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Wprowadzenie i zakres analizy 
 
Niniejsza analiza została opracowana na potrzeby przygotowania Lokalnego Programu (LPR) 
Rewitalizacji i dotyczy ona diagnozy sytuacji w sferze stanu układu urbanistycznego oraz 
infrastruktury technicznej na terenie Gminy Lubin. 
Użyteczne w procesie formułowania LPR wnioski wynikające  z analiz obejmą przede 
wszystkim: 

 opis stanu w ramach wymiarów urbanistycznego  infrastrukturalnego i całego 
obszaru gminy  i zróżnicowań wewnętrznych oraz  

 określenie kluczowych uwarunkowań decydujących o potrzebach zmian w sposobie 
użytkowania przestrzeni, poprawie jakości przestrzeni i infrastruktury, 

 rozpoznanie problemów i  potrzeb mieszkańców, 
W trakcie realizacji badania stosowano podejście kompleksowe oznaczające, uwzględnienie 
wielu poziomów analizy,  w tym wykorzystanie analiz statystycznych, przestrzennych oraz 
funkcjonalnych, rozpoznanie procesów rozwoju z perspektywy różnych użytkowników 
przestrzeni i infrastruktury gminy, 
W ramach prac wykorzystano dorobek gminy w zakresie diagnozowania problemów oraz 
planowania rozwoju  i przeprowadzono: 

 analizę dokumentów i  literatury tematu (Desk research),  w tym w szczególności: 
o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubin (Uchwała Nr LII/383/2014  Rady Gminy Lubin z dnia 20 maja 2014 r. 
o Strategia rozwoju Gminy Lubin (Załącznik do Uchwały Nr XXVI/149/2015 Rady 

Gminy Lubin z dnia 9 grudnia 2015 r.), 
o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin ( Załącznik do Uchwały Nr 

XXI/108/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 11.09.2015 r.), 
o Program modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 2016 – 2020  
o Gminny program opieki nad zabytkami gminy Lubin na lata 2016-2019.(Załącznik 

do uchwały nr XXXI/203/2016 Rady Gminy Lubin z dnia18 kwietnia2016r.), 
o Projekt Programu Rozwoju Cyfryzacji w Gminie Lubin na lata 2015 – 2020, 

z perspektywą do 2024 r. 

 analizy statystyczne na podstawie danych statystycznych pochodzących  
z zasobów statystyki publicznej oraz  danych pochodzących z raportów i badań 
opracowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także danych  pierwotnych 
pochodzących  Urzędu Gminy Lubin,  

 badania ankietowe wśród mieszkańców oraz przedstawiciele władz lokalnych (sołtysów 
sołectw tworzących Gminę Lubin), 

 spacery studialne oraz wizje lokalne w sołectwach Gminy Lubin, 

 warsztaty strategiczne w celu pogłębienia diagnozy problemów. 
 
Należy podkreślić, że Gmina Lubin cechuje się wysoką kulturą procesu planowania i 
posiada bardzo dobrze przygotowane i aktualne dokumenty planistyczne, które w 
znacznym stopniu pozwalają i ułatwiają ocenę sytuacji w omawianym zakresie.   
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Położenie i wykorzystanie terenu 
 

 

Gmina wiejska Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego. 
Administracyjnie tworzą ją 31 sołectwa obejmujące 37 miejscowości  i zajmuje powierzchnię 
28978 ha. Położona  jest w odległości około 65 km od stolicy województwa dolnośląskiego tj. 
Wrocławia oraz w odległości 75km do granic z Czechami i Niemcami (odległości  linii prostej). 
 
Sołectwa tworzące Gminę Lubin to:  Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa 
Górna, Gogołowice, Gorzelin, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn 
Wielki, Księginice, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów, Obora, Osiek, 
Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, 
Wiercień i Zimna Woda. Największe z nich, pod względem liczby mieszkańców, to: Osiek, 
Obora, Szklary Górne, Raszówka, Chróstnik, Niemstów i Księginice. 
 
Gmina Lubin graniczy: z Gminą Chojnów i Gminą Chocianów od zachodu,  z Gminą Polkowice 
i Gminą Rudna od północy, z Gminą Ścinawa od wschodu, z Gminą Prochowice od 
południowego wschodu, z Gminą Miłkowice i Gminą Kunice od południa. 
 
W ogólnej powierzchni gminy 34% stanowią użytki rolne. Użytki rolne w dobrej kulturze 
rolnej stanowią 94,3% użytków  rolnych ogółem. W  ogólnej powierzchni użytków rolnych 
grunty pod zasiewami stanowią 74,4%   
 
 
Tabela 1 Użytkowanie gruntów (dane NSP 2010r.)  

gospodarstwa rolne ogółem, powierzchnia powierzchnia w ha 
udział w 

powierzchni gminy 
ogółem 

udział w 
powierzchni 

użytków rolnych 

      grunty ogółem 11299,45 39,0% -  

      użytki rolne ogółem 9879,97 34,1% -  

      użytki rolne w dobrej kulturze 9315,14 32,1% 94,3% 

      pod zasiewami 7355,72 25,4% 74,5% 

      grunty ugorowane łącznie z nawozami 
zielonymi 

558,03 1,9% 5,6% 

      uprawy trwałe 78,82 0,3% 0,8% 

      sady ogółem 78,19 0,3% 0,8% 

      ogrody przydomowe 59,77 0,2% 0,6% 

      łąki trwałe 1022,63 3,5% 10,4% 

      pastwiska trwałe 240,17 0,8% 2,4% 

      pozostałe użytki rolne 564,83 1,9% 5,7% 

      lasy i grunty leśne 439,67 1,5% 4,5% 

      pozostałe grunty 979,81 3,4% 9,9% 

 
Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 
 



 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

St
ro

n
a5

 

 
 

W gminie działa łącznie 1615 gospodarstwa rolne, z czego aż 99,4% to gospodarstwa 
indywidualne. Wśród gospodarstw rolnych największą grupę stanowią gospodarstw małe do 
1 ha – 859 podmiotów i 1-5 ha – 417 podmiotów.  
 
 
Wykres 1 Struktura  gospodarstw rolnych wg wielkości gospodarstwa   

 

 
Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 
 
 

Gmina Lubin charakteryzuje się również wysokim poziomem zalesienia o czym świadczy 
wskaźnik lesistości na poziomie 39,2%. Łączna powierzchnia lasów w gminie wynosi 1150,39  
ha, z czego 96% to lasy publiczne.  Powierzchnia lasów prywatnych wynosi 452,63 ha. Poza 
lasami 20,40 ha  w gminie zajmują parki spacerowo – wypoczynkowe, 3,7 ha zieleńce  oraz 
16 ha lasy gminne.  
W gminie znajdują się również 186 ha gruntów od stawami  oraz 33 ha pod wodami 
stojącymi, z których znaczna część jest użytkowana jako zbiorniki hodowli rybnej.  

Obszary wymagające przekształceń rehabilitacji lub rekultywacji 
 
Dla obszaru gminy w 2014 roku opracowano Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin 2014 rok, które następnie aktualizowano.  
W dokumencie tym wskazano 4 obszary wymagające szczególnych działań wynikających ze 
znacznego ich przekształcenia.  Do obszarów tych zaliczono: 

 nieczynny zbiornik odpadów pofitracyjnych „Gilów”, 

 hałda skały płonnej w rejonie szybu PW,  

 teren po byłej bazie paliwowej JAR w Raszówce,  

 tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, zwłaszcza piaskownia w Oborze.  
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W oparciu o spacer studialny przeprowadzony w trakcie badania, obok tych obszarów do 
terenów wymagających działań rewitalizacyjnych zaliczyć należy obszar po byłej 
przepompowni (sołectwo Chróstnik), którego obiekty są w stanie wymagającym podjęcia 
intensywnych działań zabezpieczających. Należy również podkreślić, iż obszar ten posiada 
znaczy potencjał pod lokalizację działalności gospodarczej ze względu na położenie w 
bezpośrednim sąsiedztwie budowanego węzła na drodze S-3.   
 

Dostępność komunikacyjna 
  
Gmina wiejska Lubin jest korzystnie położona w pobliżu europejskiego  korytarza 
transportowego nr III – relacji: (Madryt – Paryż – Bruksela) Berlin – Wrocław – Katowice – 
Kraków – Kijów – (Azja).  
Przez Gminę Lubin przebiega droga krajowa nr 3 relacji Szczecin – Jakuszyce (relacja północ-
południe) oraz nr 36 łącząca Prochowice (przez Lubin, Rawicz) z Ostrowem Wielkopolskim. 
Aktualnie prowadzone są prace związane z budową drogi ekspresowej S-3, bezpośrednio 
łączącej się z Autostrada A-4.  
Na terenie gminy Lubin zlokalizowane będą aż 3 węzły tej drogi otwierając atrakcyjne tereny 
inwestycyjne zarówno o charakterze greenfield  jaki i obszary, które wymagają podjęcia 
działań rekultywacyjnych (obszary brownfield).  
Sieć dróg tworzą  również przebiegające drogi wojewódzkie: nr 292 łącząca Lubin z 
Głogowem, oraz nr 335 łącząca Lubin z Chojnowem.  
 
Łączna długość wszystkich dróg publicznych na terenie gminy wynosi około 161 km, w tym: 

 drogi krajowe -  29 km,  

 drogi wojewódzkie– 8 km,  

 drogi powiatowe – 63 km, 

 drogi gminne to ok. 61 km.  
 
Należy podkreślić, że stan dróg jest zróżnicowany, a niewielką część z dróg stanowią również  
drogi gruntowe nieulepszone, o charakterze dróg polnych lub leśnych.  
 
Drogowy układ komunikacyjny gminy Lubin dopełniają drogi wewnętrzne, które w wielu 
przypadkach nie spełniają warunków technicznych dróg publicznych ze względu na zbyt małe 
szerokości pasów drogowych.”1 W „Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015 – 2030” 
wskazuje się, że „ budowa, modernizacja i remonty dróg (…) stanowią bardzo ważny kierunek 
jej rozwoju zarówno z uwagi na ich stan, jak i na dynamiczny rozwój osadnictwa na terenie 
gminy.”  Zdiagnozowane w tym zakresie problemy tj. w jakości infrastruktury drogowej 
przekładają się na zdefiniowany w Strategii cel szczegółowy „Dalszy rozwój infrastruktury 
komunalnej” (1.3), w ramach którego określono  priorytet: „Budowa, rozbudowa, 
modernizacja i poprawa jakości dróg przebiegających przez gminę, w tym budowa 
chodników i oświetlenia ulicznego” (1.3.5). 

                                                 
1  Program modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 2016 – 2020,  Autor: mgr inż. Zdzisław Przepiórski, Lubin, 
grudzień 2015 
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Opierając się na opracowanym Programie modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 
2016 – 2020 oraz na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami 
do dróg wymagających pilnych  działań w zakresie remontów wskazano drogi: 

 gminne nr 103041 D w Pieszkowie, 103041 D Miłoradzice - Raszowa,  103044D 
pomiędzy Pieszowem a Niemstowem, 103052D w granicach zabudowy Chróstnika 
oraz 103053D od Księginic w kierunku Kłopotowa.  

 wewnętrzne  drogi prowadzące do zabudowy jednorodzinnej w większości sołectw 
gminy. 

 

Tabela 2 Jakość dróg gminnych  

Droga gminna Stan nawierzchni  

nr 101157 D – od gr. gminy Lubin – Gola  bardzo zły 

nr 103041 D – Miłoradzice – Pieszków  bardzo zły 

nr 103042 D – Miłoradzice – Raszowa  bardzo zły 

nr 103043 D – Miłoradzice – Buczynka  dobry, miejscami średni i dostateczny 

nr 103044 D – Zimna Woda – Wiercień  dobry 

nr 103045 D – Gorzelin – Pieszków – Niemstów  Dobry (na przeważającym odcinku) pomiędzy 
Pieszkowem a Niemstowem droga gruntowa 
w bardzo złym stanie 

nr 103046 D – Czerniec – Osiek (przez Kłopotów)  zły stan 

nr 103047 D – Osiek – Chróstnik  dobry 

nr 103048 D – Raszówka – Gorzelin  dobry 

nr 103049 D – Krzeczyn Mały – Gorzyca  dobry 

nr 103050 D – Miłoradzice – Gogołowice  dobry 

nr 103051 D – Miroszowice – Lubin gr.  dobry 

nr 103052 D – Chróstnik – Bolanów  zły stan 

nr 103053 D – Księginice – Kłopotów  dobry 

nr 103054 D – Księginice – Składowice  dobry 

nr 103055 D – Składowice – Zalesie  dobry i dostateczny 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie Programu modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 2016 – 
2020,  Autor: mgr inż. Zdzisław Przepiórski, Lubin, grudzień 2015 
 

 
Należy jednak mocno podkreślić,  że jakość dróg w gminie jest problemem we wszystkich 
sołectwach. Nawet w przypadku dróg gminnych ocenianych dobrze, konieczne jest podjęcie 
działań w zakresie prac konserwacyjno-utrzymaniowych, polegających na miejscowych 
remontach cząstkowych.  W zakresie stanu infrastruktury drogowej głównym problemem 
poza odcinakami dróg wymagającymi wymiany nawierzchni, jest generalny brak 
utwardzonych i odwodnionych  poboczy, które powodują uszkadzanie istniejącej nawierzchni 
dróg, niska jakość oznakowania obniżająca poziom bezpieczeństwa oraz brak infrastruktury 
dla ruchu pieszo-rowerowego tzn. brak separacji tego ruchu od ruchu drogowego.  
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Tabela 3 Jakość dróg wewnętrznych  

Sołectwo Typ nawierzchni Jakość nawierzchni  oznakowanie2 

Buczynka bitumiczne i gruntowe zły  zły 

Bukowna bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Chróstnik  bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Czerniec bitumiczne  dobry zły 

Dąbrowa Górna bitumiczne i gruntowe dobry zły 

Gogołowice 
bitumiczne, kamienne i 
gruntowe 

dobry, dostateczny i zły zły 

Gola 
bitumiczne, z kostki 
brukowej i gruntowe 

dobry, dostateczny zły 

Gorzelin  bitumiczne i gruntowe dobry, dostateczny zły 

Gorzyca  bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Karczowiska bitumiczne  dobry i dostateczny zły 

Kłopotów bitumiczne  dobry zły 

Krzeczyn Mały bitumiczne  dobry zły 

Krzeczyn Wielki bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Księginice  bitumiczne  dobry zły 

Lisiec bitumiczne  dobry i dostateczny zły 

Miłoradzice  bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Miłosna  bitumiczne  dobry. zły 

Miroszowice bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Niemstów  bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Obora bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Osiek  bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Pieszków bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Raszowa  bitumiczne  dobry i dostateczny zły 

Raszowa Mała bitumiczne  dostateczny zły 

Raszówka 
bitumiczne, betonowe 

i gruntowe 
dobry  zły 

Siedlce bitumiczne, betonowe dobry i dostateczny zły 

Składowice bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Szklary Górne Bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Ustronie  Bitumiczne i gruntowe dobry i dostateczny zły 

Wiercień  Bitumiczne dobry i dostateczny zły 

Zimna Woda  Bitumiczne  dobry i dostateczny zły 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie Programu modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 2016 – 
2020,  Autor: mgr inż. Zdzisław Przepiórski, Lubin, grudzień 2015 
 
  

                                                 
2 Ocena własna na podstawie opisu zawartego w Programie oraz na podstawie wizji lokalnej  
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Rysunek 1 Jakość dróg wewnętrznych  

 
 
 
 
Źródło opracowanie własne na podstawie Programu modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Lubin 2016 – 
2020,  Autor: mgr inż. Zdzisław Przepiórski, Lubin, grudzień 2015 
 
 

W zakresie dróg wewnętrznych istotnym problemem są niskie paramenty techniczne, zły 
stan techniczny intonującej nawierzchni bitumicznej oraz stosunkowo duży udział dróg 
gruntowych. Istniejące odcinki  dróg bitumicznych wymagają również znacznych nakładów 
związanych z konserwacją i usunięciem pęknięć bocznych wynikających z braku 
utwardzonych poboczy i odpowiedniego odwodnienia.  
 
Istotnym problem jest również złe oznakowanie dróg wewnętrznych wynikające z 
niewłaściwego użycia znaków , ich umieszczania w obrębie drogi oraz braku uporządkowania 
pierwszeństwa na skrzyżowaniach, co w połączniu z brakiem chodników powoduje znaczy 
poziom zagrożenia dla ruchu i bezpieczeństwa mieszkańców.   
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Istotnym wyzwaniem określonym w polityce rozwoju gminy jest również organizacja 
transportu publicznego, co przy jednoczesnym braku sieci dróg rowerowych mogących 
stanowić alternatywę dla raportu lokalnego, stanowi główny element wpływający na jakość 
życia i i funkcjonowanie mieszkańców. W Strategii Gminy określono cel szczegółowy 
„Doskonalenie funkcjonowania transportu publicznego” (3.5), w ramach którego 
wyznaczono 2 priorytety: „Doskonalenie gminnego transportu publicznego” (3.5.1.) oraz 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – przystanki, oświetlenie, etc.” (3.5.2.).  
Publiczny zbiorowy transport na terenie Gminy Lubin jest zorganizowany wspólnie z Gminą 
Miejską Lubin.  Należy podkreślić, że od 2014 roku usługa publiczna wiązana z transportem 
publicznym jest świadczona bezpłatnie.  
Tego typu działanie zbudowane w ramach szerszego porozumienia wpływa na budowę 
obszaru funkcjonalnego Miasta Lubin i Gminy Lubin podnosząc jego konkurencyjność oraz 
poprawiający wizerunek i jakość życia  w tym obszarze.     
 

Ukształtowanie i struktura zabudowy  
 
Gmina Lubin posiada opracowanie pt. „Studium Środowiska Kulturowego Gminy Lubin”3. 
Zgonie z tym opracowaniem do obiektów świadczących o bogatej historii gminy zaliczyć 
należy przede wszystkim obiekty architektury sakralnej oraz założenia rezydencjonalne. 
Układ przestrzenny miejscowości w gminie  wynika głównie  z ukształtowania historycznego, 
tj.: 

 istnienia siedzib szlacheckich charakteryzujących się drobną parcelacją i ciasną, 
skromną ich zabudową,  

 działań kolonizacyjnych po 1773 r., w  wyniku którego lokowano nowe wsie złożone z 
niewielkiej liczby domostw, 

 kolonizacji obszaru w latach 30 XX wieku – obejmująca obiekty grupę domów 
mieszkalno-gospodarczych partych na wzorcach śląskich i pomorskich 

oraz procesów aktualnie przebiegających i procesów zachodzących w latach ’90, tj. presji 
inwestycyjnej z miasta Lubina w zakresie indywidualnej zabudowy mieszkaniowej.  
 
Tabela 4 Przestrzenny charakter sołectw gminy Lubin oraz główne zasoby architektury  

Sołectwo Główne elementy układu przestrzennego  zabytki architektury i budownictwa 

Buczynka 

 osada przyfolwarczna na przedłużeniu 
drogi lokalnej,   

 zabudowa zagrodowa w przeważającej 
części kalenicową z założeniami  
dworskimi  

 Zespół folwarczno-parkowy nr 4-5: 

 Aleja lipowa przy drodze do Miłoradzic, k. XIX. 

Bukowna 

 wieś ulicowa,  

 wykształcone pierwotnie zabudowane 
nawsie w środkowej części obszaru 
zabudowanego z założeniami pałacowo-
parkowymi i  folwarkiem,  

 

 Ruina dworu, pd.-wsch. kraniec wsi obok 
domu nr 1, mur., XVII. 

 Zespół folwarku nr 35 w zach. krańcu wsi: 

 Dom nr 25, mur., 4 ćw. XIX. 

 Dom nr 26, dawna szkoła, mur., l. 20. XX. 

 Aleja lipowa z Bukownej do Liśca, l. 30. XIX. 

Chróstnik   wieś ulicowa,  Zespół kościoła parafialnego; 

                                                 
3 Opr. Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda — historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska — archeologia 
oraz Emilia Dymarska — plansze, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu, 2002 r.  
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 centralnie położony zespół pałacowy z 
rozległym parkiem i folwarkiem z 
założeniami kościelnymi na planie 
wydłużonym, otoczone murem cmentarza 
przykościelnego  oraz pałacem, ogrodem 
ozdobnym  i folwarkiem o osiowej 
kompozycji  

 Zespół pastorówki obecnie zagroda nr 85; 

 Zespół pałacowo-parkowy; 

 Folwark I na wschód od zespołu pałacowego; 

 Folwark II na zachód od zespołu pałacowego; 

Czerniec 

 siedlisko wsi położone wzdłuż ślepo 
zakończonej drogi lokalnej,  

 układ wsi z nawsiami we wsch. i 
pierwotnie także w zach. części osady. 

 zabudowa zagrodowa w przeważającej 
części szczytowa z centralną lokalizacją  
kościoła, w którego sąsiedztwie 
usytuowany jest zespół dworski 

 Zespół kościelno-cmentarny; 

 Zespół folwarczno-parkowy; 

 Szkoła ob. dom mieszkalny nr 21, mur. pocz. 
XX; 

 Budynek mieszkalny nr 33, mur., XIX/XX; 

Dąbrowa 
Górna 

 wieś o układzie ulicowym położona 
wzdłuż drogi lokalnej,  

 zabudowa zagrodowa rozlokowana po 
obu stronach drogi wiejskiej skupiona jest 
w pn. części wsi, 

 w części pd.-zach., u zbiegu dróg, znajduje 
się zespół folwarczny. 

 Zespół cmentarny; 

 Zespół folwarczny; 

 

Gogołowice 

 wieś o układzie ulicowym,  

 zabudowa zagrodowa rozlokowana po 
obu stronach ślepo zakończonej drogi  

 w środkowej części wsi, po pd. stronie 
drogi znajduje się kościół, 

 pd.-wsch. kraniec osady zajmuje zespół 
dworski. 

 Zespół kościelno-cmentarny; 

 Zespół dworsko-folwarczny; 

Gola 
 osada o wielodrożnym układzie 

przestrzennym.  
 Cmentarz ewangelicki, na pn.-wsch. od wsi, 

zał. 2. poł. XIX w., zamknięty 1974 r.; 

Gorzelin  
 osada o charakterze przyfolwarcznym z 

siedliskiem wsi położonym w pobliżu 
drogi.  

 Park, zał. XVIII, przekształcony 3 ćw. XIX; 

Gorzyca  

 wieś o układzie ulicowym położona 
wzdłuż lokalnej drogi  

 zabudowa zagrodowa skupiona w 
zachodniej części miejscowości  z  
zespołem kościelnym z cmentarzem i 
dawną pastorówką oraz zespołem 
podworskim i z parkiem.  

 

 Zespół kościoła filialnego; 

 Zespół dworsko-folwarcznym; 

Karczowiska 
 wieś  ulicowa, której zabudowania 

położone są po wschodniej stronie drogi. 
 Zagroda nr 6; 

 Cmentarz ewangelicki, zał. XIX, nieczynny; 

Kłopotów 

 wieś o układzie ulicowym, z zabudową 
zagrodową skupioną po obu stronach 
drogi wiejskiej,   

 zabudowa siedliska, w zach. części wsi 
przy rozwidleniu dróg,  wraz z   zespołem 
folwarcznym i  niewielkim zadrzewieniem 
parkowym. 

 Cmentarz ewangelicki, zał. w 1925, nr rej. 
938/L z 16.02.1990; 

 Dom mieszkalny nr 5, mur.-szach., poł. XIX; 

 Dom mieszkalny nr 10, mur., XIX/XX; 

 Stodoła przy budynku mieszkalnym nr 21, 
szach., poł. XIX; 

Krzeczyn Mały 

 wschodnia część miejscowości jest 
ulicówką ze zwartą zabudową zagrodową,  

 zachodnia część obejmuje zespół 
pałacowo-parkowy z folwarkiem z 
niewielkim zabudowanym nawsiem. 

 Zespół pałacowo-parkowy; 

 Dom pracowników folwarku, czworak, nr 34 
a,b, mur., 1909 — położony poza folwarkiem; 

 3. Dom mieszkalny nr 11/12, mur., ok. 1915; 

Krzeczyn 
Wielki 

 wieś o układzie ulicowym z układem 
obszernych kmiecych zagród oraz 
zespołem pałacowo-parkowym z 

 Zespół pałacowo-parkowy; 

 Dom mieszkalny 46, dawny czworak/?), mur., 
XIX/XX; 
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folwarkiem i zabudowaniami związanymi 
z dawnym majątkiem. 

 3. Aleja lipowa, pocz. XVIII, uzup. XIX; 

Księginice  

 wieś o układzie wielodrożnym z zabudową 
zagrodową skupioną w części wschodniej,  

 w części  zach. ulokowany zespół 
pałacowo-parkowy. 

 Zespół cmentarny; 

 Zespół pałacowo-parkowy z dwoma 
folwarkami; 

 Poczta i biblioteka, nr 20, mur., pocz. XX. 

 Dom mieszkalny nr 7, mur., XIX/XX’ 

 Dom mieszkalny nr 11, czworak poza 
folwarkiem pd., mur., 1898; 

Lisiec 

 północna część osady posiada układ 
wielodrożny o nieregularnym układzie 
zabudowy, 

 południowa jest ulicówką z folwarkiem i 
rozległym parkiem na północy, 

 Zespół pałacowo-parkowy 

 Dom mieszkalny nr 10, mur., 4 ćw. XIX, 
remont 2002. 

 Dom mieszkalny, nr 17, mur-szach., ok. poł. 
XIX. 

Miłoradzice  

 osada w układzie wielodrożnym z 
zabudową głównie jednokondygnacyjną,  

 centralnie ulokowany kościół  w 
sąsiedztwie którego ulokowano zespół 
dworski. 

 Zespół kościoła; 

 Cmentarz parafialny wiejski, założony 1883 
(część nieużytkowana otoczona ceglanym 

 murem z przyściennymi nagrobkami); 

 Zespół dworski; 

 Szkoła, ob. dom nr 46, mur., pocz. XX. 

 Gospoda z salą taneczną, nr 80, ob. biblioteka 
i świetlica wiejska, mur. k. XIX, rozbud. 

 1905 (sala taneczna); 

 Dom mieszkalny nr 49, mur.-szach., na pocz. 
XIX; 

 Dom mieszkalny nr 68, ob. sklep, mur., w 4 
ćw. XIX; 

 Dom mieszkalny nr 69, mur., 1 poł. XIX; 

 Aleja kasztanowców w południowej części wsi, 
zał. pocz. XX; 

Miłosna  

 osada przyfolwarczna z zabudową 
tworzoną przez domy dawnych 
pracowników rolnych, 

 skupiona jest w dwóch odrębnych 
siedliskach,  

 część wsi zajmuje zespół folwarczny 

 Zespół folwarczny nr 7; 

Miroszowice 
 osada przyfolwarczna z zabudową 

zagrodową i komorniczą skupioną na 

 zach. od zespołu dworskiego  

 Zespół pałacowo-folwarczny; 
 

Niemstów  

 wieś składająca się z dwóch siedlisk  
układzie ulicowym z  zabudową 
zagrodową 

 

 Zespół kościelno-cmentarny; 

 Zespół podworski; 

 Zespół pałacowo-folwarczny; 

 Ruina zabudowań dworu górnego; 
Herzogswaldau Oberhof; obok domu nr 
62, mur.-kam.,XVII; 

Obora 

 wieś o układzie ulicowym,  

 w centralnej części znajduje się założenie 
cmentarne z kościołem oraz pozostałości 
folwarków dawnej Obory Dolnej i 
Środkowej, na wschód od kościoła 
czytelna pozostałość dawnego nawsia,  

 w części wysuniętej na wschód znajdował 
się dawny folwark Obory Górnej. 

 Zespół kościoła; 

 Zespół dworski Nieder Oberau; 

 Zespół folwarku Mittel Oberau; 

 

Osiek  

 wieś o układzie ulicowym z niewielkim 
nawsiem w części środkowej,  

 w środkowej części wsi, znajduje się 
kościół, a na pn.-wsch. od niego zespół 

 Zespół kościoła; 

 Cmentarz ewangelicki wiejski, zał. 1883, nr 
rej. 937/L z 16.02.1990; 

 Zespół pałacowo-folwarczny nr 38; 
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pałacowo-folwarczny.  

Pieszków 

 wieś o układzie ulicowym, w środkowej 
części wsi przy skrzyżowaniu dróg 
znajduje się kościół sąsiadujący z 
zespołem dworskim. 

 Zespół kościoła; 

 Zespół podworski; 

Raszowa  

 wieś o układzie ulicowym z zabudową 
zagrodową rozlokowaną wzdłuż obu dróg 

 w środkowej części wsi znajduje się 
kościół sąsiadujący od pd. z zespołem 
dworskim.. 

 Zespół kościoła; 

 Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem; 

 Dom mieszkalny nr 25, mur., k. XIX, 4. Dom 
mieszkalny nr 27, mur., 2 poł. XIX; 

Raszowa Mała 

 Wieś o charakterze  przyfolwarcznym, 
kształtowana wzdłuż rozwidleń z 
zabudową zagrodową rozlokowaną po 
obu stronach dróg z istniejącym zespołem 
pałacowo-folwarcznym w cześci pd.-wsch 

 Zespół pałacowo-folwarczny; 

Raszówka 

 wieś o układzie ulicowym z  zabudową 
zagrodową rozlokowana po obu stronach 
drogi  

 na obrzeżu wsi usytuowany zespół 
pałacowo- folwarczny, ogrodzony 
ceglanym, tynkowanym murem z 
reprezentacyjną bramą. 

 Cmentarz parafialny otoczony murem, zał. 
1849, powiększony w l. 20 XX; 

 Zespół pałacowo-folwarczny Kaltenborn 

 Dom mieszkalny ul. Witosa 10 — ob. 
Nadleśnictwo, mur. ok. 1920; 

 Dom mieszkalny ul. Witosa 12, mur.-szach., 2 
poł. XIX, k. XIX; 

 Zespół stacji kolejowej, ul. Kolejowa 

 Poczta, ul. 1 Maja 14, mur., 1870; 

 Willa, ob. Wiejski Ośrodek Zdrowia, ul. 1 Maja 
12, mur., pocz. XX; 

 Willa, ul. 1 Maja 13, mur., ok. 1920; 

Siedlce 

 osada dwuczłonowa w części pn. z 
nawsiem, w części pd-wsch. 
przyfolwarczna,  w środkowej części wsi, 
znajduje się kościół, sąsiadujący z 
zespołem dworskim rozlokowanym po 
obu stronach drogi 

 Zespół kościoła; 

 Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem; 

 Dom mieszkalny nr 55, mur., k. XIX; 

Składowice 

 Wieś o charakterze przyfolwarcznym, z 
zabudową zagrodową skupioną 
rozlokowaną wzdłuż miejscowej drogi w 
pd.-wsch. część wsi zajmuje zespół 
dworski 

 Cmentarz parafialny wiejski, wraz z murem 
granicznym, założony 1925; 

 Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem; 

  

Szklary Górne 

 wieś o układzie wielodrożnym , 

 w części środkowej wsi znajduje się 
założenie pałacowo-parkowe z 
folwarkiem kościołem oraz zagrodą 
plebańska  

 na pn.-zach. od kościoła znajdują się 
relikty dawnego zespołu folwarku 
kościelnego — Kirchvorwerk 

 Zespół kościoła parafialnego; 

 Zespół pałacowo-parkowy; 

  Zespół dworski Böckey; 

Ustronie  

 osada przyfolwarczna  o układzie 
ulicowym z zabudową zagrodową 
rozlokowaną po obu stronach drogi, 

 w zachodniej część wsi zajmuje zespół 
dworski, 

 Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem 

 Szkoła nr 1, mur., 1908; 

 Dom mieszkalny nr 2, mur., XIX/XX; 

 Dom mieszkalny nr 12, mur., ok. 1930; 

Wiercień  

 wieś o układzie ulicowym z zabudową 
wiejską tworzą przez niewielkie zespoły z 
domami mieszkalnymi, 

 we zachodniej części miejscowości 
znajdują się relikty dawnego folwarku i 
domy, 

 w centralnej części miejscowości znajduje 
się budynek dawnej szkoły.  

 Dom mieszkalny nr 37, dawna szkoła, l. 30. XX 
w.; 
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Zimna Woda  

 wieś o układzie ulicowym z zabudową 
czworobocznych zagród, 

 w zachodniej części wsi położone jest 
założenie parkowe, w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowla kościoła 
katolickiego, 

 we wschodniej części wsi znajduje się 
założenie kościoła ewangelickiego 
obecnie prawosławnego, które sąsiaduje z 
dawną plebanią i szkołą ewangelicką. 

 Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, mur., 1794-
97; 

 Cmentarz wiejski katolicki, zał. k. XIX, nr rej. 
936/L z 16.02.1990; 

 Zespół podworski; 

 Dom mieszkalny nr 59, dawna szkoła 
katolicka, mur., 3 ćw. XIX; 

  Dom mieszkalny nr 4, mur.-szach., 2 poł. XIX. 

 Dom mieszkalny nr 20, mur.-szach., ok. poł. 
XIX. 

Opracowanie własne na podstawie Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin, opr. Bogna Oszczanowska, 
Beata Sebzda — historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska — archeologia oraz Emilia 
Dymarska — plansze. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu, 2002 r.  

 
Bogactwo obiektów historycznych na terenie całej gminy oraz ich stan powoduje  iż 
niezbędne są intensywne działania związane z poprawą tej istniejącej tkanki historycznej. Do 
istotnych zadań w tym zakresie zaliczyć należy: 

 w sferze działań nieinwestycyjnych: 
o zaktualizowanie gminnej ewidencji zabytków, 
o uprządkowanie statusu prawnego, w tym niezbędnych wykreśleń z rejestru 

zabytków oraz weryfikacji wpisów do rejestrów wojewódzkich obiektów 
wskazanych w Gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Lubin na lata 
2016-2019. 

  w sferze działań inwestycyjnych, które mogą wpływać na kreowanie funkcji 
wspomagających  procesy rewitalizacji  w szczególności inwestycje na terenach 
(będących we władaniu Gminy) i w obiektach: 

o zespołu rezydencjonalnego w Księginicach, 
o ruin pałacu i parku w Raszowej, 
o parków w Miłoradzicach, Niemstowie, Gorzelinie, Oborze, Siedlcach,  
o Pałacu w Raszówce, 
o zespołu pałacowego oraz park w Krzeczynie Wielkim, 
o ruina pałacu oraz część parku w Siedlcach. 
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Budownictwo i wyposażenie mieszkań  
 
Gmina Lubin poprzez swoje funkcjonalne powiazania z Miastem Lubin, w tym organizacja 
nieodpłatnego systemu transportu oraz korzystne położenie względem ważnych szlaków 
komunikacyjnych zarówno z układzie wschód – zachód, jak i północ-południe sprawia, iż na 
terenie gminy zachodzą silne procesy urbanizacyjne.  
W latach 2010-2014 nastąpił 11% wzrost liczby mieszkań na terenie gminy i w 2014 r. zasób 
ten wynosił 4809 mieszkań o łącznej powierzchni 522,2 tys. m2.  Jednoczenie w okresie tym o 
ponad 21% wrosła liczba budynków mieszkalnych i w 2014 roku było ich 3962.  
Należy podkreślić, iż na terenie gminy obok zabudowy jednorodzinnej występuje również  
zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa rolnicza  o charakterze zagrodowym.  Dominującą 
formą zabudowy jest zabudowa indywidualna stanowiąca ok  81%  zabudowy w gminie 
natomiast liczba mieszkań w zabudowie wielorodzinnej wynosi ok 10%. 
Sytuacja ta wiąże się ze znacznym przyrostem liczby ludności w gminie, a co za tym idzie 
rosną potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej oraz konieczności zapewnienie 
publicznych usług w szczególności dotyczących infrastruktury drogowej wodno-
kanalizacyjnej oraz usług związanych z rekreacją oraz czasem wolnym, które mogą stanowić 
ofertę da mieszkańców Gminy Lubin oraz Miasta Lubina.   
 
Wykres 2 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Lubin w latach 2010-2014.  

 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie jest wysoka i w 2014 roku 
kształtowała się na poziomie 108,6 m2. Należy podkreślić, iż w stosunku do 2010 roku w tym 
zakresie nastąpił wzrost przeciętniej powierzchni o 3,3 m2, jednoczenie następuje również 
sukcesywny wzrost wskaźnika przeciętnej powierzchni mieszkania na 1 osobę i w 2014 roku 
wyniósł on 35,3m2.  
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Wykres 3 Wskaźniki dotyczące wyposażenia mieszkań w Gminie Lubin w latach 2010-2014 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
 

Wraz ze wzrostem przeciętnej powierzchni mieszania w gminie wyzwaniem staje  się 
standard ich wyposażenia. W strukturze mieszkań nadal istotny udział w strukturze stanowią 
budynki charakteryzujące się złym stanem technicznym w tym również niewystarczającym 
stopniem termomodernizacji, a częściowo brakiem instalacji centralnego ogrzewania.  
W 2014 roku 98,8% mieszkań wyposażonych było w wodociąg, 93,7 % , natomiast w łazienkę 
tylko 93,7%, a w centralne ogrzewanie 84,2% .  
Budynki mieszkalne pochodzą w ok 34% sprzed roku 1944, a około10% budowane były w 
latach 1945 - 1989 r., co powoduje że zastosowane technologie (w najstarszych budynkach, 
zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia z drewnianymi stropami), w niewielkim 
stopniu pozwalają na zachowanie efektywności energetycznej, stąd konieczność ich 
termomodernizacji4.  
 
 
Wykres 4 Wyposażenie mieszkań w Gminie Lubin w 2014 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

                                                 
4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin (uchwała Rady Gminy Lubin z dnia 18.04 2016r.),  opracowanie na 
zlecenie UG Lubin przez Nowa Energia Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j. 2015r. .  

      przeciętna powierzchnia
użytkowa kw/1 osobę
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Infrastruktura komunalna  
 
Rozwojowi budownictwa w gminie towarzyszy przyrost długości sieci wodociągowej. W 2014 
roku długość tej sieci wynosiła  194,3 km (o 8% więcej niż w 2010 r.). Najszybciej 
rozbudowaną siecią w gminie w okresie 2010 2014 była sieć kanalizacyjna, która w tym 
okresie przyrosła o 45% i jej łączna długość w 2014 wyniosła 324,2 km.  W gminie nadal 
niewielka jest długość sieci gazowej  i wynosiła  ona w 2014 r. 153 km. W gminie są 
miejscowości, w których brak jest zupełnie sieci gazowej. Do grupy tej należy: Buczynka, 
Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gorzelin, Kłopotów, Księginice, Miłosna, Niemstów, 
Pieszków, Siedlce, Składowice, Ustronie.   Te ograniczenie w dostępie do sieci gazowej przy 
jednoczesnym braku systemu ciepłowniczego, powoduje,  że głównym źródłem ogrzewania  
obiektów mieszkalnych są indywidualne kotłownie przydomowe opierające się w głównej 
mierze  na spalaniu paliw stałych – węglowych.    
 
Wykres 5 Długość sieci komunalnych w latach 2010-2014 w Gminie Lubin  

 
 
 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Gmina Lubin nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki zawodowej, ani też 
wydzielonego systemu elektroenergetycznego i zasilana jest z krajowego systemu 
elektroenergetycznego. Eksploatacją poszczególnych elementów systemu 
elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie gminy Lubin zajmują się następujące 
podmioty5:  

                                                 
5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin (uchwała Rady Gminy Lubin z dnia 18.04 2016r.),  opracowanie na 
zlecenie UG Lubin przez Nowa Energia Doradczy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j. 2015r. . 
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o Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. (właściciel sieci przesyłowej o 
napięciu 220 kV i wyższym);  

o TAURON - Dystrybucja S.A. (właściciel sieci dystrybucyjnej w zakresie napięć 110 kV i 
niższym).  

 
Operatorem systemu dystrybucyjnego działającym w zasięgu terytorialnym gminy Lubin jest 
Tauron Dystrybucja S.A. 
Na podstawie ustaleń „Programu gospodarki niskoemisyjnej” na terenie gminy 
zainstalowanych jest około 1 950 opraw oświetleniowych na wszystkich typach dróg o 
łącznej mocy źródeł światła wynoszącej około 225 kW, co daje średnią moc na punkt 
oświetleniowy na poziomie ok. 115 W, a roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie 
ulic kształtuje się na poziomie 1 000 - 1 100 MWh/rok. W ostatnich latach realizowano na 
terenie wiele inwestycji ukierunkowanych zarówno na rozwój tej sieci jak i obniżenie 
energochłonności systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę  dotychczasowych opraw 
na oprawy  oświetleniowe wyposażone w żarówki sodowe lub  diody typu LED. W części sieci 
oświetlanej zastosowano również lampy zasilane z akumulatorów ładowanych z paneli 
fotowoltaicznych.  
 
W zasobach gminy Lubin znajduje się 213 budynków i obiektów, z czego 122 obiekty w 100% 
stanowi własność Gminy.  
 

Wykres 6 Budynki w zasobie Gminy Lubin w 2016 r. 

 
 
Źródło  opracowanie własne na podstawie danych UG Lubin  
 
 

Największą grupę budynków gminnych stanowią obiekty kategorii  „pozostałe budynki 
niemieszkalne” wtórych jest 138. W grupie tych obiektów znajdują się budynki i budowle, w 
tym min. wiaty, budynki techniczne,  gospodarcze.   
W kategorii „obiekty mieszkalne”,  których w całej gminie jest 34, obejmuje zarówno obiekty 
obejmujące 1 lokal mieszkalny, jak i wielolokalowe.  
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Rysunek 2 Ocena potrzeb inwestycyjnych obiektów mieszkaniowych będących w zasobie Gminy Lubin  

 
Źródło  opracowanie własne na podstawie danych UG Lubin  

 
 
 Zadania o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzanie ścieków prowadzi Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w 
Księginicach.  
 
Gminny Zakład jest eksploatatorem 7. stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubin w 
miejscowości Składowice, Siedlce, Lisiec, Niemstów, Obora, Karczowiska oraz Pieszków.  
Woda wydobywana jest za pomocą pomp głębinowych ze studni wierconych. Uzdatnianie 
wody odbywa się za pomocą filtracji ciśnieniowej oraz filtracji otwartej6.   
 
Zakład jest również eksploatatorem 8. biologicznych oczyszczalni ścieków ulokowanych w 
sołectwach: Chróstnik, Niemstów, Obora, Osiek, Raszówka, Siedlce, Składowice i Szklary 
Górne.  
 
Łączna przepustowość  oczyszczalni biologicznych w 2014 roku wyniosła 2346 m3/dobę.  
W ciągu tego roku do oczyszczalni w gminie  odprowadzono 474 dam3, z czego 100% 
oczyszczono biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów.  
 

                                                 
6 http://gzukim.pl/ pobrano 23.05.2016 r. 

http://gzukim.pl/
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Odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Lubin odbywa się 
systemem kanalizacji sanitarnej, którego łączna długość wyniosła 342,2 km i obsługiwała 
13703 osób,  co stanowiło 92,7% mieszańców. Na terenie gminy są jeszcze jedna 
miejscowości, które dotychczas nie zostały skanalizowane, są to Zalesie i Buczynka.  
 
Przyrastająca liczba budynków a co za tym idzie liczby osób korzystających z sieci 
kanalizacyjnej oraz występujące znaczne wyeksploatowanie sieci oraz braki w niektórych 
miejscowościach powoduje że rozwój infrastruktury kanalizacyjnej jest jedną z potrzeb 
gminy.  
 
 W gminie działa system odbioru odpadów komunalnych. Odpady są odbierane 
bezpośrednio od mieszkańców oraz na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostawić różnego rodzaju odpady 
komunalne. Ponad 92% mieszkańców gminy Lubin segreguje odpady.  
Należy  zauważyć, że od 2010 roku wielkość odpadów wytworzonych przez mieszkańców 
przyrasta. Łączna wielkość zmieszanych odpadów zebranych w gminie wyniosła 3827,36 ton 
co na 1 mieszkańca daje 261,9 kg.   
 
 
 Wykres 7 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 2014 w Gminie Lubin 

 

 
 
 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Na podstawie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin za 
2015 r.” stwierdzić można, iż system ten ulega zdecydowanej poprawie i w roku 2015 
uzyskano wskaźnik: 0% poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. Jednocześnie poziom recyklingu i przygotowania 
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do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy wyniósł 67% (limit: 16%) natomiast 
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy 
odpadów komunalnych 54% (limit 40%).  
 
W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, która prowadzona jest przez operatorów 
komercyjnych istnieją braki w zakresie dostępu do sieci Internet, co wynika ze znacznej 
rozpiętości przestrzennej gminy oraz znacznego poziomu lesistości. Zakres telekomunikacji i 
poprawy odstępności infrastruktury ICT jest domeną sektora prywatnego,  niemniej dbając o 
możliwości rozwoju gospodarczego oraz zapewnienia dostępności do coraz 
powszechniejszych usług publicznych świadczonych on-line władze gminy powinny zabiegać 
by wszystkim mieszkańcom zapewnić dostęp do infrastruktury odpowiedniej 
przepustowości. Należy jednak podkreślić, ze w latach 2010-2013 Gmina realizowała projekt 
finansowany w ramach działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego  
stworzono sieć telekomunikacyjną umożliwiającą dostęp do Internetu grupie mieszkańców 
(109 rodzin) oraz podłączenie do sieci 19 jednostek gminnych w tym świetlice oraz szkoły.  W 
ramach wsparcia i rozwoju sieci telekomunikacyjnej Gmina udostępniła swoje budynki na 
lokalizacje masztów telekomunikacyjnych.  Stworzona siec oparta jest na technologii 802.11 
a / n ze wsparciem MIMO  i działa na uwolnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 
częstotliwościach 5,47 – 5,725 GHz, z zachowaniem  obowiązujących przepisów w tym 
zakresie, w szczególności  maksymalnej  mocy e,i.r.p . wynoszącej 1W, przy czym 
użytkownicy sieci mogą korzystać  z podstawowej usługi dostępu do Internetu o prędkości 
2Mb/s 7.  
 

Istniejąca sieć obejmuje obecnie 20 miejscowości gminy: tj. Bukowna, Chróstnik, Gorzelin, 
Gorzyca, Karczowiska, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Księginice, Lisiec, Miłoradzice,  
Miroszowice, Niemstów, Obora, Osiek, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, 
Wiercień, Zimna Woda. Przygotowany przez gminne dokument pn. Programu Rozwoju 
Cyfryzacji w Gminie Lubin  na lata 2015 – 2020 zakłada dalszą rozbudowę sieci w sołectwach 
Buczynka, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gola, Kłopotów, Miłosna, Pieszków, 
Raszowa, Raszowa Mała, Ustronie. 
 

Tabela 5 Dostępność do sieci internetowej o szybkości 30Mb/s 

Nazwa miejscowości 
Penetracja zasięgami usług min 30Mb/s 

budynki jednorodzinne 
Penetracja zasięgami usług min 
30Mb/s budynki wielorodzinne 

BOLANÓW 0,00% 0,00% 

BUCZYNKA 0,00% 0,00% 

BUKOWNA 43,59% 0,00% 

CHRÓSTNIK 37,55% 100,00% 

CZERNIEC 2,53% 40,00% 

DĄBROWA G. 0,00% 0,00% 

                                                 
7 Projekt Programu Rozwoju Cyfryzacji w Gminie Lubin  na lata 2015 – 2020, z perspektywą do 2024 r.- Materiał 
udostępniony przez UG Lubin 
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GOGOŁOWICE 2,17% 0,00% 

GOLA 0,00% 0,00% 

GORZELIN 0,00% 100,00% 

GORZYCA 1,12% 0,00% 

KARCZOWISKA 0,74% 0,00% 

KŁOPOTÓW 5,13% 0,00% 

KRZECZYN MAŁY 0,00% 0,00% 

KRZECZYN W. 16,13% 41,67% 

KSIĘGINICE 31,65% 92,59% 

LISIEC 76,19% 80,00% 

MIŁORADZICE 88,89% 100,00% 

MIŁOSNA 0,00% 0,00% 

MIROSZOWICE 0,76% 0,00% 

NIEMSTÓW 22,58% 0,00% 

OBORA 0,00% 0,00% 

OSIEK 2,11% 0,00% 

PIESZKÓW 0,00% 0,00% 

RASZOWA 4,41% 0,00% 

RASZOWA MAŁA 0,00% 0,00% 

RASZÓWKA 65,93% 80,00% 

SIEDLCE 79,63% 100,00% 

SKŁADOWICE 0,00% 0,00% 

SZKLARY GÓRNE 36,00% 74,07% 

USTRONIE 0,00% 0,00% 

WIERCIEŃ 0,00% 0,00% 

ZIMNA WODA 73,63% 33,33% 

Źródło opracowanie własna na podstawie Projektu Programu Rozwoju Cyfryzacji w Gminie Lubin  na lata 2015 – 2020, 
z perspektywą do 2024 r.- Materiał udostępniony przez UG Lubin 
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Oczekiwania mieszkańców w zakresie potrzeb rewitalizacyjnych - 

wyniki badań ankietowych i warsztatowych 
 
W toku prac analitycznych związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych  
przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Ankietę udostępniano a 
stronie internetowej oraz poprzez informację kolportowaną przez Urząd Gminy Lubin.  
Uczestniczący w badaniu ankietowym wskazali, iż w wyniku  planowanego w gminie procesu 
głównymi efektami powinien być rozwój sfery infrastrukturalnej zarówno transportowej jak i  
w zakresie bazy rekreacyjnej oraz kulturowej.  
 
Wykres 8 Główne kierunki rewitalizacji i rozwoju w oczekiwaniach mieszkańców  

  
Źródło opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
Jest to wynik negatywnej  opinii mieszkańców, którzy jako najsłabszą stronę miny wskazują 
zły stan technicznych dróg i infrastruktury komunikacyjnej.  
 
Tabela 6 Najważniejsze problemy w sołectwach gminy Lubin w wymiarze techniczno – infrastrukturalnym.  
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Buczynka X X 
  

X X X 
 

Bukowna     
X X X 

 
Chróstnik      

X 
 

X X 

Czerniec X 
   

X X X 
 

Dąbrowa Górna  
   

X X X 
 

58%

32%

35%

52%

82%

42%

37%

43%

52%

45%

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Zwiększenie ilości nowych miejsc pracy

Rozwój terenów inwestycyjnych

Rozbudowa bazy dla spędzania wolnego czasu zarówno
dla dzieci jak i dorosłych (np. miejsca piknikowe,…

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej

Powstanie nowych ścieżek rowerowych po byłych
torowiskach

Odnowa zabytków Gminy

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz wzrost ich
świadomości w zakresie wzajemnej integracji

Stworzenie/rozbudowa bazy rekreacyjnej i kulturowej
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Gogołowice  
  

X X 
 

X 
 

Gola     
X 

 
X 

 
Gorzelin      

X 
 

X 
 

Gorzyca      
X 

 
X 

 
Karczowiska  

   
X 

 
X X 

Kłopotów     
X 

 
X 

 
Krzeczyn Mały X 

     
X 

 
Krzeczyn Wielki  

 
X 

 
X X X X 

Księginice   
   

X 
 

X 
 

Lisiec     
X X X 

 
Miłoradzice  X 

   
X X X 

 
Miłosna  X X 

    
X 

 
Miroszowice  

   
X 

 
X X 

Niemstów  X X 
  

X 
 

X X 

Obora X 
   

X 
 

X 
 

Osiek  X 
   

X 
 

X 
 

Pieszków X 
   

X 
 

X 
 

Raszowa      
X 

 
X 

 
Raszowa Mała     

X 
 

X 
 

Raszówka     
X X X 

 
Siedlce X X 

  
X 

 
X 

 
Składowice X X X 

 
X X X 

 
Szklary Górne  

   
X X X 

 
Ustronie  X X 

  
X 

 
X 

 
Wiercień  X 

   
X X X X 

Zimna Woda   
   

X X X 
 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań ankietowych z uwzględnieniem prac warsztatowych 
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Tabela 7 Najważniejsze problemy w sołectwach gminy Lubin w wymiarze architektoniczno – urbanistycznym. 

 

 

Zdewastowane i 
opuszczone 
budynki 

Zaniedbane i 
opuszczone 
tereny 

Niski poziom 
estetyki 
budynków i 
przestrzeni 

Chaotyczny 
rozkład 
zabudowy i brak 
ładu 
przestrzennego 

Zły stan 
zabytków 

Brak terenów 
zielonych i 
spacerowych 

Buczynka X X 
    

Bukowna X X 
  

X 
 

Chróstnik  
     

X 

Czerniec 
 

X 
    

Dąbrowa Górna  X X 
 

X 
 

Gogołowice X X X 
 

X 
 

Gola 
 

X X X 
 

X 

Gorzelin  X X 
    

Gorzyca  X X X X 
 

X 

Karczowiska X 
 

X 
  

X 

Kłopotów 
 

X X 
   

Krzeczyn Mały X X X X 
  

Krzeczyn Wielki  
   

X X 

Księginice  X X X X X X 

Lisiec X X 
    

Miłoradzice  X X X 
   

Miłosna  
 

X 
    

Miroszowice X X 
   

X 

Niemstów  X X X X X X 

Obora X X 
   

X 

Osiek  
  

X X 
 

X 

Pieszków X X X 
   

Raszowa  X X 
    

Raszowa Mała X X X 
  

X 

Raszówka X X 
    

Siedlce X X 
  

X 
 

Składowice  
   

X X 

Szklary Górne X X 
   

X 

Ustronie  
 

X X 
   

Wiercień  
 

X X 
  

X 

Zimna Woda  X 
 

X 
   

Źródło opracowanie własne na podstawie badań ankietowych z uwzględnieniem prac warsztatowych 
 

Wybrane wymiary oceniane przez mieszkańców, które wykazują znaczne zróżnicowanie 

przedstawiono na poniższych rysunkach.   
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Rysunek 3 Przestrzenne zróżnicowanie problemu niska estetyka  przestrzeni w opinii mieszkańców 

 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 

Rysunek 4 Przestrzenne zróżnicowanie problemu  chaosu urbanistycznego w opinii mieszkańców 

 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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Rysunek Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 

Rysunek 5 Przestrzenne zróżnicowanie problemu brak terenów zielonych i  spacerowych w opinii mieszkańców  

Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 



 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

St
ro

n
a2

8
 

Rysunek 6 Przestrzenne zróżnicowanie problemu  zły stan zabytków  w opinii mieszkańców 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 

 
Rysunek 7 Przestrzenne zróżnicowanie problemu  wstępowania zdewastowanych obiektów i budynków   w opinii 
mieszkańców 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań własnych 
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W oparciu o przeprowadzane badania z udziałem mieszkańców dokonując syntezy ich ocen 
w wymiarach określonych w tabeli nr  5 i nr 6. 
 
Do obszarów o szczególnym nasileniu problemów o charakterze przestrzennym zaliczyć 
należy sołectwa:  
 

 Buczynka. 

 Gogołowice 

 Gorzyca 

 Krzeczyn Wielki 

 Księginice 

 Miłoradzice 

 Niemstów 

 Obora 

 Siedlce 

 Składowice 

 Wiercień 

 
Do głównych atutów Gminy Lubin jej mieszkańcy zaliczyli: 

 dużą liczbę obiektów zabytkowych, które przyciągają turystów 

 obszary historyczne  - „świadek dziejów” – zespoły pałacowo parkowe, 

 parki przyrodnicze i zabytkowe  mogące stanowić podstawę oferty rekreacyjnej, 

turystycznej i sportowej, 

 zabytki architektury sakralnej, 

 istniejące tereny spacerowe i rowerowe - bliskość natury 

 darmową komunikację – łatwiejsze połączenia, 

 połączenia komunikacyjne, sieć infrastruktury komunikacyjnej,  

 możliwość  rozwoju nowoczesnego budownictwa, w tym tereny pod zabudowę. 

 
Generalnie w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe należy stwierdzić, iż najbardziej 
oczekiwanymi inwestycjami z wymiarze urbanistyczno-architektonicznej oraz technicznej dla 
obszaru całej gminy wiejskiej jest realizacji infrastruktury linowej, w tym drogowej 
obejmującej: 

 poprawę jakości sieci drogowej wraz z elementami budowy nowych odcinków dróg, 

  budowę sieci ścieżek rowerowych mających znaczenie dla mieszkańców jako środka 
transportu i poprawę bezpieczeństwa przemieszczania się pomiędzy sołectwami 
gminy, 

 
 
Tabela 8 Kluczowe projekty i zadania w sferze infrastrukturalnej i technicznej zgłoszone w konsultacjach społecznych. 
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 Sołectwo Projekty 

Buczynka 

 Bukowna 
 

Chróstnik  
 budowa drogi  nr 68 w kierunku na stawy, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa na przeniesionej drodze powiatowej, 

 remont drogi dojazdowej do stawu w Chróstniku, 

Czerniec  stworzenie atrakcji w oparciu o dzwonnice w Czerńcu i Dąbrowie Górnej. 

 pozyskanie zabytkowego parku od Agencji Rolnej, 

Dąbrowa Górna 
 stworzenie atrakcji w oparciu o dzwonnice w Czerńcu i Dąbrowie Górnej, 

 remont kościoła, 

Gogołowice  adaptacja i wykorzystanie budynku po byłej szkole w Gogołowicach, 

Gola 

 Gorzelin  

 
Gorzyca  

 modernizacja i rozbudowa przepompowni w Gorzycy, 

 stworzenie otwartego terenu rekreacyjnego,  

Karczowiska  wyburzenie i uporządkowanie terenu w obszarze budynku po byłej świetlicy,  

 renowacja bloku gminnego,   

Kłopotów  uporządkowanie i rewitalizacja Cmentarza w Kłopotowie,  

 usuniecie składowiska śmieci, 

Krzeczyn Mały  utworzenie świetlicy, 

Krzeczyn Wielki 
 rewitalizacja Pałacu w Krzeczynie Wielkim,  

 utworzenie świetlic wiejskich, orliki, boiska, place zabaw, 

Księginice   odrestaurowanie pałacu w Księginicach oraz terenu go otaczającego z 
przeznaczeniem do na działalność społeczną i rekreacyjną dla mieszkańców , 

Lisiec 

 Miłoradzice   rewitalizacja parku zabytkowego,  

Miłosna  

 

Miroszowice 
 uporządkowanie szczątków starego cmentarza,  

 oczyszczenie rowów i stawu,  

 budowa infrastruktury i zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych, 

Niemstów  

 stworzenie sieci ścieżek rowerowych na obecnych drogach polnych 
umieszczeniem szlaków, tablic informacyjnych,  

 rewaloryzacja Parku w Niemstowie -  uporządkowanie go i stworzenie w nim 
ścieżki przyrodniczej dostępnej dla mieszkańców, 

 remont drogi głównej w Niemstowie wraz nasadzenia drzew i roślinności 
dodatkowej, 

Obora 

 
Osiek   budowa drogi z Osieka do Raszówki,  

uporządkowanie terenów na terenie sołectwa, 

Pieszków 

 Raszowa  

 Raszowa Mała 

 



 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

St
ro

n
a3

1
 

Raszówka 
 rewitalizacja obszaru byłej bazy po wojskach radzieckich,  

 remont lub budowa nowej biblioteki w Raszówce, 

Siedlce  remont i adaptacja na potrzeby rekreacyjne i turystyczne pałacu w Siedlcach  

Składowice  remont i adaptacja na potrzeby rekreacyjne i turystyczne pałacu w 
Składowicach,  

Szklary Górne  odnowienie kompleksu folwarcznego przy pałacu w Szklarach Górnych, 

Ustronie  
 Wiercień   budowa boiska sportowego,  

Zimna Woda  

 odnowa budynku naprzeciw Straży Pożarnej,  

 odremontowanie budynku w Zimnej Wodzie przy skręcie do Wiercienia i 
przeznaczenie na cele społeczne, 

 budowa boiska sportowego,  

 rozbiórka lub remont na mieszkania budynku nr 12 w Zimnej Wodzie 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Podsumowanie  
 
Opierając się na dogłębnej diagnozie ,w tym wykorzystaniu szerokiej gamy partycypacji 
społecznej do głównych obszarów problemów w sferze przestrzennej  oraz analiz potrzeb i 
celów rozwojowych gminy w tym wymiarze wyznaczyć można grupę sołectw, w których 
występuje szczególnie duże natężenie negatywnych zjawisk przestrzennych i 
infratechniczych. Grupę tych gmin wyznaczono w oparciu o : 
 

o syntezę opinii mieszkańców,  
o identyfikacji potrzeb w zakresie inwestycji w obiektach gminnych, 
o identyfikacji obszarów występowania problemów i jednoczesnym potencjale wzrostu 

funkcji rozwojowych gminy, 
o identyfikację istotnych  zasobów dziedzictwa kulturowego mogących służyć 

wielowymiarowej rewitalizacji.    

 
Tabela 9 obszary problemowe w wymiarze infraprzestrzennym w Gminie Lubin 

Sołectwo 
Synteza opinii 
mieszkańców 

Sołectwa, w 
których istnieją 

znaczne 
potrzeby w 

zakresie 
inwestycji w 

obiekty gminne 

Obszary 
występujących 

problemów 
przestrzennych o 

potencjale 
rozwoju funkcji 
rozwojowych 

gminy 

Zasoby 
dziedzictwa 

kulturowego  dla 
których 

przewidziano 
działania 

rewitalizacyjne 
w GPOZ (z 

wyłączeniem 
rewitalizacji 
parków nie 

będących we 
władaniu gminy) 

Synteza 

Buczynka X    X 

Bukowna      

Chróstnik    X  X 

Czerniec      

Dąbrowa Górna      

Gogołowice X    X 

Gola      

Gorzelin   X  X X 

Gorzyca  X    X 

Karczowiska  X   X 

Kłopotów      

Krzeczyn Mały      

Krzeczyn Wielki X  X X X 

Księginice  X X  X X 

Lisiec      

Miłoradzice  X X  X X 

Miłosna       
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Miroszowice      

Niemstów  X   X X 

Obora X   X X 

Osiek       

Pieszków      

Raszowa     X X 

Raszowa Mała      

Raszówka   X X X 

Siedlce X X  X X 

Składowice X X   X 

Szklary Górne  X   X 

Ustronie       

Wiercień  X    X 

Zimna Woda   X   X 

Źródło opracowanie własne 
 
 
 
Rysunek 8 Synteza problemów przestrzennych w ocenach mieszkańców Gminy Lubin  

 
Źródło opracowanie własne na podstawie badań 
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Rysunek 9 Obszary występujących problemów przestrzennych o potencjale rozwoju funkcji rozwojowych gminy 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie badań 

 
Rysunek 10 Sołectwa, w których istnieją znaczne potrzeby w zakresie inwestycji w obiekty gminne mieszkalne 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie badań  
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Rysunek 11 Zasoby dziedzictwa kulturowego  dla których przewidziano działania rewitalizacyjne w GPOZ (z wyłączeniem 
rewitaliz
acji 
parków 
nie 
będących 
we 
władaniu 
gminy) 

 

Źródło opracowanie własne na podstawie badań 

 
Rysunek 12 Obszary o znacznym natężeniu problemów i potrzeb w zakresie przestrzennym i technicznym - synteza 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie badań 
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W oparciu o syntezę, dla wyznaczonych obszarów problemowych  oraz przeprowadzone 
konsultacje społeczne oraz przeprowadzone wizje lokalne w obszarach, w których 
zdiagnozowano wysoki stopień działań rewitalizacyjnych w sferze przestrzennej można 
wskazać priorytetowe działania (projekty) wpływające na poprawę wymiaru przestrzennego 
(urbanistycznego, architektonicznego i technicznego)  jednocześnie wypływające na inne 
wymiary rewitalizacji.  
 
 
Tabela 10 Kluczowe działania w wybranych obszarach  o dużym natężeniu problemów przestrzennych  

Sołectwo Działanie/projekt 

Wymiar rewitalizacji 

Infratechniczny i 
przestrzenny 

Społeczny Gospodarczy 

Raszówka Rewitalizacja 
obszaru byłej bazy 
powojskowej  

X X X 

Krzeczyn Wielki Wykreowanie 
obszarów 
inwestycyjnych typu 
„brownfield” 

X  X 

Chróstnik Wykreowanie 
obszarów 
inwestycyjnych typu 
„greenfield  

X  X 

Miłoradzice Odnowa i 
podwyższenie 
standardu zasobów 
komunalnych 

X X  

Niemstów Stworzenie miejsca 
aktywności 
społecznej i spotkań 
mieszkańców  

X X  

Karczowiska Odnowa i 
podwyższenie 
standardu zasobów 
komunalnych 

X X  

Zimna Woda Odnowa i 
podwyższenie 
standardu zasobów 
komunalnych 

X X  

Źródło opracowanie własne 
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Załącznik 1 - Sprawozdanie z warsztatu w ramach prac nad diagnozą 

urbanistyczno-architektoniczną i techniczną Gminy Lubin do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 
 

JAKIE CZYNNIKI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNIE I TECHNICZNE  

WSPIERAJĄ PROCES REWITALIZACJI GMINY? 

SIŁY, ATUTY, POTENCJAŁY, SZANSE, PROCESY POZYTYWNE. 

 

 duża liczba obiektów zabytkowych, parków stanowiących olbrzymi potencjał, 

 odnowione budynki zabytkowe, przyciągają zagranicznych turystów, 

 obszary historyczne  - „świadek dziejów” – zespół pałacowo parkowy, 

 zabytki,  

 pałace w gminie - pałac w Księginicach, pałac w Chróstniku, 

 parki przyrodnicze i zabytkowe, 

 kilka parków, które można rewitalizować np. Park Raszowa, 

 park zabytkowy w Niemstowie, 

 park – relaks, turystyka, sport, 

 zabytkowe kościoły, 

 kościół zabytkowy – Raszowa, 

 zabytkowy kościół w Chróstniku, 

 

 darmowa komunikacja – łatwiejsze połączenia, 

 połączenia komunikacyjne, infrastruktura komunikacyjna,  

 istniejąca silna sieć dróg, 

 

 istnienie infrastruktury dla wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, 

 boisko, świetlica, plac zabaw, doświetlenie wsi, 

 tereny spacerowe i rowerowe -Gola- bliskość natury, 

 

 linia kolejowa – potencjał na trasy rowerowe, 

 piaskownia – potencjał turystyczny, 

 piaskownia – teren wydobywczy, w przyszłości po wydobyciu jako teren turystyczny, 

 

 nowoczesne budownictwo,  

 tereny pod zabudowę – rozwój urbanistyczny, 

 zabudowa mieszkaniowa, 
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 duża rozbudowa wsi- nowe budynki mieszkalne, 

 

 prężny referat gospodarki komunalnej i środowiska, 

 rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna, 

 dostęp do Internetu, 

 gazyfikacja, 

 

 bogactwa naturalne, 

 

 możliwości dofinansowania do projektów z zakresu energii odnawialnej, 

 

 istnienie budowli wymagających adaptacji. 

 

JAKIE CZYNNIKI TECHNICZNE ORAZ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE  

UTRUDNIAJĄ PROCES REWITALIZACJI GMINY? 

SŁABOŚCI, BARIERY, ZAGROŻENIA, DEFICYTY, PROCESY NEGATYWNE 

 

 zły stan dróg 

 zły stan dróg lokalnych,  

 bardzo zły stan dróg publicznych,  

 brak chodników, 

 brak oświetlenia, 

 za mały budżet na drogi i oświetlenie, 

 drogi dojazdowe do wsi, 

 duża ilość kilometrów dróg,  

 brak odpowiednich dróg – ograniczenia ładowności, 

 blokowanie przez ekologów dokończenia modernizacji drogi powiatowej Miłosna – 

Korczowiska, 

 

 biurokracja, 

 zbyt rozbudowana biurokracja utrudniająca działania lokalne, 

 biurokracja – trudność w uzyskaniu pozwoleń, 

 wymagana zgoda na wiele remontów np. konserwatora zabytków, 

 duże utrudnienia ze strony konserwatora zabytków w kwestii konserwacji i remontów 

obiektów zabytkowych, 

 brak spójności organów w pozyskiwaniu środków na zabytki, 

 brak funduszy na renowację zabytków, 
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 słaba infrastruktura, 

 zdekapitalizowana infrastruktura, 

 brak funduszy na meliorację gruntów, 

 fatalny stan sieci wodno kanalizacyjnej, 

 zarośnięte, zaniedbane rowy, 

 

 brak programów oddolnych – społecznych – konkursy, 

 małe zainteresowanie społeczeństwa, 

 

 brak terenów gminnych pod rekreację, 

 

 wielka ilość obiektów architektonicznych. 

 

 
JAKIE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE NALEŻY PODJĄĆ, ABY SKUTECZNIE WYKORZYSTYWAĆ 
SIŁY I SZANSE ORAZ PRZEŁAMYWAĆ BARIERY I SŁABOŚCI  
W WYMIARZE TECHNICZNYM ORAZ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM?  
 

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH 

 

 regulacja prawna w sprawie dróg, 

 modernizacja dróg, budowa dróg wewnętrznych, 

 poprawa infrastruktury dróg lokalnych i wewnętrznych, 

 budowa (naprawa) dróg dojazdowych do wsi – Składowice, Ustronie, Dąbrowa Górna, 

 droga Raszowa Mała – Raszowa - okno na świat dla mieszkańców, 

 utwardzenie drogi pomiędzy – Raszowa – Raszowa Mała, 

 remont drogi powiatowej – Zimna Woda, 

 objazd drogi do betoniarni – Składowice, 

 budowa dróg wewnątrz wsi Obora, 

 budowa nowej drogi w Niemstowie, 

 dojazd do pól dla rolników – utrzymanie rowów, 

 ścieżka rowerowa Lubin - Obora – Szklarg.  i dalej, 

 

 rewitalizacja parku zabytkowego w Księginicach – skuteczne wyeksponowanie 

zabytkowego pałacu – wzrost zadowolenia możliwości spacerów, 

 rewitalizacja parku – (pozyskanie od AR) + droga do Czerniec, 

 rewitalizacja park Raszowa – park, fosy, ruiny pałacu, 
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 aleja kasztanowa – Ustronie – (opinia dendrologiczna), 

 zadbać o aleję kasztanów w m. Gola – opinia dendrologiczna + leczenie, 

 gminna działka zalesiona (park) przy starym torowisku (Obora), 

 zagospodarowanie parków (rekreacja) Obora City, 

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 zagospodarowanie terenów zdegradowanych przyrodniczo, 

 

 rewitalizacja zabytkowego kościoła katolickiego w miejscowości Zimna Woda 

 rewitalizacja zabytkowego kościoła prawosławnego miejscowości Zimna Woda 

 konieczność dokonania rewitalizacji ogrodzenia zabytkowego wokół kościoła XII 

wiecznego (Chróstnik), 

 remont zabytkowego muru przykościelnego w Chróstniku, 

 remont kościoła w Miłoradzicach - wsparcie finansowe remontu zabytkowego kościoła i 

terenu przyległego, 

 remont dzwonnicy – zabytek (Czerniec), 

 

 boiska wielofunkcyjne – Wiercień, Miroszowice, Zimna Woda, 

 budowa boiska do piłki nożnej (Chróstnik), 

 budowa placu zabaw w Niemstowie, 

 

 gazyfikacja Czerniec 

 gazyfikacja w Niemstowie 

 rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie, 

 

 remont i adaptacja budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na dzienny dom wsparcia seniorów, 

 rozbudowa remizy OPS w Niemstowie. 

 


