2 „kierunki rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej”.  
          Rozwój agroturystyki może się odbywać na obszarze całej gminy              
z preferencjami w następujących miejscowościach : Lubięcin, Stany, Lipiny, 
Buczków, Stawy, Dąbrowno i Okopiec.  
 
 
1.8 Wsparcie finansowe w zakresie rozwoju społeczno  – 

gospodarczego gminy. Programy pomocowe 
 
 
1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
1.1 Zadaniem Agencji jest wspieranie : 
 
- inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym i usługach        

na rzecz rolnictwa, 
- poprawy struktury agralnej, 
- przedsięwzięć tworzących nowe stałe miejsca pracy w działalnościach 

pozarolniczych na terenach wiejskich, 
- rozwój infrastruktury techniczno – produkcyjnej, 



- tworzenie sieci giełd i rynków hurtowych, 
- przedsięwzięć  w zakresie oświaty, doradztwa oraz informacji w rolnictwie, 
- realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie 

rolnictwa. 
1.2 Zadania Agencja realizuje poprzez : 
 
- stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych                     

i obrotowych udzielane przez banki współpracujące z Agencją, 
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń spłat kredytów bankowych        

i pożyczek, 
- zakup akcji, 
- udział w finansowaniu przedsięwzięć dotyczących infrastruktury techniczno 

– produkcyjnej wsi,  
- pomoc finansowa w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych, 
 
1.3 Agencja udziela pomocy : 
 
- producentom rolnym, zakładom przetwórstwa rolno – spożywczego oraz 

jednostkom świadczącym usługi dla rolnictwa, 
- podmiotom gospodarczym tworzącym nowe stałe miejsca pracy                     

w działalnościach pozarolniczych na terenach wiejskich, 
- zarządom gmin realizującym na terenach wiejskich budowę wodociągów, 

kanalizacji oraz budowę lub modernizacje dróg, 
- szkołom doradztwa rolniczego, 
- podmiotom tworzącym giełdy rolne i rolnicze rynki hurtowe. 
 
2. Agrolinia 2000 
 
          To program pomocy dla polskiej wsi i rolnictwa, finansowany ze spłat 
kredytów pochodzących ze środków Phare UE jest kontynuacją programu Phare 
„Importowana Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego”, który działał w latach 
1991 – 1996. 
 
2.1 Zadaniem Agrolonii 2000 jest wspieranie działań na wsi i pomoc 

mieszkańcom terenów wiejskich w aktywnej adaptacji do warunków 
gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską. 

 
2.2 Realizacja zadań poprzez : 
 - udzielanie kredytów preferencyjnych za pośrednictwem sieci banków 

spółdzielczych, 
 - tworzenie miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, 
 - modernizację produkcji rolnej, przetwórstwa i usług. 
 



2.3 Udziela pomocy : 
 - rolnikom indywidualnym, 
 - przedsiębiorstwom prywatnym, 
 - spółdzielniom osób fizycznych, 
 - spółkom, w których co najmniej 51 % stanowi polski kapitał prywatny. 
 
 
 
3. Phare 
 
          Zreformowany fundusz PHARE koncentrować się będzie na kluczowych 
priorytetach związanych z procesem przyjęcia ustawodawstwa wspólnoty,         
w szczególności na procesach budowy i wzmocnienia administracji i instytucji 
w krajach kandydujących oraz na finansowaniu inwestycji wspierających 
sprawne dostosowanie prawodawstwa tych krajów do legislacji wspólnoty.  
 
4. Sapard 
 
          Od 1 stycznia 2000 Polska będzie mogła korzystać z instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich przeznaczonego    
na wsparcie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej.  
Z funduszu SAPARD będzie można uzyskać do 75 % na projekty w sektorze 
publicznym i do 50 % w prywatnym. 
Pozostała część ma stanowić wkład własny (z budżetów urzędowych                   
i samorządowych, kredyty, kapitał prywatny). 
Z programu SAPARD mogą być finansowane : 
• inwestycje w gospodarstwach rolnych, 
• poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybołówstwa, 
• poprawa struktury gruntów oraz reparcelacja, 
• stworzenie i uaktualnienie rejestru gruntów, 
• poprawa szkolnictwa zawodowego, 
• rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej, 
• zarządzanie zasobami wodnymi, 
• leśnictwo (w tym zalesianie i przetwórstwo drewna). 
 
          Obecnie trwają prace nad wyborem priorytetów dla Polski. Wymienia się           
w szczególności poprawę jakości i efektywności produkcji, podnoszenie 
dochodów ludności rolniczej oraz poprawa struktury agralnej.  
Priorytetowymi celami rozwoju obszarów wiejskich mogłyby się stać : poprawa 
warunków życie na wsi i podniesienie jej atrakcyjności dla inwestorów, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony 
środowiska. 



Obecnie przygotowany jest dokument „Spójna polityka rozwoju strukturalnego 
obszarów wiejskich w Polsce”, który po zatwierdzeniu przez rząd posłuży        
do określenia priorytetów dla programu SAPARD. 
Za organizację programu SAPARD w Polsce odpowiada Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Został w nim utworzony departament 
Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych, który będzie negocjował    
z komisją europejską i koordynował prace związane z wprowadzeniem 
programu SAPARD w kraju, współpracując z innymi resortami (np. finansów), 
z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, z partnerami samorządowymi i społecznymi. 
 
5. Ispa 
 
          Pomoc Unii w ramach ISPA będzie ukierunkowana na osiągnięcie 
standardów infrastrukturalnych wspólnoty w dziedzinie transportu i ochrony 
środowiska, w następujących formach : 
• projektów inwestycyjnych, technicznie i finansowo niezależnych faz 

projektów, które posiadają osobne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
studia przygotowawcze, studia wykonalności oraz analizy techniczne, 

• grupy projektów, 
• systemy projektów ściśle są ze sobą powiązanych. 
 
Pomoc wspólnoty w ramach ISPA może przyjąć jedną z następujących form : 
• bezpośrednia pomoc bezzwrotna, 
• pomoc zwrotna, 
• dofinansowanie spłat odsetek kredytu, 
• fundusz gwarancyjny, 
• udział kapitałowy, 
• lub inną formę pomocy finansowej. 
 
          Pomoc dla przyszłych członków Unii Europejskiej stała się podstawą 
rewizji dotychczasowych założeń polityki gospodarczo – społecznej oraz 
wzmocnienie strategii przedakcesyjnej dla Krajów Europy Centralnej                  
i Wschodniej, ubiegających się o członkostwo w UE. 
Celem generalnym polityki przedakcesyjnej Unii jest przedstawienie spójnego 
programu przygotowania tych krajów, a także połączenie różnych form pomocy 
w jedną strukturę – Partnerstwo dla Członkostwa. 
W latach 2000 – 2006 kraje kandydujące do UE będą mogły skorzystać              
w ramach pomocy z wyżej wymienionych instrumentów finansowych.  
 
 



2 KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO – 
PRZESTRZENNEJ 

 
          W strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy wyodrębniono strefy     
o charakterystycznych cechach funkcjonalnych : 
- strefę podmiejską miasta Nowej Soli obejmującą zachodnią część gminy oraz 

wieś Przyborów, jako obszar w przeważającej części urbanizujący się  
- strefę o dominujących funkcjach rolnictwa i leśnictwa, obejmującą środkową 

część gminy (rejon wsi Lipiny, Stany, Lubięcin i Buczków) 
- strefę turystyczno – wypoczynkową obejmującą wschodnią część gminy 

(tereny położone na wschód od Dąbrowna i Okopca) 
          Rozwój funkcji turystyczno – wypoczynkowej przewidziano również       
w Lubięcinie, ośrodku o charakterze wielofunkcyjnym. 
 
2.1 Strefy polityki przestrzennej 
 
          Kierunki przemian struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy ustalone 
zostały przez :  
- wyznaczenie stref polityki przestrzennej 
- wskazanie form użytkowania terenów jakie powinny przeważać w 

wydzielonych strefach  
- oraz określenie głównych kierunków działań w obrębie tych stref 
Podział na strefy polityki przestrzennej nastąpił z uwzględnieniem : 
- istniejącego zagospodarowania 
- walorów lokalizacyjnych i możliwości zagospodarowania poszczególnych 

terenów 
- oraz zapotrzebowania na różnego rodzaju tereny, wynikającego z potrzeb 

aktywizacji ekonomicznej gminy. 
 
1. Strefa osadniczo – rolna obejmująca tereny istniejącego zainwestowania 

wraz z terenami do tego zainwestowania przyległymi. 
          Jest to strefa o charakterze wielofunkcyjnym i ekstensywnej 
zabudowie, w granicach której oprócz zabudowy zagrodowej dopuszcza się 
lokalizację : 
- zabudowy mieszkaniowo – usługowej i obiektów administracyjnych 
- obiektów produkcyjno – technicznych i rzemiosła produkcyjnego,         

z wyłączeniem wschodniej części gminy o charakterze turystyczno – 
wypoczynkowym obejmującej obszar położony na wschód                       
od miejscowości Dąbrowno i Okopiec 

- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
- obiektów i urządzeń związanych z funkcją rolniczą wraz z możliwością 

urządzania ogródków działkowych 
- obiektów i urządzeń związanych z rekreacją oraz terenów zieleni, w tym 



cmentarzy i boisk sportowych 
Podstawowym warunkiem wielofunkcyjnego charakteru strefy jest zasada 
bezkolizyjnego sąsiedztwa różnych funkcji. 
          Zakłada się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością jej 
przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. 
          Dopuszcza się możliwość objęcia strefą osadniczo – rolną terenów 
położonych w granicach Starej Wsi, poza obwałowaniami 
przeciwpowodziowymi w kierunku zachodnim. Do czasu zrealizowania 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych chroniących wymienione tereny przed 
powodzią, zabudowę na tych terenach należy realizować z zastosowaniem 
indywidualnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.  

2. Strefa upraw rolnych. Dominującą formą użytkowania terenów są uprawy 
rolne w tym uprawy ogrodniczo – sadownicze z możliwością urządzania 
ogródków działkowych oraz zalesień. Dopuszcza się lokalizację obiektów      
i urządzeń produkcji rolnej i hodowli, obsługi gospodarki rolnej i leśnej 
(fermy, lądowiska), siedlisk zabudowy zagrodowej, a także obiektów             
i urządzeń związanych z rozbudową systemu telekomunikacji. 

 
3. Strefa leśna obejmująca tereny istniejących lasów oraz dolesień. Dominującą 

formą użytkowania terenów jest gospodarka leśna z możliwością lokalizacji 
obiektów i urządzeń z nią związanych. 

 
2.2 Tereny ofertowe 
 
W strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy wyodrębniono obszary 
stanowiące rezerwy dyspozycyjne. Są to tereny niezainwestowane, atrakcyjne 
dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Funkcje przypisane tym terenom 
należy traktować jako propozycje.  
 
Istniejące rezerwy terenowe zakwalifikowano w sposób następujący : 
 
1. Tereny o charakterze wielofunkcyjnym i walorach dla różnych form 

działalności gospodarczej, a przede wszystkim dla lokalizacji funkcji 
produkcyjno – technicznej i usługowej. 
- teren położony w granicach wsi Nowe Żabno i Kiełcz pomiędzy drogą 

Nowa Sól – Wrocław a linią kolejową Nowa Sól – Wrocław; 
powierzchnia terenu – ok. 50 ha; warunki fizjograficzne przeciętne, 
woda gruntowa 1 – 2 m p.p.t. 

- teren położony w granicach wsi Nowe Żabno, przy drodze powiatowej 
Nowe Żabno – Drwalewice, gm. Kożuchów (strona północno – 
zachodnia); powierzchnia terenu – ok. 20 ha; warunki fizjograficzne 
korzystne; woda gruntowa poniżej 2 m p.p.t.  

- teren położony w granicach wsi Nowe Żabno, przy wymienionej wyżej 



drodze Nowe Żabno – Drwalewice, gm. Kożuchów (strona południowo 
– wschodnia); powierzchnia terenu – ok. 10 ha; warunki fizjograficzne 
korzystne, woda gruntowa poniżej 2 m p.p.t. 

- teren położony w granicach wsi Kiełcz, przy drodze Nowa Sól – 
Wrocław (strona zachodnia); powierzchnia terenu – ok. 20 ha; warunki 
fizjograficzne korzystne, woda gruntowa poniżej 2 m p.p.t.   

 
          Oferta ma na celu wzbogacenie form gospodarczej aktywizacji gminy 
poprzez wykorzystanie atrakcyjnych możliwości lokalizacyjnych. 
Tereny wymagają uzbrojenia w infrastrukturę sanitarną i energetyczną.  

 
2. Teren o walorach dla lokalizacji funkcji technicznych, położony w gminach 

wsi Kiełcz, przy drodze Nowa Sól – Wrocław (strona wschodnia),                
w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów; powierzchnia terenu – ok. 
15 ha; propozycja rozbudowy istniejącego składowiska odpadów. 

 
3. Teren o walorach dla lokalizacji funkcji rekreacyjno – usługowej                   

z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, położony w granicach wsi 
Dąbrowno, w kierunku południowo – wschodnim od Dąbrowna; 
powierzchnia terenu – ok. 25 ha; warunki fizjograficzne korzystne, woda 
gruntowa poniżej 2 m p.p.t. 
Oferta ma na celu wzbogacenie funkcji turystyczno – wypoczynkowej we 
wschodniej części gminy.  

     Teren wymaga uzbrojenia w infrastrukturę sanitarną i energetyczną. 
 
4. Tereny   o   walorach   dla   lokalizacji   funkcji  rekreacyjno  -  sportowych               

i obiektów z tymi funkcjami związanych (np. pole golfowe, tereny do jazdy 
konnej, ścieżki rowerowe, lądowisko motolotni itp.) 
- teren położony w granicach wsi Lubięcin, przy drodze do wsi Buczków 

(strona północna); powierzchnia terenu – ok. 80 ha 
- teren położony w granicach wsi Dąbrowno, w kierunku południowym   

od wsi; powierzchnia terenu ok. 80 ha 
- teren położony w granicach wsi Dąbrowno, w kierunku wschodnim       

od miejscowości Okopiec, powierzchnia terenu – ok. 50 ha 
 
Warunki fizjograficzne terenów są korzystne, woda gruntowa poniżej 2 m 
p.p.t. 
Podobnie jak w odniesieniu do terenu wymienionego w p-kcie 3, oferta ma 
celu wzbogacenie funkcji turystyczno – wypoczynkowej w Lubięcinie oraz 
we wschodniej części gminy.  
Tereny wymagają uzbrojenia w infrastrukturę sanitarną i energetyczną. 

 



          Zagospodarowanie terenów ofertowych powinno być poprzedzone 
działalnością promocyjną, mającą na celu znalezienie inwestorów 
gwarantujących racjonalne wykorzystanie ich walorów lokalizacyjnych.  
 
 
 
 
 
 
 
3. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 
 
3.1 Komunikacja drogowa 
 
          Podstawowy układ komunikacji drogowej gminy powiązany jest                
z drogami o znaczeniu regionalnym i krajowym województwa, co stanowi 
stronę dodatnią w systemie transportowym. Bardzo ważną rolę w tym systemie 
spełniają drogi wojewódzkie tworzące zasadniczą sieć ciągów komunikacyjnych 
łączących układ komunikacyjny gminy z układem komunikacyjnym 
województwa i kraju.  

Obciążenie ruchem kołowym dróg  
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w rejonie Nowej Soli  

przedstawia się następująco : 
 

Ruch średnio – dobowy, liczba pojazdów / dobę  
Droga 1990 r. 1995 r. 

 
prognoza 2015 r. 

droga krajowa nr 3 do 
Zielonej Góry 

 
8500 

 
9440 

 
21928 

droga krajowa nr 3 do 
Nowego Miasteczka 

 
6600 

 
7000 

 
9190 

droga wojewódzka nr 292 
do Bytomia Odrzańskiego 

 
1800 

 
2000 

 
5500 

droga wojewódzka nr 297 
do Kożuchowa 

 
2600 

 
3800 

 
8773 

droga wojewódzka nr 315 
do Wolsztyna 

 
2600 

 
4000 

 
8058 

droga wojewódzka nr 318 
Lubięcin - Sława 

 
brak pomiarów 

 
ruchu 

 
5000 

 
          Z powyższego zestawienia wynika, że obciążenie dróg ruchem kołowym 
w 2015 r. wzrośnie ponad dwukrotnie w stosunku do 1995 r. 



          Istniejąca sieć drogowa w gminie zapewnia również prawidłową obsługę 
w zakresie potrzeb lokalnych oraz potrzeb związanych z obsługą rolnictwa          
i gospodarki leśnej.  
          Niezadowalający jest natomiast stan techniczny dróg gminnych,               
w przeważającej części nieutwardzonych oraz znacznej części dróg 
powiatowych.  
          Propozycja przedsięwzięć związanych z modernizacją układu 
komunikacji drogowej są następujące : 
 
1. Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi krajowej nr 3 

(E-65) Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – 
Jelenia Góra – Jakuszyce, której odcinek przebiega przez zachodnią część 
gminy (obwodnica miasta Nowej Soli) do kategorii drogi ekspresowej 
dwujezdniowej, lub drogi ekspresowej, z węzłami usytuowanymi w rejonie 
wsi Lubieszów, przy wjeździe do Nowej Soli (węzeł dostępny z drogi 
wojewódzkiej nr 297 Nowa Sól – Kożuchów) oraz w rejonie wsi Rejów gm. 
Nowe Miasteczko (węzeł dostępny z drogi Nowa Sól – Nowe Miasteczko).       

 
2. Realizacja programu mającego na celu sukcesywne ulepszanie nawierzchni 

dróg gminnych oraz powiatowych.  
 
          Oprócz powyższych zamierzeń rezerwuje się tereny pod realizację 
obwodnic dla następujących miejscowości : 
- Przyborów, realizacja obwodnicy związana z modernizacją wału 

przeciwpowodziowego od strony starorzecza Odry, 
- Lipiny, realizacja obwodnicy od strony południowo – wschodniej , 
- Lubięcin, realizacja obwodnicy od strony wschodniej w ciągu dróg                  

o znaczeniu wojewódzkim nr 315 (Nowa Sól – Wolsztyn) i nr 318 (Lubięcin 
– Sława); 2 wersje przebiegu obwodnicy oraz wersja 3 – cia z możliwością 
wykorzystania drogi gminnej Radosławice – Chełmek (nr 495003)  

 
Propozycje przebiegów wymienionych wyżej obwodnic nie są ściśle 
obowiązujące. 
 
3.2 Urządzenia obsługi podró żnych i komunikacji samochodowej. 
 
          Miejsca obsługi podróżnych (MOP-I) wyznaczone zostały przy trasie S3 
(E – 65) Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Jakuszyce, 
której odcinek przebiegać będzie przez zachodnią część gminy, jako 
zmodernizowany ciąg komunikacyjny istniejącej drogi krajowej nr 3. Jak już 
wspomniano trasa będzie miała parametry techniczne i użytkowe drogi ruchu 
ekspresowego. Lokalizacja MOP-ów ustalona została w projekcie 
koncepcyjnym tej trasy, na terenie gminy Kożuchów.  



          W odniesieniu do pozostałych dróg na obszarze gminy, przewiduje          
się możliwość swobodnej lokalizacji urządzeń obsługi podróżnych                      
i komunikacji samochodowej w uzgodnieniu z zarządcą drogi i spełnieniu 
warunków sanitarnych. Zakłada się, że będą to urządzenia w gestii prywatnej 
realizowane przy uwzględnieniu opłacalności ich lokalizacji.  
 
3.3 Ścieżki rowerowe 
 
          W systemie komunikacji drogowej zaproponowano utworzenie odrębnego 
układu ścieżek rowerowych. Zaproponowany układ tworzą ścieżki 
wyprowadzone w kierunkach : Kożuchowa, Zielonej Góry, Nowej Soli, Nowego 
Miasteczka, Bytomia Odrzańskiego, Siedliska, Sławy, Konotopu i Bojadeł.  
           Wymieniony układ ścieżek to ścieżki o charakterze w zasadzie 
turystycznym i znaczeniu ponadlokalnym. Ich uzupełnieniem będą ścieżki 
rowerowe o znaczeniu miejscowym wspomagające komunikację autobusową    
w dojazdach do pracy oraz dojazdach młodzieży do szkół.  
          Przedstawiony na planszy „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 
układ ścieżek rowerowych oparto między innymi na wykorzystaniu na ten cel 
odcinków istniejących szlaków turystycznych. Schemat przebiegu 
projektowanych ścieżek uwidoczniony na wymienionej wyżej planszy nie jest 
obowiązujący i może podlegać zmianom.  
 
3.4 Komunikacja kolejowa 
 
           W zakresie komunikacji kolejowej zamierzenia obejmują utrzymanie        
i modernizację istniejących linii, mianowicie : 
- magistrali kolejowej Wrocław – Nowa Sól – Zielona Góra – Szczecin 
- oraz linii Wolsztyn – Nowa Sól – Kożuchów – Żagań 
 
3.5 Komunikacja wodna 
 
            Jak już wspomniano, szlak komunikacji wodnej stanowi rzeka Odra 
przepływająca przez gminę z południa na północ. Ze względu na duże znaczenie 
w systemie transportowym kraju, przewiduje się jego modernizację                     
i przystosowanie do nowoczesnych standardów żeglugowych.  
Port rzeczny i stocznia znajdują się w Nowe Soli.  
 
 
4. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
 
4.1 Zaopatrzenie w wod ę. 
 



          Na terenie gminy Nowa Sól tylko część miejscowości posiada systemy 
zaopatrzenia w wodę, są to: Lipiny, Stany, Lubięcin, Chełmek, Przyborów, 
Dąbrowno, Okopiec, Jeziorna, Lubieszów, Rudno, Stara Wieś i Kiełcz, gdzie 
realizacja wodociągu dobiega końca. 

Pozostałe miejscowości z terenu gminy nie posiadają wodociągów 
zbiorowych. 

 
 
 
 
Planowane rozwiązania zaopatrzenia w wodę: 
 

1. Połączenie sieci wodociągowej we wsi Lubieszów z systemem 
wodociągowym miasta Nowej Soli. 

2. Budowa wodociągu dostarczającego wodę z Lubieszowa do wsi 
Wrociszów. Planowany jest zbiornik wyrównawczy o objętości ok. 50 m3. 

3. Doprowadzenie wody z Lubieszowa do Starego Stawu i dalej do wsi 
Lelechów. 

4. Budowa wodociągu połączonego z systemem wodociągowym miasta Nowej 
Soli w ul. Ciepielowskiej, zaopatrującego w wodę wieś Ciepielów poprzez 
Nowe Żabno. Przed Nowym Żabnem budowa zbiornika terenowego 
wyrównawczego o objętości ok. 150 m3. 

5. Budowa wodociągu dostarczającego wodę z istniejącego ujęcia wody         
w Lubięcinie do wsi Radosławice i Buczków oraz do wsi Stawy. 

6. Połączenie w pierścień przewodów wodociągowych łączących 
miejscowości Dąbrowno – Okopiec – Jeziorna – Jodłów. 
Połączenie takie jest korzystne ponieważ zapewnia dostawę wody w razie 
awarii oraz przy większych rozbiorach wody szczególnie w okresie letnim. 
Zapewnia również lepszą jakość wody, gdyż nie występuje zjawisko 
„zagniwania” na końcówkach sieci i nie jest konieczne jej płukanie. 

7. Budowa wodociągu w Józefowie z dostawą wody z ujęcia w ośrodku 
wypoczynkowym bądź z ujęcia nowo wybudowanego. 

 
          Z uwagi na ochronę wód podziemnych należy wyznaczyć pośrednie strefy 
ochronne wód i zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi obecnie 
wymogami w zakresie ochrony środowiska. 

 
          Aby zmniejszyć ilość zużywanej wody zaleca się: upowszechniać 
opomiarowanie  wody, likwidować przecieki oraz sukcesywnie wymieniać 
odcinki sieci ulegające częstym awariom. 
Należy utrzymywać na dobrym poziomie jakość wody pitnej. 

 



 Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania na wodę na okres 
perspektywiczny (2020 rok). 

 
 

Lp. Miejscowość Maksymalne zapotrzebowa- 
nie wody [m3/d] 

 1. Buczków   12,60 
 2. Chełmek 129,64 
 3. Ciepielów   47,04 
 4. Dąbrowno   33,60 
 5. Drogonów    4,20 
 6. Jeziorna  12,04 
 7. Jodłów  14,56 
 8. Józefów    3,64 
 9. Kiełcz 265,20 
10. Lelechów   19,04 
11. Lipiny 125,44 
12. Lubieszów 202,80 
13. Lubięcin 245,38 
14. Nowe Żabno   79,80 
15. Okopiec    8,40 
16. Przyborów 426,73 
17. Radosławice    6,72 
18. Rudno 166,73 
19. Stany 84,84 
20. Stara Wieś 36,96 
21. Stary Staw 22,96 
22. Stawy 15,40 
23. Wrociszów 64,12 

 
 Zapotrzebowanie na wodę określono według „Wytycznych do 
programowania zapotrzebowania wody ...” przyjmując wskaźnik na cele bytowo 
– gospodarcze dla miejscowości wiejskich w przedziale : 
 
- do 500 Mk  q=200 dm3/dMk  przy współczynniku Nd = 1,4 
- powyżej 500 Mk  q=250 dm3/dMk  przy współczynniku Nd = 1,3. 
 
4.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 
 
          System odprowadzania i oczyszczania ścieków wymaga wielu nakładów 
inwestycyjnych. Na terenie gminy Nowa Sól żadna z miejscowości nie posiada 
uporządkowanej gospodarki ściekowej tj. zbiorowego systemu kanalizacji          



i oczyszczalni ścieków. Jedynie we wsi Rudno rozpoczęta jest budowa 
kanalizacji sanitarnej. Realizacja sieci w ul. Sienkiewicza umożliwi wł ączenie 
wsi Rudno do układu kanalizacyjnego miasta Nowej Soli i odprowadzenia 
ścieków do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. 
          Należy dążyć do uporządkowania systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków obsługującego zespoły jednostek osadniczych bądź odprowadzenia 
ścieków do oczyszczalni miejskiej w Nowej Soli. 

 
          Preferuje się budowę kanalizacji w systemie rozdzielczym i proponuje 
następujące rozwiązania: 
 
•••• Przyborów 
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, lokalizacja w północno – 
wschodniej części wsi. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie Rów 
Krzycki. Alternatywnie proponuje się podłączenie do systemu kanalizacji miasta 
Nowej Soli, bądź jako trzeci wariant odprowadzenie ścieków do oczyszczalni              
w Siedlisku. 
 
•••• Lipiny, Stany 
Budowa grupowej oczyszczalni z propozycją lokalizacji w kierunku na zachód 
od wsi Lipiny. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Odra lub 
Obrzyca poprzez ciek wodny Młynówkę. 
•••• Lubi ęcin, Chełmek 
Realizacja sieci kanalizacyjnej oraz budowa oczyszczalni ścieków z propozycją 
lokalizacji w północno – wschodniej części Lubięcina. Zrzut oczyszczonych 
ścieków do Rowu Kochanowskiego, a następnie do rzeki Obrzycy. 
 
•••• Dąbrowno, Okopiec, Jeziorna, Jodłów 
Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków  
z propozycją lokalizacji w północnej części Jodłowa. Odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków będzie Jezioro Tarnowskie bądź poprzez istniejące cieki 
wodne Jezioro Sławskie. 
 
•••• Józefów 
Proponuje się realizację wspólnego systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków dla zabudowy letniskowej i ośrodka wypoczynkowego. 
 
•••• Buczków, Radosławice, Stawy, Drogoniów 
Odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji do proponowanej oczyszczalni  
w Lubięcinie. Alternatywnie budowa indywidualnych przydomowych systemów 
oczyszczania ścieków bądź bezodpływowych zbiorników (szamb) i wywóz 
ścieków do oczyszczalni. 
 



•••• Wrociszów, Lubieszów 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej połączonej z siecią kanalizacyjną miasta 
Nowej Soli. 
 
•••• Ciepielów 
Powiązanie kanalizacji z systemem w Nowym Żabnie i dalej odprowadzenie 
ścieków do miasta Nowej Soli. 
 
 
 
•••• Lelechów, Stary Staw 
Budowa kanalizacji i odprowadzenie ścieków poprzez Lubieszów do miasta 
Nowej Soli. 
 
•••• Nowe Żabno, Kiełcz, Stara Wieś 
Budowa systemu kanalizacji w powiązaniu z systemem kanalizacyjnym miasta 
Nowej Soli. 
 
         Należy zwrócić uwagę na oczyszczanie ścieków w sezonie turystycznym. 
Dotyczy to miejscowości w których znajdują się ośrodki wypoczynkowe. 
Oczyszczanie ścieków pochodzących z ośrodków wczasowych, okresowo 
czynnych, jest trudne ze względu na sezonowość działania oczyszczalni, dużą 
zmienność spływu i składu ścieków. Ośrodki mogą posiadać własne 
oczyszczalnie ścieków bądź odprowadzać ścieki do zbiorczych układów 
kanalizacyjnych. Wybór rozwiązania powinien być poprzedzony analizą 
technologiczną i ekonomiczną. 
 
 Przyjmuje się, że w miejscowościach zwodociągowanych, a szczególnie 
tam, gdzie istnieją ujęcia wód, należałoby w pierwszej kolejności podjąć 
budowę kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni. 
 
 Należy wykazać dużą dbałość o szczelność sieci kanalizacyjnych              
i urządzeń z nią związanych. Przedostające się do gruntu ścieki są bowiem 
zagrożeniem dla środowiska, a w tym dla wód podziemnych i otwartych. 
 
 Zestawienie maksymalnych ilości ścieków na okres perspektywiczny 
(2020 rok) w jednostkach osadniczych uwzględniając współczynnik 
zmniejszający ze względu na wodę nie trafiającą do kanalizacji (np. podlewanie 
zieleni). 

Lp. Miejscowość Maksymalna ilość 
ścieków [m3/d] 

 1. Buczków   10,80 
 2. Chełmek 116,68 



 3. Ciepielów  42,34 
 4. Dąbrowno  30,24 
 5. Drogonów    3,78 
 6. Jeziorna  10,84 
 7. Jodłów  13,10 
 8. Józefów    3,28 
 9. Kiełcz 238,68 
10. Lelechów   17,14 
11. Lipiny 112,90 
12. Lubieszów 182,52 
13. Lubięcin 220,84 
14. Nowe Żabno  71,82 
15. Okopiec    7,56 
16. Przyborów 384,06 
17. Radosławice     6,05 
18. Rudno 150,06 
19. Stany   76,36 
20. Stara Wieś   33,26 
21. Stary Staw   20,66 
22. Stawy   13,86 
23. Wrociszów   57,71 

 
Ścieki deszczowe, szczególnie z terenów o utwardzonej nawierzchni, 

gdzie nasilony jest ruch kołowy, należy odprowadzać do odbiorników               
po uprzednim ich podczyszczeniu w odstojnikach. 

 
Planowane zrzuty oczyszczonych ścieków do odbiorników: rzeki Krzycki 

Rów, Kanał Młynówka, Kanał Kochanowski, Jezioro Tarnowskie, Jezioro 
Sławskie należy uzgodnić z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. 

Należy uwzględnić przepisy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zm.) 

Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do 
kanalizacji sanitarnej oraz dokonywania trwałych nasadzeń oraz 
zabudowywania urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych. 
 
4.3 Usuwanie odpadów. 
 
          Aktualnie eksploatowane wysypisko zlokalizowane w obrębie wsi Kiełcz 
obsługiwać będzie obszar całej gminy i nie stanowi progu w jej rozwoju. 
Powierzchnia składowa tego wysypiska wynosi 6,80 ha. Obecnie wykorzystano 



2,10 ha. Budując sukcesywnie następne kwatery przewiduje się, że wystarczy 
ono jeszcze na ponad 20 lat. 
 
 Należy prowadzić gospodarkę odpadami tak, aby dążyć do minimalizacji 
ich powstawania. 
Dla ograniczenia ilości składowanych odpadów przewiduje się: 
- wdrożenie selektywnego gromadzenia odpadów, 
- odzysk możliwie licznych składników z nagromadzonych i wywiezionych 

odpadów, 
- zastosowanie kompaktora na wysypisku, 
- wprowadzenie nowych technik i technologii utylizacji np. kompostowanie 

odpadków z jednoczesnym składowaniem części nie nadających się do 
kompostowania. 

 
          Spowoduje to zmniejszenie ilości śmieci, wydłuży okres eksploatacji 
wysypiska i będzie zbieżne z aktualnymi tendencjami i zaleceniami ochrony 
środowiska w tym zakresie. 
          Po skończonej eksploatacji poszczególnych kwater należy przeprowadzić 
ich rekultywację w kierunku leśnym. Aktualnie należy jak najszybciej 
przeprowadzić rekultywację pierwszej kwatery, aby odciąć dopływ wód 
deszczowych do odpadów. Będzie to gwarancją braku ewentualnych przesiąków 
odcieków do wód gruntowych. 

 
Nową kwaterę należy uszczelnić poprzez : 
- ułożenie przesłony z maty bentonitowej (tzw. bentomaty), 
- położenie ekranu z folii PEHD o grubości 2 mm, 
- osłonięcie ekranu geowłókniną, 
- ułożenie drenażu odprowadzającego odcieki do zbiornoka, z którego 

powinny być wywożone do oczyszczalni bądź rozdeszczowane na odpady. 
 
          Przewiduje się również zamknięcie trzech komór na odpady II kategorii, 
których eksploatacja już się zakończyła. 

 
          Zagrożeniem dla środowiska, a szczególnie dla wód podziemnych            
są powstające nieliczne „dzikie” wysypiska śmieci, które należy likwidować. 
Istnieje możliwość lokalizacji nowego wysypiska obsługującego wschodnią 
część gminy na terenie położonym przy drodze wojewódzkiej Nowa Sól – 
Wolsztyn pomiędzy wsiami Lipiny a Lubięcin.  
 
4.4  Zaopatrzenie w gaz. 
 
 Przez zachodnią część gminy Nowa Sól przebiega magistrala gazowa 
wysokiego ciśnienia z Głogowa do Zielonej Góry. Od magistrali tej, w związku 



z planowaną gazyfikacją miasta i gminy Kożuchów, projektuje się w rejonie wsi 
Rudno odgałęzienie w kierunku Wrociszowa posiadające również parametry 
techniczne gazociągu wysokiego ciśnienia. 
 Przewiduje się możliwość gazyfikacji miejscowości położonych              
na terenie gminy, a jednocześnie w strefie podmiejskiej Nowej Soli, 
gazociągami średniego ciśnienia (0,4 MPa). 
 
•••• Lubieszów, Wrociszów 
Budowa sieci gazowej (w Lubieszowie dokończenie) i podłączenie jej do układu 
gazowniczego miasta Nowej Soli poprzez stację redukcyjno – pomiarową I°      
w ul. Wojska Polskiego. 
 
•••• Kiełcz, Nowe Żabno, Ciepielów 
W  celu zapewnienia dwustronnego zasilania w gaz miasta Nowej Soli od strony 
południowej oraz gazyfikacji podmiejskich wyżej wymienionych wsi  proponuje 
się budowę stacji redukcyjno – pomiarowej I° w rejonie wsi Nowe Żabno            
i budowę gazociągu średniego ciśnienia. 
 
•••• Przyborów, Stara Wieś 
Zasilanie z układu gazowniczego miasta Nowej Soli od ul. Głogowskiej. 
 
•••• Lubi ęcin, Lipiny, Stany 
Sugeruje się dwie alternatywy ze względu na miejsce przekroczenia rzeki Odry. 
1. Wykorzystanie mostu drogowego. 

Przedłużenie gazociągu od Przyborowa w kierunku wsi Stany, następnie       
do Lipin i Lubięcina. 

2. Wykorzystanie mostu kolejowego. 
W nawiązaniu do projektowanego systemu gazyfikacji południowej części 
gminy Otyń proponuje się przedłużenie gazociągu od wsi Bobrowniki          
w kierunku wsi Lipiny wzdłuż linii kolejowej. 

 
•••• Chełmek, Dąbrowno, Okopiec, Jeziorna 
Zasilanie z Lubięcina bądź z kierunku Sławy po wcześniejszym zgazyfikowaniu 
tych miejscowości.  
 
 Wprowadzenie gazu jako głównego nośnika energii w gminie wpłynie 
bardzo korzystnie na stan środowiska przyrodniczego. 
 
4.5 Ciepłownictwo. 
 
          Obszar gminy z wyjątkiem Rudna pozbawiony jest sieci gazowej             
co utrudnia modernizację gospodarki cieplnej. 



         Gospodarka cieplna na terenie gminy Nowa Sól oparta jest przeważnie na 
paliwach stałych. Dominuje ogrzewanie piecowe i małe kotłownie węglowe. 
Ogrzewanie olejowe bądź butlowe gazowe występują sporadycznie. 
          Istnieje więc problem zanieczyszczania powietrza poprzez emisję m.in. 
pyłów i dwutlenku siarki. 
          W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami należy 
promować proekologiczne systemy grzewcze w budownictwie. Przyjmuje się 
jednak, że warunkiem radykalnych zmian w tej dziedzinie będzie gazyfikacja 
obszaru gminy. 
          Aktualnie w trakcie gazyfikacji jest wieś Lubieszów. Przewiduje się więc 
po ukończeniu inwestycji sukcesywne przejście na ogrzewanie gazowe. 
 
4.6 Elektroenergetyka. Elektroenergetyczna sie ć przesyłowa 
 
          W ramach rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej przewiduje się 
wzmocnienie krajowego systemu przesyłowego poprzez budowę nowych 
obiektów. Z zakresu tego programu na terenie gminy przewidywana jest 
realizacja fragmentów dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV 
relacji Nowa Sól – Leśniów. Dla linii tej, na zlecenia PSE S.A., Energoprojekt 
Poznań opracował studium lokalizacyjne dla wytyczenia trasy linii przez tereny 
poszczególnych gmin.  
          Należy uwzględnić obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż tej linii      
o szerokości 90 metrów (po 45 metrów od osi linii w obu kierunkach). 
Łącznie z przewidywaną budową linii 400 kV Czarna – Nowa Sól – Leśniów 
przewidywana jest budowa stacji 400/110 kV „Nowa Sól” zlokalizowanej         
na terenie gminy Kożuchów.  
        Realizacja tej stacji uzależniona jest od zgłoszenia przez Zielonogórskie 
Zakłady Energetyczne S.A. do PSE S.A. potrzeb poboru mocy ( z określeniem 
wielkości i terminu) z tego węzła sieciowego, poprzez transformację łączącą 
sieć przesyłową z siecią dystrybucyjną.  
          Wraz z realizacją tej stacji budowane będą linie o napięciu 110 kV , które 
umożliwi ą wyprowadzenie mocy elektrycznej z tego węzła do sieci 
dystrybucyjnej. Linie te są w gestii ZZE S.A. 
          Wybudowanie tej stacji łącznie z powiązaniami 110 kV przyczyni się do 
znacznej poprawy zasilania odbiorców tego regionu.  
          Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie wykluczają ewentualnej 
przebudowy istniejącej linii o napięciu 220 kV na linię 400 kV, względnie        
na linię wielotorową wielonapięciową, co niekoniecznie musi wiązać się             
z poszerzeniem istniejącego obszaru ograniczonego użytkowania.  
Zamierzenia związane z realizacją budowy nowych linii przesyłowych 400kV i 
220kV oraz stacją transformatorową najwyższych napięć 400/110kV należy 
uzgadniać z operatorem sieci przesyłowej. 
 



Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
          Gmina Nowa Sól zasilana jest z krajowego systemu energetycznego         
w układzie czterostronnego zasilania po stronie 110 kV. Cały zabudowany teren 
gminy pokryty jest siecią rozdzielczą SN 20 kV z możliwością doprowadzenia 
energii dla każdego przeciętnego, potencjalnego odbiorcy bytowo – 
komunalnego i drobnego przemysłu.  
Północno – zachodnia część gminy może być zasilana z GPZ-ów z Zielonej 
Góry, część południowo – zachodnia z GPZ Kożuchów.  
Znaczna część istniejących odbiorców, szczególnie w pobliżu miasta Nowa Sól, 
zasilana jest w układzie zasilania dwustronnego. 
          Zagrożeniami rozwoju może być stara, wyeksploatowana sieć SN 20 kV 
w części gminy, którą należy sukcesywnie wymieniać na nową o większych 
przekrojach.  
Przy pojawieniu się dużych odbiorców przemysłowych konieczna będzie 
rozbudowa istniejącej sieci 20 kV.  
 Aktualnie sieć dystrybucyjna na terenie gminy Nowa Sól zasilana jest 2 
liniami 110kV z kierunków GPZ Kożuchów oraz GPZ Bytom Odrzański, 
wyprowadzonych ze stacji NN/WN Leśniów oraz Żukowic. Na terenie gminy 
Nowa Sól zlokalizowane są 2 stacje transformatorowe 110/20kV: GPZ Południe 
oraz GPZ Graniczna. Dla poprawy możliwości zasilania rozpatrywanego terenu 
przewiduje się w najbliższych latach wykonanie dodatkowego powiązania linii 
110kV pomiędzy GPZ Graniczna oraz pierścieniem zielonogórskim ciągu 
liniowego 110kV, zasilanego ze stacji 220/110kV Leśniów.  

Wyprowadzenie dodatkowej linii 110kV do GPZ Graniczna przewiduje 
się z planowanego GPZ Nowy Kisielin lub istniejącego GPZ Braniborska, dla 
której ustala się rezerwację terenu pod zabudowę linii z obszarem 
ograniczonego użytkowania wzdłuż tej linii o szerokości 35m (po 17,5m od osi 
linii w obu kierunkach). 
          Analizując możliwości rozwoju przestrzennego gminy Nowa Sól, przy 
uwzględnieniu wielkości i chłonności terenów ofertowych z funkcją 
przemysłową (okolice Kiełcza, Nowego Żabna i przy drodze do Nowego 
Miasteczka), terenów o funkcji rekreacyjno - usługowej (tereny okolic 
Dąbrowna) oraz terenów rekreacyjno – sportowych (okolice Lubięcina, przy 
Okopcu) można dojść do wniosku, że zasilanie gminy w energię elektryczną       
z istniejącego GPZ-u pokryje spodziewany wzrost zapotrzebowania. Należałoby 
jednak skupić wysiłki na poprawie niezawodności i pewności zasilania poprzez 
rozwój sieci rozdzielczej 20 kV.  
Należy dążyć do tego, aby sieć ta pracowała jako pętlowa lub magistralna 
zasilana dwustronnie z różnych transformatorów stacji 110/20 kV. Sieć 
istniejącą należy sukcesywnie wymieniać na sieć o przekrojach Al. 120 mm² dla 
kabli i AFL 70 mm² dla linii napowietrznych przy wymaganej konfiguracji.  



Dla terenów przewidywanych dla zabudowy nastąpić musi odpowiednia 
rozbudowa ciągów liniowych 20 kV jak i budowa niezbędnej ilości nowych 
stacji transformatorowych 20/0,4 kV. Równie niezbędny rozwój sieci 
elektroenergetycznej nastąpić musi przy zagospodarowywaniu terenów 
usługowo – rekreacyjnych.  

Na terenie gminy Nowa Sól operatorem sieci dystrybucyjnej jest ENEA 
Operator Sp. z o.o. jako prawny następca – Zielonogórskich Zakładów 
Energetycznych S.A. 
 
4.7 Telekomunikacja 
 
W zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci 
telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe 
technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury 
światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem 
telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z 
zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 
 
5. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
          Zgodnie z przyjętą zasadą zrównoważonego rozwoju przestrzennego 
gminy, podstawową rolę w realizacji tego zadania spełniać będą działania 
wynikające z konieczności ochrony wartości środowiska przyrodniczego, w tym 
przestrzegania przepisów i związanych z tym ograniczeń obowiązujących na 
obszarach objętych ochroną prawną.  
 
5.1 Obszary obj ęte ochron ą prawn ą 
 
W granicach gminy istniej ą następujące obszary ochrony przyrody: 
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Nowo solska 

Dolina Odry” (PLH080014), poło żony w środkowej cz ęści gminy 
(w dolinie rzeki Odry), 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolin a 
Środkowej Odry” (PLB080004), poło żony w środkowej cz ęści 
gminy (w dolinie rzeki Odry), 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pojez ierze 
Sławskie” (PLB300011), poło żony we wschodniej cz ęści gminy 
(na wschód od Lubi ęcina), 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „21 – Nowosolska Doli na Odry”         
– środkowa cz ęść obszaru poło żona w środkowej cz ęści gminy,             
w dolinie rzeki Odry, na zachód od linii wyznaczone j przez wsie: 
Buczków, Lipiny, Stany, Przyborów, 



 
 
 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „17 – Rynny Obrzycko                  
- Obrzańskie” – południowy fragment obszaru przylegaj ący do 
obszaru 21, poło żony  w północno-wschodniej części gminy,           
w rejonie wsi Buczków (na północny - zachód od Lubi ęcina) 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „28 –  Wzgórza Dalkowskie”                   
– północny fragment obszaru przylegaj ący do obszaru 21, 
zajmuj ący południowy kraniec gminy (na południe od wsi Kie łcz), 

- Obszar Chronionego Krajobrazu  „20 – Pojezierze Sła wsko                
– Przemęckie” – wschodni fragment obszaru stykaj ący si ę                  
z obszarem 17 w rejonie Konotopu, poło żony we wschodniej 
części gminy, (w rejonie: Jeziornej, Jodłowa, i Józefow a), 

- Rezerwat przyrody „Mesze”, poło żony na pograniczu z gmin ą 
Kolsko. 

 
     W granicach gminy poło żony jest Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz – Głogów (W), obejmuj ący 
jej środkow ą część i gromadz ący wody pi ętra czwartorz ędowego       
w utworach porowych, o statusie najwy ższej ochrony wód. 
 
Prawnej ochronie podlegaj ą równie ż : 
-   zlewnia rzeki Obrzycy, dla której ustanowiona z ostała strefa 

ochronna uj ęcia wody dla Zielonej Góry (podstrefa II wzmo żonej 
ochrony oraz podstrefy III   i IV ochrony po średniej). 

- pomniki przyrody (w liczbie 34) 
- park podworski w Lubieszowie. 
 
5.2  Obszary i elementy środowiska przyrodniczego wymagaj ące  

ochrony. 
 
1. Ochrona terenów zagrożonych powodzią położonych wzdłuż rzeki Odry. 

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują : 
- modernizację i budowę nowego wału przeciwpowodziowego 

po lewobrzeżnej stronie Odry na odcinku Stara Wieś – Kiełcz  
 
- modernizację wału przeciwpowodziowego od strony starorzecza               

w Przyborowie, powiązaną z realizacją obwodnicy komunikacyjnej            
i budową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 

- odtworzenie starorzecza Odry wraz z budową kanału „ulgi” Przyborów – 
Stany, stanowiącego przedłużenie starego koryta w kierunku północnym, 
do wsi Stany; ochrona terenów przybrzeżnych gminy przed zalewami 



wysokiej wody rzeki Odry winna być objęta wojewódzkim systemem 
ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego wynikające w szczególności    
z takich cech jak : 
- utrzymania czystości wód powierzchniowych  
- poprawy czystości powietrza 
Realizacja tych zamierzeń wymaga : 
- objęciem ochroną przed zanieczyszczeniem wód następujących rzek        

i cieków wodnych : Odry, Czarnej Strugi z dopływem Kożuszna, Białej 
Wody i Rowu Krzyckiego, poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej 
(głównie likwidacja źródeł zanieczyszczeń położonych poza granicami 
gminy) 

- gazyfikacji obszaru gminy 
 
3. Obszarem wskazanym do objęcia ochroną jest północno – zachodni fragment 

gminy w obrębie Obniżenia Nowosolskiego, na którym występują tereny       
o małoodpornych ekosystemach, charakteryzujące się przewagą gleb lekkich, 
piaszczystych, wrażliwych na zmiany stosunków wodnych.  

 
 
6. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH 
 
          Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim rozdziale uwarunkowaniami 
należy przyjąć, że jednym z podstawowych kierunków rozwoju gminy jest 
ochrona dziedzictwa kulturowego.  
 
 
W tym celu, uwzględniając współczesne potrzeby, przy konsekwentnej 
realizacji postawionych zadań należy : 
- chronić obszary, zespoły, obiekty prawem chronione (figurujące w rejestrze i 

ewidencji zabytków oraz zapisach planów zagospodarowania przestrzennego 
- wytyczenie obszarów o dużych wartościach kulturowych we wsiach Lipiny, 

Lubięcin, Rudno i opracowanie zasad kształtowania tych powierzchni; 
wytyczne te winny stanowić część planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

- do planów zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić zapis         
o konieczności uwzględnienia, przy projektowaniu przestrzeni, architektury, 
tradycji budowlanej, twórczo przekształconej podporządkowanej 
historycznej przestrzeni. 

- poprawienie warunków życia w obiektach zabytkowych poprzez 
prowadzenie remontów dopuszczając modernizacje i adaptacje                      
w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.  

- ustalić wspólną politykę w ochronie zabytków i przyrody. 



- kształtowanie świadomości społecznej o konieczności ochrony zabytków. 
 
7. GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 
          W studium przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju, przypisując istotną 
rolę działaniom, które ten stan nie tylko mają zachować, ale znacznie polepszyć, 
a w konsekwencji usprawnić funkcjonowanie gminy.  
          Jako najważniejsze cele polityki przestrzennej przyjęto : 
- poprawę struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz podniesienie poziomu 

ładu przestrzennego na obszarze gminy, 
- tworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla rozwoju 

gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców 
- ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego  
 
Osiągnięcie tych celów obejmuje następujące sfery działań rozumianych jako 
przedsięwzięcia będące programami przeważnie o charakterze 
długoterminowym : 
 
1. Racjonalne wykorzystanie rezerw terenowych oraz eliminowanie konfliktów 

wynikających z różnych form użytkowania terenów. 
2. Opracowanie i realizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej 

nadodrzańskiej części gminy obejmującego w 1-szej kolejności : 
- modernizację istniejących  wałów przeciwpowodziowych i budowę 

nowych na odcinku Stara Wieś – Kiełcz oraz od strony starorzecza          
w Przyborowie. 

- odtworzenie starorzecza Odry wraz z budową kanału „ulgi” Przyborów -
Stany i mostu na drodze Nowa Sól – Przyborów. 

3. Realizacja programu obejmującego gazyfikację gminy. 
4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w strefie turystyczno – 

wypoczynkowej, w miejscowościach : Jodłów, Jeziorna i Józefów.  
5. Zakończenie realizacji programu związanego ze zwodociągowaniem 

wiejskich jednostek osadniczych, a przede wszystkim wsi : Wrociszów, 
Nowe Żabno i Ciepielów.  

6. Realizacja systemów kanalizacji sanitarnej na obszarach wsi, w 1-szej 
kolejności w miejscowościach : Lubięcin, Przyborów i Kiełcz oraz Rudno,      
Lubieszów i Wrociszów 

7. Realizacja programu mającego na celu sukcesywną modernizację                    
i ulepszenie nawierzchni dróg we wsiach Przyborów, Kiełcz i Lubięcin oraz 
dróg gminnych i powiatowych.  

8. Stymulacja budownictwa mieszkaniowego związana z przygotowaniem 
terenów dla różnych form zamieszkiwania.  



9. Modernizacja bazy usługowej w zakresie oświaty, kultury i zdrowia oraz 
sportu i rekreacji, w 1-szej kolejności we wsiach : Lubięcin, Przyborów          
i Kiełcz.  

10. Rozwój agroturystyki szczególnie we wschodniej części gminy. 
11. Sukcesywna realizacja ścieżek rowerowych. 
12. Realizacja programu zalesień gruntów mało przydatnych dla upraw rolnych.  
 
 
8. OBSZARY WYMAGAJ ĄCE SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH 

PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNNEGO.  
 
        Stosownie do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, warunkiem 
realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem miasta i gminy jest 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązek sporządzenia takich planów występuje ze względu na przepisy 
szczególne, istniejące uwarunkowania i realizację celów publicznych, a także 
dla obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.  
          Ze względu na uwarunkowania wymienione na wstępie, potrzeba 
sporządzenia planów miejscowych wystąpi przede wszystkim dla terenów 
przewidzianych pod nowe  inwestycje w strefach osadniczo – rolnych oraz        
w strefie turystyczno – wypoczynkowej dla terenów przewidzianych pod 
inwestycje związane z funkcją rekreacyjną i pod zabudowę letniskową.  
          Granice terenów, dla których wystąpi potrzeba sporządzenia planów 
miejscowych uwidocznione zostały na planszy „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego”.  
          Granice terenów dla których należy sporządzić plany miejscowe i zakres 
ich opracowania określone zostaną odpowiednimi uchwałami Rady Gminy 
Nowa Sól.  
 
 
9.    KIERUNKI DZIAŁA Ń UWZGLĘDNIAJĄCYCH POTRZEBY OSÓB  
        NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
Potrzeby w tym zakresie obejmują dwie sfery działań : 
 
- likwidacja istniejących barier technicznych i architektonicznych                  

w zagospodarowaniu gminy, 
- uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych przy zagospodarowaniu 

nowych terenów i projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, 
budynków mieszkalnych przede wszystkim wielorodzinnych oraz innych 
obiektów, w których przewiduje się możliwość wystąpienia takich potrzeb. 



 
Wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego : 
 
- wszystkie ciągi piesze i pieszo – jezdne winny umożliwiać poruszanie się 

po nich osobom niepełnosprawnym; różnice poziomów winny być 
niwelowane pochylniami, 

- przy ciągach pieszych winny być urządzone zatoki dla odpoczynku              
z zapewnieniem izolacji akustycznej i wzrokowej od ruchu kołowego, 

- przejścia piesze przez jezdnie oprócz obniżenia krawężników winny być 
wyposażone w odpowiednią sygnalizację zapewniającą przechodniom 
komunikatywność i orientację,  

 
Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i architektonicznych : 
 
- stosowanie pochylni oraz wind jako uzupełnień schodów,  
- zabezpieczenie pochylni przed poślizgiem odpowiednimi materiałami, lub 

wykończeniem nawierzchni, 
 

 
 
 
 
 


