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Wstęp

Diagnoza przyrodnicza Gminy Lubin do Lokalnego Programu Rewitalizacji została opracowana
z uwzględnieniem aktualnych wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na  lata  2014-2020  Ministerstwa  Infrastruktury  i  Rozwoju  (wersja  MIiR/H  2014-
2020/20(01)/07/2015,  Warszawa,  3  lipca  2015  r.),  jak  również  aktualnymi  wytycznymi
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020
(uchwała nr 2230/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2016 w sprawie
przyjęcia  szczegółowego  opisu  osi  priorytetowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 
uchwała  nr  1622/V/15  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  z  dnia  28  grudnia  2015  r.  w
sprawie przyjęcia Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania
lokalnych programów rewitalizacji).

Celem głównym diagnozy było określenie czy występują na terenie Gminy Lubin obszary, które
można uznać za zdegradowane ze  względu na  uwarunkowania przyrodnicze.  Uznano,  że  do
takich uwarunkowań należy jakość środowiska, jak również ochrona przyrody. Skupiono się na
wyłonieniu  problemów  środowiskowych,  na  które  ma  wpływ  społeczność  lokalna.  Nie
zajmowano  się  problemami  wykraczającymi  poza  możliwości  podejmowania  działań  na
poziomie  Gminy  Lubin.  Uznano,  że  należy  zidentyfikować  problemy,  które  mogą  być
rozwiązane  lub  zmniejszone  ich  negatywne  oddziaływanie  przez  mieszkańców  gminy,
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorząd gminny. 
Metodyka  pracy  nad  diagnozą  polegała  na  identyfikacji  problemów  środowiskowych  z
wykorzystaniem  dostępnych  opracowań  będących  w  dyspozycji  Gminy  Lubin  lub  z  innych
źródeł (np.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja
Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu,  GUS,  raporty  z  ocen  oddziaływania  na  środowisko
dostępne  poprzez  internet,  dane  własne  autorów  diagnozy).  Wykonano  również  trzydniowy
rekonesans badawczy w terenie.  Polegał  on na wizytach w poszczególnych miejscowościach
Gminy Lubin. Oceniano stan środowiska i krajobrazu wsi zwłaszcza parków i ich dostępność dla
mieszkańców.  Wykorzystano  również  materiały  z  przeprowadzonych  warsztatów  i  badań
ankietowych.

Definicja  zawarte  w  wyżej  wymienionych  wytycznych  związane  z  diagnozą  przyrodniczą
(zredagowane na potrzeby diagnozy przyrodniczej).

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów;
diagnoza  obejmuje  kwestie  społeczne  oraz  gospodarcze  lub  przestrzenno-funkcjonalne  lub
techniczne,  lub środowiskowe (w szczególności  w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu
środowiska). 
Mała  retencja  –  wszelkie  działania  techniczne  i  nietechniczne  zmierzające  do  poprawy
struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Działania,
wykorzystując kompleksowe  zabiegi  łączące  przyjazne  środowisku  metody  przyrodnicze  i
techniczne oraz inne najlepsze praktyki. 
Mikroinstalacja OZE – zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
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nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej  o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 
Obszar  chroniony –  obszar  objęty  formą  ochrony  przyrody,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Obszar  zdegradowany  –  obszar,  na  którym  zidentyfikowano  stan  kryzysowy.  Dotyczy  to
najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony
na podobszary,  w tym podobszary nieposiadające  ze sobą wspólnych granic  pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
Odnawialne źródła energii (OZE) – zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii - to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną,
hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 
Oszczędność energii  – ilość energii stanowiącą różnicę pomiędzy energią potencjalnie zużytą
przez  obiekt,  (budynek)  urządzenie  techniczne  lub  instalację  w  danym  okresie  przed
zrealizowaniem  jednego  lub  kilku  przedsięwzięć  służących  poprawie  efektywności
energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, (budynek) urządzenie techniczne lub instalację
w  takim  samym  okresie  po  zrealizowaniu  tych  przedsięwzięć  i,  (jeśli  jest  to  celowe)  po
uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii. 
Program rewitalizacji  – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594,  z  późn.  zm.),  wieloletni  program  działań  w  sferze  społecznej  oraz  gospodarczej  lub
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia
obszarów  rewitalizacji  ze  stanu  kryzysowego  oraz  stworzenia  warunków  do  ich
zrównoważonego  rozwoju,  stanowiący  narzędzie  planowania,  koordynowania  i  integrowania
różnorodnych  aktywności  w  ramach  rewitalizacji.  Programami  rewitalizacji  są  np.  lokalne
programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji, gminne programy rewitalizacji itp. 
Rewitalizacja –  to  kompleksowy  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów
zdegradowanych  poprzez  działania  całościowe  (powiązane  wzajemnie  przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne,
lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki,  skoncentrowane  terytorialnie  i  prowadzone  w  sposób  zaplanowany  oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Sieć Natura 2000 (Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000)  – jest przyjętym przez UE
systemem ochrony wybranych elementów przyrody, które są najważniejsze z punktu widzenia
całej  Europy.  System ten ma uzupełniać  systemy krajowe,  będąc merytoryczną  podstawą do
zachowania  dziedzictwa  przyrodniczego  w  skali  kontynentu.  Polega  on  na  wybraniu  i
skutecznym chronieniu określonych obszarów. Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce obejmuje
obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura 2000 jest
jedną z form ochrony przyrody w Polsce regulowaną przez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. 
Zmniejszenie emisji CO2 – będące efektem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej, np. poprzez wymianę systemu oświetlenia lub modernizację linii produkcyjnej.
Należy przyjąć następujące założenie: 
100% energii elektrycznej w Polsce powstaje w wyniku spalania węgla, z czego ok. 2/3 stanowi
węgiel kamienny a 1/3 węgiel brunatny. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i
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Zarządzania  Emisjami,  wartość  emisji  CO2  dla  elektrowni  i  elektrociepłowni  zawodowych
wynosi: 
- 93,74 kg/GJ dla węgla kamiennego oraz 
- 109,47 kg/GJ dla węgla brunatnego. 
Średnia ważona dla węgla wyniesie 98,98 kg/GJ (2/3*93,74+1/3*109,47). 
Oszczędność energii elektrycznej uzyskanej dzięki usprawnieniom należy przeliczyć na spadek
emisji CO2 z wykorzystaniem powyższej wartości. 

Opis ogólny

Położenie 
Gmina Lubin leży w północnej części Dolnego Śląska i zajmuje powierzchnię 290,15 km2, w
której mieszka 14789 w zagęszczeniu 51 osób/km2, w województwie dolnośląskim 146 osób/km2

(Urząd Statystyczny we Wrocławiu stan na 31 grudnia 2014 r.).
Według podziału  fizycznogeograficznego Polski (Kondracki  J.  2013) Gmina leży na granicy
dwóch podprowincji prowincji Niż Środkowoeuropejski (31): 

 podprowincja Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion Nizina Sasko-Łużycka (317.7),
mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76), Równina Legnicka (317.77);

 podprowincja  Niziny  Środkowopolskie  (318),  makroregion  Wał  Trzebnicki  (318.4),
mezoregion  Wzgórza  Dalkowskie  (318.42),  mikroregion  Wzgórza  Polkowickie
(318.424).

Krajobraz
Większość terenu ma charakter  równinny i  leży na Wysoczyźnie  Lubińskiej  (część centralna
gminy) i Równinie Legnickiej (dolina rzeki Czarna Woda na południu gminy). Większość form
rzeźby terenu powstała w czwartorzędzie w okresie zlodowaceń (formy glacjalne).
Wysoczyzna  Lubińska  jest  to  teren  płaski  łagodnie  nachylony  do  Obniżenia  Ścinawskiego.
Zajmuje centralną część Gminy Lubin. Ukształtowana została przez lądolód w okresie stadiału
Odry  w  postaci  ciągu  moren  martwego  lodu,  poprzecinanych  dolinkami.  Rożnica  miedzy
najniżej położonym terenem a najwyższym wynosi około 40 m. Większość terenu jest wylesiona
i  użytkowana  rolniczo  jako  grunty  orne.  Największy  kompleks  leśny  zajmuje  południowo-
zachodni  skraj  Wysoczyzny.  Większe  lasy  rosną  również  na  północ  od  Niemstowa  oraz  w
okolicy Ustronia i Składowic. Koło Składowic i Obory są duże wyrobiska po wydobyciu żwirów
i piasków.
Równina Legnicka to teren płaski, nieco wyniesiony w okolicach wsi Lisiec z licznymi ciekami i
podmokłościami,  kompleksem  stawów  rybnych  koło  Bukowna.  Zajmuje  niewielki  skrawek
południowo-zachodni  Gminy.  W  dolinie  Czarnej  Wody  są  duże  kompleksy  wilgotnych  i
świeżych  łąk.  Większość  terenu  została  wylesiona  z  krajobrazem  urozmaiconym  ciekami,
zabagnieniami,  zadrzewieniami  i  zakrzewieniami  śródpolnymi.  Większy  kompleks  leśny
zachował się koło wsi Zimna Woda i jest chroniony jako rezerwat przyrody i obszar Natura 2000
z uwagi na cenne naturalne lasy źródliskowe.
Wzgórza Dalkowskie mikroregion Wzgórza Polkowickie zajmuje niewielki skrawek północnej
części Gminy.  Są to niewielkie wzniesienia w większości zalesione, poprzecinane wąwozami i
potokami. Wzgórza powstały na granicy stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. 
Przy  północnej  granicy  gminy  powstały  największe  współczesne  zmiany  ukształtowania
powierzchni  ziemi  spowodowane  przez  człowieka:  wyniesiony  ponad  teren  zbiornik

_____________________________________________________________________________________________
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 str.5



poflotacyjny „Gilów” oraz wyrobisko po wydobyciu piasku i żwiru między Obora a Szklarami
Górnymi (jest to nadal czynna kopalnia).

Geologia
Budowa geologiczna terenu Gminy to utwory paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Łupki
talkowo-serycytowe  oraz  fylity  pochodzą  z  paleozoiku  na  nich  leżą  permskie  utwory
czerwonego  spągowca  i  cechsztynu  zbudowane  z  serii  piaskowców,  wapieni,  dolomitów  i
łupków.  Jest  to  istotna  warstwa,  gdyż  jest  okruszcowana  siarczkami  miedzi,  w  mniejszym
stopniu siarczkami ołowiu i cynku. Cechsztyn to także złoża anhydrytu i gipsu. Warstwa osadów
cechsztyńskich  wynosi  220-500  m  i  jest  podstawa  funkcjonowania  miedziowego  zagłębia
górniczego. Powyżej tej warstwy występują osady mezozoiczno-triasowe pstrego piaskowca z
wkładami  zlepieńców.  Trzeciorzędowe  pokłady  to  piaski  glaukonitowe,  iły  i  mułki  ilaste
zawierające  między  innymi  pokłady  węgla  brunatnego.  Czwartorzędowe  najstarsze
plejstoceńskie utwory ze zlodowacenia południowo-polskiego to szare gliny zwałowe widoczne
na  powierzchni  koło  Krzeczyna  Wielkiego  i  Obory.  Zlodowacenie  środkowopolskie  stadiału
Warty pozostawiło osady zastoiskowe w postaci mułków, piasków kwarcowych i iłów. Płaty tych
utworów są widoczne w okolicy Gorzycy oraz na północ i południowy-wschód od Lubina. Z
tego  okresu  pochodzą  również  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe.  W okolicach  Gorzelina  i
Raszówki  występują  czwartorzędowe piaski  eoliczne  tworzące  nieregularne  lub paraboliczne
wydmy.  Osady holoceńskie  to  żwiry  i  piaski  rzeczne,  rzadziej  utwory torfowe i  namułowe,
związane głównie z doliną Zimnicy,  Czarnej Wody i jej dopływami.  Pisaki i żwiry były i są
nadal eksploatowane na terenie gminy, największa kopalnia znajduje się koło Obory, mniejsza
koło Składowic. Liczne nieczynne wyrobiska rozsiane są po całej gminie, najwięcej w okolicach
Składowic.  W  wielu  miejscach,  gdzie  wydobywano  gliny,  powstały  małe  oczka  wodne
(glinianki). Największa ich ilość jest na południe od Lubina, w okolicach Niemstowa, Krzeczyna
Wielkiego i na północny-zachód od Osieka, a także między Oborą a Lubinem (Szlachetka A. i
inni 1997).
Złoża surowców naturalnych na terenie Gminy Lubin1:

 Ruda  miedzi  (Cu-Ag),  część  złoża  jest  zlokalizowana  w  północno-zachodniej  części
gminy i zajmuje powierzchnię obszarów górniczych 82,62 km2 i 75,71 km2.

 Węgiel  brunatny  to  cztery  złoża  zajmujące  południową  i  północno-wschodnią  części
gminy. Złoże węgla brunatnego Legnica zostało ujęte w zapisach dokumentu „Polityka
energetyczna Polski do 2030 roku” jako zasoby strategiczne węgla z punktu widzenia
gospodarki krajowej. 

 Piaski podsadzkowe występują w złożach: 
◦ Chróstnik,  położone  w  południowo-zachodniej  części  gminy,  na  południe  od

miejscowości  Chróstnik.  Złoże  nie  jest  eksploatowane,  zostało  zaliczone  do
konfliktowych z powodu zalegania na terenach leśnych. 

◦ Obora,  położone  w  północno-zachodniej  części  gminy.  Złoże  jest  eksploatowane.
Przewidziano  rekultywację  tego obszaru  z  przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-
sportowe. Decyzją Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5.12.1996 roku ustanowiono
dla złoża obszar górniczy i teren górniczy. 

 Kruszywa  naturalne  i  piaski  w  czterech  złożach:  Gorzelin,  Składowice-Zachód
(eksploatowane), Zimna Woda i Małomice.Wydobycie kopalin jest zawsze związane z
negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Przy wydobyciu węgla brunatnego metodą

1 Z: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin (Inowatiwa Sp. z o.o. 2013 r.).
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odkrywkową, nastąpi zniszczenie różnorodności biologicznej  na wszystkich poziomach
na znacznej powierzchni gminy, włącznie z krajobrazem. Obecnie w mniejszej skali takie
zniszczenia powodują kopalnie kruszyw, a wcześniej budowa zbiornika poflotacyjnego.
Eksploatacja  miedzi  powoduje miejscowe osiadanie gruntu (rejon Jędrzychów-Szklary
Górne),  a  także  szkody w infrastrukturze  (np.:  spękania  budynków,  dróg).  Osiadanie
gruntu może mieć  pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną poprzez tworzenie
nowych siedlisk wodno-błotnych.
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Mapa rozmieszenia złóż węgla brunatnego (źródło: http://geoland.pl/dodatki/energia_lix/mapa2.html).
Złoże kategorii:  B – zbadane szczegółowo i udokumentowane w stopniu umożliwiającym przygotowanie projektu zagospodarowania złoża i
podjęcia prac udostępniających;  C1 – zbadane szczegółowo,  mniej dokładnie i  udokumentowane w stopniu umożliwiającym przygotowanie
projektu  zagospodarowania  złoża  i  podjęcia  prac  udostępniających  na  ryzyko  inwestora;  C2  -  udokumentowane  wstępnie  w  stopniu
niewystarczającym do przygotowania projektu zagospodarowania złoża i podjęcia prac udostępniających;  D1 -  nieudokumentowane,  zasoby
oszacowane ze znacznym prawdopodobieństwem jako perspektywiczne; D2 - nieudokumentowane, zasoby o cechach bilansowych oszacowane
wstępnie jako prognostyczne, czyli możliwe; E – nieudokumentowane (potencjalne), zasoby o cechach bilansowych wstępnie oszacowane jako
prognostyczne, czyli możliwe.

Gleby i użytkowanie terenu2

Gleby gminy Lubin są zróżnicowane. Wynika to z budowy geologicznej i ukształtowania terenu.
Najwięcej  jest  gleb brunatnych  i  pseudobielicowych.  Gleby brunatne właściwe w mozaice  z
glebami  płowymi  oraz  czarnymi  ziemiami,  które  występują  w  obniżeniach,  przeważają  w
południowej części gminy. W części północnej większy udział mają gleby płowe z płatami gleb
rdzawych i brunatnych właściwych. Mady występują głównie w dolinach rzecznych w okolicach
Buczynki,  Gorzelina,  Raszowej Małej,  Bukownej, Księginic,  Niemstowa,  Krzeczyna Małego.
Gleby  murszowe  znajdują  się  w  okolicach  Goli,  Kłopotowa,  Dąbrowy  Górnej,  Krzeczyna

2 Z: Analiza stanu środowiska na terenie Gminy Lubin. Program Ochrony Środowiska. proGeo Sp. z o.o. Wrocław; Opracowanie 
ekofizjograficzne gminy Lubin.
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Małego,  Liśca  i  Szklar  Górnych.  Według  podziału  bonitacyjnego  gleby  gminy  należą  w
większości do gleb średnich (IV klasa 39,6%), gleb słabych (V, VI klasa 33,1%) i dobrych (III
klasa 26,3%). Niewiele jest gleb bardzo dobrych (I, II klasa 0,6%). Dobre gleby dominują w
centralnej części gminy w okolicy wsi: Księginice, Siedlce, Czerniec, Krzeczyn Wielki, Raszowa
stąd duże wylesienie w tych rejonach. 
Użytkowanie terenu wynik w większości z jakości gleby. Obecnie, gdy większość mieszkańców
pracuje  poza  rolnictwem,  zauważa  się  proces  zamiany  gruntów  rolniczych  na  tereny  pod
zabudowę.  Szczególnie  widoczne  jest  to  w  miejscowościach  na  obrzeżach  Lubina  lub
położonych w atrakcyjnym mieszkaniowo terenie. W 2014 roku struktura użytkowania gruntów
była następująca: 

użytki rolne 51,10%

grunty leśne 41,00%

grunty zabudowane i zurbanizowane 6,50%

grunty pod wodami 0,30%

tereny różne, nieużytki 1,10%

Trwające prace  przy budowie  drogi  szybkiego S3 ruchu zmienią  te  proporcje  na niekorzyść
lasów.  Na  potrzeby  budowy  drogi  wylesiono  znaczne  powierzchnie  w  okolicy  Karczowisk,
Zimnej Wody, Chróstnika i na północ od Lubina.

Wody
Gmina w całości leży w lewobrzeżnym dorzeczu rzeki Odry. Teren odwadniany jest przez rzeki:
Zimnica, Czarna Woda, Kaczawa, Szprotawa. Przez środek gminy przebiega wododział między
Czarną Wodą i Zimnicą. Większość gminy leży w dorzeczu Zimnicy z jej dopływami Baczyną,
Małomickim Potokiem i Niemstowskim Potokiem. Zimnica  płynie  z północnego zachodu na
wschód i w Ścinawie wpływa do Odry. Odprowadza wody z centralnej i północnej części gminy.
Południowe tereny odprowadzają swoje wody do Czarnej Wody i Kaczorka, które wpływają do
Kaczawy.  Niewielki fragment zachodniej część gminy należy do zlewni Szprotawy, do której
wpływa Zielenica. Szprotawa jest bezpośrednim dopływem Bobru. W dolinach cieków powstały
stawy  rybne  z  największymi  kompleksami  koło  Raszowej  Małej  i  Bukowny.  Niewielkie
kompleksy   stawów  lub  większe  stawy  są  również  w  okolicach  Osieka,  Obory,  Ustronia,
Chróstnika. Prawie w każdej miejscowości są niewielkie stawy lub zbiorniki wodne wewnątrz
wsi, zwłaszcza w parkach. Takie zbiorniki znajdziemy między innymi we wsiach: Niemstów,
Gogołowice, Krzeczyn Mały,  Krzeczyn Wielki, Gorzelin, Bukowna, Czerniec, Lisiec, Siedlce,
Składowice,  Szklary  Górne,  Ustronie,  Zimna  Woda.  Część  tych  zbiorników jest  zamulona  i
zalądowiona,  nie  pełni  obecnie  pierwotnych  funkcji  krajobrazowych,  przeciwpożarowych  i
retencjonujących  wody  na  potrzeby  wsi.  Przykładem  wzorcowym  jest  inicjatywa  wsi
Gogołowice,  gdzie  staraniem  mieszkańców  staw  został  przywrócony  do  pierwotnej  funkcji
retencyjnej, jak również nadano mu nowe funkcje rekreacyjne i edukacyjne. Stawy w parkach
będących własnością prywatną są odbudowane, jednak zazwyczaj są ogrodzone i niedostępne dla
mieszkańców.
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Krajobraz wsi 

Buczynka 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Wody:  przez  wieś  przepływa  rzeka  Kaczorek  (zlewnia  Kaczawy),  od  strony  wschodniej  i
zachodniej na obrzeżach wsi stawy rybne, część dużego kompleksu z Raszowej Małej. 
Krajobraz: wieś położona wśród lasów i stawów, piękna aleja lipowa z końca XIX wieku przy
drodze do Miłoradzic. Park wzmiankowany od 1902 r., założony pod koniec XIX wieku głównie
poprzez nasadzania gatunków rodzimych, obecnie ma charakter naturalnego grądu z przewagą
dorodnych dębów szypułkowych z konwalią majowa, konwalijka dwulistną i zawilcem gajowym
w podszycie  – piękny aspekt  wiosenny.  Park jest  nieogrodzony,  dostępny dla  mieszkańców,
niezagospodarowany o charakterze lasu grądowego.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Bukowna 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Równina Legnicka (317.77).
Wody:  w pobliżu  wsi  przepływa  rzeka  Czarna  Woda  (zlewnia  Kaczawy),  od  połudnowego-
zachodu duży kompleks stawów Niedźwiedzice, staw 0,45 ha w parku i 6 stawków we wsi. 
Krajobraz: wieś położona wśród rozległych łąk i stawów z piękna aleją lipową przy drodze do
Liśca. Aleja pochodzi z lat 30 XIX wieku. Park wpisany do rejestru zabytków (A/2741/445/L) o
powierzchnia 9,67 ha, założony na początku XIX wieku o charakterze leśnym z małą sadzawką.
Taki charakter utrzymał się do czasów obecnych, jednak układ alejek i ścieżek jest już słabo
czytelny.  Runo  i  drzewostan,  szczególnie  przy  sadzawce  i  budynku  gospodarczym  bardzo
zniszczone.  W części  zachodniej  i  centralnej  parku  w runie  masowo  występuje  kokoryczka
wielokwiatowa,  zawilec  gajowy,  konwalia  majowa,  konwalijka  dwulistna.  Drzewostan  w
większości o charakterze grądu z dębami, grabami, klonami, lipami. Liczne drzewa o wymiarach
pomnikowych (np. lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy powyżej 400 cm, graby zwyczajne
o  obwodzie  powyżej  200  cm.  Park  jest  własnością  prywatną,  nieogrodzony,  na  obrzeżach
tabliczki z zakazem wstępu.
Ochrona  przyrody:  wieś  leży  na  ternie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  „Dolina  Czarnej
Wody”, są też gatunki objęte ochroną gatunkową.

Chróstnik 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże węgla brunatnego „Legnica
Pole Północne”.
Wody: obok wsi przepływa potok Chróstnik, dopływ Baczyny (zlewnia Zimnicy), w parku na
obrzeżach  wsi  staw  o  powierzchni  0,6  ha.  Niedaleko  wsi  w  lesie  dwa  małe  stawy  rybne
użytkowane rekreacyjnie, ścieżka przyrodnicza. 
Krajobraz:  wieś  położona  na  pobliżu  dużego  kompleksu  leśnego  z  jednej  strony a  terenami
podmiejskimi z ciepłownią miejska z drugiej. W części zachodniej położony jest zabytkowa park
z połowy XVII wieku (rejestr zabytków nr A/2824/461/L). Początkowo był to park o założeniach
barokowych, następnie przebudowany na park krajobrazowy. W parku jest staw z wyspą oraz
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liczne okazałe, stare drzewa w tym jedną z większych w Polsce olsz czarnych. Obecnie park jest
własnością prywatną, otoczony wysokim murem i niedostępny dla mieszkańców. W parku i w
leżącym w nim pałacu trwają prace remontowe. Większość terenu jest już zagospodarowana i
odrestaurowana. Przed wejściem głównym do pałacu rosną 4 okazałe kasztanowce. Za wsią w
kierunku lasu godna uwagi aleja lipowa. W okolicznych lasach wiele ciekawych i wartościowych
ze względów przyrodniczych terenów. Między innymi bagienny las łęgowy z dużym udziałem
różnych gatunków paproci oraz domieszką świerków.
Ochrona przyrody: 1 pomnik przyrody: dąb szypułkowy w lesie w pobliżu drogi, są też gatunki
objęte ochroną gatunkową.

Czerniec 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”.
Wody:  staw  w  parku  zalądowiony,  obecnie  to  bagno  i  trzcinowisko  (0,8  ha),  we  wsi  dwa
niewielkie stawy przy zabudowie, wieś należy do zlewni Zimnicy. 
Krajobraz:  wieś  położona w terenie  płaskim słabo zalesionym ze smugą zadrzewień wzdłuż
Zimnicy od południa i dużym zabytkowym parkiem od strony północnej (rejestr zabytków nr
A/2825/692/L).  Park  o  powierzchni  12,5  ha  założony  w  XIX  wieku  o  charakterze
krajobrazowym  ma  obecnie  charakter  leśny,  grądowy.  Ciekawostką  jest  występowanie
chronionej rośliny – wiciokrzew pomorski. Kilkadziesiąt okazów tego pnącza rośnie w okolicach
stawu. Park. W drzewostanie dominują dęby, klony, lipy, graby w tym kilka drzew okazałych o
wymiarach pomnikowych. Drzewostan, układ ścieżek i polan bardzo zniszczony, szczególnie w
części zachodniej i centralnej. W ruinach pałacu buło w 1997 r. zimowisko nietoperzy. W parku
są dwa duże głazy narzutowe o średnicy 310 i 370 cm. Park jest ogólnodostępny, nieogrodzony,
zaniedbany we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. We wsi liczne okazy starych dębów
szypułkowych. W pobliżu jest duża stacja transformatorowa.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Dąbrowa Górna 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Wody:  przez  wieś  przepływa  potok  Dębniak,  który  bezpośrednio  wpływa  do  Odry  w
Lasowicach. Od strony zachodniej teren podmokły z otwartą wodą, pozostałość po stawie. Przy
krańcu  wschodnim  staw  w  gospodarstwie  ogrodniczym,  woda  wykorzystywana  w
gospodarstwie. Nieco dalej na wschód kilka oczek wodnych wykopanych w dolinie potoku.
Krajobraz: wieś z duża ilością zieleni, położona na uboczu w dolinie potoku Dębniak. Wieś z
tradycjami  upraw warzywnych.  Od strony zachodniej  przy  wsi  tereny podmokłe  ze  śladami
stawu  z  wieloma  ciekawymi  roślinami  wodno-błotnymi,  między  innymi  rośnie  tutaj  skrzyp
zimowy. Z tej okolicy podawany był przypadek kolizji samochodu z łosiem.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Gogołowice
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
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Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody:  od  strony  południowej  w  pobliżu  wsi  przepływa  rzeka  Jastrzębia,  wpadająca
bezpośrednio do Odry koło Grzybowa. Wewnątrz wsi odbudowany staw z miejscem do rekreacji
i ścieżkami przyrodniczymi.
Krajobraz: wieś położona wśród pól. W środku wsi obniżenie z ziołoroślami lepiężnikowymi.
Przy odbudowanym stawie aleja okazałych kasztanowców.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Gola
Położenie  według  podziału  fizycznogeograficznego:  Niziny  Środkowopolskie  (318),
makroregion Wał Trzebnicki (318.4), mezoregion Wzgórza Dalkowskie (318.42), mikroregion
Wzgórza Polkowickie (318.424).
Wody:  we  wsi  poza  dwoma  przydomowymi  oczkami  wodnymi  nie  ma  innych  wód
powierzchniowych. Uprawy warzywne są intensywnie podlewane.
Krajobraz: wieś położona na polanie wśród lasów. Zabudowa rozproszona, bardzo dużo upraw
warzywnych zwłaszcza roślin kapustnych. 
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Gorzelin
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże kruszywa naturalnego 
„Gorzelin”.
Wody: w pobliżu wsi bierze początek potok Nowa Młynówka ze zlewni Zimnicy, w parku staw
0,7 ha po odnowieniu, jeden zbiornik wykopany przy zabudowie.
Krajobraz:  wieś  wśród  lasów z  dużym  ładnym  parkiem w środku.  Dużo  okazałych  starych
dębów szypułkowych. Zabytkowy park (rejestr zabytków nr A/2871/666/L) o powierzchni 7 ha
powstał na przełomie XVIII i XIX wieku jako wielki ogród pałacowy z dwoma stawami. W XIX
wieku został przebudowany na polanę widokową i park uzyskał charakter naturalistyczny przez
włączenie naturalnego zagajnika dębowego. Obecnie park posiada bardzo okazały drzewostan
złożony z wiekowych dębów szypułkowych oraz okazałych lip, klonów, wiązów i jesionów. Park
odbudowy, zadbany z miejscami do wypoczynku i zabaw dla dzieci, ogólnodostępny.
Ochrona przyrody: 2 pomniki przyrody: dąb szypułkowy na poboczu drogi i modrzew w parku,
są też gatunki objęte ochroną gatunkową.

Gorzyca
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Wody:  koło wsi źródła Baczyny (zlewnia Zimnicy),  rzeka przepływa przez wieś,  we wsi co
najmniej 7 oczek wodnych/stawów. 
Krajobraz: wieś położona w dolinie Baczyny w terenie wylesionym, między zabudowa wilgotne
kolorowe łąki i laski łęgowe. Na południowych obrzeżach wsi zabytkowy park (rejestr zabytków
nr  A/2972/468/L)  o  powierzchni 3,9  ha.  Park  założony  pod  koniec  XVIII,  zmieniony  na
przełomie XIX/XX wieku. Obecnie ma charakter parku leśnego, o drzewostanie zbliżonym do
grądu, łęgu i olsu z licznymi okazami drzew o wymiarach pomnikowych w tym lipami uznanymi
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za  pomniki  przyrody  (jedna  lipa  jest  powalona).  W  runie  kokoryczka  wielokwiatowa,
pierwiosnek  lekarski,  zawilec  gajowy,  konwalia  majowa.  Układ  alejek  i  polan  całkowicie
zniszczony, jednak drzewostan stanowi o dużej wartości tego założenia. Park ogólnodostępny,
ale według informacji ustnych jest własnością prywatną. 
Ochrona przyrody: 8 pomników przyrody w parku (jesion wyniosły,  olsza czarna, 2 grupy lip
szerokolistnych, topola biała, klon jawor, wiąz szypułkowy, grab pospolity), są też gatunki objęte
ochroną gatunkową.

Karczowiska
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże węgla brunatnego „Legnica
Pole Północne”.
Wody: brak wód powierzchniowych, zlewnia Kaczawy.
Krajobraz:  wieś  między  nowo  budowaną  droga  szybkiego  ruchu  S3  od  zachodu  a  dużym
kompleksem leśnym z pozostałych stron. Krajobraz typowej osady bez wyraźnych wyróżników,
teren płaski.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Kłopotów
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”.
Wody: w pobliżu wsi od zachodu przepływa rzeka Zimnica, na północ od wsi mała glinianka, we
wsi jeden staw przy zabudowie. 
Krajobraz: krajobraz płaski wśród pól z wyraźna plama smugi lasów i łąk łęgowych wzdłuż
Zimnicy.  Krajobraz  zdominowany  liniami  wysokiego  napięcia.  W  pobliżu  jest  duża  stacja
transformatorowa. W wiosce i jej okolicy kurniki, a także niedaleko składowisko odpadów stąd
obecność dużych stad kruków.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Krzeczyn Mały
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Wody:  stawy w parku  (zagospodarowane)  i  co  najmniej  6  stawów/oczek  wodnych  we  wsi.
Zlewnia Zimnicy. 
Krajobraz: od południa i wschodu teren otwarty z niewielkimi zadrzewieniami śródpolnymi, od
zachodu duży kompleks leśny. Między wsią a lasem zabytkowy park ze Wzgórzem Reiterberg
(rejestr zabytków nr A/2995/459/L). Powierzchnia parku wynosi 12,36 ha, w tym powierzchnia
wody 0,64  ha.  Park  założony  w XIX w.  jako krajobrazowy.  W runie  parkowym  występuje
zawilec gajowy, kokoryczka wielokwiatowa, kokorycz pusta, konwalia majowa. W drzewostanie
dominują lipy, dęby, jesiony, olsze z okazami o wymiarach pomnikowych. Park jest własnością
prywatną, zagospodarowany z zakazem wstępu. Od parku do drogi biegnie piękna zabytkowa
aleja lipowa (rejestr zabytków nr A/2996/705/L) z licznymi okazałymi lipami drobnolistnymi w
dobrym stanie zdrowotnym. Przy drodze do Lubina wśród pól niewielkie zadrzewienie olchowe
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na  wysięku.  Kiedyż  użytkowane  jako  łąka  było  miejscem występowania  wielu  chronionych
gatunków  roślin.  Obecnie  teren  nieużytkowany  poddany  został  zalesieniu.  Z  gatunków
chronionych zachowały się jedynie dwa storczyki: kukułka szerokolistna i listera jajowata oraz
resztki roślinności łąk zminnowilgotnych.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Krzeczyn Wielki
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody: przez wieś przepływa rzeka Baczyna (zlewnia Zimnicy), stawy w parku i co najmniej 8
stawów/oczek wodnych przy zabudowie. 
Krajobraz: wieś z centralnie położoną doliną Baczyny i zabytkowym parkiem (rejestr zabytków 
nr A/2998/458/L) leży w otwartym bezleśnym krajobrazie. Powierzchnia, założonego pod koniec
XVII wieku, parku wynosi 18 ha, w tym stawy o powierzchni 0,37 ha. Początkowo był to park 
barokowy, na przełomie XIX i XX wieku otrzymuje charakter krajobrazowy. Położenie na 
zboczu wzniesienia tworzy dodatkowe walory i zróżnicowane warunki wilgotnościowe. Pozwala
to na ukształtowanie zbiorowisk leśnych od wilgotnych olszowych do grądowych. Drzewostan 
tworzą okazałe, sędziwe drzewa zwłaszcza dęby szypułkowe, ale również graby zwyczajne, 
wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne. Barwną ruń tworzą pierwiosnki, zawilce gajowe. Układ 
alejek i polan częściowo zachowany, sadzawka znacznie zabagniona. Park jest własnością 
prywatną, ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. W parku i pałacu trwają prace remontowe. 
Oprócz parku we wsi zabytkowa aleja lipowa z XVIII wieku (rejestr zabytków nr 
A/2999/4703/L).
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Księginice
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”.
Wody: przez wieś przepływa potok Księgińska Struga (zlewnia Zimnicy), staw 0,54 ha w parku i
co najmniej dwa małe stawy we wsi. 
Krajobraz: wieś położona na obrzeżach Lubina w krajobrazie otwartym z wieloma uprawami
warzywniczymi  i  sadowniczymi.  Zabytkowy park (rejestr  zabytków nr  A/3522/238/456/L)  o
powierzchni 8,79 ha, został założony w drugiej połowie XIX wieku, a przebudowany w latach
1902-1926. Park posiada charakter krajobrazowy. W drzewostanie kilkanaście okazałych drzew
w tym wierzby białe, jesiony wyniosłe, graby zwyczajne i dąb szypułkowy. W części zachodniej
drzewostan ma charakter olsu. Układ ścieżek i alei słabo zachowany. Park dostępny ale wymaga
prac rekonstrukcyjnych.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Lisiec
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Równina Legnicka (317.77).
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Wody: staw 1,4 ha w parku i co najmniej 6 oczek wodnych/stawów we wsi. Zlewnia Kaczawy.
Krajobraz:  wieś  położona  na  zboczu  opadającym  do  doliny  Czarnej  Wody  o  ciekawym
zróżnicowanym krajobrazie. Od północy i zachodu przylega do kompleksu leśnego od południa
do kolorowych wilgotnych łąk w dolinie Czarnej Wody. We wsi ogrodzony murem zabytkowy
park  (rejestr  zabytków  nr  A/3037/290/L),  własność  prywatna.  Pak  krajobrazowy  założony
prawdopodobnie  pod  koniec  XVIII,  na  pewno  przebudowany  w  XIX  wieku,  zajmuje
powierzchnie 8 ha w tym staw. Drzewa parku to wiele drzew starych i okazałych takich jak lipy
drobnolistne, topole czarne, graby zwyczajne, dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe. Kolorowa
wiosenną  ruń  tworzy  zawilec  gajowy,  dąbrówka  rozłogowa,  kokoryczka  wielokwiatowa,
konwalijka dwulistna.  Układ  ścieżek nieczytelny,  polany widokowe dość  dobrze  zachowane.
Droga do Bukowny obsadzona zabytkowa aleja lipowa pochodząca z lat 30 XIX wieku.
Ochrona  przyrody:  wieś  leży  na  ternie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  „Dolina  Czarnej
Wody”, są też gatunki objęte ochroną gatunkową, na wschód niedaleko jest rezerwat przyrody
„Zimna Woda” i obszar Natura 2000 Źródliska koło Zimnej Wody PLH020092.
Ochrona przyrody:  3 pomniki przyrody w parku (platan klonolistny,  jesion wyniosły,  grupa 2
topól czarnych), są też gatunki objęte ochroną gatunkową.

Miłoradzice
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody: przez wieś przepływa ciek Miłoradka (zlewnia Zimnicy), na północ od wsi staw rybny w 
kompleksie z trzema mniejszymi stawami, we wsi około 5 stawów przydomowych i jeden staw 
0,1 ha w parku.
Krajobraz: wieś położona wśród pól między dwoma nieopodal dużego kompleksu lasów i 
stawów. We wsi częściowo ogrodzony siatką, odrestaurowany zabytkowy park (rejestr zabytków 
nr A/3124/466/L). Powierzchnia parku wynosi 2,9 ha. Został on założony na przełomie XIX/XX 
wieku jako park krajobrazowy. Przed II wojną światową uległ dewastacji i został odbudowany 
po wojnie. Wśród drzew parku rosną okazałe o wymiarach pomnikowych klony zwyczajne, 
graby zwyczajne, a także jodła i choina kanadyjska jako nieliczne drzewa iglaste rosnące w 
parku. Kolorowe runo tworzą zawilce gajowe i żółte. Park zadbany, ogólnodostępny z miejscami
do rekreacji i zabawy. Wewnątrz wsi na słupie energetycznym zajęte gniazdo bociana białego (2 
ptaki na gnieździe w pod koniec maja 2016 r.).
Ochrona  przyrody:  2  pomniki  przyrody  w  parku  (dęby  szypułkowe),  są  też  gatunki  objęte
ochroną gatunkową.

Miłosna
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody:  we  wsi  nie  ma  wód  powierzchniowych,  poza  małym  oczkiem  wodnym  przy  stacji
paliwowej.
Krajobraz: wieś w otartym krajobrazie rolniczym wśród gruntów ornych, wschodni kraniec przy
ruchliwej drodze krajowej.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.
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Miroszowice 
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Wody: na północ od wsi przepływa rzeka Zimnica, we wsi lub na jej obrzeżach co najmniej 8
stawów/oczek wodnych w tym jeden większy na obrzeżach lasu nienapełniony wodą. 
Krajobraz: typowa osada podmiejska na obrzeżach Lubina.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Niemstów
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”, złoże  węgla brunatnego „Legnica  Pole
Północne”.
Wody: przez wieś przepływa Niemstowska Młynówka (zlewnia Zimnicy),  duży zadbany staw
1,3  ha  w  parku,  na  wschodzie  wsi  większy  staw  przy  zabudowie  i  co  najmniej  27  oczek
wodnych/stawów we wsi. 
Krajobraz: wieś położona w dolinie niewielkiego cieku dzięki temu dużo zieleni, łąk, oczek 
wodnych, stawków. Układ wsi podzielony ruchliwa droga krajową. W część wschodniej wsi 
zabytkowy park z ładnie wkomponowanymi stawami (rejestr zabytków nr A/3200/464/L). Park 
jest ogólnodostępny, własność gminy, zajmuje powierzchnię 10,6 ha. Park został założony w 
XIX w., o charakterze krajobrazowym, z dużą centralnie położoną sadzawką. Zróżnicowany 
drzewostan budują gatunki charakterystyczne dla terenów podmokłych (olsze, wierzby, jesiony), 
a także dla grądów (graby, lipy, dęby, klony). Na uwagę zasługuje cyprysik błotny z bardzo 
dobrze widocznymi korzeniami powietrznymi (pneumatoforami), a także liczne okazałe drzewa 
o wymiarach pomnikowych. Bogata ruń, na wiosnę bardzo kolorowa, to takie gatunki jak 
pierwiosnek lekarski, gajowiec żółty, śniedek baldaszkowaty, kokorycz pusta, kokoryczka 
wielkokwiatowa, zawilec żółty i gajowy, kopytnik pospolity, marzanka wonna. Obok stawy w 
parku na budynku zajęte gniazdo bociana białego (koniec maja 2016 r. dwa ptaki na gnieździe), 
drugie gniazdo na kominie w przysiółku Łazek (jeden ptak na gnieździe).
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Obora
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Na północ od miejscowości czynna kopalnia piasków podsadzkowych złoże „Obora”.
Wody: wieś w poprzek w połowie zabudowy przepływa Zimnica, w środku wsi przy drodze dwa
niewielkie stawy wyczyszczone z małą ilością wody,  na północ w wyrobisku kopalni piasku
duże lustro wody, od wschodu duży staw rybny w kształcie bumeranga. 
Krajobraz: wieś o charakterze podmiejskim położna w otwartym krajobrazie gruntów ornych i
upraw warzywnych. Od północy przylega do niewielkiego lasu oddzielającego wieś od dużej
czynnej  kopalni  piasku.  Wewnątrz  wsi  dwa  małe  stawy  dosyć  brzydko  zagospodarowane
poprzez wyłażenie ażurowymi płytami betonowymi.  Przy bramie kościelnej piękne stare lipy.
Niewielki  3,2  ha  zabytkowy  park  (rejestr  zabytków  nr  A/3182/681/L)  jest  ogrodzony  i
niedostępny dla mieszkańców (własność prywatna). Obecnie trudno się domyślić, że jest to park,
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a nie zadrzewienia przy zabudowie.  Park został założony w drugiej połowie XIX wieku jako
naturalistyczny. 
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody. Wykazywany w rejestrze pomnik przyrody dąb szypułkowy nie został
odnaleziony w terenie (pomnik proponowany do zniesienia ochrony).

Osiek
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”, złoże  węgla brunatnego „Legnica  Pole
Północne”.
Wody:  w pobliżu wsi  od wschodu przepływa rzeka Zimnica,  na północ od wsi przy drodze
krajowej dwa stawy rybne, we wsi jeden staw przydomowy. 
Krajobraz:  typowa  osada  podmiejska  na  obrzeżach  Lubina  z  jednej  strony  przyległa  do
ogródków działkowych z drugiej wschodniej do doliny Zimnicy, od której większość wsi odcięta
jest ruchliwa droga krajowa. Wschodnia część bardziej urozmaicona w otoczeniu lasków, łąk i
niewielkich stawów na północy.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Pieszków
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody: w pobliżu wsi od południa przepływa potok Niemstowska Młynówka (zlewnia Zimnicy),
na  północ  od  wsi  dwie  małe  glinianki,  we  wsi  co  najmniej  18  stawów/oczek  wodnych
przydomowy. 
Krajobraz:  wieś  o  charakterze  osiedla  podmiejskiego,  bez  szczególnych  wyróżników
krajobrazowych.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Raszowa
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże węgla brunatnego „Legnica
Pole Północne”.
Wody: w parku zachowała się fosa wokół nieistniejącego już pałacu, we wsi nie ma innych wód
powierzchniowych.
Krajobraz: wioska w krajobrazie otwartym, ale w otoczeniu bardziej urozmaicony krajobraz z
lasami  i  stawami  rybnymi.  Wewnątrz  wsi  niewielki  2,5  ha  park  zabytkowy założony  około
połowy  XVIII  wieku,  przebudowany  w  drugiej  połowie  XIX  wieku  (rejestr  zabytków  nr
A/3310/682/L). Najciekawszy element to dobrze zachowana fosa z mostkiem. Park o charakterze
naturalistycznym wyczyszczony, ale nie jest w dobrym stanie.  Drzewostan dobrze zachowany
tworzą  klony  zwyczajne,  jesiony  wyniosłe,  dęby  szypułkowe  w  tym  okazy  o  wymiarach
pomników przyrody. W warstwie krzewów występują okazałe głogi i cis. Runo masowo porosłe
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bluszczem oraz zawilcem gajowym i śniedkiem baldaszkowatym. Układ polan i alejek czytelny.
Park nieogrodzony ogólnodostępny, własność gminy.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Raszowa Mała
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody: wieś jest położona wśród stawów rybnych, część z nich ułożonych niemal paciorkowo na
rzece Kaczorek (zlewnia Kaczawy), największe stawy są na wschód od wsi. 
Krajobraz:  niewielka  wieś  wkomponowana  w  stawy  rybne  i  lasy.  Liczne  okazałe  dęby
szypułkowe. 
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Raszówka
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże węgla brunatnego „Legnica
Pole Północne”.
Wody: przy wschodnim skraju wsi przepływa rzeka Kaczorek (zlewnia Kaczawy), nieco dalej
zaczyna  się  kompleks  stawów rybnych  Raszowa Mała,  na północ  od wsi  wybudowano  pięć
niedużych stawów, wewnątrz wsi jest jedno wiesze oczko wodne przy zabudowie. 
Krajobraz: wieś położona w środku lasów, przecięta linia kolejowa. Miejscowość o charakterze
spokojnej, wypoczynkowej osady z domami wśród drzew.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.
W pobliżu wioski stacjonowały wojska radzieckie. Tereny, na których było wojsko, nie zostały
przebadane  i  oczyszczone.  Istnieje  duże  prawdopodobieństwo  skażenia  terenu,  jak  miało  to
miejsce na innych terenach, gdzie stacjonowały wojska radzieckie.

Siedlce
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”.
Wody: przez wieś przepływa Księgińska Struga dopływ Zimnicy, we wsi co najmniej 4 oczka
wodne/stawy, w parku staw 0,47 ha. 
Krajobraz: w centrum wsi zabytkowy park założony w latach 30 XVIII wieku (rejestr zabytków
nr A/3366/474/L). Przebudowany około połowy XIX wieku. Park zajmuje powierzchnię 5,54 ha.
Wśród drzew okazy o wymiarach pomnikowych:  graby zwyczajne,  dęby szypułkowe,  topole
białe (białodrzew),  jesiony wyniosłe,  klony zwyczajne.  W środku wsi zajęte gniazdo bociana
białego (koniec maja 2016 r. jeden ptak na gnieździe).
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.
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Składowice
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża  surowców:  złoże  kruszywa  naturalnego  „Składowice”,  złoże  kruszywa  naturalnego
„Składowice  III”  (eksploatowane),  złoże  kruszywa  naturalnego  „Małomice”,  złoże  węgla
brunatnego „Ścinawa”.
Wody:  południowym  skrajem  wsi  przepływa  Dębniak  wpadający  bezpośrednio  do  Odry  w
Lasowicach,  w parku staw 0,45 ha,  na północy wsi w wyrobisku oczka wodne, od zachodu
wypełniona wodą glinianka, we wsi co najmniej 6 stawów/oczek wodnych przy zabudowie. 
Krajobraz: wieś położona w terenie równinnym w otoczeniu liczne wyrobiska po eksploatacji
kruszyw.  We  wsi  zabytkowy  park  z  drugiej  połowy  XVII  wieku  (rejestr  zabytków  nr
A/3364/451/L) o powierzchni 9,67 ha. Przebudowany na naturalistyczny w XIX wieku. Ciekawy
układ  dwóch  sadzawek:  jedna  z  wyspą  druga  z  kamienną  kaskadą.  Wśród  drzew  okazy
pomnikowe  i  o  wymiarach  godnych  ochrony:  graby  zwyczajne,  jesiony  wyniosłe,  dęby
szypułkowe, klony zwyczajne, lipy drobnolistne, jawor.  W runie rośliny charakterystyczne dla
grądu i łęgu. Park jest własnością prywatną,  niedostępny dla mieszkańców. Wzdłuż drogi do
Księginic warta zachowania aleja dębowa. Za wsią w stronę Ustronia podmokły łęg olszowy. W
wyrobisku tuż przy wsi zastoiska wody z ciekawą roślinnością w skarpach nory, prawdopodobne
gnieżdżenie się żołny.
Ochrona przyrody: 1 pomniki przyrody w parku (grupa 4 dębów szypułkowych), są też gatunki
objęte ochroną gatunkową.

Szklary Górne
Położenie  według  podziału  fizycznogeograficznego:  Niziny  Środkowopolskie  (318),
makroregion Wał Trzebnicki (318.4), mezoregion Wzgórza Dalkowskie (318.42), mikroregion
Wzgórza Polkowickie (318.424).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Obora” (eksploatowane).
Wody: przez wieś przepływa Zielenica (zlewnia Szprotawy), ma południowy-wschód od wsi w
wyrobisku piaskowni Obora duże lustro wody, w parku staw 0,44 ha, nieco na wschód od parku
drugi staw, we wsi jeszcze około 7 oczek wodnych/stawów. 
Krajobraz:  dominantem  w  krajobrazie  wsi  jest  zabytkowy  park  (rejestr  zabytków  nr
A/3363/690/L)  i  pałac  z  zabudową przypałacową.  Od  wschodu  do  wsi  przylega,  za  wałem
ziemnym z nadkładu, czynna kopalnia piasku. Północ i zachód to tereny zielone: lasy i kwieciste
łąki świeże i wilgotne. Nad ciekami spotyka się okazałe stare dęby szypułkowe. Nieco dalej już
w  gminie  Polkowice  tworzy  się  zabagniona  niecka,  wynik  osiadania  terenu  z  powodu
działalności  górniczej.  W latach  90  XX  wieku,  gdy  teren  osiadł,  był  to  wyjątkowo  cenny
przyrodniczo obszar z wieloma rzadkimi gatunkami ptaków wodno-błotnych. Obecnie teren jest
sztucznie odwadniany i nie ma tych cech. Zabytkowy park we wsi powstał w pierwszej połowie
XVIII wieku i  był  przebudowany około 1900 roku. Park jest zagospodarowany,  ogrodzony i
niedostępny dla mieszkańców (ośrodek o profilu zamkniętym). Powierzchnia parku to 10,67 ha.
Na  uwagę  zasługują  limby,  a  w  części  wschodniej  parku  o  charakterze  łęgu  –  paproć
pióropusznik strusi (kilkadziesiąt okazów), zawilec gajowy i żółty. Jedno z lepiej zachowanych
założeń  parkowych  w  gminie  Lubin.  Wśród  drzew  liczne  okazy  o  wymiarach  pomników
przyrody:  lipa drobnolistna i szerokolistna,  olsza czarna,  graby zwyczajne,  dęby szypułkowe,
klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, limba, topole białe (białodrzew), cis pospolity.
Ochrona przyrody:  1  pomnik  przyrody (dąb szypułkowy)  rośnie przy drodze Obora – droga
krajowa nr 3, za nasypem kolejowym, są też gatunki objęte ochroną gatunkową.
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Ustronie
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion 
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Wysoczyzna Lubińska (317.76).
Złoża surowców: złoże węgla brunatnego „Ścinawa”.
Wody: w parku zaniedbany staw 0,56 ha, na zachód od wsi duży staw rybny, we wsi co najmniej
dwa stawy przydomowe. 
Krajobraz: wioska położona w wilgotnej dolinie z wśród lasów. Od zachodu graniczy z dużym
stawem rybnym, na którego obrzeżach zaczyna się park i rosną dwa okazałe dęby szypułkowe.
Jedno  drzewo  o  dość  mocno  zniszczonej  koronie  (siedlisk  chronionych  chrząszczy).  Park
zabytkowy  (rejestr  zabytków  nr  A/3398/446/L)  o  powierzchni  2,4  ha  we  władaniu  Agencji
Nieruchomości  Rolnych,  ogólnodostępny,  nieogrodzony,  zaniedbany.  Park  został  założony w
początkach XX wieku z pałacem na wyspie otoczonej fosą. Obecnie fosa całkowicie zabagniona,
runo  parkowe  zniszczone.  Wśród  drzew  okazy  o  wymiarach  pomników  przyrody:  jesiony
wyniosłe, dęby szypułkowe, robinia akacjowa, wierzby białe.
Ochrona przyrody: 1 pomnik przyrody (dąb szypułkowy) w parku, drzewo uległo przewróceniu i
nie ma pozostałości (pomnik do zniesienia ochrony).

Wiercień
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Równina Legnicka (317.77).
Złoża surowców: złoże piasków podsadzkowych „Chróstnik”, złoże węgla brunatnego „Legnica
Pole Północne”.
Wody:  we  wsi  bierze  początek  Kanał  Ulgi  odpływający  na  południowy-zachód  (zlewnia
Kaczawy). We wsi co najmniej 5 stawów przydomowych/oczek wodnych. 
Krajobraz: krajobraz typowy bez cech wyróżniających.
Ochrona przyrody: poza występowaniem gatunków objętych ochroną gatunkową nie ma innych
form ochrony przyrody.

Zimna Woda
Położenie według podziału fizycznogeograficznego: Niziny Sasko-Łużyckie (317), makroregion
Nizina Sasko-Łużycka (317.7), mezoregiony: Równina Legnicka (317.77).
Złoża  surowców:  złoże  piasków  podsadzkowych  „Chróstnik”,  złoże  kruszywa  naturalnego
„Zimna Woda”, złoże węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”.
Wody: w pobliżu wsi od zachodu przepływa Plęsawa (zlewnia Kaczawy), w parku dwa stawy o
powierzchni 1,98 ha, w zachodniej części wsi przy drodze jeden duży staw i małe oczko wodne,
na południe od wsi dwa niewielkie stawy, we wsi co najmniej jeszcze dwa stawki przydomowe. 
Krajobraz: wieś położona między doliną Czarnej Wody a lasami na północy. Wschodni kraniec
wsi przylega do lasu znacznie obecnie zmniejszonego z powodu budowy drogi szybkiego ruchu
S3. Zachodnia cześć kończy się zabytkowym parkiem i niedużym, ale wyjątkowo cennym lasem.
Powierzchnia  założonego  na  początku  XIX  wieku  parku  krajobrazowego  wynosi  10,95  ha.
Układ parkowy dość dobrze zachowany. Wśród drzew okazy o wymiarach pomników przyrody:
topola  czarna,  lipa  drobnolistna,  graby  zwyczajne,  wiąz  szypułkowy,  klon-jawor,  cyprysik
błotny.  Bogatą  ruń  tworzy  kopytnik  pospolity,  marzanka  wonna,  zawilec  gajowy,  a  także
chroniony storczyk gnieźnik leśny. Za parkiem rozciąga się las o charakterze łęgu źródliskowego
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objęty ochrona jako rezerwat przyrody „Zimna Woda”. Teren ten jest również chroniony jako
obszar  Natura  2000  „Źródliska  koło  Zimnej  Wody”.  W lesie  występuje  wiele  chronionych
gatunków zwierząt i roślin, wśród których wyróżnia się kilka gatunków storczyków (storczyk
kukułka Fuchsa, gnieźnik leśny, podkolan biały) i chroniony rzadki chrząszcz pachnica dębowa.
Ochrona  przyrody:  rezerwat  przyrody  „Zimna  Woda”,  obszar  natura  2000  „Źródliska  koło
Zimnej  Wody  PLH020092,  2  pomniki  przyrody  (grupa  5  dębów  szypułkowych,  grupa  5
platanów  klonolistnych)  w  parku  z  tego  2  drzewa  do  zniesienia  ochrony  (powalone  przez
wichurę, nieodnalezione w terenie).

Jakość środowiska

Jakość środowiska oceniono na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu udostępnionych poprzez stronę internetową 
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/. Główne dane pochodzą z najnowszego „Raportu o stanie 
środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 roku” zwanym dalej Raportem WIOŚ 2014.

Powietrze
Dane z Raportu WIOŚ 2014 (zachowano oryginalną numerację rysunków):

Rysunek 1.1. Rozmieszenie emitorów punktowych w strefach województwa dolnośląskiego w 
2014 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu).
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Raport WIOŚ 2014 wskazuje, że w rejonie Gminy Lubin istnieją zakłady będące największymi 
emitorami punktowymi zanieczyszczeń powietrza. Emitorami są zarówno przedsiębiorstwa 
energetyczne, jak i technologiczne.  Punktowe emisje mają największy udział w emisji SO2 (aż 
77%) oraz NO2 (35% ogólnej emisji), znacznie mniejszy w emisji CO (6%) i pyłu zawieszonego
PM10 (9%) i PM2,5 (8%). Największy wpływ na przekroczenie standardów jakości powietrza 
ma tzw. „niska emisja” z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa). 

_____________________________________________________________________________________________
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 str.23



Rysunek 1.7. Rozmieszenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 w
województwie  dolnośląskim w 2014 r.  (źródło:  baza  emisji  WIOŚ we Wrocławiu).Z  danych
WIOŚ wynik, że gmina nie ma na swoim terenie silnych emitorów powierzchniowych.
Natomiast  uciążliwe  emisje  lokalne  z  palenisk  domowych  były  sygnalizowane  przeze
mieszkańców  wsi.  Dostęp  do  gazu  ziemnego  ma  17  miejscowości,  położonych  głównie  w
zachodniej części gminy:  Bukowna, Chróstnik, Gola, Gorzyca,  Karczowiska, Krzeczyn Mały,
Krzeczyn Wielki,  Lisiec,  Obora,  Osiek,  Raszowa, Raszowa Mała,  Raszówka, Szklary Górna,
Wiercień, Zimna Woda. 
Oprócz  emisji  punktowej  i  powierzchniowej  ważnym  źródłem  emisji  jest  emisja  liniowa,
generowana  głównie  przez  transport  drogowy.  Jest  to  szczególnie  uciążliwe  w  okolicach
bezpośrednio przyległych do ruchliwych dróg, im dalej od drogi oddziaływanie maleje. Analiza
rysunków obrazujących emisję liniową na Dolnym Śląsku wskazuje na dwie drogi w obszarze
Gminy Lubin, gdzie jest ona podwyższona (drogi krajowe nr 3 i nr 36). Budowana jest droga
ekspresowa S-3, która pokrywa się lub biegnie niemal równolegle do drogi krajowa nr 3. Można
się  spodziewać  podwyższenia  emisji  liniowej  w  rejonie  przebiegu  S-3  i  Nr  3.  Mieszkańcy
podczas warsztatów sygnalizowali również uciążliwe pylenie z transportu przewożącego urobek
z kopalń piasków podsadzkowych zwłaszcza w Składowicach. 

Rysunek 1.10. Średniodobowe natężenie ruchu (SDR) na opomiarownych jezdniach w województwie dolnośląskim 
w 2014 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu).
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Rysunek 1.11. Rozmieszenie oraz ładunki emisji liniowej NO2 w województwie dolnośląskim w 2014 r. (źródło: 
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Rysunek 1.12. Rozmieszenie oraz ładunki emisji liniowej pyłu zawieszonego PM10 w województwie dolnośląskim 
w 2014 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu).
Emisje  z  rolnictwa  są  również  źródłem  zanieczyszczeń  powietrza.  W  wyniku  uproszenia
krajobrazu  i  zaniku  zadrzewień  śródpolnych  odsłania  się  powierzchnia  narażona  na  erozję
wietrzną (eoliczną). Powoduje to intensywne pylenie z pól. Dostają się również do atmosfery
emisje związane  z produkcją rolną (między innymi  nawozy,  pestycydy,  amoniak  z produkcji
zwierzęcej).  Nie  ma  danych  obrazujących  ten  rodzaj  emisji  w  poszczególnych  regionach
Dolnego Ślaska.
Na terenie Gminy Lubin nie ma stałego punktu pomiarowego monitoringu jakości powietrza.
Najbliższe punkty znajdują się w Legnicy i Polkowicach. Dane z tych punktów pomiarowych
wskazują na przekroczenia następujących poziomów normatywnych emisji do powietrza: 

Legnica – PM10, PM2,5, Arsen i benzo(a)piren;
Polkowice – PM10, Arsen i benzo(a)piren.

Przekroczenia standardów jakości powietrza.
1. Pył  zawieszony  PM10  -  przekroczenia  dopuszczalnej  liczby  dni  z  przekroczeniami

normy  średniodobowej  (po  wyżej  35  dni  ze  stężeniami  przekraczającymi  50  μg/m3)
zanotowano  w  Legnicy  (80  dni)  i  Polkowicach  (38  dni). Potwierdza  to  również
komunikat  WIOŚ z dnia  20 kwietnia  2016 r.  o  przekroczeniu  dopuszczalnych  stężeń
zanieczyszczań w powietrzu w 2016 r. (pomiar w Legnicy) i ocena jakości powietrza na
terenie województwa dolnośląskiego w 2014, 2015 roku (WIOŚ). 

2. Pył  zawieszony PM2,5 – przekroczenia normy średniorocznej  zanotowano w Legnicy
(108%). Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2014, 2015
roku (WIOŚ). 

3. Arsen –  przekroczenie  średniorocznego  poziomu docelowego zanotowano  w Legnicy
(183%  normy)  i  Polkowicach  (117%  normy).  Ocena  jakości  powietrza  na  terenie
województwa dolnośląskiego w 2014, 2015 (Polkowice w normie) roku (WIOŚ).

4. Bezo(a)piren  w  pyle  zawieszonym  PM10  –  przekroczenie  średniorocznego  poziomu
docelowego zanotowano w Legnicy i Polkowicach. Ocena jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego w 2014, 2015 roku (WIOŚ). 

5. Podwyższone  zanieczyszczenie  powietrza  przy  drogach  krajowych  nr  3  i  36  (PM10,
NO2),  dotyczy  wsi  leżących  przy  tych  trasach:  Karczowiska,  Chróstnik,  Gogołowice,
Miłosna, Niemstów, Osiek.

Wody
Zaopatrzenie w wodę
Wszystkie 31 miejscowości gminy Lubin mają dostęp do wody poprzez system wodociągowy.
Cała dostępna zdatna do picia u użytkowania woda pochodzi ze studni głębinowych. Studnie, z
których pozyskuje się wodę, są w miejscowościach: 

 Pieszków dostarcza wodę do wsi: Pieszków, Osiek, Kłopotów, Raszowa, Raszowa Mała,
i Gorzelin;

 Niemstów  dostarcza  wodę  do  wsi:  Niemstów,  Miłosna,  Gogołowice,  Miłoradzice  i
Buczynka;

 Siedlce dostarcza wodę do wsi: Siedlce, Dąbrowa Górna i Czerniec;
 Składowice dostarcza wodę do wsi: Składowice, Ustronie i Księginice;
 Karczowiska dostarcza wodę do wsi: Karczowiska, Raszówka 
 Obora dostarcza wodę do wsi Obora, 
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 Lisiec dostarcza wodę do wsi: Lisiec, Bukowna, Zimna Woda i Wiercień;
 Woda z wodociągów MPWiK Lubin  dostarcza wodę do wsi:  Krzeczyn  Wielki,  Gola,

Chróstnik i Miroszowice;
 Woda  z  wodociągów  z  gminy  Chocianów  dostarczana  jest  do  wsi  Krzeczyn  Mały  i

Gorzyca;
 Woda z wodociągu KGHM o/ZG Lubin dostarczana jest do wsi Szklary Górne. 

Nie  sygnalizowano  problemów  z  zaopatrzeniem  wsi  w  wodę.  Jedynie  we  wsiach  gdzie
rozwinięte  jest  ogrodnictwo  (północno-wschodnia  część  gminy),  czasami  problemem  jest
dostępność wody do podlewania upraw. 

Oczyszczanie ścieków i jakość wód powierzchniowych
Spośród  31  miejscowości  gminy  29  ma  możliwość  odprowadzania  ścieków  do  kanalizacji
sanitarnych. Ścieki z tych kanalizacji odprowadzane są do biologicznych oczyszczalni ścieków, a
z  trzech  miejscowości  do  kanalizacji  miasta  Lubina  (Krzeczyn  Mały,  Krzeczyn  Wielki  i
Górzyca). Miejscowości Zalesie i Buczynka nie zostały skanalizowane.  Podczyszczone wody z
oczyszczalni odprowadzane są do lokalnych cieków, a ostatecznie wpływają do Odry. (dane z
diagnozy do Strategii Gminy)
 
Oczyszczalnia

ścieków
Miejscowości odprowadzając ścieki Ciek odbierający

oczyszczone ścieki
Zlewnia rzeki

Osiek Osiek, Miroszowice, Kłopotów Zimnica Zimnica

Obora Obora Zimnica Zimnica

Chróstnik Chróstnik, Lisiec, Bukowna, Wiercień Baczyna Zimnica

Siedlce Siedlce, Czerniec, Dąbrowa Górna Zimnica Zimnica

Niemstów Niemstów, Pieszków Zimnica Zimnica

Składowice Składowice, Księginice, Ustronie Potok Dębniak Bezpośrednio do
Odry

Raszówka Raszówka,  Karczowiska,  Gogołowice,  Miłosna,
Miłoradzice, Raszowa, Gorzelin 

Potok Kaczorek Kaczawa

Szklary Górne Szklary Górne Zielenica Szprotawa

Mieszkańcy wielu miejscowości sygnalizowali podczas warsztatów problem jakości kanalizacji
sanitarnej.  Rozbudowa miejscowości  powoduje  okresowe nieprawidłowe jej  funkcjonowanie.
Mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemne zapachy w jej okolicy. 
Ścieki komunalne są w dużej mierze przyczyną złego stanu wód powierzchniowych.  Dane z
Raportu  WIOŚ  2014  zawierają  klasyfikację  jakości  wód  powierzchniowych  w  punktach
pomiarowych. Na ich podstawie można określić jakość wód powierzchniowych gminy.
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Nazwa JCWP Rodzaj wód Punkt pomiarowy

Klasyfikacja elementu Stan/potencjał

Biologiczny
Hydro-

morfologiczny
Fizyko-

chemiczny
Biologiczny Ogólny

Czarna Woda 
od Karkoszki 
do Kaczawy

Silnie
zmienione

Czarna Woda – ujście 
do Kaczawy IV I

Poniżej
potencjału
dobrego

Słaby Zły 

Zimnica Naturalne Zimnica – ujście do 
Odry

II I II Dobry
Bez

oceny

JCWP – jednolite części wód powierzchniowych 

Przekroczenia standardów jakości wód powierzchniowych.
 Słaba  jakość  wód  w  zlewni  Kaczawy.  Dotyczy  miejscowości  na  południu  gminy:

Bukowna, Buczynka, Lisiec, Raszowa Mała, Wiercień, Zimna Woda.
 Wadliwe funkcjonowanie instalacji sanitarnych na terenie gminy odczuwane jako przykre

zapachy, zwłaszcza w Krzeczynie Małym. 
 Sygnalizowane przez mieszkańców zanieczyszczenie wód powierzchniowych, zwłaszcza

zbiorników w miejscowościach w Niemstów i Krzeczyn Mały. 
 Problemy z dostępnością  wód powierzchniowych  w miejscowościach z intensywnymi

uprawami warzyw (północno-wschodnia część gminy).

Hałas
Problem  hałasu  był  sygnalizowany  przez  mieszkańców  wsi  położonych  przy  trasach  o
wzmożonym ruchu: Karczowiska, Chróstnik, Gogołowice, Miłosna, Niemstów, Osiek, Krzeczyn
Wielki i Krzeczyn Mały. Problemem jest także wzmożony transport lokalny. Między innymi taki
problem sygnalizowano w Składowicach przy transporcie urobku z kopalni piasku i betoniarni i
w Miłoradzicach hałas związany z transportem leśnym. 

Odpady
Gmina ma zorganizowany system zbiórki opadów komunalnych. 
Mieszkańcy większości miejscowości sygnalizowali jednak problem powstawania tak zwanych
dzikich wysypisk śmieci. W okolicach Raszówki istnieje niebezpieczeństwo skażenia gruntów i
zalegania odpadów pod powierzchnią ziemi po stacjonujących tu do początku lat 90 XX wieku
wojskach radzieckich.  Podobne skażenia były praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie te
wojska przebywały.

Ochrona przyrody

Na terenie  gminy Lubin ochrona przyrody jest  realizowana z  pomocą pięciu  form:  rezerwat
przyrody,  obszar  chronionego  krajobrazu,  obszar  Natura  2000,  pomniki  przyrody,  ochrona
gatunkowa  roślin,  zwierząt  i  grzybów.  Opis  form  ochrony  przyrody  zaczerpnięto  ze  stron
internetowych  Systemu informacji  przyrodniczej  E-SIP – Dolnośląska Kraina  Karpia (DKK)
http://www.e-sip.net/.  Dane  o  ochronie  gatunkowej  z  inwentaryzacji  przyrodniczej  gminy
uzupełnione  obserwacjami  własnymi  i  danymi  z  raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4)”.
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Rezerwat przyrody „Zimna Woda”  położony jest w całości w gminie Lubin,  ok. 0,5 km na
północy-zachód od miejscowości  Zimna  Woda.  Ewidencja  gruntów gminy Lubin,  obręb  ew.
Zimna Woda nr działek: 299/178 (część), 377 (część). W całości na gruntach Skarbu Państwa w
zarządzie PGL-LP Nadleśnictwo Legnica, obręb leśny Legnica, leśnictwo Zimna Woda, oddział:
162 c,d,  178 b,  179 a,b,c,d,f,  180 a,b.  Powierzchnia  rezerwatu to 60,34 ha.  Rezerwat  został
utworzony w 1987 roku. 
Rodzaj rezerwatu leśny (L), typ i podtyp: a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ –
fitocenotyczny  (PFi),  podtyp  –  zbiorowisk  leśnych  (zl);  b)  ze  względu  na  główny  typ
ekosystemu: typ – leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
Cel  ochrony:  zachowanie  naturalnych  zbiorowisk  grądowych  z  licznymi  drzewami
pomnikowymi oraz stanowiskami wielu gatunków chronionych i rzadkich.
Akt ustanawiający (stan IV kw. 2014 r.),  W zestawieniu są również akty,  które straciły moc
prawną, ułożone są od najnowszych do najstarszych.  Należy sprawdzić na stronie RDOŚ we
Wrocławiu czy nie ma nowszego aktu http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenia.

1. Zarządzenie nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2
stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Zimna Woda” (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 8
stycznia  2013  r.,  poz.  90)
http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20130121_mr5.pdf 

2. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987
r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 7, poz. 55). 

Mapa rezerwatu znajduje się między innymi w: 
 Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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 Programie ochrony przyrody Nadleśnictwa Legnica.
Mapa z załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 5 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2013 r.

Rezerwat w leży w obszarze Natura 2000 Źródliska koło Zimnej Wody PLH020092.
Opis rezerwatu
Rezerwat obejmuje fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym z licznymi źródliskami,
wysiękami i strumieniami. Dominują siedliska grądowe (grąd środkowoeuropejski) i na małych
powierzchniach  łęgowe  (łęg  wiązowo-jesionowy,  łęg  olszowo-jesionowy,  olszowy  las
źródliskowy)  z  wieloma  pomnikowymi  okazami  dębów.  Szczególną  cechą  jest  struktura
wiekowa i przestrzenna drzewostanu, zbliżona do typowej dla lasów naturalnych, w tym duża
ilość  martwych  drzew w różnych  stadiach  rozkładu.  W skład  drzewostanu  wchodzą  prawie
wszystkie drzewiaste gatunki liściaste, budujące żyzne lasy liściaste w Polsce. Lasy wykazują
bardzo  dużą  różnorodność  gatunkową.  Rośnie  tu  ciekawa  flora  z  licznymi  gatunkami
chronionymi:  pierwiosnek  wyniosły  Prymula  elatior,  śnieżyca  wiosenna  Leucoium  vernum,
wawrzynek  wilczełyko  Daphne  mezereum,  czosnek  niedźwiedzi  Allium  ursinum,  kruszczyk
połabski  Epipactis  albensis,  gnieźnik  leśny  Neottia  nidus-avis,  kukułka  Fuchsa  Dactylorhiza
fuchsii.  Szczególnie  pięknie  rezerwat  prezentuje  się  wiosną  z  licznymi  neofitami:  śnieżyca
wiosenna, kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz wątła Corydalis intermedia, zawilec gajowy
Anemone  nemorosa,  zawilec  żółty  Anemone  ranunculoides,  przylaszczka  Hepatica  nobilis,
pierwiosnek  wyniosły  Primula  elatior,  a  także  złoć  żółta  Gagea  lutea,  czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum,  śledziennica  skrętolistna  Chrysosplenium alternifolium,  ziarnopłon wiosenny
Ranunculus  ficaria i  wiele  innych.  Rezerwat  jest  ważnym  w skali  Dolnego  Śląska  miejsce
występowania gatunków górskich na stanowiskach niżowych, w tym tak rzadkich gatunków, jak
trybula  lśniąca  Anthriscus  nitida,  wiechlina  sudecka  Poa chaixii.  Ciekawym zjawiskiem jest
obecność  gatunków  występujących  w  żyznych  buczynach  sudeckich  tj.  żywca
dziewięciolistnego  Dentaria  enneaphyllos,  żywca  cebulkowego  Dentaria  bulbifera,  czerńca
gronkowego  Actaea  spicata czy  perłówki  jednokwiatowej  Melica  uniflora.  W  rezerwacie
występuje  wiele  chronionych  gatunków zwierząt  w tym  liczna  populacja  pachnicy  dębowej
Osmoderma eremita.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” został utworzony w 1998 r. i jest
położony na terenie gmin: Chojnów, Chocianów, Lubin i zajmuje powierzchnię 10 330 ha. 
Cel  ochrony:  obszar  chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach,  wartościowe  ze  względu  na  możliwość  zaspokajania  potrzeb  związanych  z
turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Akt ustanawiający (stan IV kw. 2014 r.).  W zestawieniu są również akty,  które straciły moc
prawną, ułożone są od najnowszych do najstarszych.  Należy sprawdzić na stronie RDOŚ we
Wrocławiu czy nie ma nowszego aktu http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenia.

1. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 28 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317 z
dnia 10.12.2008 r. poz. 3927).
 http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2008/Dz_U_Nr_317.pdf 

2. Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania za
obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 28 poz.250).

Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się między innymi w: 
 Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
 Geoportal http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ po dołączeniu warstw WMS GDOŚ
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Mapa OChK „Dolina Czarnej Wody”.
Obszar  w  części  północno-zachodniej  pokrywa  się  z  obszarem  Natura  2000  OSO  Bory
Dolnośląskie PLB020005, od wschodu graniczy z obszarem Natura 2000 Źródliska koło Zimnej
Wody PLH020092 i  rezerwatem przyrody „Zimna  Woda”,  na  jego terenie  położone są dwa
użytki ekologiczne: „Torfowisko Zamienice” i „Torfowisko Kąty” (poza trenem gminy Lubin).
Opis
Obszar chroni cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny środkowej części zlewni rzeki Czarna
Woda.  W  większości  jest  to  teren  płaski  ze złożonym  systemem  hydrograficznym  wód
powierzchniowych  z  dużą  ilością  małych  potoków,  kanałów  i  rowów  odwadniających.
Uwarunkowania  terenowe  sprawiają,  że  jest  tu  dużo  stawów  i  zbiorników  wodnych  często
powstałych  po  eksploatacji  kruszyw.  Największe  kompleksy  stawów  i  zbiorników  wodnych
znajdują się koło wsi Niedźwiedzice, Rokitki i Modła. W wielu miejscach teren jest podmokły i
zabagniony, występują torfowiska, dwa z nich są chronione jako użytki ekologiczne (Torfowisko
Zamienice,  Torfowisko  Kąty).  Mozaika  lasów,  podmokłych  łąk  i  wód  stwarza  wyjątkowe
warunki do występowania wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Zakazy obowiązujące na terenie Obszaru 
(§ 4.  Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”).
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1.  Dla  ochrony przed zmianami  lub  utratą  wartości  przyrodniczych  Obszaru  wprowadza  się
następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk,  złożonej ikry,  z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania  czynności  związanych  z  racjonalną  gospodarką  rolną,  leśną,  rybacką  i
łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu  drogowego  lub  wodnego  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub
naprawy urządzeń wodnych (nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych
w  ewidencji  gruntów  jako  użytki  rolne  oraz  usuwanych  w  ramach  czynnej  ochrony
ekosystemów);

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  w tym
kopalnych  szczątków roślin  i  zwierząt,  a  także  minerałów (nie dotyczy przedsięwzięć
polegających  na  pozyskiwaniu  dla  celów  gospodarczych  skał,  w  tym  torfu,  a  także
minerałów na powierzchni mniejszej niż 25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  niekorzystnego  wpływu  na  przyrodę
Obszaru);

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwpowodziowym  lub  przeciwosuwiskowym  lub
utrzymaniem,  budową,  odbudową,  naprawą  lub  remontem  urządzeń  wodnych
(wyłączenie z zakazu zawiera ust. 4 w/w rozporządzenia);

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu  racjonalnej  gospodarki  rolnej,  leśnej  lub rybackiej  (wyłączenie  z  zakazu
zawiera ust. 5 w/w rozporządzenia).

Obszar Natura 20003

OZW4 Źródliska  koło  Zimnej  Wody  PLH020092  położony  jest  w  całości  na  terenie  gminy
Lubin.  Powierzchnia  obszaru  wynosi  156,01 ha  i  został  zatwierdzony  Decyzją  wykonawczą
Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu
terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278). http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0014&from=EN.  W  obszarze  leży  rezerwat
przyrody  „Zimna  Woda”.  Mapa  obszaru  znajduje  się  między  innymi  w:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

3  Przy opisie wykorzystano informacje zawarte w SDF obszaru ze strony http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles. 

4  OZW: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) zatwierdzony decyzją Komisji 
Europejskiej.
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Obszar położony jest na zachód od wsi Zimna Woda i obejmuje najlepiej zachowany kompleks
żyznych, wielogatunkowych lasów liściastych (łęgowych i grądowych) w gminie Lubin. Lasy
tego obszaru wyróżnia duża liczba okazałych, starych dziuplastych, żywych lub zamierających
drzew (głównie  dębów szypułkowych  i  jesionów wyniosłych),  które,  stanowią  siedlisko  dla
licznej  populacji  chrząszcza  –  pachnica  dębowa  Osmoderma  eremita.  Populacja  tego
priorytetowego gatunku szacowana jest tutaj na 100-200 osobników dorosłych (imagines), co
stanowi prawdopodobnie 1-2% populacji krajowej i około 5% populacji dolnośląskiej. Jest ona
zatem bardzo istotna i ważna dla zachowania i ciągłości populacji tego chrząszcza w Polsce.
Ponadto stanowi ważny element łącznikowy pomiędzy znanymi populacjami w tej części kraju.
Godny  odnotowania  jest  także  fakt  występowania  pachnicy  w  warunkach  zbliżonych  do
naturalnych, w naturalnych, dojrzałych drzewostanach liściastych.
Przedmioty ochrony obszaru to 3 typy siedlisk przyrodniczych:  9170 grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 91E0* łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;
91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) i 1 chrząszcz:  pachnica dębowa
Osmoderma eremita. 

Pomniki przyrody5

Rejestr pomników przyrody udostępniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we
Wrocławiu (stan 12 stycznia 2016 r.) zawiera informację o 22 pomnikach przyrody na terenie
gminy.  Wśród nich 2 pomniki i 2 drzewa z pomników grupowych mają opis o konieczności
zniesienia  ochrony.  Wśród  pomników  dominują  okazy  dębów  szypułkowych.  Ochroną
pomnikową objęto łącznie 11 gatunków drzew, w tym 10 rodzimy i 1obcy (platan). Do objęcia
jako pomniki przyrody zaproponowano 58 drzew i 21 krzewów (Szlachetka A. i inni 1997).

5  Dane z: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody 
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Lp.
Opis pomnika

przyrody

Obwód na
wys. 1,3 m

[cm]

Lokalizacja
[nr działki ewidencyjnej]

Data
utworzenia

Nr w
rejestrze
RDOŚ

1 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 548

Szklary  Górne,  rośnie  przy  drodze  Obora-  droga
krajowa nr 3, za nasypem kolejowym,(Nadleśnictwo
Lubin) [614/177]

1965 879

2 Platan klonolistny 
Platanus x acerifolia

430
Lisiec, park (własność prywatna) [249/63]

1977 880

3 Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior

395
Lisiec, park (własność prywatna) [249/63]

1977 881

4 Grupa 2 drzew topola
czarna Populus nigra

425,43
Lisiec, park (własność prywatna) [249/63]

1977 882

5 Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior

392
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 883

6 Olsza czarna 
Alnus glutinosa

321
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 884

7 Grupa 3 drzew 
lipa szerokolistna 
Tilia platyhyllos

243,  320,
330

Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]
1977 885

8 Grupa 2 drzew
lipa szerokolistna 
Tilia platyhyllos

435,46
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 886

9 Topola biała 
Populus alba 

492
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 887

10 Klon jawor 
Acer pseudoplatanus

374
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 888

11 Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 663

Gorzyca,  park  (własność  prywatna)  [17/5],  drzewo
całkowicie  obumarłe,  na  wysokości  ok.  2  metrów
uległo złamaniu 

1977 889

12 Grab pospolity 
Carpinus betulus

338
Gorzyca, park (własność prywatna) [17/5]

1977 890

13 Dąb szypułkowy 
Quercus robur

Ustronie,  park  (Agencja  Nieruchomości  Rolnych)
[35/12],  drzewo  do  zniesienia  ochrony,  przewróciło
się kilka lat temu, brak pozostałości

1977 891

14 Grupa 4 drzew
dąb szypułkowy 
Quercus robur

670,  442,
440, 462

Składowice, park (własność prywatna) [182/32]
1977 892

15 Grupa 5 drzew 
dąb szypułkowy 
Quercus robur

425,  440,
440, 466, 

Zimna  Woda,  park  (własność  prywatna)  [5/12],  1
drzewo  do  zniesienia  ochrony,  powalone  przez
wichurę

1977 893

16 Grupa 5 drzew
platan klonolistny 
Platanus x acerifolia 

516,  400,
545, 664, 

Zimna  Woda,  park  (własność  prywatna)  [5/12],  1
drzewo  do  zniesienia  ochrony,  nieodnalezione  w
terenie

1977 894

17 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 425

Miłoradzice, park, dąb rośnie przy bramie wjazdowej
(Gmina  Lubin)  [451/1],  od  podstawy do  wys.  6  m
otwór wgłębny ze spróchnieniem i śladami spalenia

1977 895
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Lp.
Opis pomnika

przyrody

Obwód na
wys. 1,3 m

[cm]

Lokalizacja
[nr działki ewidencyjnej]

Data
utworzenia

Nr w
rejestrze
RDOŚ

18 Dąb szypułkowy 
Quercus robur

712

Miłoradzice,  park  (Gmina  Lubin)  [451/1],  pomnik
złożony  z  dwóch  drzew,  który  u  podstawy  uległo
rozszczepieniu,  w 2009 roku przeprowadzono prace
zabezpieczające

1977 896

19 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 525

Gorzelin,  pobocze  drogi  (Gmina  Lubin)  [198],
drzewo utraciło połowę korony w wyniku wichury w
2009 r.

1978 897

20 Modrzew Larix 334 Gorzelin, park (Gmina Lubin) [40/19] 1979 898

21 Dąb szypułkowy 
Quercus robur

465
Chróstnik,  w  lesie  w  pobliżu  drogi  [536/55]
(Nadleśnictwo Legnica)

1988 899

22 Dąb szypułkowy 
Quercus robur

Obora, drzewo do zniesienia ochrony, nie odnaleziono
drzewa w terenie

1988 900

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Dane  o  gatunkach  występujących  na  terenie  gminy  Lubin  pochodzą  głównie  z  inwentaryzacji
przyrodniczej  przeprowadzonej  na  przełomie  1996/1997 r.  (Szlachetka  A.  i  inni,  1997).   Wykaz
gatunków chronionych  został  uzupełniony  o  dane  własne  (Andrzej  Ruszlewicz),  jak  również  o
wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w pasie zajmowanym pod drogę szybkiego ruchu S3 (dane z
raportu  oddziaływania  na  środowisko).  Dosyć  radykalne  zmiany  w  ochronie  gatunkowej
wprowadzone rozporządzeniami Ministra Środowiska w 2014 roku, zmieniły status ochronny wielu
gatunków.  Dlatego  sporządzono  tabele,  w  których  umieszczono  gatunki  zgodnie  z  obecnymi
statusami  ochronnymi.  Zamieszczono  również  te,  które  utraciły  status  ochrony,  aby  dać  obraz
różnorodności biologicznej w gminie. Część gatunków wcześniej nieobjęta ochroną a zamieszczona
w opracowaniach, została dodana do tabeli z obecnym statusem ochronnym.
Ochrona gatunkowa wynika wprost z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.  2004  poz.  880)  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880&min=1
(między innymi art.: 2.1., 6.1., 46-64).
Art. 46 ustawy o ochronie przyrody. 
1. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. 
2.  Ochrona  gatunkowa  ma  na  celu  zapewnienie  przetrwania  i  właściwego  stanu  ochrony  dziko
występujących  na  terenie  kraju  lub  innych  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  rzadkich,
endemicznych,  podatnych  na  zagrożenia  i  zagrożonych  wyginięciem  oraz  objętych  ochroną  na
podstawie  przepisów  umów  międzynarodowych,  których  Rzeczpospolita  Polska  jest  stroną,
gatunków roślin,  zwierząt  i  grzybów oraz ich siedlisk i  ostoi,  a także zachowanie różnorodności
gatunkowej i genetycznej.

Rośliny i grzyby
Najcenniejszym  gatunkiem  w  gminie  jest  fiołek  torfowy  Viola  epipsila  ujęty  w  Polskiej
Czerwonej  Księdze Roślin,  odnaleziony w 1997 roku w lasach łęgowych pod Chróstnikiem.
Znaleziona populacja była jedną z mocniejszych w Polsce. „... odnalezienie w lasach łęgowych
pod Chróstnikiem »czystej« populacji fiołka torfowego, liczącej co najmniej kilkaset osobników
jest  zwrotnym  punktem,  otwierającym  możliwość  ocalenia  tego  gatunku  dla  flory  kraju”
(Szlachetka A. i inni 1997). 
Dotychczasowe  badana  terenowe  nie  wykazały  grzybów  objętych  ochroną  gatunkową.  W
inwentaryzacji z 1997 r. wykazano 3 gatunki grzybów podlegających ochronie: siedzuń sosnowy
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Sparassis crispa  (dawna nazwa szmaciak gałęzisty),  sromotnik smrodliwy  Phallus impudicus
(dawna nazwa sromotnik bezwstydny), purchawica olbrzymia Langermannia gigantea). Obecnie
gatunki  te  nie  są  chronione.  Inwentaryzacja  wykazała  jeden  porost  pod  ochroną  gatunkową
ścisłą: odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea. Porost występująca w lasach łęgowych rezerwatu
przyrody „Zimna Woda” i pod Osiekiem. 
Według stanu prawnego w maju 2016 roku na terenie Gminy Lubin występuje:

11 gatunków roślin objęte ochroną gatunkową ścisłą;
19 gatunków roślin objętych ochroną gatunkową częściową;
13 gatunków roślin nieobjętych obecnie ochroną a chronionych do 2014 roku;
1 gatunek porostu objęty ochrona gatunkową ścisłą.

W  tabeli  zamieszczono  zaktualizowany  wykaz  chronionych  gatunków  roślin,  dotychczas
stwierdzonych  na  ternie  gminy.  Zapewne  nie  jest  on  pełnym  odzwierciedleniem  stanu
rzeczywistego,  zwłaszcza  że  nastąpiły  wspomniane  powyżej  zmiany  gatunków  objętych
ochroną.

Lp. Gatunek
Status

ochronny
Miejsce występowania

Źródło
danych

Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą

1 Buławnik mieczolistny 
Cephalanthera  longifolia 

OS Pomiędzy  lotniskiem  a  kopalnią  „Lubin  Główny”,  2
osobniki 

1997

2 Cis pospolity
Taxus baccata

OS, PCKR Parki:  Raszowa,  Szklary  Górne,  stanowiska
antropogeniczne

1997

3 Fiołek torfowy 
Viola epipsila

OS, PCKR W lasach łęgowych pod Chróstnikiem 1997

4 Goździk pyszny 
Dianthus superbus

OS Pod Krzeczynem Małym, nieodnaleziony w 2016 r. 1997,
AR

5 Jarząb szwedzki 
Sorbus intermedia

OS, PCKR Aleja  przy  drodze  polnej  Karczowiska  –  Chróstnik  i
młode okazy na skraju lasu przy stawach w Chróstniku

1997

6 Kruszczyk błotny 
Epipactis palustris

OS W pobliżu Krzeczyna Małego stanowisko ulega zanikowi
z uwagi na zalesienie

1997

7 Kukułka (storczyk) Fuchsa 
Dactylorhiza fuchsii

OS W  rezerwacie  przyrody  „Zimna  Woda”  i  w  lasach
przyległych  (co  najmniej  1000  osobników  w  kilku
populacjach),  w  2016  r.  w  rezerwacie  odnaleziono  1
osobnika

1997,
AR

8 Lilia złotogłów 
Lilium martagon

OS Na poboczach drogi pomiędzy Karczowiskami a Zimną
Wodą

1997

9 Nasięźrzał pospolity 
Ophioglossum vulgatum

OS  2 stanowiska 1997

10 Turzyca Davalla 
Carex davalliana

OS 2 stanowiska 1997

11 Turzyca pchla 
Carex pulicaris

OS, PCKR 2 stanowiska: pod Krzeczynem Małym i pod Gorzycą 1997

Gatunki roślin objęte ochroną częściową

1 Centuria pospolita 
(zwyczajna) 
Centaurium erythraea

OC Zbiornik „Gilów”, liczna przy składowisku odpadów koło
Kłopotowa 

1997,
AR
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Lp. Gatunek
Status

ochronny
Miejsce występowania

Źródło
danych

2 Czosnek niedźwiedzi 
Allium ursinum

OC W rezerwacie przyrody „Zimna Woda”. 1977

3 Gnieźnik leśny 
Neottia nidus – avis

OC 3 stanowiska w tym najliczniejsze w rezerwacie przyrody
„Zimna Woda” i lasach przyległych

1997

4 Gruszyczka okrągłolistna
Pyrola rotundifolia 

OC 4 stanowiska zlokalizowane pomiędzy granicami miasta a
zbiornikiem odpadów poflotacyjnych „Gilów”

1997

5 Kocanki piaskowe
Helichrysum arenarium

OC Pospolita  na  całym  obszarze,  liczne  stanowiska  na
suchych,  nasłonecznionych,  otwartych  terenach
szczególnie  na  zbiorniku  odpadów  poflotacyjnych
„Gilów”

1997,
AR, S3

6 Kruszczyk szerokolistny 
Epipactis latifolia

OC W lesie pod Chróstnikiem 1 osobnik, obecnie gatunek w
ekspansji

1997,
AR

7 Kukułka  (storczyk)
szerokolistna 
Dactylorhiza majalis

OC Duże skupienie stanowisk znajduje się pomiędzy Oborą a
Chróstnikiem,  rozproszone stanowiska:  Krzeczyn  Mały,
Wiercień,  Zimna  Woda,  w  2016  r.  8  osobników  koło
Krzeczyna Małego

1997,
AR

8 Listera jajowata 
Listera ovata

OC 12 stanowisk, głównie na podmokłych łąkach pomiędzy
Krzeczynem Małym a Chróstnikiem, w 2016 r. 1 osobnik
pod Krzeczynem Małym

1997,
AR

9 Pierwiosnek  (pierwiosnka)
wyniosły 
Primula elatior

OC Najliczniejsze stanowisko w rezerwacie „Zimna Woda”,
liczny  pod  Chróstnikiem  oraz  między  Osiekiem  i
Niemstowem.

1997

10 Pióropusznik strusi
Matteuccia struthiopteris

OC Park w Szklarach Górnych, stanowisko antropogeniczne 1997

11 Podkolan biały 
Platanthera bifolia

OC Pod Krzeczynem Małym (kilkanaście osobników) i pod
Gorzycą (1 okaz)

1997

12 Pomocnik baldaszkowy 
Chimaphila umbellata

OC 1 stanowisko skraj lasu sosnowego z brzozą koło lotniska 1997

13 Sosna limba 
Pinus cembra 

OC Park w Szklarach Górnych, stanowisko antropogeniczne 1997

14 Śnieżyca wiosenna 
Leucoium vernum

OC 7  stanowisk  w  tym  3  naturalne  stanowiska:  rezerwat
przyrody  „Zimna  Woda”,  pod  Chróstnikiem,  między
Osiekiem a Niemstowem,  pozostałe  antropogeniczne  w
parkach: Raszowa, Niemstów, Buczynka

1997

15 Tojad dzióbaty 
Aconitum variegatum

OC Pod Miłoradzicami 1997

16 Wawrzynek wilczełyko 
Daphne mezereum

OC Pomiędzy Liścem a Zimną Wodą 1997

17 Wiciokrzew pomorski 
Lonicera perilcymenum

OC 11  stanowisk,  w  tym  lasy  koło  Karczowisk,  niektóre
antropogeniczny (Czerniec park, 2016 r. płat ok. 10 m2)

1997,
S3, AR

18 Widłak goździsty 
Lycopodium clavatum

OC Pomiędzy Karczowiskami a Gorzycą 1997

19 Widłak jałowcowaty 
Lycopodium annotinum

OC W rejonie  Bolanowa,  pomiędzy Krzeczynem  Małym  a
Brunowem

1997
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Lp. Gatunek
Status

ochronny
Miejsce występowania

Źródło
danych

Obecnie nieobjęte ochroną, pod ochroną gatunkową do 2014 r.

1 Barwinek pospolity 
Vinca minor

2014 12  stanowisk  w  lasach,  prawdopodobnie  stanowiska
antropogeniczne

1997

2 Bluszcz pospolity 
Hedera helix

2014 28  stanowisk,  część  stanowisk  antropogenicznych
zwłaszcza w parkach

1997,
S3

3 Konwalia majowa
Convallaria majalis

2014 Dość liczna, głównie w rejonie Zimnej Wody, Chróstnika,
Osieka, zbiornika „Gilów”, w parkach 

1997,
AR, S3

4 Kalina koralowa
Viburnum opulus

2014 W rozproszeniu liczna na całym terenie w tym w parkach
(Bukowna) 

1997,
AR

5 Kopytnik pospolity 
Asarum europaeum

2014 Częsty w grądach między innymi koło Zimnej Wody AR, S3

6 Kruszyna pospolita
Frangula alnus

2014 Liczna  w obszarze  w lasach,  zakrzaczeniach  w  tym w
parkach (Bukowna) 

1997,
AR, S3

7 Paprotka zwyczajna 
Polypodium vulgare

2014 Lasy w okolicy Karczowiska w kilkunastu miejscach 1997,
S3

8 Pierwiosnek  (pierwiosnka)
lekarski Primula veris

2014 Liczne stanowiska w dolinie Zimnicy 1997

9 Pływacz zwyczajny 
Utricularia vulgaris

2014 Liczne występowanie na 4 stanowiskach 1997

10 Porzeczka czarna 
Ribes nigrum

2014 8  stanowisk,  najwięcej  w  dolinie  Zimnicy  między
Orskiem a Czerńcem

1997

11 Przylaszczka pospolita 
Hepatica nobilis

2014 5 stanowisk 1997

12 Przytulia (marzanka) wonna
Galium odoratum

2014 W żyznych  lasach  liściastych,  najliczniej  w rezerwacie
„Zimna Woda” i pomiędzy Osiekiem a Niemstowem oraz
pod Chróstnikiem 

1997,
S3

13 Śniedek baldaszkowaty 
Ornithogalum umbellatum

2014 13  stanowisk,  większość  antropogeniczna  (parki,  laski
robiniowe)

1997

OS – ochrona gatunkowa ścisła, OC – ochrona gatunkowa częściowa, 2014 – pod ochrona do 2014 r. obecnie nieobjęty ochroną
gatunkową, PCKR – Polska Czerwona Księga Roślin. Źródła danych: 1997 – inwentaryzacja gminy Lubin (Szlachetka A. i inni
1997), AR – dane własne Andrzej Ruszlewicz (do 2016 r.); S3- raport z oceny oddziaływania drogi szybkiego ruchu S3 (2013 r.). 

Zwierzęta
Inwentaryzacja z 1997 roku wykazała na terenie gminy:

 24 gatunki ryb w tym 5 gatunków objętych ochroną gatunkową;
 12 gatunków płazów, wszystkie objęte ochroną gatunkową;
 6 gatunków gadów, wszystkie objęte ochroną gatunkową;
 187 gatunków ptaków, w tym 176 pod ochroną gatunkową;
 45 gatunki ssaków + bóbr dodany z obserwacji własnych = 46 gatunków, w tym 24 pod

ochroną gatunkową.
Późniejsze obserwacja pozwoliły na stwierdzenie co najmniej dwóch gatunków bezkręgowców
pod ochroną ścisłą, a na pewno występują jeszcze takie gatunki jak ślimak winniczek, trzmiele i
biegacze.
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Gatunki  zwierząt  stwierdzone  dotychczas  w  gminie  Lubin  objęte  ochrona  gatunkową  (stan
prawny maj  2016 r.).  W wykazie  umieszczono  tylko  wybrane  gatunki  ptaków,  pełen  wykaz
znajduje się w inwentaryzacji z 1997 r. (Szlachetka A. i inni 1997)
Lp.

Gatunek
Status

ochronny
Miejsce występowania / liczebność

Źródło
danych

Bezkręgowce

1 Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita

OS, N2000 Duża populacja w obszarze Natura 2000 Źródliska koło
Zimnej  Wody,  stwierdzona  w  2016  r.  koło  Buczynki
(aleja przydrożna)

AR

2 Barczatka kataks
Eriogaster catax

OS, N2000 Okolice  wsi:  Raszowa,  Raszówka,  Pieszków,
Miłoradzice, Miłosna, w dolinie Kaczorka

AR

Ryby

1 Minóg strumieniowy 
Lampetra planeri

OC,
N2000

Czarna Woda – górny odcinek 1997

2 Koza pospolita
Cobitis taenia

OC,
N2000

Czarna Woda 1997

3 Piskorz 
Misgurnus fossilis

OC,
N2000

Kaczorek, stawy 1997

4 Różanka 
Rhodeus sericeus

OC,
N2000

Kaczorek, stawy 1997

5  Śliz pospolity
Barbatula barbatula

OC Czarna Woda, Kaczorek, stawy 1997

Płazy

1 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

OS, N2000 Rzadka na terenie gminy,  dwa stanowiska koło Zimnej
Wody i Księginic

1997

2 Traszka zwyczajna 
Triturus vulgaris

OC Rzadka na terenie gminy 1977

3 Kumak nizinny 
Bombina bombina

OS, N2000 Stawy i małe zbiorniki w tym w Raszowa Mała i koło wsi
Buczynka, Pieszków, Miłoradzice

1997

4 Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus

OS 1997

5 Ropucha szara
Bufo bufo 

OC 1997

6 Ropucha zielona
Bufo viridis 

OS 1997

7 Ropucha paskówka
Bufo calamita 

OS Zbiornik odpadów poflotacyjnych „Gilów” 1997

8 Rzekotka drzewna
Hyla arborea

OS Zasiedla cały obszar gminy, poza strefami występowania
lasów sosnowych

1997

9 Żaba jeziorkowa
Rana lessonae

OC 1997

10 Żaba śmieszka
Rana ridibunda

OC 1997

11 Żaba trawna
Rana temporaria 

OC 1997
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Lp.
Gatunek

Status
ochronny

Miejsce występowania / liczebność
Źródło
danych

12 Żaba moczarowa
Rana arvalis

OS 1997

Gady

1 Jaszczurka zwinka
Lacerta agilis

OC 1997

2 Jaszczurka  żyworodna
Lacerta vivipara

OC 1997

3 Padalec zwyczajny 
Anguis fragilis

OC 1997

4 Zaskroniec zwyczajny
Natrix natrix

OC 1997

5 Gniewosz  plamisty
Coronella austriaca

OS, N2000 Wał  zbiornika  „Gilów”  i  w  pobliżu  drogi  Lubin  –
Polkowice, na odcinku między szybem Lubin Główny a
granicą gminy

1997

6 Żółw błotny 
Emys orbicularis

OS, N2000 W rejonie Raszowa Mała 1997

Ptaki 176 gatunków wśród nich rzadkie i szczególnie cenne wymieniono poniżej

1 Sóweczka
Glaucidium passerinum

OS, N2000 W lesie pomiędzy Zimną Woda a Chróstnikiem 1997

2 Włochatka
Aegolius funereus

OS, N2000 1 para 1997

3 Bielik 
Haliaeetus albicilla

OS, N2000 Trzy rewiry 1997

4 Kania ruda 
Milvus milvus

OS, N2000 Dwa stanowiska: koło Gorzycy i pod Raszowa Małą 1997

5 Kania czarna
Milvus migrans

OS, N2000 2 zajęte terytoria 1997

6 Trzmielojad
Pernis apivorus 

OS, N2000 2 rewiry 1997

7 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus

OS, N2000 3 stanowiska, największe w Raszowa Mała (1-4 par) 1997

8 Błotniak łąkowy
Circus pygargus

OS, N2000 5 zajętych rewirów, 1 para koło Składowic 1997

9 Bocian czarny
Ciconia nigra

OS, N2000 Trzy stanowiska: Zimna Woda, koło wsi Osiek, Raszowa
Mała 

1997

10 Bocian biały
Ciconia ciconia

OS, N2000 27 stanowisk we wsiach 1997

11 Derkacz 
Crex crex 

OS, N2000 7 stanowisk 1997

12 Bąk
Botaurus stellaris

OS, N2000 Stawy w Raszowa Mała 1997

13 Bączek
Ixobrychus minutus

OS, N2000 Stawki koło Małomic 1997
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Lp.
Gatunek

Status
ochronny

Miejsce występowania / liczebność
Źródło
danych

14 Żuraw
Grus grus

OS, N2000 3 stanowiska w tym na zbiorniku „Gilów” 1997

15 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena

OS Stawy w Raszowa Mała 1997

16 Zimorodek
Alcedo atthis

OS, N2000 2 pary, koło Bukowa i Raszowa Mała 1997

17 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus

OS, N2000 3 stanowiska 1997

18 Dzięcioł zielony
Picus viridis

OS Obrzeża rezerwatu przyrody „Zimna Woda” 1997

19 Dzięcioł średni
Dendrocopos medius

OS, N2000 Główne stanowisko rejon rezerwatu „Zimna Woda” 1997

20 Lerka
Lullula arborea

OS, N2000 Nieliczny lęgowy 1997

21 Świergotek polny
Anthus campestre

OS 5 stanowisk, w tym najliczniejsze to: 3 pary na zbiorniku
„Gilów”, 3 pary w kopalnia piasku w Oborze

1997

22 Jarzębatka
Silvia nisoria

OS, N2000 12 par na 6 stanowiskach, najliczniej w zakrzewieniach
na starej linii kolejowej Lubin - Chocianów

1997

23 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis

OS, N2000 2 śpiewające samce w rezerwacie „Zimna Woda” 1997

24 Ortolan
Emberiza hortulana

OS, N2000 Liczny na trenach rolniczych 1997

Ssaki

1 Jeż zachodni
Erinaceus europaeus

OC Liczny na całym terenie 1997,
AR

2 Kret 
Talpa europaea

OC Liczny 1997,
AR

3 Ryjówka aksamitna
Sorex araneus

OC Liczna na całym terenie 1997

4 Ryjówka malutka
Sorex minutus

OC Liczna na całym terenie 1997

5 Rzęsorek rzeczek
Neomys fodiens

OC 1997

6 Zębiełek karliczek
Crocidura suaveolens

OC 1997

7 Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii

OS, N2000 Zimował w ruinach pałacu w Chróstniku 1997

8 Nocek Natterera
Myotis nattereri

OS Zimował w ruinach pałacu w Chróstniku 1997

9 Nocek duży
Myotis myotis

OS, N2000 1997

10 Nocek rudy
Myotis daubentonii

OS Kolonia w rejonie niewielkiego stawu pod Ustroniem 1997
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Lp.
Gatunek

Status
ochronny

Miejsce występowania / liczebność
Źródło
danych

11 Gacek szary
Plecotus austriacus

OS 1997

12 Gacek brunatny
Plecotus auritus

OS Zimował  w  ruinach  pałacu  w  Chróstniku,  w  rejonie
zbiornika „Gilów”, w Krzeczynie Małym, w Czerńcu 

1997

13 Karlik
Pipistrellus sp.

OS 1997

14 Borowiec wielki
Nyctalus noctula

OS Największa kolonia w lesie przy niewielkich stawach na
północ od wsi Miłoradzice

1997

15 Mroczek późny
Eptesicus serotinus

OS 1997

16 Mopek zachodni
Barbastella barbastellus

OS, N2000 Zimował  w  ruinach  pałacu  w  Chróstniku  i  w
Składowicach

1997

17 Wiewiórka pospolita
Sciurus vulgaris

OC 1997

18 Badylarka
Micromys minutus 

OC 1997

19 Mysz zaroślowa
Apodemus sylvaticus 

OC 1997

20 Karczownik  ziemnowodny
Arvicola terrestris

OC 1997

21 Łasica
Mustela nivalis

OC 1997

22 Gronostaj
Mustela erminea

OC 1997

23 Wydra
Lutra lutra

OC,
N2000

Zasiedla dolinę Zimnicy, Czarnej Wody, stawy 1997

24 Bóbr europejski 
Castor fiber

OC,
N2000

Zasiedla dolinę Zimnicy, Czarnej Wody, stawy AR

OS  –  ochrona  gatunkowa  ścisła,  OC  –  ochrona  gatunkowa  częściowa,  N2000  –  gatunki  chronione  w  Unii  Europejskiej
(przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000); 2014 – pod ochrona do 2014 r. obecnie nieobjęty ochroną gatunkową, PCKZ –
Polska Czerwona Księga Zwierząt. Źródła danych: 1997 – inwentaryzacja gminy Lubin (Szlachetka A. i inni 1997), AR – dane
własne Andrzej Ruszlewicz (do 2016 r.); S3- raport z oceny oddziaływania drogi szybkiego ruchu S3 (2013 r.). 

Problemy środowiskowe

Problemy środowiskowe – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Problemy środowiskowe zostały zidentyfikowane poprzez analizę materiałów udostępnionych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Przekroczenia standardów jakości powietrza.
1. Pył  zawieszony  PM10  -  przekroczenia  dopuszczalnej  liczby  dni  z  przekroczeniami

normy średniodobowej  (po  wyżej  35 dni  ze  stężeniami  przekraczającymi  50  μg/m3).
Przekroczenia  w  2014  r.  zanotowano  w  Legnicy  (80  dni)  i  Polkowicach  (38  dni).
Potwierdza  to również komunikat  WIOŚ z dnia 20 kwietnia  2016 r.  o przekroczeniu
dopuszczalnych  stężeń  zanieczyszczań  w powietrzu  w 2016 r.  (pomiar  w Legnicy)  i
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ocena  jakości  powietrza  na  terenie  województwa  dolnośląskiego  w  2015  roku
(przekroczenia  w Polkowicach  i  Legnicy).  Polkowice,  Legnica  i  Lubin  są  głównymi
ośrodkami emisji punktowej tego zanieczyszczenia. Emisja powierzchniowa rozkłada się
mniej więcej równomiernie na terenie gminy i nie odbiega od średniej województwa, z
wyraźnym  skoncentrowaniem  w  miejscowościach.  Wyciągnięto  z  tego  wniosek,  że
przekroczenie  dotyczy  obszaru  całej  gminy,  leży  ona  między  tymi  punktami
pomiarowymi.  Można  jedynie  przypuszczać,  że  we  wsiach  położonych  w  terenie
zalesionym przekroczenia te będą mniejsze. 

2. Pył zawieszony PM2,5, przekroczenia normy średniorocznej zanotowano w 2014 (108%)
i 2015 roku w Legnicy. Niewielka odległość od Legnicy może wskazywać, że problem 
ten dotyka również południową część gminy Lubin.

3. Arsen – przekroczenie średniorocznego poziomu docelowego zanotowano w Legnicy 
(183% normy) i Polkowicach (117% normy). Ocena jakości powietrza na terenie 
województwa dolnośląskiego w 2015 roku wykazała takie przekroczenie tylko w 
Legnicy (WIOŚ). Przyjąto jednak, że problem może dotyczyć całej gminy. 

4. Bezo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 – przekroczenie średniorocznego poziomu 
docelowego zanotowano w Legnicy i Polkowicach – dotyczy całej gminy.

5. Podwyższone zanieczyszczenie powietrza przy drogach krajowych (PM10, NO2), 
dotyczy wsi leżących przy tych trasach: Karczowiska, Chróstnik, Gogołowice, Miłosna, 
Niemstów, Osiek. 

Przekroczenia standardów jakości wód powierzchniowych.
 Słaba jakość wód w zlewni Kaczawy. Dotyczy miejscowości na południu gminy: 

Bukowna, Buczynka, Lisiec, Raszowa Mała, Wiercień, Zimna Woda.

Problemy środowiskowe wynikające z analizy zagrożeń dla krajobrazu i różnorodności 
biologicznej

1. Tereny w centrum gminy są wylesione, co wpływa na negatywnie na jakość krajobrazu   i
bioróżnorodność (problem sygnalizowany przez mieszkańców Niemstowa).

2. Stan parków w miejscowościach utrudnia pełnienie przez nie funkcji lokalnych ostoi 
różnorodności biologicznej i funkcji rekreacyjnych dla mieszkańców (wsie z parkami 
ogólnodostępnymi).

3. Obszary o wyróżniającej się różnorodności biologicznej nie są należycie chronione, co 
prowadzi do utraty cennych gatunków (np. siedlisk fiołka torfowego, siedlisko łąki 
zmiennowilgotnej koło Krzeczyna Małego, siedliska w starodrzewiu). Taki obszary         i
okazy drzew zastały wykazane w inwentaryzacji przyrodniczej z 1997 roku.

Problemy środowiskowe wskazane przez mieszkańców (ankieta, warsztaty).
Problemy zostały sformułowane przez mieszkańców gminy na warsztatach w Oborze 12 
kwietnia 2016 r. oraz z przeprowadzonej ankiety. W nawiasach zacytowano zapisy z ankiet).

1. Odory i niska jakość powietrza.
 Warsztat: pyły na trasie przejazdu transportu z urobkiem z czynnych kopalń piasków 

podsadzkowych i betoniarni zwłaszcza w Składowicach; uciążliwa niska emisja 
zwłaszcza w sezonie grzewczym – dotyczy całej gminy; odory związane z produkcją 
drobiarską – dotyczy okolic Niemstowa, Gogołowic, Kłopotowa; wadliwe 
funkcjonowanie instalacji sanitarnych na terenie gminy odczuwane jako przykre zapachy,
zwłaszcza w Krzeczynie Małym.
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 Ankieta: Miroszowice: oddziaływanie Firmy Eko partnera - smród- na stan powietrza we 
wsi i stan zdrowia mieszkańców; Raszówka, ferma indyków ul. Witosa. Okropny 
smród!!; wysypisko śmieci w Ķłopotowie, fermy drobiu - zbyt blisko domów 
mieszkalnych, nieprzyjemne zapachy – Niemstów.

2. Niezadowalające gospodarowanie wodami.
 Warsztat: sygnalizowane przez mieszkańców zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

zwłaszcza zbiorników w miejscowościach zwłaszcza w Niemstowie i Krzeczynie 
Małym; problemy z dostępnością wód powierzchniowych w miejscowościach                  
z uprawami warzyw (Gola, Dąbrowa Górna, Księginice); zbyt mała retencja wód 
powierzchniowych lub niewłaściwie zagospodarowane zbiorniki wodne w 
miejscowościach lub ich brak.

 Ankieta: Osiek- poprawa kanalizacji, cała gmina poprawa sieci wodno-kanalizacyjnej; 
Składowisko śmieci: Eko partner, były R-Power (skażenie wody i ziemi), niedrożne rowy
melioracyjne oraz brak rozbudowy, braki w dostawach wód.

3. Uciążliwy hałas
 Nadmierny hałas związany z ruchem pojazdów na drogach – dotyczy miejscowości 

położonych przy drogach o zwiększonym ruchu pojazdów zwłaszcza we wsiach: 
Karczowiska, Chróstnik, Gogołowice, Miłosna, Niemstów, Osiek, Krzeczyn Wielki          
i Krzeczyn Mały. 

 Hałas generowany przez wzmożony transport lokalny dotyczy zwłaszcza wsi: 
Składowice przy transporcie urobku z kopalni piasku i betoniarni, Miłoradzice hałas 
związany z transportem leśnym. 

4. Odpady nie są właściwie zagospodarowane, powstają dzikie wysypiska śmieci.
 Warsztat: powstawanie na obrzeżach miejscowości tak zwanych dzikich wysypisk 

śmieci; możliwość powstania niebezpiecznych odpadów azbestowych.
 Ankieta: Miroszowice: traktowanie naszej wsi jak jednego wielkiego wysypiska śmieci - 

składowisko Kłopotów, wysypiska śmieci we wsi oraz wywożenie na obrzeżach wsi        
i składowanie ziemi pobudowlanej (np.: nad rzeka, za hotelem Europa); odpady na 
terenach mniej uczęszczanych, w pobliżu miejscowości: leśne, drogi polne, drogi 
wewnętrzne; w Goli ludzie nie dbają o swoje otoczenie, walą i gromadzą śmieci gdzie 
popadnie; zły system odbioru odpadów; słaba dbałość mieszkańców o przyrodę 
(wywożenie odpadów w miejsca do tego nieprzystosowane); brak dbałości mieszkańców 
i swoje otoczenie, bo wyrzucają śmieci, nie tam gdzie należy.

5. Nierozpoznane zagrożenia środowiska związane z pobytem wojsk.
Problem zgłoszony przez mieszkańców Raszówki w czasie wizyty terenowej: po pobycie
wojsk radzieckich teren może być nadal skażony zwłaszcza ropopochodnymi, a także 
innymi odpadami. Wojska przy wycofywaniu się często ukrywały odpady pod 
powierzchnią ziemi.

Lokalny potencjał

 Duże 41% zalesienie gminy (mikroklimat, jakość powietrza, siedliska).
 Połudnowy-zachód gminy o urozmaiconym krajobrazie – mozaika lasów, łąk i stawów

(zachowanie  różnorodności  biologicznej  na  poziomie  krajobrazu,  jakość  życia,
mikroklimat).
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 Ważny  w  skali  ponadlokalnej  obszar  o  dużej  różnorodności  biologicznej  –  rezerwat
przyrody „Zimna Woda” i obszar Natura 2000 „Źródliska koło Zimniej Wody”.

 Zachowany starodrzew przy drogach i wewnątrz miejscowości, zwłaszcza w parkach i
przy  kościołach  (ochrona  różnorodności  biologicznej  –  gatunki  związane  ze
starodrzewiem, krajobraz).

 Możliwość  znacznego  zwiększenia  lokalnej  retencji  wodnej  dzięki  licznym stawom i
oczkom wodnym we wsiach, jak również położeniem niektórych wsi w dolinach cieków
(siedliska dla gatunków wodno-błotnych, mikroklimat, krajobraz).

Podsumowanie i rekomendacje

Obszary najbardziej zdegradowanych do rewitalizacji

Obszary o obniżonych standardach jakości powietrza
Lokalizacja  obszarów  o  obniżonych  standardach  jakości  powietrza,  obręby:  Karczowiska,
Chróstnik,  Gogołowice,  Miłosna,  Niemstów,  Osiek,  Miroszowice,  Raszówka,  Składowice,
Obora, Szklary Górne.
W ocenie  poziomów  substancji  w  powietrzu  oraz  wynikach  klasyfikacji  stref  województwa
dolnośląskiego za 2015 rok (WIOŚ, 2016) Gmina Lubin nie została sklasyfikowana jako teren o
przekroczonych normach jakości powietrza. Niemniej jednak zarówno mieszkańcy, jak i wyniki
pomiarów wskazują, że takie obszary można wyróżnić wzdłuż dróg wojewódzkich nr 3 i 36 i w
okolicy czynnych kopalń kruszyw (Obora, Szklary Górne, Składowice). Wykazują na to lokalne
przekroczenia  dopuszczalnych  stężeń  pyłów  zawieszonych  PM10  i  PM2,5,  arsenu,
benzo(a)pirenu  i  NO2.  Mieszkańcy  wskazywali  również  na  emisje  pyłowe  z  transportu
przewożącego  urobek  z  istniejących  kopalń  kruszyw  w  okolicach  Obory  i  Składowic.  W
okolicach Niemstowa i Gogołowic dochodzi dodatkowa uciążliwość w postaci odorów z ferm
kurzych. Dodatkowo wszystkie te miejscowości są w okresie zimowym dotknięte niską emisją z
palenisk domowych. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na jakość środowiska
przyrodniczego  jest  negatywny.  Pył  zawieszony6 jest  mieszaniną  cząstek  stałych  i  kropelek
cieczy  utrzymujących  się  w  powietrzu  i  może  zawierać  substancje  toksyczne  takie  jak
wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne  (m.in.  benzo(a)piren),  metale  ciężkie  oraz
dioksyny  i  furany.  Cząstki  te  różnią  się  wielkością,  składem  i  pochodzeniem,  które  mogą
docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, a drobne cząsteczki mogą przenikać przez ściany
naczyń krwionośnych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja
wystąpieniu chorób płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe
narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu
alergicznym  (astma,  egzema,  katar  sienny,  zapalenie  spojówek)  i  chorób  serca  (zwiększona
krzepliwość  krwi,  zaburzenia  rytmu),  a  także  zwiększać  podatność  na  infekcje  dróg
oddechowych.  Jak  wynika  z  raportów  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO),  długotrwałe
narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia.
Szacuje się (2000 r.),  że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego
powodu o ponad 8 miesięcy.  Krótkotrwała  ekspozycja  na wysokie  stężenia  pyłu  PM2,5 jest
równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego
i  krążenia  oraz  wzrost  ryzyka  nagłych  przypadków  wymagających  hospitalizacji.  „Większe
ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby

6 http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/slowniczek-pojec/ ;  
http://www.smog.imgw.pl/content/health
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cierpiące  na  choroby serca  i  płuc,  osoby starsze  i  dzieci  uważa  się  za  bardziej  podatne  na
szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek
fizyczny  powoduje,  że  oddychamy  szybciej  i  głębiej  wdychając  jednocześnie  więcej
szkodliwych cząstek.  W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu
zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji,  a nawet zgonu z powodu
chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu
zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej  zaporowej choroby płuc,  a także zmniejszeniu
sprawności i  wydolności  płuc.  Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać
objawy choroby płuc,  różnych  chorób o  podłożu  alergicznym  (astma,  egzema,  katar  sienny,
zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także
zwiększać  podatność  na  infekcje  dróg  oddechowych”  (cytat  z:
http://www.smog.imgw.pl/content/health).  
Nadmiar  związków arsenu w organizmie powoduje negatywne skutki zdrowotne.  Chroniczne
zatrucia,  do  których  dochodzi  na  skutek  przyjmowania  niewielkich  dawek przez  długi  czas,
arsenem mogą powodować problemy z układem oddechowym (perforacje przegrody nosowej,
ciągły  kaszel,  skrócenie  oddechu),  skórą  (zapalenie  skóry,  łuszczenie),  układem  krążenia
(arytmia serca, nadciśnienie,  niedokrwienie kończyn, uszkodzenie składników krwi), układem
nerwowym (drgawki, bóle głowy, halucynacje). Badania dowiodły, że arsen jest pierwiastkiem
mutagennym i kancerogennym (IARC-International Agency for Research on Cancer). Typowym
późnym objawem chronicznego zatrucia  arsenem jest  rak skóry i  okrężnicy.  Poza tym arsen
powoduje zwiększenie  podatności  na wady wrodzone u noworodków, obniżoną urodzeniową
masę  ciała  i  większy  współczynnik  poronień.  Opis  wpływu  arsenu  na  zdrowie  ze  strony
http://www.technologia-wody.pl/index.php?req=teoria&id=31.
Benzo(a)piren  (B(a)P)  –  przedstawiciel  wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych
(WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, ale dużą toksyczność przewlekłą, co
związane jest  z  jego zdolnością  kumulacji  w organizmie.  Jest  kancerogenem chemicznym,  a
mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA, przy czym działa
po aktywacji metabolicznej (źródło WIOŚ).

Obszary o obniżonych standardach jakości wód
Lokalizacja  obszarów o  obniżonych  standardach  jakości  wód,  obręby:  Bukowna,  Buczynka,
Lisiec, Raszowa Mała, Wiercień, Zimna Woda.
Wody w zlewni Kaczawy zostały ocenione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu według klasyfikacji fizyko-chemicznej poniżej potencjału dobrego i w IV klasie
pod względem oceny biologicznej. Jest to też fragment gminy o niepełnej kanalizacji sanitarnej,
co ma wpływ na jakość wód. Wody w tym rejonie mają też szczególne znaczenie z uwagi na
rozwiniętą gospodarkę rybacką na stawach.

Obszary zagrożone zmniejszeniem różnorodności biologicznej
Lokalizacja  obszarów o  obniżonych  standardach  jakości  wód,  obręby:  Buczynka,  Bukowna,
Chróstnik, Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn Mały, Księginice, Lisiec, Niemstów, Obora, Raszowa,
Raszowa Mała, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, Zimna Woda.
Miejscowości  posiadają  wewnątrz  wsi  lub  jej  okolicy,  obiekty  o  wysokich  walorach
przyrodniczych, czasami są nimi parki. Szybka urbanizacja, zmiany w środowisku prowadzą do
zaniku zróżnicowania  ekosystemów,  a poprzez  to do niekorzystnych  zmian w różnorodności
biologicznej. Konieczne są działania powstrzymujące niekorzystne tendencje.
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Obszar zagrożony zanieczyszczaniem środowiska z powodu pobytu wojsk radzieckich.
Lokalizacja  obszaru  zagrożonego  zanieczyszczaniem środowiska  z  powodu pobytu  wojsk  to
obręb Raszówka.
Obszar  zagrożony  pozostałościami  po  pobycie  wojsk  radzieckich.  Zagrożenie  zostało
niedostatecznie  rozpoznane,  zwłaszcza  zanieczyszczenie  gruntów  i  wód.  Wojska  radzieckie
przebywały  tu  kilkadziesiąt  lat  do  początku  lat  90  XX  wieku.  Konieczne  jest  rozpoznanie
zagrożeń i w wypadku potwierdzania zagrożenia podjęci odpowiednich działań.
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