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ZAWARTO OPRACOWANIA:
WPROWADZENIE DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA.

CZ I.
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
LUBA.

1. Uwarunkowania wynikajce z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i
uzbrojenia terenu.
2. Uwarunkowania wynikajce ze stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.
3. Uwarunkowania wynikajce ze stanu rodowiska.
3.1. Uwarunkowania przyrodnicze.
3.1.1. Połoenie geograficzne.
3.1.2. Klimat.
3.1.3. Geologia.
3.1.4. Szata rolinna.
3.1.5. Zwierzta.
3.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odrbnych.
3.2.1. Ochrona prawna wartoci przyrodniczych.
3.2.2. Gatunki rolin chronione i rzadkie.
3.2.3. Cenne siedliska przyrodnicze.
3.2.4. Ustanowione obszary chronione.
3.2.5. Gatunki chronione zwierzt.
3.2.6. Pomniki Przyrody.
3.2.7. Europejska sie ekologiczna NATURA 2000.
3.3. Struktura przyrodnicza miasta/system przyrodniczy miasta.
3.3.1. System przyrodniczy miasta.
3.3.2. Tereny zieleni urzdzonej i drzewa.
3.4. Krajobraz.
3.4.1. Wymogi ochrony krajobrazu.
3.4.2. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub okrelone
przez audyt krajobrazowy granice krajobrazów priorytetowych.
3.5. Rolna i lena przestrze przyrodnicza.
3.5.1. Gleby.
3.5.2. Lasy.
3.5.3. Zbiorowiska lene.
3.6. Zagroenia rodowiska i warunki ycia mieszkaców (zanieczyszczenia rodowiska
klimat akustyczny).
3.6.1. Rozwój miasta a zagroenia dla rodowiska.
3.6.2. Klimat akustyczny.
3.6.3. Promieniowanie jonizujace i niejonizujce.
3.6.4. Ryzyko wystpienia powanych awarii.
3.7. Zasoby wodne.
3.7.1. Wody podziemne.
3.7.2. Wody powierzchniowe.
3.8. Udokumentowane złoa kopalin i zasobów wód podziemnych (składowanie
dwutlenku wgla)
3.9. Tereny górnicze i obszary górnicze.
3.10. Ochrona przeciwpowodziowa.
3.11. Naturalne zagroenia geologiczne.
3.12. Zagroenia bezpieczestwa ludnoci i jej mienia.
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4. Uwarunkowania demograficzno-społeczne.
4.1. Demografia.
4.1.1 Stan i zmiany ludnociowe w latach 1995–2017.
4.1.2 Struktura ludnoci wg płci.
4.1.3 Ruch naturalny i wdrówkowy.
4.1.4 Struktura wieku ludnoci miasta.
4.2. Warunki i jako ycia mieszkaców, w tym ochrony ich zdrowia.
4.2.1 Mieszkalnictwo.
4.2.2 Placówki owiatowo-wychowawcze.
4.2.3 Dostpno usług ochrony zdrowia.
4.2.4 Dostpno usług placówek kultury.
4.2.5 Sport.
4.3. Rynek pracy i bezrobocie.
5. Stan systemów komunikacji i infrastruktury, w tym stopie uporzdkowania gospodarki
wodno-ciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami.
5.1. Układ drogowy.
5.2. Komunikacja kolejowa.
5.3. Publiczny transport zbiorowy.
5.4. Stan infrastruktury technicznej.
5.4.1 Infrastruktura komunalna.
5.4.2 Gospodarka ciekowa.
5.4.3 Gospodarka odpadami.
5.4.4 Sie ciepłownicza.
5.4.5 Elektroenergetyka.
5.4.6 Gazownictwo.
6. Dokumenty strategiczne i planistyczne.
7. Analiza SWOT – UWARUNKOWANIA.
CZ II.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA.
1. Cele polityki przestrzennej dla miasta Luba.
1.1. Istota polityki przestrzennej i podstawy jej formułowania.
1.1.1 Wizja rozwoju miasta / wizja przyszłoci miasta.
1.1.2 Cel strategiczny polityki przestrzennej.
1.1.3 Cele operacyjne.
2. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Luba.
2.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, w tym
wynikajce z audytu krajobrazowego.
2.1.1 Docelowe elementy struktury przestrzennej miasta.
2.1.2 Kierunki zmian i zasady kształtowania struktury przestrzennej miasta.
2.1.3 Zmiany przeznaczenia terenów zwizane s z deniem do ukształtowania /
realizacji przyjtej struktury przestrzennej obszaru miasta.
2.1.4 Audyt krajobrazowy.
2.2. Kierunki i wskaniki dotyczce zagospodarowania oraz uytkowania

terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny wyłczone
spod zabudowy
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4

Przeznaczenie i wskaniki zagospodarowania oraz uytkowania terenów.
Tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny wyłczone spod
zabudowy.
Granice obszarów, na których dopuszcza si rozmieszczenie urzdze
wytwarzajcych energi z odnawialnych ródeł energii o mocy
przekraczajcej 100 kW.
Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeday
powyej 2000 m2.
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2.2.5

3.

4.

5.

6.

7.

Obszary, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym.
2.2.6 Obszary, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponad lokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w
art. 48 ust. 1.
2.2.7 Obszary przestrzeni publicznych.
2.2.8 Tereny otwarte.
2.2.9 Obszary zdegradowane.
2.2.10 Granice terenów zamknitych i ich stref ochronnych.
2.2.11 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zalenoci od uwarunkowa
i potrzeb zagospodarowania wystpujcego w gminie.
Wdroenie polityki przestrzennej i kierunki działa.
3.1. Obszary wymagajce rehabilitacji.
3.2. Obszary wymagajce przekształce (przebudowy).
3.3. Obszary wymagajce rekultywacji i remediacji.
miejscowy plan
3.4. Obszary,
na których miasto zamierza sporzdzi
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagajce zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolne i nielene.
3.5. Obszary, dla których obowizkowe jest sporzdzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrbnych, w tym
obszary wymagajce przeprowadzenia scale i podziału nieruchomoci, a take
obszary przestrzeni publicznej.
Obszary oraz zasady ochrony rodowiska kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.
4.1. Elementy dziedzictwa kulturowego wymagajcego ochrony.
4.2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
4.3. Instrumenty polityki przestrzennej wobec dziedzictwa kulturowego i zabytków.
4.4. Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego.
4.5. Zasady ustalenia ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego – poprzez ustalenie stref ochrony konserwatorskiej.
4.6. Zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków.
4.7. Zabytki archeologiczne.
Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu,
w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.
5.1. Zasady ogólne.
5.2. Obszary cenne przyrodniczo.
5.3. Obszary i obiekty przyrody, chronione na podstawie przepisów odrbnych (ustawy
o ochronie przyrody).
5.4. Przestrzenny system przyrodniczy miasta.
5.5. Tereny zieleni urzdzonej, w tym zieleni o wartoci kulturowej.
5.6. Ochrona uzdrowisk.
5.7. Obszary szczególnego zagroenia przed powodzi oraz obszary osuwania si mas
ziemnych.
5.8. Obszary, dla których wyznacza si w złou kopaliny filar ochronny.
5.9. Tereny górnicze i obszary górnicze. Złoa kopalin.
5.10. Ochrona krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.
Kierunki rozwoju systemów komunikacji.
6.1. Układ drogowy.
6.2. System obsługi transportu zbiorowego.
6.3. Komunikacja kolejowa.
6.4. Zadania słuce realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.
7.1. Zaopatrzenie w wod.
7.2. Kanalizacja.
7.3. Gospodarka odpadami.

strona 4
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 4

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

7.4. Gospodarka cieplna.
7.5. Zaopatrzenie w energi elektryczn – elektroenergetyka.
7.6. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe.
7.7. Zaopatrzenie w gaz.
7.8. Sieci gazowe przesyłowe.
8. Uzasadnienie.
8.1. Podstawy zmiany studium i zakres aktualizacji.
8.2. Objanienie rozwiza.
8.3. Bilans terenów i zapotrzebowanie pod nowe tereny.
8.4. Synteza ustale studium.
GRAFICZNA:
CZ
− Załcznik nr 2 – rysunek studium: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
miasta Luba – uwarunkowania przestrzenne (skala 1:5000),
− Załcznik nr 3 – rysunek studium: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
miasta Luba – uwarunkowania rodowiskowe (skala 1:5000),
− Załcznik nr 4 – rysunek studium: Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
Luba (skala 1:5000).
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WPROWADZENIE DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA.
Podstawa opracowania.
Podstaw sporzdzenia zmiany studium jest uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Miasta
Luba z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luba.
Granice obszaru objtego zmian studium dotycz całego obszaru miasta w granicach
administracyjnych – zgodnie z załcznikiem do uchwały.
Niniejsze studium jest pełn aktualizacj dotychczas obowizujcego studium „Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania”, uchwalonego
uchwał Nr XIV/114/1999 Rady Miejskiej Lubania z dnia 30 listopada 1999 r.,
sporzdzonego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym), z
trzema wyodrbnionymi zmianami dla fragmentów miasta, opracowanymi w trybie ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstaw opracowania niniejszej zmiany studium jest ustawa z dnia z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945) i przepisy odrbne dotyczce zagospodarowania przestrzennego oraz materiały
planistyczne odnoszce si do obszaru miasta.
Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest zaktualizowanie polityki przestrzennej, w tym zweryfikowanie
zasad zagospodarowania terenów w obszarze miasta, wobec dezaktualizacji uwarunkowa
zagospodarowania
przestrzennego
(przestrzennych,
społeczno-gospodarczych
i
rodowiskowych), podstaw prawnych zwizanych z gospodark przestrzenn.
Aktualizacja polityki przestrzennej zwizana jest równie z ujawnionymi nowymi
potrzebami rozwojowymi miasta, wynikajcymi z dokumentów strategicznych miasta i
województwa dolnolskiego oraz ze zgłoszonych wniosków do aktualizacji aktów
planowania przestrzennego funkcjonujcych na obszarze miasta.
Zgodnie z opracowan „Analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
Luba” (Luba, marzec 2016 r.), obowizujce studium (w wersji podstawowej uchwalonej
uchwał Nr XIV/114/1999 Rady Miejskiej Lubania z dnia 30 listopada 1999 r. ze zmianami)
jest nieaktualne i wymaga zmiany (aktualizacji) w obszarze całego miasta.
W zasadniczym zakresie na dezaktualizacj studium wpłynły aktualne wymagania
dotyczce zasad sporzdzenia studium, szczególnie w wietle znowelizowanej ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1945 – w brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 9 padziernika 2015 r. o
rewitalizacji.
Rola i zadania Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowana
przestrzennego.
Ustalenia zawarte w studium, słuy bd koordynacji przestrzennej rozwiza zawartych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporzdzanych dla
poszczególnych czci miasta. Stanowi te bd wytyczne do ich sporzdzenia w zakresie
stosowania wymaga ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.
Studium stanowi bdzie istotne ródło informacji koordynacyjnych przy podejmowaniu
wszelkich innych działa operacyjnych. Zgromadzony w studium zasób informacji moe słuy
promocji miasta, sporzdzaniu programów gospodarczych i inwestycyjnych, opracowaniu ofert
inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, którzy zechc uczestniczy w rozwoju gospodarczym
miasta. Cz informacyjna Studium moe by podstaw dla budowy lokalnego systemu informacji
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przestrzennej, który bdzie pomocny w procesie zarzdzania miastem w warunkach rozwijajcej
si gospodarki rynkowej
Obowizek sporzdzenia studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w jej granicach administracyjnych nałoyła na samorzd ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zadaniem studium jest okrelenie polityki przestrzennej oraz ustalenie wyraajcych t
polityk ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy.
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
opracowaniem o charakterze strategicznym. Okrela polityk przestrzenn gminy,
kompleksowo odnoszc si do wszystkich istotnych problemów, zwizanych z gospodark
przestrzenn. Studium jest sporzdzane dla całego obszaru gminy i odnosi si do odległych
horyzontów czasowych. Na tle długotrwałej polityki przestrzennej samorzdu wyodrbnia
ramowo zakres działa krótko- i rednioterminowych. Wano studium nie wygasa
samoistnie – moe j znie jedynie odpowiednia uchwała rady gminy.
W studium, zgodnie z przepisami ustawy, uwzgldnia si uwarunkowania wynikajce z
rozpoznania stanu rodowiska i istniejcego zainwestowania, formułuje si cele, kierunki i
moliwoci rozwoju gminy – okrela si polityk gminy w zakresie gospodarki przestrzennej
jako wyraz woli rady gminy do realizacji strategicznych celów. W studium uwzgldnia si
równie uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej pastwa na obszarze gminy.
Dwie pierwsze warstwy studium maj warto bardziej trwał i długoterminow, warstwa
ostatnia – polityka moe zmienia si w okresach krótszych, w zalenoci od woli rady
gminy.
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest
aktem ustanawiajcym przepisy gminne. Nie ma mocy aktu powszechnie obowizujcego,
nie moe stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Jest jednak
merytoryczn podstaw dla opracowa miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które musz by zgodne z jego ustaleniami.
Studium spełnia wic rol podstawy merytorycznej przy sporzdzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego poprzez dokonanie generalnych rozstrzygni
dotyczcych kierunków rozwoju i zasad przekształce struktury funkcjonalno-przestrzennej
gminy.
Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, zawarte w studium jako
strategicznym opracowaniu długookresowym, pozwalaj na ich wykorzystywanie przy
konstruowaniu programów lokalnych (rozwoju infrastruktury technicznej, gospodarki
gruntami, itp.) i daj ponadto moliwo kierowania wniosków do programów wojewódzkich.
Zawarty w dokumentacji studium zasób informacji i sformułowana tu polityka
przestrzenna mog słuy promocji gminy oraz opracowywaniu ofert lokalizacyjnych dla
potencjalnych inwestorów, zachcajc ich do uczestnictwa w rozwoju gminy.
Dotychczasowe studium.
Dla obszaru miasta obowizuje „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lubania”, uchwalone uchwał Nr XIV/114/1999 Rady Miejskiej
Lubania z dnia 30 listopada 1999 r. (w trybie w trybie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym), a nastpnie czciowo zmieniane (w trybie ustawy z
dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w
obszarach, których zakres okrelaj nastpujce uchwały:
– uchwała Nr LIII/306/2010 Rady Miasta Luba z dnia 31 sierpnia 2010 r. – w zakresie
dotyczcym lokalizacji gazocigu wysokiego cinienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji
Jeleniów – Dziwiszów;
– uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Luba z dnia 4 padziernika 2011 r. – w zakresie
dotyczcym przebiegu obwodnicy zachodniej miasta i powikszenia terenów działalnoci
gospodarczej miasta;
– uchwała Nr LV/398/2014 Rady Miasta Luba z dnia 14 padziernika 2014 r. – w zakresie
dotyczcym terenów połoonych przy ul. Bazaltowej oraz Skalniczej (tereny aktywnoci
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gospodarczych z dopuszczeniem instalacji do produkcji energii z odnawialnych ródeł
energii o mocy przekraczajcej 100 kW – ogniw fotowoltaicznych).
Podstawowe materiały planistyczne – podstawy merytoryczne sporzdzenia
zmiany studium.
Podstaw weryfikacji studium s nastpujce materiały planistyczne:
• Opracowania strategiczne wice si z obszarem miasta:
– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
– Strategia Rozwoju Województwa Dolnolskiego 2020, Urzd Marszałkowski
Województwa Dolnolskiego, www.dolnyslask.pl;
– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego –
Perspektywa 2020;
– Strategia Rozwoju Miasta Luba 2015 – 2025 – przyjta uchwał Nr VII/32/2015
Rady Miasta Luba z dnia 28 kwietnia 2015 r.;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luba (Luba, marzec 2016 r. – opr. AT
Group SA) – przyjta uchwał Nr 137/2016 Rady Miasta Luba z dnia 9 marca
2016 r.
• Opracowania dotyczce polityki przestrzennej:
– Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Luba (Luba, 2016 r.) –
uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miasta Luba z dnia 31 maja 2016 r.;
– Opracowanie ekofizjograficzne – podstawowe miasta Luba (Luba, 2015 r.);
– Gminna Ewidencja Zabytków, 2015 r.;
– Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Luba (Luba, 2005 r.) – uchwała Nr XLII/317/2006
Rady Miasta Luba z dnia 31 stycznia 2006 r.;
– wyznaczone w trybie przepisów ustawy Prawo wodne na mapach zagroenia
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego obszary szczególnego zagroenia
powodzi;
– zaktualizowane dane dotyczce udokumentowanych złó kopalin, okrelonych w
portalu MIDAS PIG;
– wnioski instytucji i organów administracji rzdowej.
• Plany miejscowe obowizujce na obszarze miasta.
• Wykaz planów miejscowych zawiera ponisze zestawienie:

1

Nr
mpzp/
zmiany
wg SIP
2

1

01

2

13

Lp

3

4

02

06

Tytuł opracowania
3
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla
mieszkaniowego połoonego przy
ul. Głównej w Lubaniu
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w
Lubaniu
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
północno-zachodniej cz ci miasta
Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba, dla
terenu oznaczonego symbolem 2KS2

Uchwała

Publikacja

4
Uchwała Nr
XLIII/369/2002
z 26.02.2002 r.

5
Dz. U. Woj. Doln.
z 25.04.2003 r.,
Nr 48, poz. 1109

Uchwała Nr
XVIII/139/2012
z 31.01.2012 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 08.03.2012 r.,
poz. 984

Uchwała Nr
XXXVIII/286/2005
z 27.09.2005 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 06.12.2005 r.,
Nr 243, poz. 3803

Uchwała Nr
LIII/311/2010
z 31.08.2010 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 30.09.2010 r.,
Nr 182, poz. 2748
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1

2

5

07

6

10

7

12

8

14

9

15
157

10

11

16

21

12

23

13

24

14

28
281
282
283

15

32

16

34

17

03

18

08
084

3
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba, dla
terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu obwodnicy
zachodniej miasta Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu
(Lubamet)
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba dla terenu
przy ul. Słowackiego
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego przy ul. Papiea Jana
Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu
obwodnicy zachodniej miasta Luba
zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba – terenu
przy ulicy Łokietka
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w rejonie ulicy Armii
Krajowej w Lubaniu
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
zachodniej cz ci miasta Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w zachodniej czci
miasta Luba

4
Uchwała Nr
LIII/308/2010
z 31.08.2010 r.

5
Dz. U. Woj. Doln.
z 08.10.2010 r.,
Nr 188, poz. 2789

Uchwała Nr
LIII/307/2010
z 31.08.2010 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 23.11.2010 r.,
Nr 218, poz. 3493

Uchwała Nr
XIV/93/2011
z 04.11.2011 r.
Uchwała Nr
XVI/115/2011
z 29.11.2011 r.
Uchwała Nr
XVIII/140/2012
z 31.01.2012 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 06.12.2011 r.,
Nr 249, poz. 4474
Dz. U. Woj. Doln.
z 29.02.2012 r.,
poz. 858
Dz. U. Woj. Doln.
z 08.03.2012 r.,
poz. 985

Uchwała Nr
XVI/116/2011
z 29.11.2011 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 10.02.2012 r.,
poz. 581

Uchwała Nr
LVII/405/2014
z 28.10.2014 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 31.10.2014 r.,
poz. 4508

Uchwała Nr
VIII/34/2015
z 26.05.2015 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 01.06.2015 r.,
poz. 2415

Uchwała Nr
XXIV/173/2016
z 30.08.2016 r.
Uchwała Nr
XXVI/186/2016
z 25.10.2016 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 09.09.2016 r.,
poz. 4156
Dz. U. Woj. Doln.
z 02.11.2016 r.,
poz. 4840

Uchwała Nr
XLIV/305/2018
z 30.01.2018 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 05.02.2018 r.,
poz. 560

Uchwała Nr
LI/372/2018
z 19.09.2018 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 26.09.2018 r.,
poz. 4639

Uchwała Nr
XXXVIII/285/2005
z 27.09.2005 r.
Uchwała Nr
LIII/309/2010
z 31.08.2010 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 06.12.2005 r.,
Nr 243, poz. 3802
Dz. U. Woj. Doln.
z 08.10.2010 r.,
Nr 188, poz. 2790
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3
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
ródmie ciu miasta Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w ródmieciu miasta
Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w ródmieciu miasta
Luba dla terenu przy ul. Bankowej
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Luba dla terenu połoonego przy
ul. Skalniczej
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w ródmieciu miasta
Luba – terenu przy ulicy Mickiewicza
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru Parku Kamienna
Góra w Lubaniu
zmiana miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w ródmieciu miasta
Luba – terenu przy ulicy Dbrowskiego

4
Uchwała Nr
XXXVIII/284/2005
z 27.09.2005 r.
Uchwała Nr
LIII/310/2010
z 31.08.2010 r.

5
Dz. U. Woj. Doln.
z 06.12.2005 r.,
Nr 243, poz. 3801
Dz. U. Woj. Doln.
z 08.10.2010 r.,
Nr 188, poz. 2791

Uchwała Nr
LIII/386/2014
z 26.08.2014 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 08.09.2014 r.,
poz. 3709

Uchwała Nr
LVI/400/2014
z 17.10.2014 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 17.10.2014 r.,
poz. 4386

Uchwała Nr
XXIV/172/2016
z 30.08.2016 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 09.09.2016 r.,
poz. 4155

Uchwała Nr
XXVI/185/2016
z 25.10.2016 r.
Uchwała Nr
XLIX/353/2018
z 26.06.2018 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 14.11.2016 r.,
poz. 5097
Dz. U. Woj. Doln.
z 03.07.2018 r.,
poz. 3361

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego w
południowej cz ci miasta Luba
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w południowej czci
miasta Luba dla terenu połoonego przy
ul. Bazaltowej
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Luba dla terenu połoonego przy
ul. Skalniczej
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego w południowej czci
miasta Luba dla terenu połoonego przy
ul. Bazaltowej

Uchwała Nr
XLVI/351/2006
z 30.05.2006 r.
Uchwała Nr
LVI/399/2014
z 15.10.2014 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 26.07.2006 r.,
Nr 151, poz. 2385
Dz. U. Woj. Doln.
z 17.10.2014 r.,
poz. 4385

Uchwała Nr
LVI/400/2014
z 17.10.2014 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 17.10.2014 r.,
poz. 4386

Uchwała Nr
XXIV/171/2016
z 30.08.2016 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 09.09.2016 r.,
poz. 4154

miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr
przestrzennego dla gazocigu
V/28/2011
wysokiego ci nienia DN 500 MOP
z 22.02.2011 r.
8,4 MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów, na
obszarze miasta Luba

Dz. U. Woj. Doln.
z 07.04.2011 r.,
Nr 74, poz. 1126
Rozstrzygnicie
nadzorcze nr NKN.4131.241.2011.JB6
z 01.04.2011 r.
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3
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoonego
wzdłu rzeki Kwisy
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Luba dla terenów
wzdłu rzeki Kwisy
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego wzdłu rzeki Kwisy
terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego wzdłu rzeki Kwisy –
terenu przy ulicy Jeleniogórskiej
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoonego wzdłu rzeki Kwisy –
terenu przy ulicy Mostowej w Lubaniu

4
Uchwała Nr
XVII/131/2011
z 20.12.2011 r.
Uchwała Nr
LVII/404/2014
z 28.10.2014 r.
Uchwała Nr
XXVI/184/2016
z 25.10.2014 r.

5
Dz. U. Woj. Doln.
z 18.04.2012 r.,
poz. 1443
Dz. U. Woj. Doln.
z 31.10.2014 r.,
poz. 4507
Dz. U. Woj. Doln.
z 02.11.2016 r.,
poz. 4839

Uchwała Nr
XXXVIII/259/2017
z 19.09.2017 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 27.09.2017 r.,
poz. 3959

Uchwała Nr
XL/264/2017
z 26.09.2017 r.

Dz. U. Woj. Doln.
z 02.10.2017 r.,
poz. 3992

Obecnie trwaj prace planistyczne, dotyczce:
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego centrum miasta
w Lubaniu;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luba dla terenu
połoonego przy ul. Skalniczej;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego
wzdłu rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Róanej w Lubaniu;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w
ródmieciu miasta Luba – terenów przy ulicy Mickiewicza, Dbrowskiego, Parkowej i
Łkowej;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w
północno-zachodniej czci miasta Luba.
Zawarto studium.
Opracowanie obejmuje:
– tekst studium: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Luba;
– rysunek studium: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Luba –
uwarunkowania przestrzenne (skala 1:5000);
– rysunek studium: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Luba –
uwarunkowania rodowiskowe (skala 1:5000);
– rysunek studium: Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba (skala
1:5000).
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Podstawowa charakterystyka miasta.
Połoenie

Po wdroeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku, gmina miejska Luba
wchodzi w skład województwa dolnolskiego oraz powiatu lubaskiego.
Miasto połoone jest w zachodniej czci województwa dolnolskiego, na skrzyowaniu wanych
szlaków komunikacyjnych, prowadzcych ze Zgorzelca do Jeleniej Góry oraz z Miłoszowa i
Lenej do Nowogrodca i Bolesławca.
Miasto jest dobrze skomunikowane z otoczeniem. W bliskim ssiedztwie przebiega autostrada
A4 z wzłem autostradowym powizanym z drog Nr 297 prowadzc z Iłowej poprzez Wgliniec
do Lubania. W przewaajcej czci miasto graniczy z gmin wiejsk Luba, od zachodu z gmin
Siekierczyn i od południowego zachodu na niewielkim odcinku z gmin Platerówka.
Przejcia graniczne z Niemcami w Zgorzelcu i Jdrzychowicach oddalone s od miasta o
20 km i 22 km, a z Czechami w Miłoszowie i Zawidowie o 15 km i 22 km.
Podstawowe dane o mie cie.
Miasto Luba stanowi samodzieln jednostk administracji samorzdowej stopnia
podstawowego – Gmin Miejsk Luba, połoon w powiecie lubaskim, na skrzyowaniu
wanych szlaków komunikacyjnych.
Charakterystyczne cechy i dane odnoszce si do istniejcego stanu zagospodarowania
okrela ponisze zestawienie:
•

powierzchnia terenu – 1612 ha;

•

liczba ludnoci – 21318;

•

funkcje i aktywnoci miasta:
a) mieszkalnictwo,
b) obsługa mieszkaców w zakresie usług publicznych,
c) usługi komercyjne (w tym obsługa lokalnego ruchu transgranicznego),
d) produkcja przemysłowa, budownictwo i transport;

•

liczba mieszka – 8405;

•

wskanik zamieszkiwania – 2,54 osoby/1mieszkanie,
– 0,71 osoby/1 izb;

•

wartoci historyczno-kulturowe:
a) zabytkowy układ urbanistyczny miasta wpisany do rejestru zabytków (nr rej. 607/295
z dnia 4 kwietnia 1953 r.) obejmujcy układ redniowieczny Starego Miasta (wpisany
do rejestru zabytków nr rej. A/1804/377 z dnia 25 listopada 1956 r.) i układ miasta z
XIX i XX w.,
b) zespoły kocielne,
c) obiekty wpisane do rejestru zabytków i obiekty ujte w Gminnej Ewidencji Zabytków;

•

wartoci przyrodnicze:
− uytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy”, o powierzchni ok.11,51 ha,
− załoenia zieleni urzdzonej, w tym załoenia o wartoci kulturowej,
− pomniki przyrody oywionej i nieoywionej,
− historycznie ukształtowany teren ródmiecia z fragmentarycznie zachowanymi
plantami i skwerami,
− załoenia parkowe,
− stanowiska rolin i zwierzt chronionych;

•

główne obiekty usług publicznych:
a) 3 przedszkola publiczne, 1 niepubliczne i 2 prywatne,
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b)
c)
d)
e)
f)

4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja, 3 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych,
Łuyckie Centrum Medyczne, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
Młodzieowy Dom Kultury, Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne,
Urzd Miasta,
hala sportowa, kryta pływalnia „Laguna”, stadion Kartingi, stadion sportowy, kort
tenisowy ziemny.

•

główne elementy komunikacji:
a) droga krajowa Nr 30,
b) drogi wojewódzkie – DW296, DW393, DW357,
c) drogi powiatowe – nr 2422D, nr 2331D, nr 2273D, nr 2430D, nr 2431D, nr 2432D,
nr 2433D,
d) linia kolejowa Nr 344 o znaczeniu midzynarodowym;

•

główne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej:
a) oczyszczalnia cieków i urzdzenia kanalizacyjne,
b) lokalne kotłownie osiedlowe.

Rys historyczny rozwoju miasta.
Miasto połoone jest na Pogórzu Izerskim w historycznym obszarze Górnych Łuyc, na
pograniczu ze lskiem – w miejscu osady serbsko-łuyckiej z VII wieku.
Lokacja miasta (jako osady handlowo-rzemielniczo-celnej) nastpiła prawdopodobnie w
I poł. XIII wieku – na trasie dwóch krzyujcych si traktów. Układ kompozycyjny załoenia
stanowił układ szachownicowy z kwadratowym rynkiem i czterema głównymi ulicami
zakoczonymi bramami (Zgorzeleck, Brack, Mikołajsk i Nowogrodzk). Z bramami
zwizane były przedmiecia: Zgorzeleckie, Brackie, Mikołajskie, a od strony Bramy
Nowogrodzkiej tzw. Półwie. Z miastem ssiadowały wsie: Stary Luba (ul. Łuycka –
Starolubaska), Uniegoszcz, Ksiginki.
Lokacja i rozwój miasta okrelały warunki naturalne i uwarunkowania historyczne, w
szczelnoci zwizane z:
– warunkami wynikajcymi z połoenia w dolinie rzeki Kwisy, jak i w obszarze pogranicza,
atrakcyjnym pod wzgldem gospodarczym;
– przebiegiem szlaków komunikacyjnych i handlowych – w tym historycznych, takich jak
trakt solny, droga frankijska, szlak Via Regia; obecnie zwizanych z drog krajow nr 30 i
autostrad A4;
– wpływami kultury łuyckiej, lskiej, czeskiej, saksoskiej i niemieckiej, a po 1945 r., z
przejciem miasta przez Polsk i procesem jego zasiedlenia przez ludno napływow z
innych obszarów, w tym z dawnych terenów wschodnich przedwojennej Polski.
Pocztkowo rozwój miasta zwizany był z funkcjami handlowymi, rzemielniczymi i
celnymi.
W okresie od 1346 r. do 1815 r. miasto wchodziło w skład Zwizku Szeciu Miast
Łuyckich, powołanego w celach obronnych.
Przechodzc z rk czeskich i saksoskich – w 1815 r., na mocy traktatu wiedeskiego,
staje si miastem pruskim, a nastpnie (1871 r.) niemieckim (Lauban).
Istotnym dla rozwoju miasta był te okres XIX i XX wieku.
Działania gospodarcze i rozbudowa miasta – poprzez zabudow przedmie, jak i
zaanektowanie czci układów wiejskich (wsi Uniegoszcz, Półwie, Stary Luba, Ksiginki) –
obejmowały:
– budow zakładów przemysłowych: ceramicznych, warsztatów kolejowych, przdzalni i
zakładów płócienniczych (rejon ulic: Przemysłowej, Włókienniczej, Armii Krajowej);
– budow linii kolejowej (1865 r. – 1866 r.);
– likwidacj fortyfikacji (po 1850 r.) i budow promenady w miejscu fosy (1870 r.);
– budowa sieci gazowej i kanalizacji;
– zagospodarowanie wzgórza Kamienna Góra na cele parkowe i rekreacyjne, z budow
Domu Górskiego (1824 r.);
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planow (na mocy dokumentów regulacyjnych i w sposób zorganizowany) rozbudow
miasta w kierunku północnym, zachodnim i południowym w formie komponowanych
zespołów budowlanych z udziałem: cigów kamienic czynszowych, koloni domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych, zespołów willi miejskich, obiektów publicznych
(Szpital, Starosto Powiatowe, koszary, budynki szkół).
Natomiast w okresie przedwojennym zrealizowano (w sposób zorganizowany z udziałem
funduszy publicznych i spółdzielczych) zespoły mieszkaniowe o jednorodnej formie
architektonicznej. Do wyróniajcych si zespołów nadzy zaliczy:
– zespół urbanistyczny przy ul. Parkowej, Gajowej i Polnej;
– osiedla domów jednorodzinnych przy ulicach: Górniczej, Reja, Klasztornej oraz Miłej i
Pawiej.
W wyniku działa wojennych w 1945 r. miasto zostało znacznie zniszczone (w niektórych
rejonach – Stare Miasto, Przedmiecie Mikołajewskie i Nowogrodzkie w 60 % – 70 %), a
podjta odbudowa, szczególnie w czci Starego Miasta, realizowana była w opozycji do
wartoci zabytkowych i urbanistycznych miasta, z zastosowaniem zasad urbanistyki
modernizmu, głównie poprzez budow wolnostojcych bloków mieszkaniowych.
Zlikwidowano te przedmiecie Mikołajewskie i zwizany z nim układ urbanistyczny.
Włczono jednoczenie wie Ksiginki i Uniegoszcz.
Najwaniejszymi nowymi elementami w układzie przestrzennym miasta – zrealizowanymi
po wojnie wiatowej –s:
– osiedle wielorodzinne przy ulicy Kazimierza Wielkiego – Łokietka (osiedle Piast),
– osiedla domów jednorodzinnych – w rejonie ulicy Pogodnej i Kwiatowej (osiedle Willowe),
w rejonie ulicy Osiedle Fabryczne, Warneczyka i Agatowej oraz w rejonie Harcerskiej
Góry i ulicy Polnej,
– szkoły przy ulicy Rybackiej i przy ulicy Kopernika,
– obwodnica w cigu drogi krajowej nr 30,
– uzupełnienia zabudowy w rejonie ulic Warszawskiej i Rybackiej,
– zespół szpitala,
– uzupełnienia zabudowy osiedlowej w rejonie Ksiginek (rejon ulicy Kociuszki).
Do istotnych w skali miasta przedsiwzi naley zaliczy odbudow Starego Miasta na
zasadach rekonstrukcji historycznego (redniowiecznego) układu urbanistycznego głównie
poprzez budow – w miejscu nieistniejcej zabudowy zabytkowej – nowych kamienic
mieszkalno-usługowych, ukształtowanych z uwzgldnieniem przekazów ikonograficznych
wyburzonej zabudowy.
Działania inwestycyjne majce na celu zrewitalizowanie obszaru Starego Miasta, poprzez
przywrócenie mu wartoci przestrzennych i kulturowych oraz funkcji centrum miasta (miejsca
o duym potencjale gospodarczym), s w toku.
W chwili obecnej podejmowane s dalsze działania urbanistyczne zmierzajce do
przebudowy i rewitalizacji historycznie ukształtowanych najwaniejszych obszarów miasta.
Równoczenie podejmowane s działania zwizane z ekspansj przestrzenn i rozbudow
miasta – z jednoczesnym wykreowaniem / poszukiwaniem nowego czynnika rozwoju
gospodarczego, wynikajcego, zarówno z uwarunkowa zewntrznych i połoenia miasta,
jak i z uwarunkowa wewntrznych.
–

strona 14
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 14

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

CZ I.
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBA.
1. Uwarunkowania wynikajce z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
Podstawowe uwarunkowania.
Ukształtowana, w dotychczasowym (trwajcym od czasów redniowiecza) rozwoju
przestrzennym, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta jest wyrazem zmieniajcych si
uwarunkowa, zarówno okrelonymi okolicznociami i warunkami rodowiskowymi, jak i
urbanistyczno-technicznymi.
Uwarunkowania te stanowi, zarówno bariery rozwojowe (ramy rozwojowe), jak i okolicznoci
sprzyjajce funkcjonowaniu i rozwojowi struktur przestrzennych.
Barierami tworzcymi naturalne ramy dla rozwoju układu urbanistycznego miasta s m. in.:
dolina rzeki Kwisy oraz Siekierki, złoa kopalin (bazaltu) – połoone w południowo-wschodniej
czci miasta, rzeba terenu o ukształtowaniu wykluczajcym zabudow, walory przyrodnicze
naturalnie ukształtowanych terenów (w tym kompleks parkowy Kamiennej Góry i inne tereny cenne
przyrodniczo) oraz elementy infrastruktury (budowle infrastruktury technicznej i drogowej).
Szczególnymi barierami w realizacji układu kompozycyjnego i kształtowania krajobrazu
kulturowego miasta okazały si takie elementy jak: tereny kolejowe (budowle inynieryjne), strefy
przebiegów przesyłowych sieci infrastruktury technicznej, cigi drogowe.
Jednoczenie powysze elementy infrastruktury stanowi okolicznoci i podstawy do
funkcjonowania społeczno-gospodarczego miasta, jednoczenie staj si atutami na rzecz
identyfikacji przyszłych dla miasta czynników miastotwórczych.
Uwzgldnienie i wywaenie znaczenia powyszych okolicznoci powinno stanowi podstawow
przesłank okrelenia zasad rozwoju przestrzennego miasta.
Struktura przestrzenna miasta i zakres przeznacze terenów.
Aktualn struktur przestrzenn miasta okrelaj nastpujce jej elementy:
– Historyczne centrum miasta – Stare Miasto. Układ ukształtowany na bazie miasta
lokacyjnego z XIII wieku. Przeznaczenia terenów obejmuj: zabudow usługow,
zabudow mieszkaniow i zabudow mieszkaniowo-usługow.
– Zespoły zabudowy ródmiejskiej (z przewag zabudowy z okresu XIX i pocz. XX wieku –
wymagajcej ochrony konserwatorskiej). Obszar dominujcy w przestrzeni miasta,
wielofunkcyjny. Przeznaczenia terenów obejmuj: zabudow usługow (istotn dla sfery
publicznej), zabudow mieszkaniow (jednorodzinn i wielorodzinn), zabudow
mieszkaniowo-usługow, w czci zabudow produkcyjn, bazy, składy i obiekty obsługi
komunikacji – stanowicy obszar dawnych przedmie: Zgorzeleckiego, Mikołajskiego,
Brackiego, Górno – Starolubaskiego, jak i terenów w rejonie ulic Warszawskiej i
Robotniczej.
– Obszar zabudowy przemysłowej o wartociach kulturowych z obszarem dworca
kolejowego (obszar dawnych warsztatów i zakładów kolejowych, zakładów naprawy
taboru kolejowego). Obszar stanowi wyróniajcy si element w strukturze przestrzennej
miasta – jako terenami kolejowymi i terenami poprzemysłowymi – z aktualnym
przeznaczeniem dotyczcym nowej działalnoci gospodarczej (K-GSSE).
– Zespoły zabudowy mieszkaniowej o szczególnych wartociach kulturowych – stanowice
jednorodne pod wzgldem architektonicznym i urbanistycznym zespoły zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz czciowo wielorodzinnej.
– Obszary wielofunkcyjnego zainwestowania miejskiego o charakterze zabudowy
rozproszonej – ukształtowane na bazie dawnych układów wiejskich stanowi historyczne

strona 15
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 15

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

–

–

–

–

układy ruralistyczne. Obszary peryferyjne, wielofunkcyjne z przeznaczeniem terenów,
obejmujcym: zabudow mieszkaniow jednorodzinn (jako dominujc), zabudow
usługow oraz w czci zabudow zagrodow, produkcyjn (w tym bazy, składy) i
obiekty obsługi komunikacji.
Zespoły zabudowy mieszkaniowej – współczesne, zrealizowane w okresie powojennym
(w tym osiedle Piast) oraz zespoły mieszkaniowe w ródmiejskiej czci miasta (w tym w
rejonie ul. Warszawskiej i ul. Hutniczej) i w północnej czci miasta (jako jednorodzinne).
Przeznaczenia terenów obejmuj zabudow mieszkaniow wielorodzinn, zabudow
mieszkaniow jednorodzinn, zabudow usługow (w tym usługi publiczne), w czci
bazy, składy i obiekty obsługi komunikacji.
Obszary zabudowy usługowej – jako głównie obiekty wolnostojce, w wikszoci
zlokalizowane w okresie intensywnego rozwoju urbanistycznego w XIX i na pocz. XX
wieku, czciowo w okresie powojennym. Przeznaczenie terenów zwizane jest z
zabudow usługow o funkcjach publicznych.
Waniejsze zespoły zabudowy usługowo-produkcyjnej. Stanowi wyraz rozwijajcej si
współczenie aktywnoci gospodarczej w miecie. Przeznaczenia terenów obejmuj
zabudow produkcyjn, bazy, składy i obiekty obsługi komunikacji oraz zabudow
usługow o charakterze komercyjnym.
Tereny zieleni urzdzonej (kulturowe układy zieleni) – integralnie zwizane z
ukształtowan struktur przestrzenn terenów zabudowanych. Do najwaniejszym
układów zieleni naley Park na Kamiennej Górze, parki i skwery w ródmieciu oraz
cmentarze.

Poza struktur terenów zabudowanych, w obszarze miasta wystpuj:
– tereny rolnicze,
– lasy,
– tereny, na których prowadzona jest działalno górnicza, polegajca na odkrywkowym
wydobywaniu bazaltu ze złoa,
– tereny powojskowe,
– tereny zieleni zwizane z dolinami rzeki Kwisy i Siekierki, w tym obszary szczególnego
zagroenia powodzi,
– tereny zieleni doliny Gozdnicy, objte ochron w formie uytku ekologicznego.
Stan uzbrojenia miasta.
Miasto posiada pełne uzbrojenie w zakresie sieci wodocigowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej (elektroenergetyka i gazownictwo) oraz ciepłownictwa – w znacznym stopniu
rozwinity celem zaopatrzenia w ciepło ródmiejskie i mieszkaniowe (zabudowy wielorodzinnej)
obszary miasta.
Uporzdkowana jest te gospodarka odpadami, funkcjonujca w oparciu o Centrum Utylizacji
Odpadów Gmin Łuyckich (Regionaln Instalacj Przetwarzania Odpadów Komunalnych).
Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.
Układ urbanistyczny miasta jest dobrze i w pełni wykształconym układem zabudowy miejskiej
charakterystycznym dla procesów kształtowania si miast europejskich w okresie od XIX wieku do
czasów obecnych, zawierajcym – usytuowane we właciwym kompozycyjnym układzie i z
zachowaniem właciwej hierarchii tego układu – elementami składowymi pełnego miasta.
S to w szczególnoci:
– Stare Miasto – jako centrum miasta i zwornik (dominanta) układu urbanistycznego.
– Układ ródmiejski zwartej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze, ze zlokalizowanymi w jego
obrbie licznymi obiektami usługowymi – uytecznoci publicznej (o szczególnym znaczeniu dla
sfery publicznej), przewanie jako wolnostojce.
– Układy urbanistyczne zieleni integralnie zwizane z ukształtowan struktur przestrzenn
terenów zabudowanych.
– Układy zabudowy mieszkaniowej – o intensywnym sposobie zagospodarowania
przestrzenni.
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Koncentracje obiektów przemysłowych i szeroko pojtej działalnoci gospodarczej –
komercyjnej, w tym obszary poprzemysłowe.
Układy peryferyjne – ekstensywnie wykorzystujce przestrze, o wielofunkcyjnym charakterze
zabudowy, czsto z reliktami funkcji rolniczych.
Układy komunikacyjne – drogowe i kolejowe.

Czynnikiem szczególnym, okrelajcym obecny stan ładu przestrzennego miasta, były
zniszczenia II drugiej wojny wiatowej i powojenna odbudowa najbardziej zniszczonych jego
elementów.
Równie zmiany w zagospodarowaniu i uytkowaniu terenów, wynikajce z przeobraenia sfery
miedzy
innymi
terenami
poprzemysłowymi
–
gospodarczej
miasta,
skutkujce
niezagospodarowanymi i opuszczonymi, a take procesy zwizane z wyludnianiem si niektórych
terenów, słab kondycj ekonomiczn mieszkaców i przedsibiorstw oraz dekapitalizacj
zabudowy.
Okrelajc problemy lub negatywne zjawiska dotyczce stanu ładu przestrzennego, wskaza
naley na nastpujce obszary:
– Obszary Starego Miasta i ródmiecia okrelone historycznymi i zabytkowymi układami
wskazanymi do ochrony konserwatorskiej (dawne przedmiecia: Zgorzeleckie, Mikołajskie,
Brackie) – charakteryzujce si znacznym stopniem degradacji przestrzennej w wyniku podjtej
po wojnie odbudowy, realizowanej w opozycji do wartoci zabytkowych i urbanistycznych
tych układów, w szczególnoci poprzez zastosowanie zasad urbanistyki modernizmu i
budow zabudowy o charakterze nie odpowiadajcym lokalizacji w obszarze
zabytkowym (niewłaciwej do rekonstrukcji zabytkowego układu zabudowy), w tym
wolnostojcych bloków mieszkaniowych. Do niekorzystnych zmian przyczyniły si
równie realizacje dróg (ul. Warszawska i ul. Rybacka) i niektórych obiektów usługowych.
Zjawisko degradacji pogłbione zostało ostatnio osłabieniem gospodarczym obszaru i
zanikiem niektórych form działalnoci gospodarczej, charakterystycznej dla obszarów
ródmiejskich.
– Obszar w rejonie ul. Zawidowskiej zwizany z terenem poszpitalnym (cz dawnego
przedmiecia Górno-Starolubaskiego) – charakteryzujcy si złym stanem technicznym
zabudowy, dekapitalizacj techniczn oraz obiektami opuszczonymi i nieuytkowanymi.
– Obszar wzgórza Kamienna Góra (obejmujcego tereny parku Kamienna Góra i tereny
rekreacyjne) – obszar zwizany z konfliktami funkcjonalnymi i technicznymi oraz
ograniczeniami dla funkcji sportu i rekreacji wynikajcymi z utworzenia terenów
górniczych i ograniczeniami w uytkowaniu terenów (w zwizku z wydobywaniem kopalin
ze złoa bazaltu „Józef” i „Ksiginki”) oraz przebiegu linii elektroenergetycznych
wysokiego napicia. W zagospodarowaniu wystpuj elementy niewłaciwego
zagospodarowania i uytkowania terenu jako niedostosowane do kulturowego charakteru
załoenia parkowego: ogrody działkowe – czsto czciowo opuszczone, tereny
powojskowe – popoligonowe, tereny zieleni nieurzdzonej i niezagospodarowane,
obiekty infrastruktury technicznej ukształtowane w sposób niewłaciwy do walorów
krajobrazowych obszaru parku.
– Obszar przemysłowy przy ul. Gazowej, obecnie objte KSSE Małej Przedsibiorczoci –
charakteryzujcy si złym stanem technicznym zabudowy, dekapitalizacj techniczn
oraz obiektami opuszczonymi i nieuytkowanymi. Wystpuje równoczenie zjawisko
niewłaciwego wykorzystania obiektów zabytkowych (niewłaciwe uytkowanie
budynków zabytkowych i niedostosowanie ich funkcji do wartoci zabytkowych).
– Obszary lokalizacji obiektów przemysłowych i szeroko pojtej działalnoci gospodarczej
– komercyjnej (w rejonie ulic Kopernika – Fabryczna, ulic Młynarska – Rybacka)
charakteryzujce si nisk jakoci zagospodarowania przestrzennego i rozwiza
architektonicznych, konfliktami przestrzennymi oraz brakiem właciwej obsługi
komunikacyjnej.
– Obszar połoony w południowej czci miasta obejmujcy tereny odkrywkowej
działalnoci górniczej, prowadzonej na złoach bazaltu „Józef” i „Ksiginki”.
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Wymogi ładu przestrzennego zwizane s z potrzeb wydobycia w polityce przestrzennej
(w studium i w planach miejscowych) elementów kompozycji urbanistycznej miasta, o których
mowa w przedstawionej wyej strukturze przestrzennej miasta, z podstawowym podziałem na
obszary miasta zabudowane i obszary terenów otwartych. Jednoczenie z okreleniem zasad
rozwoju wyodrbnionych struktur przestrzennych zmierzajcych do: przywrócenia / zachowania
zwartoci ich zagospodarowania przestrzennego (w stopniu zrónicowanym w zalenoci od
połoenia i roli w kompozycji miasta), uczytelniania zasad kompozycyjnych ze szczególnym
uwzgldnieniem przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, zrónicowania charakteru
poszczególnych elementów (obszarów), zarówno w zakresie intensywnoci wykorzystania terenów,
jak i charakteru architektonicznego i urbanistycznego ich ukształtowania, zrónicowania
funkcjonalnego – ze szczególnym podkreleniem Centrum Miasta.
Wymogiem szczególnym powinno by odtworzenie terenów przyrodniczych w dolinie rzeki
Kwisy i potoku Siekierka, zarówno na wartoci przyrodnicze, jak i wymogi ochrony
przeciwpowodziowej.
Niezbdnymi elementami polityki przestrzennej w odniesieniu do kształtowania ładu
przestrzennego miasta powinno by okrelenie w studium i w planach miejscowych:
– wskaników zagospodarowania terenów i zasad kształtowania zabudowy,
– stref ochrony konserwatorskiej, w tym strefy ochrony krajobrazu kulturowego,
– obszarów rewitalizacji,
– obszarów przekształce i przebudowy,
– obszarów rekultywacji.
Stan prawny gruntów.
Struktur własnoci charakteryzuj okrelone niej zastawienia opracowane na
podstawie danych Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Grunty połoone na obszarze miasta Luba:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

w tym

Nieuytki
/ róne

Rodzaj własnoci
/ grupy
rejestrowe

powierzchnia
ogólna

Gr. SP
Gr. SP – u.
wieczyste
Gr. SP – spółki,
przedsibiorstwa
Gr. Gminne
Gr. Gminne – u.
wieczyste
Gr. Gminne
samorzd. os.
prawn.
Gr. osób
fizycznych
Gr. Spółdz.
Gr. kociołów
Gr. wsp. grunt
Gr. powiatu
Gr. powiatu –
wieczyste
Gr. województwa
Gr. województwa
– wieczyste
Gr. pozost. – sp
prawa handl.

241
289

136
83

42
16

25
130

18

16
59

8

1

0

2

0

5

360
69

101
3

6
0

195
50

6
0

45
16

-

-

-

-

-

-

540

400

8

109

0

21

7
6
21
-

0
2
1
-

0
0
0
-

7
4
20
-

0
0
0
-

0
0
0

11
-

0
-

0
-

11
-

0
-

0
-

60

19

1

39

0

0

1612

746

73

592

24

162

Razem:

tereny
rolne

lasy

tereny
zabudowane

wody

w ha
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Na obszarze miasta dominuje własno indywidualna (osób fizycznych, uytkowanie
wieczyste), zajmujca 898 ha (w tym osoby fizyczne 540 ha), tj. 55 % powierzchni miasta.
Drugim co do wielkoci obszarem s grunty gminne / miejskie miasta Luba, zajmujce
360 ha (22 % powierzchni miasta).
Istotnymi w skali miasta gruntami dysponuje Skarb Pastwa, których powierzchnia
wynosi 249 ha, tj. 15 % powierzchni miasta.
Dodatkowo wystpuj grunty powiatu i województwa oraz spółdzielni, kociołów i
pozostałych (spółek prawa handlowego).
Znaczny zasób gruntów miasta (22% powierzchni miasta) jest okolicznoci sprzyjajc
do prowadzenia aktywnej polityki miejskiej i przestrzennej.
Układ terenów bdcych własnoci miasta okrelaj dane zawarte w prowadzonym
przez Urzd Miasta Systemie Informacji Przestrzennej miasta Luba.
Najistotniejsze dla rozwoju miasta obszary, w których dominuj grunty miasta,
zlokalizowane s w nastpujcych rejonach:
– w ródmiejskiej czci miasta, łcznie z obszarem zwizanym z Parkiem na Kamiennej
Górze,
– w zachodniej czci miasta – w obszarach zwizanych z rozwojem przestrzennym
miasta w zakresie zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej (rozwoju
działalnoci gospodarczej),
– w północnej czci miasta – w obszarach zwizanych z rozwojem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
– we wschodniej czci miasta (w rozdrobnionych czciach) – przeznaczonych pod
funkcje mieszkalne.
Potrzeby i moliwoci rozwoju miasta.
Wykonana „Analiza potrzeb i moliwoci rozwoju miasta” (zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 7
oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) okreliła
podstawowe programowe potrzeby dotyczce rozwoju docelowej struktury funkcjonalnoprzestrzennej z uwzgldnieniem dokumentów strategicznych miasta, uwarunkowa i
prognozy rozwoju społeczno-gospodarczej oraz strategicznych celów rozwojowych.
Potrzeby te, zapewniajce zarówno moliwoci rozwoju i wyeliminowania zjawisk
kryzysowych w rozwoju miasta, jak i zapewniajce dopełnienie oraz właciwe ukształtowanie
jego struktury przestrzennej, okrelono na obecnym i wstpnym etapie sporzdzenia prac
planistycznych w nastpujcym sposób (dane podlegaj weryfikacji w ramach
przewidzianego i wymaganego udziału społeczestwa w pracach nad studium):
– zapotrzebowania na zabudow mieszkaniow: 1200 mieszka o powierzchni
uytkowej (p.u.) 108 000 m2 – powierzchni całkowitej (p. c.): 162 000 m2;
– zapotrzebowania na zabudow usługow: 36 000 m2 p.u. (54 000 m2 p.c.);
– zapotrzebowania na zabudow produkcyjno-usługow: 270 000 m2 p.u. (405 000 m2 p.c.)
Z powyszego programu potrzeb, w istniejcej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta, istnieje moliwo zrealizowania:
– 643 mieszkania o p.u. 58 390 m2 (87 550 m2 p.c. na terenie o pow. 60,6 ha);
– zabudowy usługowej (w tym turystycznej), o p.u. 26 930 m2 (40 500 m2 p.c. na terenie o
pow. 27 ha);
– zabudowy produkcyjno-usługowej o p.u. 6 600 m2 (10 000 m2 p.c. na terenie o pow.
4 ha).
Pozostałe potrzeby wymagaj realizacji poza istniejc struktur funkcjonalnoprzestrzenn, na terenach wyznaczonych w planach miejscowych oraz na terenach nie
wyznaczonych w planach miejscowych.
Potrzeby te okrelone w nastpujcy sposób:
− na potrzeby zabudowy mieszkaniowej: 557 mieszka o powierzchni 49 610 m2 p.u. –
74 450 m2 p.c. na terenie o pow. 69 ha – 70 ha (w projekcie studium wyznaczono 60 ha
terenów zwizanych z zabudow mieszkaniow obejmujcych 494 mieszkania o
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−

−

44 690 m2 p.u. i 67 040 m2 p.c. – nie zrealizowano wic potrzeb w nastpujcym
zakresie: 4900 m2 p.u. / 7 400 m2 p.c. / 63 mieszkania / na terenach 6 ha – 9 ha);
na potrzeby zabudowy usługowej: 9 070 m2 p.u. – 13 500 m2 p.c. na terenach o pow.
9 ha (w projekcie studium wyznaczono tereny dla 11 140 m2 p.u. / 16 710 m2 p.c. / o pow.
13,5 ha – zrealizowano ponad potrzeby program usługowy w nastpujcym zakresie:
2 070 m2 p.u., co stanowi 22% ponad wyliczone potrzeby – na terenach o pow. 4,5 ha
ponad okrelone zapotrzebowanie);
na potrzeby zabudowy produkcyjno-usługowej: 263 400 m2 p.u. – 395 000 m2 p.c. na
terenach o pow. około 158 ha (w projekcie studium wyznaczono tereny dla
234 800 m2 p.u. / 352 200 m2 p.c. o pow. 141 ha – nie zrealizowano wic potrzeb w
nastpujcym zakresie: 28 600 m2 p.u. / 42 800 m2 p.c. / na terenach o pow. 16,9 ha).

W przyjtej ostatecznie koncepcji maksymalnego rozwoju przestrzennego miasta
program zwizany z realizacj nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy produkcyjnousługowej na terenach rozwoju przestrzennego, w tym nie wyznaczonych w planach
miejscowych, został zrealizowany w znacznie mniejszym zakresie.
Podstawami przyjtych załoe programowych s nastpujce postanowienia i zasady
rozwiza przestrzennych oraz okolicznoci zwizane z funkcjonowaniem miasta i jego
stanu, dotyczcego sfery społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:
– uwzgldniono postanowienia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015 – 2025, w tym
przyjte cele i zasady rozwoju miasta, zmierzajce do:
• przezwycienia depresji demograficznej miasta,
• odbudowania sfery gospodarczej i stworzenia szerokiej oferty miejsc pracy (nie tylko
dla mieszkaców miasta),
• rozwoju w szerokim zakresie funkcji turystycznych,
• zapewnienia warunków do rozwoju funkcji mieszkaniowych;
– predyspozycje i wymagania dotyczce rozwoju miasta, wynikajce z uwarunkowa
okrelonych w studium:
• moliwo rozwoju funkcji gospodarczych (w sektorze rynkowym i publicznym)
zapewniajcych miejsca pracy, zarówno w dziedzinach tradycyjnych, dotychczas
funkcjonujcych w miecie, jak i nowych, kreowanych w nawizaniu do istniejcych
uwarunkowa (turystyka, centra logistyczne, nowe technologie);
• moliwo wykorzystania szans do przycignicia duych przedsibiorstw
zwizanych z działalnoci gospodarcz (działalno produkcyjna, centra
logistyczne) – dziki okolicznociom wynikajcym z tradycji i obecnego
funkcjonowania miasta, jak i jego roli w regionie (tradycja przemysłowa miasta,
wysokie zasoby kapitału ludzkiego, powizania komunikacyjne, w tym z autostrad,
rozwinita działalno usługowa, moliwo stworzenia atrakcyjnego rynku pracy dla
powiatu i całego regionu Pogórza Izerskiego); mała szansa ich realizacji w miastach
powiatu oraz innych orodkach regionu;
• potrzeba przycignicia nowych mieszkaców i zwikszenia potencjału
demograficznego na rzecz: wzmocnienia sfery gospodarczej, racjonalnego
wykorzystania bogatej infrastruktury społecznej i uzbrojenia, ukształtowania i
dopełnienia struktury przestrzennej na rzecz jej prawidłowego stanu –
skomponowanego wg zasad urbanistyki (w tym ochrony zabytków i odpowiedniego
ich wykorzystania);
• potrzeba likwidacji bezrobocia, przy załoeniu, e nowe miejsca pracy zostan
zaprogramowane, zarówno z uwzgldnieniem bezrobocia w miecie (700 osób / 350
miejsc pracy na terenie miasta), jak i w powiecie (3000 osób / 950 miejsc pracy na
terenie miasta);
• stworzenie warunków zamieszkiwania odpowiadajcym obecnym standardom,
denie do realizacji potrzeb mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej na
obszarach rozwoju przestrzennego miasta;
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potrzeba realizacji zabudowy rozlunionej ze wzgldu na wymagania
zrównowaonego rozwoju i ochrony rodowiska.
Z okrelonych w rozdziale 4 uwarunkowa, dotyczcych zagadnie demograficznych i
społecznych nie wynikaj nowe potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej, w tym z
zakresu owiaty i wychowania, ochrony zdrowia, bezpieczestwa publicznego, opieki
społecznej.
•

Bilans szczegółowo został przedstawiony w zestawieniach tabelarycznych:
Analiza tabelaryczna nr 1 – Moliwo realizacji nowej zabudowy na terenach wykształconej
struktury funkcjonalno przestrzennej miasta.
Analiza tabelaryczna nr 2 – Bilans realizacji nowej zabudowy na terenach rozwoju
przestrzennego – na terenach poza istniejc struktur przestrzenn:
– na terenach objtych planem miejscowym (Tereny B),
– na terenach nie wyznaczonych w planach miejscowych (Tereny C).

Analiza tabelaryczna nr 1.
Moliwo realizacji nowej zabudowy na terenach wykształconej struktury
funkcjonalno przestrzennej miasta.
Oznaczenie
terenu

Powierzch
nia terenu
połooneg
ow
istniejcej
strukturze
ha

Tereny mieszkaniowe
60,6 ha
MN
MW
MU

Chłonno terenu Moliwo realizacji nowej
zabudowy

Zapotrzebowanie pod
now zabudow dla
miasta Luba

Ilo
mieszka

Powierzchni
a uytkowa /
całkowita –
2
m

Ilo
mieszka

319
45
279
643

58 390 m
pu
2
(87550 m
pc)
wi/r:0,14

2

MN

44,10 ha

319

29 400
(44 100)
0,1

MN1

32,5

240

21 666
(32 500)

MN2

10,5

70

7 000
(10 500)

MN3

1,1

9

700
(1100)

MW

1,2 ha

45

4000
(6000)
0,5

MW1

1,2

45

4000
(6000)

MW2

x

x

1200

Powierzchn
ia uytkowa
/ całkowita
2
–m

108000
(162000)
129 ha

Niezrealizowane
potrzeby pod now
zabudow w istniejcej
strukturze
Ilo
Powierzch
mieszka
nia
uytkowa /
całkowita
2
–m

557

49 610
(74 450)

69 ha
(70 ha)
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MU

22,1 ha
(10,8 U)

279

24 990
(37 450)

MU1

0,4 (0,5u)

18

1600
(2400)

MU2

1,5
(0,5 U)

60

5360
(8050)

MU3

1,2
(1,6 U)

61

5370
(8000) 0,5

MU4

19
(8,2 U)

140

12 660
(19 000)
0,1

Tereny usługowe
U + US
27 ha
(71,2 ha
MU
z cz. nieZU
zabud.)
Razem:

6200
(9350)
15 030
(22 600)
5700
(8550)
26 930
(40 500)

U + US

6,5 +
3,2 ha

6200
(9350)

U1

0,5

500
(750)

U2

4 ha

5300
(8000) 0,2

U3

2 ha

300
(450)

US

3,2 ha

100
(150)

MU

10,8 ha

15 030
(22 600)

MU1

0,5 ha

1000
(1500) 0,3

MU2

0,5 ha

1000
(1500) 0,3

MU3

1,6 ha

2130
(3200) 0,2

MU4

8,2 ha

10900
(16 400)
0,2

ZU1

3,8 ha
(64 ha)

5100
(7650)

ZU2

2,7 ha

600
(900)

ZU3

7,2 ha

x

(bez zabudowy)

36 000
(54 000)
36 ha

9 070
(13 500)
9 ha

strona 22
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 22

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

Tereny produkcyjno-usługowe (działalno ci gospodarczej)
PU
4,0 ha
6600
(~10 000)
wi:0,25
PU1

270000
(405000)
~ 162 ha

263400
(395000)
~ 158 ha

0,8

PU2
PU3

3,2

Analiza tabelaryczna nr 2.
Bilans realizacji nowej zabudowy na terenach rozwoju przestrzennego – na terenach
poza istniejc struktur przestrzenn:
 na terenach objtych planem miejscowym (Tereny B),
 na terenach nie wyznaczonych w planach miejscowych (Tereny C).
Niezrealizowane
potrzeby pod now
zabudow – wg tabeli 1
(w istniejcej strukturze
funk. – przestrz.)

Realizacja / moliwoci realizacji
nowej zabudowy na terenach
rozwoju przestrzennego – na
terenach wyznaczonych w
planach miejscowych

Realizacja nowej zabudowy na
terenach rozwoju przestrzennego
– na terenach niewyznaczonych w
planach miejscowych –
przydatnych na cele budowlane
(okrelonych w docelowym modelu
rozwoju miasta)

Bilans
niezrealizowa
nych potrzeb
/
zrealizowany
ch w
nadmiarze
potrzeb

Ilo
mieszka

Oznacz
terenu /
pow. t.
wyznacz
onego w
p. m.
(ha)

Pow. u. /
całk.
2
(m )

Tereny mieszkaniowe
Potrzeby
niezrealizowane w
istn. strukt.
557
49 610
31,10 ha
69 ha
(74 450)
(70 ha)

il.
mieszk.

Pow.
uytk.
2
(m ) /
pow.
całk.
2
(m )

Oznacz
terenu /
pow. t.
wyznac
zonego
w p. m.
(ha)

il.
mieszk.

Pow.
uytk.
2
(m ) /
pow. całk.
2
(m )

Il. mieszk. /
Pow. uytk.
2
(m ) / pow.
2
całk. (m )

275

24 880
(37 320)

28,9 ha

219

19 810
(29 720)

Nie

MN1 –
24,8
C1 –
5,3
C2 –
7,3
C3 –
12,2
MN2
B1
12,5
wi: 0,12

110

183

zrealizowane

potrzeby:
63 mieszk.
54900
(7 400) 6 9ha

16 530
(24800)
wi:0,10

10 000
(15 000)
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MU4
26,9
18,6m
(8,3u)
wi: 0,12
B1 1,3
0,8m /
0,5u
B2 8,5
6m / 2,5u

165

14 880
(22320)

B3 12,5
8,5m/4u

MU4
6,1
4,1m
2u

36

3280
(4920)
wi:0,12

C1 3,8
2,5m/
1,3u
C2 1,5
1m/0,5
u
C3 0,9
0,6m/
0,3u

B4 2,4
1,8m/0,6
u
B5 2,2
1,5m/0,7
u
podsumowanie
Pow. terenów i pow. Pow. t: 31,10 ha
L. mieszka: 275
u. dla nowej
2
Pow. u: 24 880 m
zabudowy na
Pow. c: (37 320)
terenach
wyznaczonych w
planach
miejscowych (poza
istniejc
struktur):
Wymagane dodatkowe powierzchnie terenów i pow.
u. dla nowej zabudowy na terenach
niewyznaczonych w planach miejscowych:
Powierzchnie terenów i pow. u. dla nowej
zabudowy na terenach niewyznaczonych w planach
miejscowych, okre lone w przyj tej docelowej
strukturze funkcjonalno -przestrzennej
miasta(faktycznie zrealizowane):
Łcznie pow. terenów i pow. u. dla nowej zabudowy
zrealizowane poza istniejc struktur
funkcjonalno-przestrzenna:
Bilans niezrealizowanych potrzeb w przyj tej
docelowej strukturze przestrzennej (tj poniej
wyliczonych potrzeb):
Potrzeby
niezrealizowane w
istn. strukt.:
557
49 610
(74 450)
59,4 ha

Pow. t: 28,3 ha
L. mieszka: 282
2
Pow. u: 24 730 m
2
Pow. c: 37 130 m .
28,9 ha
L. mieszka: 219
2
(dz: 1000 – 1200 m )
wi: 0,10 – 0,12
2
Pow. u: 19 810 m
2
Pow. c: (29 720) m
Pow. t: 60 ha
L. mieszka: 494
2
Pow. u: 44 690 m
2
Pow. c: (67 040) m .
63 mieszkania
4900 / (7 400)
9 ha
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Tereny usługowe

Potrzeby
niezrealizowane w
istn. strukt.
9070
(13 500)
9 ha

Realizacja / moliwoci
realizacji nowej zabudowy na
terenach rozwoju
przestrzennego – na terenach
wyznaczonych w planach
miejscowych

Realizacja nowej zabudowy na
terenach rozwoju
przestrzennego – na terenach
niewyznaczonych w planach
miejscowych (okrelonych w
docelowym modelu rozwoju
miasta)

Bilans
niezrealizo
wanych
potrzeb /
zrealizowan
ych w
nadmiarze
potrzeb

11 ha

9040
(13 560)

2,5 ha (z
cz.
niezabu
d:
13,7 ha

2100
(3150)

Zrealizowan
o ponad
program /
zapotrzebo
wanie:
Teren: 4,5
ha – 12,5%;
Pow.u. –
2070 – 22%

MU4
26,9
8,3u
18,6m
wi: 0,12
B1 1,3
0,8m /
0,5u
B2 8,5
6m / 2,5u
B3 12,5
8,5m/4u

6640
(9960)

MU4 6,1
2u
4,1m
wi: 0,12

1600
(2400)

B4 2,4
1,8m/
0,6u
B5 2,2
1,5m/
0,7u
U2 – 3,0
B1-0,40
B2-2,6

C1 3,8
2,5m/
1,3u
C2 1,5
1m/0,5u
C3 0,9
0,6m/
0,3u

2400
(3600)
wi: 0,12
ZU2
(C) –
Teren
pod
zabud:
0,5 ha
wyzn.
teren
bez
zabud:
13,7 ha
(oferta
inwest.
spec.)

500
(750)
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Podsumowanie
Pow. terenów i pow.
u. dla nowej
zabudowy na
terenach
wyznaczonych w
planach miejscowych
(poza istniejc
struktur):

2

Pow. u: 9040 m
2
Pow. c: (13 560) m
Pow. t: 11 ha

2

Powierzchnie terenów i pow. u. dla nowej
zabudowy na terenach niewyznaczonych w planach
miejscowych, okre lone w przyj tej docelowej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta:

Pow. u: 2100 m
2
Pow. c: (3150) m
Pow. t: 2,5 ha

Łcznie pow. terenów i pow. u. dla nowej
zabudowy zrealizowane poza istniejc
struktur funkcjonalno-przestrzenna:

Pow. u: 11 140 m
2
Pow. c: (16 710) m
Pow. t: 13,5 ha

2

2

2

Pow. u: 11 140 – 9070 m = 2070 m
Tj: – 22 % ponad wyliczone potrzeby
2
Pow. c: (-) m
Pow. t: 4,5 ha
Tereny produkcyjno-usługowe (działalno ci gospodarczej – przemysł, bazy, składy, usługi)
Bilans zrealizowanych potrzeb w przyj tej
docelowej strukturze przestrzennej (tj powyej
wyliczonych potrzeb):

Potrzeby
niezrealizowane w
istn. strukt.
263400
(395000)
~ 158 ha

Realizacja / moliwoci realizacji
nowej zabudowy na terenach rozwoju
przestrzennego – na terenach
wyznaczonych w planach
miejscowych

Realizacja nowej zabudowy na terenach
rozwoju przestrzennego – na terenach
niewyznaczonych w planach
miejscowych (okrelonych w docelowym
modelu rozwoju miasta)

Bilans
niezrealizowan
ych potrzeb /
zrealizowanyc
h w nadmiarze
potrzeb

86,9 ha

54,2 ha

Nie

144800
(217200)

90 000
(135 000)

zrealizowane

potrzeby:
28 600
(42 800)
16,90 ha

PU1
Nie wyst.
PU2:
14,4
B1-14,4
PU3:
72,5
B1-11
B2-46
B3-2
B4-13

24 000
(36 000)
wi: 0,25
120 800
(181200)
wi: 0,25

PU3:
54,2
C1–13,3
C2-33
C3-7,9

90 000
(135 000)
wi: 0,25

Podsumowanie
Pow. terenów i pow.
u. nowej zabudowy na
terenach
wyznaczonych w
planach miejscowych
(poza istniejc
struktur):

86,9 ha
Pow:
2
144800 m
2
(217200) m
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2

Wymagane dodatkowe powierzchnie terenów i
pow. u. dla nowej zabudowy na terenach
niewyznaczonych w planach miejscowych:
Powierzchnie terenów i pow. u. dla nowej
zabudowy na terenach niewyznaczonych w
planach miejscowych, okre lone w przyj tej
docelowej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta:

Pow. u: 118 600 m
2
Pow. c: 177 800 m
Pow. t: 71.10 ha
2
Pow. u: 90 000 m
2
Pow. c: (135 000) m
Pow. t: 54,2 ha

Łcznie pow. terenów i pow. u. dla nowej
zabudowy zrealizowane poza istniejc
struktur funkcjonalno-przestrzenna:

Pow. u: 234 800 m
2
Pow. c: (352 200) m
Pow. t: 141,10 ha

Bilans niezrealizowanych potrzeb w przyj tej
docelowej strukturze przestrzennej (t.j. poniej
wyliczonych potrzeb):

Pow. u: 28 600 m
2
Pow. c: (42 800) m
Pow. t: 16,90 ha

2

2

2. Uwarunkowania wynikajce ze stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.
Zabytkowe układy przestrzenne.
Stan zagospodarowania miasta Luba jest wyrazem historycznego procesu jego rozwoju,
przemian cywilizacyjnych i towarzyszcych im kataklizmów – w okresie od redniowiecza do
czasów obecnych, w szczególnoci rónej tradycji kulturowej tej czci Europy i wpływów
politycznych, zwizanych histori terenów Pogórza Izerskiego – bdcego pierwotnie
czci Górnych Łuyc i lska, a w póniejszych czasach (w trzech ostatnich stuleciach)
czci Prus, Niemiec i Polski (od 1945 r.).
Obecny stan przestrzennego uformowania miasta i stan jego wartoci kulturowych jest
wyrazem intensywnego rozwoju urbanistycznego i gospodarczego – charakterystycznego dla
miast europejskich w okresie od XIX w. do XX w. (do czasu wybuchu II wojny witowej) oraz
podjtej po wojnie (po 1945 r.) odbudowy miasta.
Zabytkowe, zwizane z historycznym rozwojem układy przestrzenne miasta obejmuj
nastpujce obszary:
– Stare Miasto – Historyczne Centrum Miasta („orodek historyczny”) – obejmujce
zabytkowe załoenie lokacyjne z I poł. XIII wieku, pierwotnie otoczone murem z czterema
bramami (Zgorzeleck, Brack, Mikołajsk i Nowogrodzk) i zachowanym układem
kompozycyjnym miasta redniowiecznego – szachownicowym (ortogonalnym) układem
bloków zabudowy i ulic oraz kwadratowym rynkiem i reliktami murów obronnych. W
obszarze załoenia wystpuj zachowane nieliczne obiekty zabytkowe, w tym Baszta
Bracka (obszar zniszczony w wyniku działa wojennych z modernistyczn interwencj w
okresie powojennym, obecnie odbudowywany z zachowaniem wartoci kompozycji
urbanistycznej miasta /redniowiecznego).
– Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych z przewag zabudowy zabytkowej z
przełomu XIX i XX wieku, w obrbie którego mona wyróni nastpujce zabytkowe
układy urbanistyczne:
• Obszar połoony na północ od Starego Miasta – ukształtowany na kanwie dawnego
Przedmiecia Zgorzeleckiego i dawnego układu ruralistycznego Starego Lubania
Dolnego (z osiami ulic: Zgorzeleckiej, Kopernika, Wojska Polskiego, Słowackiego i
Łuyckiej);
• Obszar połoony na południe od Starego Miasta – ukształtowany na kanwie dawnego
przedmiecia Brackiego (z osiami ulic: Bankowej, pl. 3 Maja, Dbrowskiego, Armii
Krajowej, Mickiewicza);
• Obszar połoony na wschód od Starego Miasta – stanowicy relikt dawnego
Przedmiecia Mikołajskiego (z osiami ulic: Pl.
lski, Rataja, Warszawskiej,
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Rybackiej i Robotniczej) – z utraconymi wartociami historycznej kompozycji
urbanistycznej w wyniku realizacji nowej (powojennej) zabudowy mieszkaniowej i
usługowej oraz drogi krajowej nr 30;
• Obszar Parku na Kamiennej Górze z terenami zabudowanymi na południowym i
wschodnim zboczu Kamiennej Góry (zabudow mieszkaniow – czynszow,
usługow oraz willow) – z osiami ulic: Dbrowskiego, Mickiewicza, Kombatantów,
Dbrowskiego, Górn i Strzeleck – wyróniajcy si szczególnie walorami
przyrodniczo-kulturowymi Kamiennej Góry;
• Obszar połoony w rejonie ulicy Zawidowskiej i Łuyckiej – stanowicy pierwotnie
obszar dawnego tzw. Przedmiecia Górno – Starolubaskiego (cz. układu
ruralistycznego Starego Lubania Górnego) z zachowanym załoeniem dawnego
szpitala oraz lunie kształtowanym układem zabudowy mieszkaniowej.
Obszary historycznych układów przemysłowych o wartociach kulturowych (w tym
dawnych warsztatów kolejowych, dawnej cegielni) w rejonie ulic Izerskiej, Gazowej i
Kociuszki (czciowo przekształcony, z cechami degradacji technicznie historycznej
zabudowy) oraz w rejonie ulic Warszawskiej i Robotniczej – elementami zabudowy
ródmiejskiej (zwartych układów zabudowy mieszkaniowej czynszowej i nieistniejcej
zabudowy przemysłowej).
Obszar zwizany z terenami kolejowymi oraz dworcem kolejowym PKP w rejonie ulicy
Dworcowej – obszar kolejowy.
Zespoły zabudowy mieszkaniowej zrealizowane w okresie midzywojennym (z pocztku
XX w. – midzy I a II wojn wiatow), modernistyczne (o szczególnych wartociach
architektonicznych i urbanistycznych), ukształtowane jednorodnie przestrzennie i
architektonicznie – łczce cechy zabudowy modernistycznej z tradycj zabudowy
regionalnej i historyzujcej (rodowiskowej), obejmujce:
• osiedle przy ulicach: Parkowej, Polnej, Gajowej, Włociaskiej i Spacerowej,
• zespoły zabudowy przy ulicach: Górniczej, Esperantystów i Reja oraz Klasztornej,
• osiedle przy ulicach: Miłej, Pawiej i Willowej,
• zespół zabudowy przy ulicy Wyspowej,
• zespoły / cigi zabudowy przy ulicy Róanej,
• zespół zabudowy przy ulicy Kociuszki.
Obszary wielofunkcyjnego zainwestowania miejskiego ukształtowane na bazie
historycznych układów ruralistycznych – o rozproszonych i zwartych układach zabudowy,
obejmujce:
• obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolnej, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”); obszar wyróniajcy si swoj specyfik
poprzez dodatkowe walory przyrodniczo-kulturowe Harcerskiej Góry,
• obszar w południowej czci miasta – w rejonie ulic: Lenej, Bazaltowej i Skalniczej –
obejmujcy dawn wie Ksiginki,
• obszar w zachodniej czci miasta – w rejonie ulic: Zawidowskiej i Starolubaskiej –
obejmujcy dawn wie Stary Luba Górny,
• obszar w północnej czci miasta – w rejonie ulic: Emilii Plater, Młynarskiej i Wiejskiej
– obejmujcy d. wie Stary Luba Półwie;
Zabytkowe cmentarze (d. ewangelicki i komunalny) przy ulicy Wrocławskiej.

Do najcenniejszych naley zaliczy:
• Stare Miasto – Historyczne Centrum Miasta („orodek historyczny”).
• Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych, ukształtowany w okresie XIX i wieku
i pocztku XX wieku.
• Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych z załoeniem parkowym na
Kamiennej Górze, z otoczeniem Parku na Kamiennej Górze, w tym z zabudow
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mieszkaniow z okresu midzywojennego (o wartociach architektonicznych i
urbanistycznych – o charakterze modernistycznym) przy ulicy Parkowej i Polnej.
Zabytkowe cmentarze przy ul. Wrocławskiej.
Obszary historycznych układów przemysłowych o wartociach kulturowych (w tym
dawnych warsztatów kolejowych – dawny ZNTK, dawnej cegielni) z obszarem
poprzemysłowym w rejonie ulic Warszawskiej i Robotniczej – z elementami
zabudowy ródmiejskiej (zwartych układów zabudowy czynszowej).
Obszar zwizany z terenami kolejowymi oraz dworcem kolejowym PKP w rejonie
ulicy Dworcowej – obszar kolejowy.
Obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolna, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno – pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz zespół zabudowy mieszkaniowej
zrealizowany w okresie midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn
wiatow), modernistyczny – w rejonie ulic: Wyspowej.
Obszar zwizany z zespołami zabudowy mieszkaniowej z okresu midzywojennego
(z pocztku XX w. – midzy I a II wojn wiatow), o charakterze modernistycznym –
w rejonie ulic Esperantystów i Reja oraz załoeniem zieleni przy ul. Klasztornej.

Stopie zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy w miecie jest
zrónicowany. Duym zniszczeniom w trakcie działa wojennych uległa zabytkowa
zabudowa w obszarze Starego Miasta oraz Przedmiecia Mikołajskiego. Równie póniejsza
odbudowa i realizacja niektórych inwestycji (dróg, budynków usługowych i mieszkaniowych)
– realizowana w opozycji do wartoci zabytkowych i urbanistycznych miasta, z
zastosowaniem zasad urbanistyki modernizmu, głównie poprzez budow wolnostojcych
bloków mieszkaniowych – przyczyniła si do unicestwienia wielu wartoci kulturowych i
urbanistycznych w obszarze miasta, szczególnie w centrum miasta.
Obszary zabytkowe poddane zostały rónym formom ochrony
Podstawow form ochrony s strefy ochrony konserwatorskiej ustalone w planach
miejscowych i w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Strefy te obejmuj:
– strefa ochrony konserwatorskiej (okrelona jako strefa A) – obejmujca Stare Miasto
(Orodek Historyczny),
– strefy ochrony konserwatorskiej (okrelone jako strefy B) – obejmujce (w kilku planach
miejscowych) obszary zabytkowych zachowanych układów urbanistycznych połoonych
w ródmieciu miasta, łcznie z „Parkiem na Kamiennej Górze” – ukształtowanych w
okresie XIX w i na pocz. XX w.
Dodatkowo w planach miejscowych okrelono granice „zespołów zabudowy o
szczególnych wartociach kulturowych” (zespołu zabudowy o wyjtkowych walorach
kulturowych – w obszarze mpzp połoonego wzdłu rzeki Kwisy) – obejmujce midzy
innymi:
– zespoły zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Parkowej, Polnej, Włociaskiej i
Spacerowej,
– zespoły zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Górniczej, Esperantystów i Reja,
Klasztornej,
– układ ruralistyczny dawnej wsi Uniegoszcz z załoeniem kocielnym pw. Narodzenia
NMP i zabudow u zbiegu ulic: Róanej, Dolnej, Głównej i z zespołem zabudowy
wielorodzinnej przy ulicy Róanej,
– zespół mieszkaniowy przy ulicy Wyspowej,
– tereny kolejowe i dworca kolejowego.
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Cz wymienionych wyej obszarów – Stare Miasto – „Orodek Historyczny”,
cmentarze, załoenie „Park Kamienna Góra” – objtych jest ochron poprzez wpis do
rejestru zabytków, w trybie przepisów odrbnych.
Obszary i obiekty chronione na podstawie wpisu do rejestru zabytków.
Stan dziedzictwa kulturowego Luba okrelaj liczne obiekty wpisane do rejestru
zabytków.
Wykaz obiektów figurujcych w rejestrze zabytków zawiera ponisze zestawienie
Tabelaryczne:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Obiekt
Miasto Orodek Historyczny
Baszta Bracka
Budynek
Warsztaty kolejowe – d. Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego budynki magazynowe
Budynek magazynowoprodukcyjny w zespole dawnej
klinkierni Alberta Augustina
Willa, obecnie szkoła
Zespół dawnej loy masoskiej

Adres
obszar Starego Miasta
ul. Bracka
ul. 7 Dywizji 12
ul. Gazowa/Kociuszki

Nr Rejestru Zabytków
607/295 z 04.04.1953 r.
603/94 z 03.12.1949 r.
612/882/J z 06.01.1987 r.
A/5782 z 19.01.2012 r.

ul. Gazowa/ Kociuszki 25,
dz. nr 6/6 AM 8 Obr. IV

A/5904 z 07.03.2014 r.

ul. Górna 1
ul. Grunwaldzka 9 - 11

Zespół cegielni Alberta Augustina:
Budynek administracyjny Budynki
magazynowe
Dom mieszkalny
Kociół ewangelicko-augsburski
pw. w. Trójcy
Zespół willi złoony z willi i oficyny
gospodarczej oraz otaczajcego
parku wraz z ceglanym murem i
eliwn bram
“Zameczek“ tzw. Dom Górski,
obecnie szkoła muzyczna
Park "Kamienna Góra"

ul. Izerska 7

614/959/J z 17.07.1989 r.
616/924/J oraz 617/924/J
z 18.07.1988 r.
616/1290/J z 09.04.1997 r.

ul. Jeleniogórska 18
al. Kombatantów 1

617/1502 z 25.01.1966 r.
609/499/J z 12.10.1977 r.

al. Kombatantów 2 i 2a

93/A/02 z 09.08.2002 r.

al. Kombatantów 11

618/1046/J z 10.08.1990 r.

al. Kombatantów –
Sybiraków
pl. Lompy

613/678/J z 12.06.1981 r.
608/97 z 03.12.1949 r.

pl. Lompy 1
pl. 3-go Maja 12
ul. Podwale

619/965/J z 17.07.1989 r.
610/1084/J z 06.09.1991 r.
605/96 z 03.12.1949 r.

ul. Róana 21

622/846 z 14.02.1961 r.

Rynek
Rynek - Sukiennice

606/81 z 29.03.1949 r.
611/1240 z 01.03.1965 r.

ul. Spółdzielcza 17
ul. Stara 1
pl. Straacki
ul. Szymanowskiego 1

620/1096/J z 27.01.1992 r.
604/95 z 03.12.1949 r.
156/A/03 z 10.06.2003 r.
45/A/01 z 01.02.2001 r.

ul. Tkacka 27

621/1288/J
z 04. 04.1997 r.
623/1172/J z 22.07.1994 r.
624/1087/J z 07.10.1991 r.

25

Ruina wiey kocioła Trójcy
witej
Dawne Gimnazjum
Budynek Sdu Rejonowego
Fragmenty miejskich murów
obronnych
Kociół parafialny pw. Narodzenia
NMP
Ratusz
Wiea starego ratusza tzw.
"Kramarska"
Kamienica
Dom "Pod Okrtem"
Spichlerz miejski tzw. "Dom Solny"
Kociół parafialny pw. Trójcy
witej wraz z działk i
ogrodzeniem
Kamienica

26
27

Budynek mieszkalny
Kamienica

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ul. Warszawska 2
ul. Wska 6
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29

Cmentarz komunalny, dawny
ewangelicki
Dawny cmentarz komunalny

ul. Wrocławska
dz. nr 5 AM 16 Obr. I
ul. Wrocławska
dz. nr 20 AM 16 Obr. I

161/A/ 1-2/03
z 06.06.2003 r.
162/A/ 1-2/03
z 06.06.2003 r.

Gminna Ewidencja Zabytków – GEZ.
Miasto posiada Gminn Ewidencj Zabytków, załoon Zarzdzeniem Nr 246/2015
Burmistrza Miasta Luba z dnia 28 padziernika 2015 r.
Załoona GEZ obejmuje zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych oraz stanowisk
archeologicznych na terenie miasta (z charakterystyk obiektów).
Zabytki nieruchome ujte w Gminnej Ewidencji Zabytków okrela poniszy wykaz: Wykaz
kart adresowych zabytków nieruchomych objtych Gminn Ewidencji Zabytków miasta
Luba.
Lp.

Obiekt

Adres

Konstrukcja

obszar Stare Miasto

XIV-XX w.

ul. Armii Krajowej 1
ul. Armii Krajowej 3
ul. Armii Krajowej 4
ul. Armii Krajowej 7a
ul. Armii Krajowej 9
ul. Armii Krajowej 11
ul. Armii Krajowej 12
ul. Armii Krajowej 13
ul. Armii Krajowej 14
ul. Armii Krajowej 15
ul. Armii Krajowej 16
ul. Armii Krajowej 17
ul. Armii Krajowej 18
ul. Armii Krajowej 19
ul. Armii Krajowej 20
ul. Armii Krajowej 24

mur., pocz. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., pocz. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., kon. XIX w.

ul. Armii Krajowej 24a

mur., pocz. XX w.

ul. Armii Krajowej 25

mur., pocz. XX w.

ul. Armii Krajowej 27
ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 29
ul. Armii Krajowej 31
ul. Armii Krajowej 31
ul. Bankowa 2
ul. Bankowa 3

mur., pocz. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., kon. XVIII,
XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., pocz. XX w.

20
21
22
23
24
25
26

Miasto Orodek
Historyczny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Willa
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Budynek biurowy,
przemysłowy
Kamienica, Budynek
dawnej Łani Miejskiej
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Willa
Budynki fabryczne
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

27

Dom mieszkalny

ul. Bankowa 5

28
29
30
31
32
33

Willa
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Willa
Kamienica
Kamienica

ul. Bankowa 6
ul. Bankowa 6a
ul. Bankowa 7
ul. Bankowa 8
ul. Bankowa 9
ul. Bankowa 9a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nr rejestru
zabytków
607/295
z 04.04.1953 r.
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34
35

Kamienica
Dom mieszkalny

ul. Bankowa 9b
ul. Bema 5

36

Mur

ul. Boczna

37
38
39

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Boczna 1
ul. Boczna 2
ul. Boczna 3

40

Dom mieszkalny

ul. Boczna 4

41
42
43

Budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Boczna 4
ul. Boczna 7
ul. Boczna 10

44

Baszta Bracka

ul. Bracka

45
46

Kamienica
Kamienica

ul. Bracka 10
ul. Bracka 11

47

Kamienica

ul. Bracka 12

48

Kamienica

ul. Bracka 14

49

Kamienica

ul. Bracka 15

50

Dom mieszkalny

ul. Dbrowskiego 1

51
52

Altana
Kamienica

ul. Dbrowskiego 2b
ul. Dbrowskiego 3

53

Kamienica

ul. Dbrowskiego 4

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek Urzdu Gminy
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Zabudowania
gospodarcze
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Dom mieszkalny
Szkoła
Kamienica
Kamienica
Kamienica

ul. Dbrowskiego 6
ul. Dbrowskiego 7
ul. Dbrowskiego 8
ul. Dbrowskiego 14
ul. Dbrowskiego 16
ul. Dbrowskiego 18
ul. Dbrowskiego 19
ul. Dbrowskiego 20
ul. Dbrowskiego 21
ul. Dbrowskiego 22
ul. Dbrowskiego 23
ul. Dbrowskiego 24
ul. Dbrowskiego 25
ul. Dbrowskiego 29 a,
b, c
ul. Dbrowskiego 30
ul. Dbrowskiego 31
ul. Dbrowskiego 32
ul. Dbrowskiego 33
ul. Dbrowskiego 35
ul. Dbrowskiego 39
ul. Dolna 1
ul. Dolna 8
ul. 7 Dywizji 1
ul. 7 Dywizji 2
ul. 7 Dywizji 3

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

mur., lata 20-te XX w.
mur. pocz. XX w.
kam./mur., kon.
XVIII/pocz. XIX w.
mur. kon. XVIII w.
mur. kon. XVIII w.
mur. kon. XVIII w.
kam./ mur.,
1 poł. XIX w.
kam./mur.,1poł. XIX w.
kam./mur.,1poł. XIX w.
mur., XVIII/XIX w.
mur. XIV w.
603/94
rest. 1975 r.
z 03.12.1949 r.
mur., XVII/XVIII w.
mur., kon. XIX w.
mur., XVIII w.,
przeb. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., XVIII w.,
przeb. XIX w.
mur. pocz. XIX w.,
XX w.
mur. pocz. XVIII w.
mur. pocz. XX w.
mur. pocz. XIX w.,
XX w.
mur. XIX/XX w.
mur. pocz. XX w.
mur. pocz. XX w.
mur. I w. XX w.
mur. pocz. XX w.
mur. 1908 r.
mur. 1908 r..
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., 1910 r.
mur., XVIII/XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., poł. XIX w.
mur., XIX /XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.

strona 32
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 32

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

79

Kamienica

ul. 7 Dywizji 4

mur., XIX/XX w.

80

Budynek

ul. 7 Dywizji 12

mur. XIX/XX w.

81

Kamienica
Kamienica/Budynek
Urzdu Miasta

ul. 7 Dywizji 13

mur., kon. XIX w.

ul. 7 Dywizji 14

mur., XIX/XX w.

Kino

ul. 7 Dywizji 15

mur. midzywojnie
XX w.

82
83

ul. Dworcowa 1

kam,/mur. XIX/XX w.

85
86
87
88

Zespół dworca
Kolejowego
- dworzec kolejowy
- nastawnia LB-1
- nastawnia LB-2
- lokomotywownia
- budynki noclegowni
druyn konduktorskich
- kolejowa wiea cinie
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

ul. Fabryczna 1
ul. Fabryczna 2
ul. Fabryczna 3
ul. Fabryczna 6

89

Podstacja Trakcyjna

ul. Fortowa

mur., 1908 r.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.,
1921 r.

90

Zespół budynków
mieszkalnych

ul. Gajowa 1-30

84

91

92

Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego - budynki
ul. Gazowa/Kociuszki
magazynowe
Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego – budynki
magazynowe
ul. Gazowa/Kociuszki
Parowozownia
wachlarzowa

mur., lata 20-te XX w.
mur., IV w. XIX w.
A/5782
z 19.01.2012 r.

93

Budynek magazynowoprodukcyjny w zespole
dawnej klinkierni Alberta
Augustina

ul. Gazowa/ Kociuszki
25,
dz. nr 6/6 AM 8 Obr. IV

94

Dom mieszkalny

ul. Główna 1

95
96
97
98
99

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Zabudowania
gospodarcze
Zabudowania
gospodarcze

ul. Główna 4
ul. Główna 9
ul. Główna 11
ul. Główna 13
ul. Główna 14

mur. / szach.,
1 w. XX w.
mur., ok. 1912 r.
mur., 1837 r.
mur., pocz. XIX w.
mur., poł. XIX w.
mur., pocz. XIX w.

ul. Główna 14

mur., pocz. XIX w.

ul. Główna 15

mur., 3 w. XIX w.

102

Dom mieszkalny

ul. Główna 19

103
104
105
106

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Transformator
Dom mieszkalny
Zabudowania
gospodarcze
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Główna 37
ul. Główna 38
ul. Główna przy nr 40
ul. Główna 40

mur./ szach.,
poł. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XX w.
mur., 1909 r.

ul. Główna 40a

mur., 2 poł. XVIII w.

ul. Główna 42
ul. Główna 43

mur., 3 w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.

100
101

107
108
109

612/882/J
z 06.01.1987 r.

mur., IV w. XIX

A/5904
z 07.03.2014 r.
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ul. Główna 45
ul. Główna 46
ul. Główna 48
ul. Główna 49
ul. Główna 54
ul. Główna 56
ul. Główna 57
ul. Główna 58
ul. Główna 61
ul. Główna 63
ul. Główna 68
ul. Główna 72
ul. Główna 73
ul. Główna 74
ul. Główna 78
ul. Główna 80

127
128

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Zabudowania
gospodarcze
Dom mieszkalny
Willa

ul. Górna 1a
ul. Górna 1b,

mur., kon. XVIII w.
mur., kon. XVIII w.
mur., 1 w. XX w.
mur., ok. 1915 r.
mur., ok. 1915 r.
mur., pocz. XX w.
mur., poł. XIX w.
mur., ok. 1920 r.
mur., XIX/XX w.
mur., poł. XVIII w.
mur., ok. 1915 r.
mur., ok. 1920 r.
mur., poł. XIX w
mur., poł. XIX w
mur., 3 w. XIX w.
mur., 1815 r.
kam./mur. szach.,
poł. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.

129

Willa, obecnie szkoła

ul. Górna 1

mur. 4 w. XIX w.

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Kamienica

ul. Górna 2
ul. Górna 4
ul. Górna 8
ul. Górna 9
ul. Graniczna 4
ul. Graniczna 5
ul. Groblowa 1, 2
ul. Grunwaldzka 2,
ul. Grunwaldzka 3, 3a
ul. Grunwaldzka 8

mur., XIX/XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 2 poł. XIX w.
mur., poł. XIX w.
mur., 2 poł. XIX w.

140

Zespół dawnej loy
masoskiej

ul. Grunwaldzka 9 - 11

mur. 2 poł. XIX w.

141
142
143

Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica

ul. Grunwaldzka 12
ul. Hutnicza 8
ul. Hutnicza 13

mur., pocz. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.

144

Kamienica
Zespół cegielni Alberta
Augustina:
Budynek administracyjny
Budynki magazynowe
Dom mieszkalny
Most na Młynówce
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dawny zajazd
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny

ul. Izerska 6,

mur., XIX/XX w.

ul. Izerska 7

mur. ok. 1860/1895 r.
mur. 1854-1930 r.

ul. Izerska 12
ul. Jeleniogórska
ul. Jeleniogórska 1
ul. Jeleniogórska 2
ul. Jeleniogórska 3
ul. Jeleniogórska 4
ul. Jeleniogórska 7
ul. Jeleniogórska 8
ul. Jeleniogórska 9
ul. Jeleniogórska 17

mur., XIX/XX w.
mur., 1861 r.
mur., 3w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 1908 r.
mur., 1w. XX w.
mur., 2 w. XIX w.
mur., 1844 r.

126

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ul. Główna 80

614/959/J
z 17.07.1989 r.

616/924/J
oraz 617/924/J
z 18.07.1988 r.

616/1290/J
z 09.04.1997 r.
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156

Dom mieszkalny

ul. Jeleniogórska 18

mur. szach. 1750 r.

617/1502
z 25.01.1966 r.

mur. XIV, XV, XIX w.

609/499/J
z 12.10.1977 r.

1874 r.

93/A/02
z 09.08.2002 r.

159

Kociół ewangelickoal. Kombatantów 1
augsburski pw. w.
Trójcy
Zespół willi złoony z
willi i oficyny
gospodarczej oraz
al. Kombatantów 2 i 2a
otaczajcego parku wraz
z ceglanym murem i
eliwn bram
Dom mieszkalny
al. Kombatantów 4

160

Dom mieszkalny

al. Kombatantów 10

161

“Zameczek“ tzw. Dom
Górski, obecnie szkoła
muzyczna

al. Kombatantów 11

162

Park "Kamienna Góra"

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

al. Kombatantów –
Sybiraków
ul. Kopernika 1
ul. Kopernika 3
ul. Kopernika 4
ul. Kopernika 5
ul. Kopernika 6
ul. Kopernika 10
ul. Kopernika 11
ul. Kopernika 12
ul. Kopernika 13
ul. Kopernika 14
ul. Kopernika 33
ul. Kopernika 34
ul. Kopernika 35
ul. Kopernika 36
ul. Kopernika 37
ul. Kopernika 38
ul. Kopernika 39
ul. Kopernika 40
ul. Kopernika 41
ul. Kopernika 42
ul. Kopernika 43
ul. Kopernika 44
ul. Kopernika 46

186

Transformator

ul. Kociuszki

187
188
189

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Kociuszki 1
ul. Kociuszki 2
ul. Kociuszki 3

mur., 4 w. XIX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1w. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., 1 w. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r
mur., ok. 1910 r
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., lata 20-te XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., lata 20-te XX w.
kam./mur.,
pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w
mur., XIX/XX w.

190
191
192
193
194
195

MDK
Budynek przemysłowy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Willa Augustina
Kamienica

ul. Kociuszki 4
ul. Kociuszki 7
ul. Kociuszki 10
ul. Kociuszki 11
ul. Kociuszki 26
ul. Lena 10

mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 1899-1900 r.
mur., pocz. XX w.
mur., 1899-1900 r.
mur., 1 w. XX w.

157

158

mur. XIX/XX w.
mur. szach.,
poł. XIX w.
XIX/XX w.

618/1046/J
z 10.08.1990 r.

zał. XIX w.

613/678/J
z 12.06.1981 r.
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Ruina wiey kocioła
Trójcy witej

ul. Lena 25
ul. Lena 25a
ul. Lena 28
ul. Lena 29
ul. Lena 33
ul. Lena 34
ul. Lena 36
ul. Lena 37
ul. Lena 39
ul. Lena 43
ul. Lena 44
ul. Lena 44a
ul. Lena 44b
ul. Lena 44c
ul. Lena 44d
ul. Lena 48
ul. Lena 51
ul. Lena 55

215

Dawne Gimnazjum

pl. Lompy 1

216
217
218
219
220

ul. Lwówecka 3,
ul. Lwówecka 3a
ul. Lwówecka 4
ul. Lwówecka 6
ul. Lwówecka 1
ul. Łkowa 1, 2, 5, 8, 9,
mur., lata 20-te XX w.
10

223
224
225
226

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Willa
Zespół budynków
mieszkalnych
Zespół budynków
mieszkalnych
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Kamienica

227

Dom mieszkalny

ul. Łuycka 17

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica

ul. Łuycka 18
ul. Łuycka 23
ul. Łuycka 27
ul. Łuycka 27a
ul. Łuycka 28
ul. Łuycka 30
ul. Łuycka 31a
ul. Łuycka 41a
ul. Łuycka 41c
ul. Łuycka 46a
ul. Łuycka 46b
ul. Łuycka 47
ul. Łuycka 48
pl. 3-go Maja 1
pl. 3-go Maja 2
pl. 3-go Maja 3

214

221
222

pl. Lompy

mur., 1w. XX w.
mur., 1w. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., kon. XIX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur. 1 poł. XIV w.
1857-1860
mur. 1591,1752,
XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1906 r.

ul. Łukaszewicza 1-24

mur., lata 20-te XX w.

ul. Łuycka 2
ul. Łuycka 5
ul. Łuycka 6
ul. Łuycka 9

mur., lata 20-te XX w
mur., kon. XIX w.
mur., lata 20-te XX w
mur., lata 20-te XX w.
drew./mur.,
pocz. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1909 r.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.

608/97
z 03.12.1949 r.
619/965/J
z 17.07.1989 r.
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244
245
246
247
248
249
250
251

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek Sdu
Rejonowego
Kamienica
Kamienica
Szkoła
Budynek przemysłowy
Willa
Willa
Budynek
Willa
Willa, Dom “Villa
Sanssouci”
Willa
Willa
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

273

Kamienica

ul. Mikołaja 3

274

Kamienica

ul. Mikołaja 22

275

Kamienica

ul. Mikołaja 23

276

Kamienica

ul. Mikołaja 24, 24a

277

Mur ogrodu oliwnego
Magdalenek

ul. Mostowa

278

Dom mieszkalny

al. Niepodległoci 1

279

Budynek gospodarczy

al. Niepodległoci

280

Dom mieszkalny

al. Niepodległoci 12

281

Dom mieszkalny

al. Niepodległoci 21

282
283

Kamienica
Kamienica
Zespół budynków
mieszkalnych
Dom mieszkalny

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

284
285

pl. 3-go Maja 4
pl. 3-go Maja 4a
pl. 3-go Maja 5
pl. 3-go Maja 6
pl. 3-go Maja 7
pl. 3-go Maja 8
pl. 3-go Maja 10
pl. 3-go Maja 11

mur., pocz. XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1909 r.
mur., 2 poł. XX w.
mur., 2 poł. XX w.

pl. 3-go Maja 12

mur. 1899 r.

pl. 3-go Maja 13
pl. 3-go Maja 16
ul. Mickiewicza 1
ul. Mickiewicza 1a
ul. Mickiewicza 1b
ul. Mickiewicza 1c
ul. Mickiewicza 2
ul. Mickiewicza 3

mur., poł. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur. pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1 w. XX w.
mur., 1906 r.

ul. Mickiewicza 4

mur., pocz. XX w.

ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 6
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 8
ul. Mickiewicza 9
ul. Mickiewicza 12
ul. Mickiewicza 13
ul. Mickiewicza 14
ul. Mikołaja 1
ul. Mikołaja 1a
ul. Mikołaja 2

pl. Okrzei 6
pl. Okrzei 7

mur., pocz. XX w.
mur., 1908 r.
mur., poł. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1908 r
mur., poł. XIX w.
mur., 2 poł. XIX w.
mur., poł. XIX w.
mur., XVIII w.,
przeb. XIX
mur., XVIII w.,
przeb. XIX
mur., XVIII w.,
przeb. XIX
mur., XVII - XVIII w.,
przeb. XIX w.
kam./mur.,
XVIII-XIX w.
mur. szach.
pocz. XIX w.
mur., kon. XIX w.–
pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur. szach.,
pocz. XIX w.
mur., ok. 1920 r.
mur., 1911 r.

ul. Parkowa 1-2, 7-19

mur., lata 20-te XX w.

ul. Piramowicza 2

mur., 2 poł. XIX w.

610/1084/J
z 06.09.1991 r.

strona 37
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 37

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

286
287
288

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Piramowicza 3
ul. Piramowicza 4
ul. Piramowicza 4b

289

Dom mieszkalny

ul. Piramowicza 6

290

Młyn rolny

ul. Emilii Plater

291

Młyn

ul. Emilii Plater

mur., 2 poł. XIX w.
mur., 2 poł. XIX w.
mur., poł. XIX w.
mur., kon. XVIII w. –
pocz. XIX w.
kam./mur.
2 poł. XIX w.
kam./mur.
2 poł. XIX w.

ul. Podwale

XIV-XV w.

ul. Podwale
ul. Polna 3-9, 11,
13,15, 17, 19, 36
ul. Prusa 1
ul. Przemysłowa 2
ul. Przemysłowa 3a
ul. Przemysłowa 4, 4a
ul. Przemysłowa 5
ul. Macieja Rataja 2
ul. Ratuszowa 2

mur., XVI w.

295
296
297
298
299
300
301

Fragmenty miejskich
murów obronnych
Wizienie
Zespół budynków
mieszkalnych
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek fabryczny
Budynek przemysłowy
Dom mieszkalny
Kamienica

302

Kamienica

ul. Ratuszowa 4

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Kamienica
Kamienica
Transformator
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Kociół parafialny pw.
NMP
Kaplica grobowa
Plebania
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Ratuszowa 6
ul. Ratuszowa 8
ul. Robotnicza
ul. Robotnicza 10
ul. Robotnicza 14
ul. Robotnicza 15
ul. Robotnicza 16
ul. Robotnicza 17
ul. Robotnicza 17a
ul. Robotnicza 22
ul. Robotnicza 22a
ul. Róana 6
ul. Róana 7
ul. Róana 8
ul. Róana 9
ul. Róana 10
ul. Róana 19

mur., pocz. XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur. XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.
mur. XVIII/XX w.
mur. XVII-XVIII w.,
przeb. XIX w.
mur. kon. XX w.
mur. kon. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 1888 r.
mur., 2 w. XIX w.
mur., 1w. XX w.
mur., 2 w. XIX w.
mur., 1919 r
mur., 1 w. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., kon. XIX w.

ul. Róana 21

1832 r.

ul. Róana 21
ul. Róana 21
ul. Róana 22
ul. Róana 24
ul. Róana 32
ul. Róana 35
ul. Rybacka 1
ul. Rybacka 7

mur. XIX w.
mur., poł. XVIII w.
mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur. kon. XIX w.
mur., 1 poł. XIX w.
mur., 1 poł. XIX w.

Dom mieszkalny
Dawny budynek Młyna
redniego

ul. Rybacka 8

mur., 1 poł. XIX w.

ul. Rybacka 21

mur., 1 poł. XIX w.

292
293
294

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

605/96
z 03.12.1949 r.

mur., lata 20-te XX w.

622/846
z 14.02.1961 r.
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331

Ratusz

Rynek

mur. 1538-1543,
XVIII w.

Rynek – Sukiennice

mur. XIII rest. 1978 r.

333

Wiea starego ratusza
tzw. "Kramarska"
Kamienica

ul. Rynek 4

334

Kamienica

ul. Rynek 5

335

Kamienica

ul. Rynek 6

336

Kamienica

ul. Rynek 11

337

Kamienica

ul. Rynek 12

338
339

Kamienica
Budynki dawnej Rzeni

ul. Rynek 13
ul. Rzemielnicza

mur., XVIII w.
mur., XVI/XVII w.,
przeb. XIX w.
mur., XVIII w. przeb.
XIX w.
mur., XVI/XVII w.,
przeb. XIX w.
mur., 2 poł. XVI w.,
przeb. XIX i XX w.
mur., 2 poł. XIX w.
mur., kon XIX w.

340
341
342
343
344

ul. Rzemielnicza
ul. Sikorskiego 11
ul. Sikorskiego 12
ul. Sikorskiego 13
ul. Sikorskiego 14
ul. Sikorskiego 1-3, 1114

348
349
350
351
352
353

Transformator
Willa
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Zespół budynków
mieszkalnych
Budynek Komisariatu
Policji
Zespół budynków
mieszkalnych
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

354

Kamienica

355
356
357
358
359
360

362

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Zespół budynków
mieszkalnych
Kamienica

363

Kamienica

ul. Spółdzielcza 13

364

Kamienica

ul. Spółdzielcza 14

365

Kamienica

ul. Spółdzielcza 15

366

Kamienica

ul. Spółdzielcza 16

367

Kamienica

ul. Spółdzielcza 17

mur., XVIII,

368

Dom „Pod Okrtem"

ul. Stara 1

mur., kon. XVIII w.,
odb. 1972 r.

332

345
346
347

361

606/81
z 29.03.1949 r.
611/1240
z 01.03.1965 r.

mur., pocz XX w.
mur., 1 poł. XX w.
mur., 1 poł. XX w.
mur., 1 poł. XX w.
mur., 1 poł. XX w.
mur., 1 poł. XX w.

ul. Sikorskiego 4

mur., lata 20-te XX w.

ul. Skłodowskiej 1-10

mur., lata 20-te XX w.

ul. Słowackiego 4
ul. Słowackiego 5
ul. Słowackiego 6
ul. Słowackiego 10
ul. Słowackiego 11 i 12
ul. Słowackiego 14 i 15
ul. Słowackiego 15a,
15b, 15c
ul. Słowackiego 16
ul. Słowackiego 17
ul. Słowackiego 18
ul. Słowackiego 19
ul. Słowackiego 20
ul. Słowackiego 22

mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.

ul. Spacerowa 1-4, 6

mur., lata 20-te XX w.

ul. Spółdzielcza 12

mur., 2 poł. XIX w.
mur., 2 poł. XVIII w.,
przeb. XIX i XX w.
mur., 2 poł. XVIIIpocz. XIX w.
mur., 2 poł. XVIIIpocz. XIX w.
mur., 2 poł. XVIIIpocz. XIX w.

mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur. lata 20-te XX w.
mur., lata 20-te XX w.

620/1096/J
z 27.01.1992 r.
604/95
z 03.12.1949 r.
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369
370

ul. Starolubaska 3a
ul. Starolubaska 10a

mur., poł. XIX w.
mur., pocz. XX w.

ul. Starolubaska 11

mur., kon. XIX w.

372
373
374
375
376
377

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny i
budynek gospodarczy
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Starolubaska 13a
ul. Starolubaska 30a
ul. Starolubaska 32
ul. Starolubaska 37a
ul. Starolubaska 40
ul. Starolubaska 41

378

Dom mieszkalny

ul. Stawowa 4

mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 1908 r.
mur., 1897 r.
mur., pocz. XX w.
mur., kon. XIX
– pocz. XX w.

379

Spichlerz miejski tzw.
„Dom Solny"

pl. Straacki

380

Dom mieszkalny

pl. Straacki 5

381
382

Dom mieszkalny
Kamienica

383

Dom mieszkalny

384
385

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

386

Dom mieszkalny

387

389
390
391

Dom mieszkalny
Kociół parafialny pw.
Trójcy witej wraz z
działk i ogrodzeniem
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny

392

Kamienica

ul. Tkacka 7

393

Kamienica

ul. Tkacka 8

394

Kamienica

ul. Tkacka 9

395

Kamienica

ul. Tkacka 10

396

Kamienica

ul. Tkacka 11

397

Kamienica

ul. Tkacka 27

mur. ok. 1900 r.

398
399

Kamienica
Kamienica

ul. Tkacka 28
ul. Tkacka 28a

400

Kamienica

ul. Tkacka 29

401
402
403
404
405

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Torowa 1
ul. Torowa 2
ul. Torowa 3
ul. Torowa 12
ul. Torowa 16

mur., pocz. XIX w.
mur., pocz. XIX w.
mur., XVII, XVIII w.,
przeb. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 1907 r.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.

406

Budynek mieszkalny

ul. Warszawska 2

mur. kon. XIX w.

407

Kamienica

ul. Warszawska 3

mur., 1907 r.

371

388

XVI w.

156/A/03
z 10.06.2003 r.

mur., pocz. XIX w.,
XX w.
ul. Strzelecka 2
mur., XIX/XX w
pl. Szarych Szeregów 4 mur., XIX/XX w.
mur., kon. XVIII,
ul. Szkolna 4
XIX/XX w.
ul. Szkolna 5
mur., 1788 r.
ul. Szkolna 6
mur., kon. XVIII/XIX.
mur., kon. XVIII,
ul. Szkolna 7
XIX/XX w.
ul. Szkolna 8
kon. XVIII, XIX/XX w.
ul. Szymanowskiego 1

1857-1861 r.

pl. lski 4
pl. lski 6
pl. lski 7

mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur., kon. XIX w.
mur., 2 poł. XVIII w.,
przeb. XIX, XX w.
mur., 1 poł. XVIII w.,
przeb. XIX, XX w.
mur., XVIII w.
mur., 1 poł. XVIII w.,
przeb. XIX, XX w.
mur., 1 poł. XVIII w.,
przeb. XIX w.

45/A/01
z 01.02.2001 r.

621/1288/J
z 04.04.1997 r.

623/1172/J
z 22.07.1994 r.
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408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek przemysłowy
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek przemysłowy

ul. Warszawska 4
ul. Warszawska 5
ul. Warszawska 5a
ul. Warszawska 6
ul. Warszawska 7
ul. Warszawska 8
ul. Warszawska 9
ul. Warszawska 10
ul. Warszawska 11
ul. Warszawska 15
ul. Warszawska 15a
ul. Warszawska 18
ul. Warszawska 19
ul. Warszawska 20
ul. Warszawska 22
ul. Warszawska 23

mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., XIX/XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 3 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., 4 w. XIX w.
mur., lata 20-te XX w.

424

Kamienica

ul. Wska 6

mur. poł. XIX w.

425

ul. Wiejska

427

Budynek gospodarczy
Zespół budynków
mieszkalnych
Kamienica

428

Kamienica

429

Kamienica

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

Kamienica
Kamienica
Koszary
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Klasztor
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Cmentarz komunalny,
dawny ewangelicki
Dawny cmentarz
komunalny
Kaplica cmentarna
Mur cmentarny
Brama cmentarna
Dom grabarza
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Dawny Szpital
Dom mieszkalny

426

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

ul. Włociaska 1-14

mur., lata 20-te XX w.

ul. Wojska Polskiego 1
ul. Wojska Polskiego
1a
ul. Wojska Polskiego
1b
ul. Wojska Polskiego 1c
ul. Wojska polskiego 1d
ul. Wojska Polskiego 2
ul. Worcella 1
ul. Worcella 2
ul. Worcella 3
ul. Wrocławska 14
ul. Wrocławska 17
ul. Wrocławska 18
ul. Wrocławska 19
ul. Wrocławska
dz. nr 5 AM 16 Obr. I
ul. Wrocławska
dz. nr 20 AM 16 Obr. I
ul. Wrocławska
ul. Wrocławska
ul. Wrocławska
ul. Wrocławska
ul. Zamkowa 1a
ul. Zamkowa 2
ul. Zamkowa 3
ul. Zawidowska 2
ul. Zawidowska 2a
ul. Zawidowska 2c
ul. Zawidowska 3
ul. Zawidowska 4a

mur., ok. 1905 r.

624/1087/J
z 07.10.1991 r.

mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur., ok. 1910 r.
mur. kon. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., 2 poł. XVIII w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., poł. XIX w.
mur., poł. XIX w.
zał. ok. 1850 r.
zał. ok. 1850 r.

161/A/ 1-2/03
z 06.06.2003 r.
162/A/ 1-2/03
z 06.06.2003 r.

mur. 1 poł. XIX w.
mur. 1 poł. XIX w.
mur. 1 poł. XIX w.
mur. 1 poł. XIX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w
mur. lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
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454
455

Willa
Dom mieszkalny

456

Dom mieszkalny

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Willa
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica
Kamienica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny

ul. Zawidowska 4b
ul. Zawidowska 5
ul. Zawidowska 13,
13a, 13b
ul. Zawidowska 14
ul. Zawidowska 22
ul. Zawidowska 22a
ul. Zawidowska 23a
ul. Zawidowska 27
ul. Zawidowska 30
ul. Zawidowska 31a
ul. Zawidowska 37
ul. Zgorzelecka 10
ul. Zgorzelecka 13
ul. Zgorzelecka 14
ul. Zgorzelecka 15
ul. Zgorzelecka 16
ul. Zgorzelecka 17
ul. Zgorzelecka 21
ul. Zgorzelecka 22
ul. Zgorzelecka 24
ul. Zgorzelecka 31
ul. Zgorzelecka 33

476
477
478

Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Kamienica

ul. Zgorzelecka 37
ul. Zgorzelecka 47-49
ul. ymierskiego 4

mur., pocz. XX w.
mur., XVIII/XIX, XX w.
mur., 1708 r.
mur., 4 w. XIX w.
mur., pocz. XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur.,
mur., 1909 r.
mur., pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., poł. XIX w.
mur., ok. 1910 r.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., lata 20-te XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., XIX/XX w.
mur., pocz. XX w.
mur., XIX/XX w.

Stanowiska archeologiczne.
Zabytki nieruchome ujte w Gminnej Ewidencji Zabytków okrela poniszy wykaz:
Wykaz kart adresowych stanowisk archeologicznych objtych Gminn Ewidencji Zabytków
miasta Luba.
Nr
Nr stanowiska
na
w
miejscowoci obszarze
1
1
2
2
3
3
4
4

Numer
obszaru
79-12
79-12
79-12
79-12

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12

15

15

79-12

16

16

79-12

Funkcja obiektu

chronologia

Nr rejestru
zabytków

nieokrelona
lad osadnictwa
lad osadnictwa
nieokrelona

mezolit
epoka kamienia
neolit
epoka brzu, halsztat,
OWR, redniowiecze
cmentarzysko
epoka brzu III
cmentarzysko
epoka brzu III
lad osadnictwa
nieokrelona
nieokrelona
OWR 364-455
nieokrelona
wczesne redniowiecze
skarb
wczesne redniowiecze
nieokrelona
redniowiecze
nieokrelona
redniowiecze
osada
póne redniowiecze
osadnictwo
póne redniowiecze
miejskie
XIV-XV
studnia kamienna póne redniowiecze
XIV-XV
cmentarzysko
nieokrelona
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

26
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
62
63
64
74
75
76
77
78
87
88
89
90
91
103

79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12
79-12

osada
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa
osada
osada
osada
lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
szubienica, ruiny

póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
pradzieje
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
póne redniowiecze
redniowiecze, okres
nowoytny, XV w.

247/A/ 2003
z 31.12.2003 r.

Grodzisko –
Harcerska Góra

Poza wyej okrelonymi, zidentyfikowanymi stanowiskami archeologicznymi na obszarze
miasta mog wystpowa inne stanowiska i obiekty zwizane z osadnictwem
redniowiecznym i pradziejowym.
Obszarami szczególnie cennymi ze wzgldu na moliwo wystpowania tego rodzaju
zabytków archeologicznych mog by tereny zabytkowe zwizane z dawnymi układami
ruralistycznymi oraz tereny otwarte. Obszary te wymagaj ochrony poprzez wyznaczenie
strefy ochrony archeologicznej oraz – w przypadku prac ziemnych i budowlanych –
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okrelonego w przepisach odrbnych postpowania lub przeprowadzenia ratowniczych
bada archeologicznych.
Dobra kultury współczesnej.
Nie zidentyfikowano dóbr kultury współczesnej.
Krajobraz kulturowy.
W obszarze miasta dominuje krajobraz kulturowy jako krajobraz obszaru
zurbanizowanego – miejskiego, którego walory okrelaj: obiekty zabytkowe, zabytkowe
układy urbanistyczne i ruralistyczne, elementy rodowiska przyrodniczego i ukształtowanie
terenów, sposób uformowania układów przestrzennych oraz sylwety i wgldy widokowe.
Drug grup krajobrazu – wystpujc głównie w obszarach peryferyjnych miasta – jest
krajobraz przyrodniczy.

–

–
–
–
–
–
–
–

W obrbie miasta zidentyfikowano nastpujce typy krajobrazu kulturowego:
Krajobraz zurbanizowany / miejski – ródmiejski, obejmujcy:
a) Historyczne centrum miasta,
b) Obszar ródmiejski z załoeniami zieleni (Park na Kamiennej Górze, załoenie w
dolinie Nysy Łuyckiej – sportowe i rozproszonej zabudowy);
Krajobraz zurbanizowany / miejski – zespołów mieszkaniowych i zieleni;
Krajobraz zurbanizowany / miejski – peryferyjny (podmiejski) wielofunkcyjny o zwartych i
rozproszonych układach zabudowy;
Krajobraz zurbanizowany / miejski – rozproszonej zabudowy i zieleni oraz struktur
przyrodniczych, w tym pól uprawnych i zieleni nierolniczej – Dolina Kwisy;
Krajobraz przemysłowy – zespołów zabudowy przemysłowej;
Krajobraz przemysłowy – infrastruktury obsługi miasta;
Krajobraz górniczy – tereny powierzchniowej eksploatacji odkrywkowej;
Krajobraz kolejowy – tereny wzła kolejowego i terenów linii kolejowych.

Elementy zagospodarowania przestrzennego składajce si na poszczególne typy
krajobrazu kulturowego oraz postulowane dla nich formy ochrony i działania w zakresie
polityki przestrzennej okrela ponisze zestawienie:
Grupy
krajobrazów

Typ krajobrazu

Krajobraz
kulturowy –
krajobraz
obszaru
zurbanizowanego
– miejskiego

Zurbanizowany /
miejski – ródmiejski,
z przewag terenów
zabytkowych –
staromiejskie centrum
miasta
Zurbanizowany /
miejski – ródmiejski
zabytkowy z
załoeniem Park na
Kamiennej Górze

Elementy zagospodarowania przestrzennego
(charakterystyka warunków przestrzennych,
kulturowych i przyrodniczych miasta) składajce si
na typ krajobrazu kulturowego
 Historyczne Centrum Miasta – Stare Miasto –
„orodek historyczny” – obszar wpisany do rejestru
zabytków,
 Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych z
przewag zabudowy zabytkowej z przełomu XIX i
XX wieku z kulturowymi załoeniami zieleni (Park
na Kamiennej Górze),
 Załoenie sportu i rekreacji w dolinie Nysy
Łuyckiej,
 Waniejsze
wydzielone
obszary
zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej,
 Obszary ródmiejskie z utraconymi wartociami
kompozycji urbanistycznej – z przewag zabudowy
współczesnej i przekształcone (rej. ul. Hutnicze Robotniczej oraz rej. Rybackiej – zwizany z
przedmieciem Mikołajskim i Starym Lubaniem
Półwie),
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Zurbanizowany /
miejski – zespołów
mieszkaniowych i
zieleni

Zurbanizowany /
miejski – przedmie
(podmiejski)
wielofunkcyjny o
zwartych i
rozproszonych
układach zabudowy
Zurbanizowany /
miejski –
rozproszonej
zabudowy i zieleni
oraz struktur
przyrodniczych, w
tym pól uprawnych i
zieleni nierolniczej –
Dolina Kwisy
Przemysłowy
historyczny –
zespołów zabudowy
przemysłowej
Przemysłowy –
zespołów zabudowy
przemysłowej z
przewag obszarów
rozwojowych

Przemysłowy –
infrastruktury obsługi
miasta
Górniczy – tereny
powierzchniowej
eksploatacji
odkrywkowej
Kolejowy – tereny
wzła kolejowego i
terenów linii
kolejowych

 Zespoły zabudowy mieszkaniowej (kolonie /
osiedla) modernistyczne z pocztku XX w., o
walorach architektonicznych i urbanistycznych, w
tym obszar osiedla mieszkaniowego na północnym
zboczu Kamiennej Góry (ul. Parkowa / ul. Polan)
oraz w rejonie ulicy Klasztornej, Esperantystów,
Reja,
 Zespoły zabudowy mieszkaniowej – współczesne,
 zidentyfikowane obszary rozwoju przestrzennego
miasta pod zabudow mieszkaniow,
 Kulturowe układy zieleni,
 Waniejsze
wydzielone
obszary
zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej
 Obszary
wielofunkcyjnego
zainwestowania
miejskiego ukształtowane na bazie historycznych
układów ruralistycznych – o rozproszonych i
zwartych układach zabudowy.
 Zespoły zabudowy mieszkaniowej – współczesne.
 Kulturowe układy zieleni i tereny otwarte.
 Waniejsze
wydzielone
obszary
zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej.
 Zidentyfikowane obszary rozwoju przestrzennego
miasta.
 Pola
uprawne,
łki
i
pastwiska,
ziele
nieurzdzona, lasy.

 Obszary zabudowy przemysłowej o wartociach
kulturowych / zabytkowych (dawny ZNTK –
Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP).
 Obszar d. zabudowy przemysłowej w rejonie ulic
Warszawskiej i Robotniczej – z zachowanymi
elementami zabudowy ródmiejskiej (zwartych
układów zabudowy czynszowej).
 Waniejsze
wydzielone
obszary
zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej.
 Zidentyfikowane obszary rozwoju przestrzennego
miasta.
– Tereny infrastruktury technicznej.
– Tereny powierzchniowej eksploatacji odkrywkowej
kopalin – czynne i zakoczonej eksploatacji.
– Obszar kolejowy o wartociach kulturowych.

W krajobrazie kulturowym miasta – z punktu widzenia zasad ochrony rodowiska
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury – zidentyfikowano nastpujce rodzaje krajobrazów
kulturowych:
–

Krajobraz zurbanizowany – ródmiejski z przewag terenów zabytkowych i krajobraz
zurbanizowany – ródmiejski zabytkowy z załoeniem „Park na Kamiennej Górze”, dla
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ochrony i kształtowania których wskazuje si na potrzeb zastosowania nastpujcych
elementów polityki przestrzennej:
• Strefy ochrony konserwatorskiej (ze zrónicowanymi rygorami i zasadami ochrony).
• Strefy ochrony krajobrazu kulturowego (w uzupełnieniu i dopełnieniu strefy ochrony
konserwatorskiej – szczególnie z uwzgldnieniem osiedla przy ul. Parkowej i Polnej
oraz w południowej czci Kamiennej Góry).
• Obszary przekształce i przebudowy oraz rekonstrukcji obszarów o utraconych
wartociach historycznej kompozycji urbanistycznej.
• Obszar rewitalizacji i rehabilitacji.
• Ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy w planach
miejscowych.
–

Krajobrazy: Zurbanizowany / miejski – zespołów mieszkaniowych i zieleni,
zurbanizowany / miejski – peryferyjny (podmiejski) wielofunkcyjny o zwartych i
rozproszonych układach zabudowy, zurbanizowany / miejski – rozproszonej zabudowy i
zieleni oraz struktur przyrodniczych, w tym pól uprawnych i zieleni nierolniczej – Dolina
Kwisy – dla ochrony i kształtowania których wskazuje si na potrzeb zastosowania
nastpujcych elementów polityki przestrzennej:
• Strefy ochrony krajobrazu kulturowego – dla obszarów: Obszar we wschodniej czci
miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolnej, Głównej, Kolejowej i Bocznej – obejmujcy
dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym pw. Narodzenia NMP i dawnym
załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w rejonie ulicy Bocznej (tzw.
„Zakwisie”), zespoły zabudowy mieszkaniowej zrealizowane w okresie
midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn wiatow), modernistyczne
– w rejonie ulic: Wyspowej, Róanej, Esperantystów i Reja).
• Strefa ochrony konserwatorskiej (obszar cmentarzy).
• Obszar rewitalizacji i rehabilitacji.
• Ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy w planach
miejscowych.
• Zakaz zabudowy.

–

Krajobrazy: Przemysłowy historyczny i Kolejowy – dla ochrony i kształtowania których
wskazuje si na potrzeb zastosowania nastpujcych elementów polityki przestrzennej:
• Strefy ochrony krajobrazu kulturowego.
• Obszary przekształce i przebudowy oraz rekonstrukcji obszarów o utraconych
wartociach historycznej kompozycji urbanistycznej.
• Obszar rewitalizacji.
• Ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy w planach
miejscowych.

–

Krajobrazy: Przemysłowy (zespołów zabudowy przemysłowej z przewag obszarów
rozwojowych i infrastruktury obsługi miasta) i Górniczy – dla ochrony i kształtowania
których wskazuje si na potrzeb zastosowania nastpujcych elementów polityki
przestrzennej:
• Ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy w planach
miejscowych.
• Zakaz zabudowy.
• Obszar rekultywacji i rehabilitacji.

Wartoci podstawowe krajobrazu kulturowego miasta.
O wartoci krajobrazu kulturowego w obszarze miasta stanowi zabytkowe układy
urbanistyczne i ruralistyczne oraz zasady ich uformowania, obiekty zabytkowe i inne
tworzce sylwety krajobrazowe miasta – powizane z elementami rodowiska
przyrodniczego i kulturowymi układami zieleni oraz z ukształtowaniem i topografi terenów.
Na bogactwo i specyfik krajobrazow miasta składaj si w szczególnoci:

strona 46
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 46

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

wgldy widokowe na sylwet ródmiejskich obszarów miasta i jego dominant oraz na
dominanty krajobrazowe (wzgórza),
– wgldy na odległe elementy krajobrazu otwartego (z istniejcych dominant
krajobrazowych, w tym z Kamiennej Góry),
– elementy przyrodnicze okrelajce granice przestrzennego zasigu zabudowy miasta.
Powysze elementy zagospodarowania przestrzennego zostały okrelone na rysunku
uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego – Uwarunkowania przestrzenne.
Natomiast zagadnienia kształtowania krajobrazu przyrodniczego zostały rozwinite i
uzupełnione w rozdziale Uwarunkowania wynikajce ze stanu rodowiska i dodatkowo
przestrzennego –
zilustrowane na rysunku uwarunkowa zagospodarowania
Uwarunkowania rodowiskowe.
–

Wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zidentyfikowane wartoci kulturowe (zabytkowe układy przestrzenne, układy zieleni,
obiekty zabytkowe nieruchome, stanowiska i zabytki archeologiczne) wymagaj ochrony,
zarówno prawnej, ustalonej w trybie przepisów odrbnych, jak i poprzez ustalenie ochrony w
planach miejscowych.
Ustalenie ochrony w planach miejscowych powinno nastpi poprzez ustalenie
nastpujcych stref ochrony konsekratorskiej:
– strefy ochrony konserwatorskiej dla obszaru Starego Miasta – strefy cisłej – z duymi
rygorami i zasadami ochrony, okrelonymi dotychczas jako strefa A;
– strefy ochrony konserwatorskiej dla obszarów zabytkowych i zachowanych układów
urbanistycznych ródmiecia miasta (ukształtowanego w okresie XIX w. i pocz. XX w.) –
ze zrónicowanymi rygorami i zasadami ochrony, okrelonymi dotychczas jako strefa B;
– strefy ochrony konserwatorskiej dla obszarów zabytkowych cmentarzy przy
ulicy Wrocławskiej;
– strefy ochrony krajobrazu kulturowego (dla obszarów nieobjtych strefami ochrony
konserwatorskiej), w szczególnoci dotyczce:
• obszaru w otoczeniu Parku na Kamiennej Górze, łcznie z zabudow z XIX w. i pocz.
XX w. oraz zabudow mieszkaniow z okresu midzywojennego (o wartociach
architektonicznych i urbanistycznych) przy ulicy Parkowej i Polnej;
• obszaru we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolnej, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcego dawn wie Uniegoszcz z załoeniem
kocielnym pw. Narodzenia NMP, dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym,
parkiem w rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz zespołem zabudowy
mieszkaniowej zrealizowanej w okresie midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy
I a II wojn wiatow) o charakterze modernistycznym – w rejonie ulicy Wyspowej;
• obszaru zwizanego z zespołami zabudowy mieszkaniowej z okresu
midzywojennego (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn wiatow) o charakterze
modernistycznym – w rejonie ulic Esperantystów i Reja i załoeniem zieleni przy
ulicy Klasztornej;
• obszary zabudowy przemysłowej o wartociach kulturowych / zabytkowych (dawny
ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP) zwizane z obszarem
poprzemysłowym w rejonie ulic Warszawskiej i Robotniczej – z zachowanymi
elementami zabudowy ródmiejskiej;
• obszaru terenów kolejowych oraz obszaru w rejonie ulic Warszawskiej i Robotniczej –
z elementami zabudowy ródmiejskiej.
• obszaru kolejowego o wartociach kulturowych.
Ochrona dziedzictwa kulturowego w w/w strefach powinna by zwizana równie z
działaniami konserwatorskimi i rewitalizacyjnymi oraz z odbudow i rekonstrukcj układów
urbanistycznych.
Miejsca te powinny równie podlega uzupełnieniu, kontynuacji i rozwiniciu
zdegradowanych bd niewykształconych układów zabudowy.
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Wyznaczenie granic strefy ochrony konserwatorskiej dla obszarów zabytkowych i
zachowanych układów urbanistycznych ródmiecia miasta (ukształtowanego w okresie
XIX w. i pocz. XX w.) powinno by oparte midzy innymi na wyznaczonych w
obowizujcych planach miejscowych stref dla najlepiej zachowanych układów zabytkowych
połoonych w ródmieciu miasta.
Stref ochrony konserwatorskiej dla terenów ródmiecia ustalaj nastpujce plany
miejscowe:
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba – Uchwała Nr XXXVIII/286/2005 z 27.09.2005 r. (łcznie
z dokonanymi w planie miejscowym zmianami);
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w ródmieciu
miasta Luba – Uchwała Nr XXXVIII/284/2005 z 27.09.2005 r. (łcznie z dokonanymi w
planie miejscowym zmianami);
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w południowej
czci miasta Luba – Uchwała Nr XLVI/351/2006 z 30.05.2006 r. (łcznie z dokonanymi
w planie miejscowym zmianami;
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w zachodniej
czci miasta Luba – Uchwała Nr XXXVIII/284/2005 z 27.09.2005 r.;
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego wzdłu rzeki
Kwisy – Uchwała Nr XVII/131/2011 z 20.12.2011 r. (łcznie z dokonanymi w planie
miejscowym zmianami).
Jednoczenie naley zwróci uwag, e okrelone strefy w planach, jak wyej, nie
uwzgldniaj w wielu fragmentach ródmiejskich obszarów zabytkowych (ukształtowanych w
okresie XIX w. – XX w.) zasługujcych na ochron.
W wielu w/w planach zespoły zabudowy o walorach kulturowych i zabytkowych (nie
objte strefami ochrony konserwatorskiej) okrelono jako „zespoły zabudowy o szczególnych
wartociach kulturowych” lub jako „zespoły zabudowy o wyjtkowych walorach kulturowych”
(w obszarze mpzp połoonego wzdłu rzeki Kwisy), z zapisami dotyczcymi wymogu
„uwzgldnienia istniejcej zabudowy zabytkowej i dostosowania nowej zabudowy do
historycznej kompozycji”, jak równie ze wskazaniem ich zachowania.
Zapisami tymi objto:
– tereny kolejowe i dworca kolejowego,
– układ ruralistyczny z załoeniem kocielnym pw. Narodzenia NMP i zabudow u zbiegu
ulic Róanej, Dolnej, Głównej oraz z zespołem zabudowy przy ulicy Róanej,
– zespół mieszkaniowy przy ulicy Wyspowej,
– zespoły zabudowy mieszkaniowej (przedwojennej) w rejonie ulic: Parkowej, Polnej,
Włociaskiej i Spacerowej,
– zespoły zabudowy mieszkaniowej (przedwojennej) w rejonie ulic: Górniczej,
Esperantystów, Reja i Klasztornej.
Dla obszaru Starego Miasta oraz cmentarzy przy ulicy Wrocławskiej nie ustalono ochrony
w planie miejscowym poprzez ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej (tereny nie s objte
planami miejscowymi).
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3. Uwarunkowania wynikajce ze stanu rodowiska.
3.1 Uwarunkowania przyrodnicze

3.1.1 Połoenie geograficzne

Luba połoony w południowo-zachodniej czci Polski w dolinie rzeki Kwisy, na
lska. Według
pograniczu dwóch historycznych krain: Górnych Łuyc i Dolnego
regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, teren miasta połoony jest na
obszarze Pogórza Izerskiego, który jest czci Pogórza Zachodnio-Sudeckiego. Rzeba
terenu jest urozmaicona. Główny rys morfologiczny pochodzi z trzeciorzdu. Dominujcymi
formami terenu s ostace bazaltowe – struktury twardzielowe, odporne na procesy
denudacyjno-wietrzelinowe. Zbocza to czciowo powierzchnie zrówna denudacyjnych,
pokryte sadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi. Ponadto wystpuj min. bazaltowe
ostace twardzielowe Harcerskiej Góry oraz połoone na terenie gminy Luba – Ostróka i
bezimienne wzgórza koło Jałowca.
W obrbie miasta wystpuj nastpujce jednostki morfologiczne:
• dolina rzeki Kwisy i dolinki boczne,
• terasa zalewowa,
• terasa nadzalewowa (młodsza),
• terasa nadzalewowa (starsza),
• zbocza wierzchowiny,
• płaszczyzny wierzchołkowe.
Generalnie w miecie przewaaj tereny płaskie o spadkach do 5 %, fragmentarycznie
wystpuj spadki powyej 150. Rzeba terenu opracowania jest do urozmaicona, o czym
decyduj wzniesienia Kamienna Góra 280 m n.p.m, Harcerska Góra 260 m n.p.m. i inne.
Teren miasta obnia si ku dolinom Kwisy i jej dopływów. Rónica wysokoci pomidzy
najwyej połoonym miejscem 280 m n.p.m. (Kamienna Góra), a najniszym punktem –
210 m n.p.m. w dolinie Kwisy w północnej czci miasta wynosi 70 m.

3.1.2 Klimat

Wg regionalizacji klimatycznej Dolnego lska A. Schmucka obszar miasta zalicza si do
ll regionu – zgorzeleckiego. Warunki klimatyczne kształtowane s głównie przez masy
powietrza polarno-morskiego. Zim powoduj odwile i mgły, w lecie deszcze i ochłodzenia.
Mniejsz frekwencj maj masy powietrza polarno-kontynentalnego, przynoszce mrone
zimy i upalne lata. Niewielki udział w kształtowaniu klimatu maj masy powietrza
arktycznego, powodujce zim warunki sprzyjajce powstawaniu długotrwałych inwersji i
masy powietrza zwrotnikowego bdce przyczyn upałów w lecie.
Region zgorzelecki jest najcieplejszym regionem pogórzy, zblionym do najcieplejszego
na Dolnym lsku regionu nadodrzaskiego. rednia temperatura roczna jest tu najwysza,
wynosi 8°C, równie rednia temperatura okresu IV-IX przekracza 140C. Okres wegetacyjny
trwa 217 dni, dojrzewania letniego 150 dni, długo lata 82 dni i nale do jednych z
najdłuszych w Sudetach.
Najczciej odnotowywano wiatry zachodnie z kierunków południowo-zachodnich (ok.
20 %), południowych i zachodnich. Ponad połow dni w roku wystpuj wiatry z
zachodniego, południowo-zachodniego i południowego wycinka horyzontu, tj. W-SW-S. W
cigu 14% dni w roku wystpuje cisza, tj. wystpuj wiatry o prdkoci poniej 0,5 m/s.
Region jest uprzywilejowany pod wzgldem termicznym, rednia temperatura roku wynosi
rednia temperatura okresu wegetacyjnego (lV-lX) przekracza 140C, okres
8,30C.
wegetacyjny trwa 222 dni, okres dojrzewania letniego wynosi 161 dni, długo lata osiga 90
dni, co daje najdłusze lato na Pogórzu.
Warunki topoklimatyczne s zalene od wysokoci terenu, relacji form dolinnych i
grzbietów, ekspozycji terenu na oddziaływanie wiatru, promieniowania słonecznego i
hydrografii. Obszary pozadolinne posiadaj korzystne warunki klimatyczne, odpowiednie
warunki solarne i termiczno-wilgotnociowe oraz dobre przewietrzenie. Na terenie miasta
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istnieje zdecydowana przewaga takich terenów. Niewielkie spadki terenu na stokach
północnych nie rónicuj zbytnio warunków termicznych, wilgotnociowych i solarnych w
porównaniu do stoków o ekspozycji południowej i spadkach poniej 10 %, które posiadaj
najkorzystniejsze warunki bioklimatyczne.
Niekorzystne warunki klimatyczne wystpuj w dolinach cieków wodnych stanowicych
miejsca tworzenia si mgieł, mrozowisk, a take gromadzenia si mas wychłodzonego
powietrza spływajcego z wyszych partii terenu. Stosunki termiczno-wilgotnociowe s tu w
duym stopniu modelowane warunkami wodnymi: wystpowaniem podmokłoci stałych i
okresowych, wód płyncych i stojcych. Wody dolin s ródłem mgieł, które przy słabym
przewietrzaniu nie przemieszczaj si w obszary pozadolinne.
Odmienne warunki topoklimatyczne panuj w czci terenu zajtej przez fragmenty
kompleksów lenych i zadrzewienia. W przypadku terenów o zwartym zalesieniu zaznacza
si złagodzenie dobowych amplitud temperatury i wilgotnoci, wyhamowanie prdkoci
wiatru. Lasy posiadaj take zdolno retencjonowania wód oraz nasycania powietrza
olejkami eterycznymi podnoszc jego walory zdrowotne.
3.1.3 Geologia.
Pod wzgldem geologicznym miasto połoone jest pomidzy „Nieck LwóweckoBolesławieck”, a archaiczn „Kr Granitów Łuyckich”. Falista wierzchowina zbudowana
jest ze skał staropaleozoicznych, których stropowa partia jest w rónym stopniu zwietrzał.
S to przewanie fyllity, skutkiem diagenezy zmienione w łupki fyllitowe oraz łupki
krzemionkowe i kwarcyty. Proces zwietrzenia tych skał dokonał si głównie w trzeciorzdzie.
W tym okresie zostały równie złoone osady wodne w postaci iłów i wirów. Osady wodne u
schyłku trzeciorzdu zostały przebite przez intruzje magmy bazaltowej. Powstałe wówczas
stoki wulkaniczne tworz najwysze wzniesienia. Cofajcy si lodowiec pozostawił osady o
duej miszoci. Geologiczny cykl sedymentacyjny zamykaj osady aluwialne.
Osady geologiczne to osady rzeczne w dolinach i osady o rónej genezie na wierzchowinie: trzeciorzdowe wietrzeliny skał paleozoicznych, osady wód trzeciorzdowych, skały
wylewne, osady lodowcowe i wolnolodowcowe, utwory eoliczne i deluwialno-wietrzelinowe.
Osady rzeczne w dolinach to utwory rzeczne na terasach plejstoceskich reprezentowane
przez wiry i piaski. wiry przewanie s drobne, rednio zagszczone, miejscami
przeławicowane wkładkami piasków lub mułów. Piaski rzeczne plejstoceskie w wikszych
skupieniach wystpuj w dolinach rzek pod warstw nasypów, glinek lessopodobnych lub
wirów rzecznych.
Trzeciorzdowe wietrzeliny skał paleozoicznych to wietrzeliny łupków fyllitowych, łupków
krzemionkowych i kwarcytów oraz gliny wietrzelinowe. Wietrzeliny fyllitowe wykształcone s
w postaci pyłów lub glin pylastych. Osady wód trzeciorzdowych to iły i wiry. Iły pochodz z
miocenu i s twardoplastyczne, na stoku Kamiennej Góry termicznie zmienione podczas
intruzji bazaltów. wiry plioceskie wystpuj bezporednio pod gleb, czciowo przykryte
s warstw utworów zboczowych. S to wiry kwarcowe, miejscami spojone kaolinem.
Skały wylewne powstały u schyłku trzeciorzdu na skutek wylewu magmy bazaltowej na
powierzchni. Powstały wówczas wylewy stokowe i płytowe. Stropowe partie bazaltów w
rejonie Lubania s zwietrzałe w postaci rumoszu lub bloków skalnych, gdzie wolne
przestrzenie wypełnione s glin. Osady lodowcowe i wolnolodowcowe to głównie piaski i
wiry osadzone przez wody spływajce z topniejcego lodowca, a miejscami gliny zwałowe
pozo-stawione przez ldolód.
Utwory eoliczne reprezentowane s przez glinki lessopodobne wystpujce przewanie
w postaci glin pylastych, które pierwotnie osadzone przez wiatr na zboczach lub terasach
rzecznych plejstoceskich w postaci drobnego pyłu, a nastpnie przemieszczone ku
obnieniom terenu i wzbogacone w czci gliniaste. Utwory deluwialno-wietrzelinowe s
róno-rodne i wystpuj pod postaci glin piaszczystych lub pylastych, piasków lub pyłów,
wirów, zwałów kamienistych bd rumoszu wietrzelinowego, przemieszczonych po zboczu.
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3.1.4 Szata ro linna
Pierwotna szata rolinna rejonu Lubania została powanie przekształcona w wyniku
wielowiekowej działalnoci człowieka. Nastpiło to zarówno wskutek uytkowania tego
obszaru dla uprawy i hodowli, a co za tym idzie zamiany gruntów lenych na pastwiska i pola
uprawne, odwodnie terenu, zanieczyszczaniu wód i gleb jak i postpujcego wydobycia
kopalin. Na wspomnianym obszarze wystpowały przede wszystkim zbiorowiska lene,
wród których przewaały fitocenozy grdowe. Na bazaltowych wzgórzach wykształca si
mogły lasy klonowolipowe i dbrowy graniczce z ciepłolubnymi murawami, w dolinach
rzecznych zbiorowiska łgowe, a w wyszych połoeniach buczyny.
Siedliska łk podmokłych i wilgotnych powszechnie tu wystpujce, zazwyczaj zajte s
przez zbiorowiska zastpcze z duym udziałem traw. Czsto, cho zwykle w postaci
niewielkich zuboałych płatów wystpuj tu łki zespołu Cirsio – Polygonetum, którego
najlepiej zachowane fragmenty w zachodniej czci miasta kwalifikuj si do objcia
ochron w formie uytków ekologicznych. Łki wiee na omawianym terenie w postaci
zespołu Arrhenatheretum medioeuropaeum wystpuj tylko w niewielkich fragmentach,
głównie na przydroach dróg.
łkowa i torfowiskowa niegdy szeroko rozpowszechniona, zajmujca
Ro linno
podmokłe łki z rzdu Molinietalila zatraciła swój naturalny charakter i wystpuje jedynie
fragmentarycznie w dolinach cieków i obnieniach terenu. Do charakterystycznych dla tego
typu siedlisk gatunków, zaliczy mona krwawnik kichawiec Achillea ptarmica, wizówk
pospolit Filipendula ulmaria, knie błotn, rdest wownik Polygonum bistorta,
niezapominajk błotn Myosotis palustris, firletk poszarpan Lychnis floscuculi czy sitowie
lene Scirpus sylvaticus. Z traw najczciej spotka mona miałka darniowego
Deschampsia caespitosa oraz gatunki podsiewane, takie jak: kostrzewa czerwona Festuca
rubra, kupkówka pospolita Dactylis glomerata oraz mietlica pospolita Agrostis capillaris. W
kilku miejscach do ładnie zachowały si płaty łki rdestowo- ostroeniowej z ostroeniem
warzywnym Cirsium oleraceum oraz storczyka-mi. Ponadto w obnieeniach terenu
stwierdzono niewielkie fragmenty turzycowisk z klasy Scheuzerio-Caricetea.
W miejscach o nieco wikszym nachyleniu stoku oraz w ssiedztwie polnych dróg
spotyka si fitocenozy łk wieych z rzdu Arrhenatheretalia. Reprezentowane s one
przez dzwonek rozpierzchły Campanula patula, krwawnika pospolitego Achillea millefolium,
jaskra ostrego Ranunculus acris, przytuli pospolit Galium mollugo oraz gatunki nalece
do rodziny motylkowatych m.in. groszek łkowy Lathyrus pratensis i wyk ptasi Vicia
cracca. Istotnym składnikiem tych układów s take trawy, a przede wszystkim rajgras
wyniosły Arrhenatherum elatius, wyczyniec łkowy Alopecurus pratensis, kłosówka mikka
Holcus mollis oraz kupkówka pospolita Dactylis glomerata. Rzadziej pojawia si wierzbnica
polna Knautia arvensis, biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, jastrun właciwy
Leucanthemum vulgare oraz przywrotniki Alchemilla ssp., natomiast licznie wystpuje
ekspansywny dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum.
Na poboczach szos, nasypach oraz zboczach wzgórz zachowały si szcztkowe
zbiorowiska ciepłolubnych muraw ze smółk pospolit, rozchodnikami Sedum sp.,
macierzank piaskow Thymus serphyllum, krzyownic pospolit Polygala vulgaris,
jasiecem piaskowym Jasione montana oraz rozchodnikiem wielkim Sedum maximum.
Cennym przyrodniczo miejscem jest kamieniołom koło Nowego Uniegoszcza, gdzie
inwentaryzacja przyrodnicza stwierdziła murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea.
Z notowanych w tym miejscu gatunków wymieni mona: ciemiyk białokwiatowy
Vincetoxicum hirundinaria, piciornik wiosenny Potentilla tabernaemontani, fiołek kosmaty
Viola hirta, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos.
W dolinie Gozdnicy wystpuj płaty tzw. Psiar, czyli nalece do klasy Nardo-Callunetea
niskich muraw odznaczajce si udziałem gatunków acidofilnych, takich jak np. bliniczka
psia trawka Nardus strica, igrzyca przyziemna Sieglíngia decumbens, krzyownica zwyczajna Polygala vulgaris, jastrzbiec kosmaczek Híeracium pilosella oraz wrzos zwyczajny Calluna vulgaris.
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Ro linno
wodna i szuwarowa zlokalizowana wokół stawów i na rozlewiskach
reprezentuj szuwary z rzdu Phragmitetalia z trzcin pospolit Phragmites australis, pałk
szerokolistna Typha latifolia, jeogłówk gałziast Sparganium erectum i babk wodn
Alisma plantago-aquatica. Brzegi rowów i potoków porasta za zespół zdominowany przez
mozg trzcinowat Phalaris arundinacea oraz szuwar mannowy Glycerietum maximae.
Bardzo czsto powyszym fitocenozom towarzysz takie gatunki jak: toje pospolita
Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, karbieniec pospolity Lycopus
europaeus oraz roiny z rodzaju sit Juncus spp.
Coraz wikszym problemem s niezwykle ekspansywne zbiorowiska obcych naszej
florze rdestowców: Reynoutria japonica oraz R. sachalinensis, a take zespołu rudbekii
nagiej Rudbekcia laciniata i nawłoci pónej Solidago gigantea, które rozprzestrzeniaj si
przede wszystkim wzdłu Kwisy.
W zwizku z rolniczym wykorzystaniem gruntów w rejonie Lubania, ukształtowały si
tutaj towarzyszce uprawom zbiorowiska chwastów, tzw. zbiorowiska segetalne nalece do
klasy Stellarietea medieae. S to najczciej zbiorowiska z rzdu Centauretalia cyani,
rozwijce si w uprawach zbó. Gatunki charakterystyczne tego rodzaju zbiorowisk to m. in.
chaber bławatek Centaurea cyanus, mak polny Papaver rhoeas, ostróeczka polna
Consolida regalis, owies głuchy Avena fatua, wyka płotowa Vicia sepium oraz kkol polny
Agrostemma githago.
Ugorowane nieuytki, przydroa, przychacia oraz ródpolne miedze poronite s przez
rolinno ruderaln. S to najczciej zbiorowiska wysokich bylin z klasy Artemisietea, do
których zalicza si m.in. wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylic pospolit Artemisia
vulgaris, nawło olbrzymia Solidago gigantea, pokrzyw zwyczajn Urtica dioica, szczaw
tpo-listny Rumex obtusifolious oraz ostroe polny Cirisum arvense.
Du powierzchni miasta Luba zajmuje dawny poligon, który rozciga si szerokim
pasem wzdłu ul. Sybiraków, a do wyrobiska. Porastaj go zdegradowane zbiorowiska
łkowe z klasy Molinio-Arrhenathereta, budowane głównie przez kupkówk pospolit
Dactylis glomerata, perz właciwy Elymus repens trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios
oraz wyej wspomniane gatunki z klasy Artemisietea. Opisywane zbiorowiska s
sukcesywnie zarastane przez samosiejki głogu Crataegus sp., brzozy brodawkowatej Betula
pendula, dbu szypułkowego Quercus robur, jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior, wierka
pospolitego Picea abies i wierzb Salix spp., czeremch zwyczajn Padus avium, a take
krzewy tarniny Prunus spinosa, dzikiej róy Rosa canina i jeyn Rubus sp. oraz
rónogatunkowe drzewka owocowe – „uciekinierów” z pobliskich ogrodów działkowych.
Miejscami wystpuje duy udział drzewostanu o znacznych ju rozmiarach, złoonego z wymienionych wyej gatunków, z przewag brzóz i wierków, ze słabo wykształconym runem.
3.1.5 Zwierz ta
Ssaki
Na terenie miasta Luba wystpuj nastpujce ssaki:
 gatunki chronione, obj te ochron cisł: ryjówka malutka Sorex minutus, nienik
europejski Microtus nivalis;
 gatunki chronione, obj te ochron cz ciow: wydra Lutra lutra, bóbr Castor fiber, je
zachodni Erinaceus europaeus, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex araneus,
rzsorek rzeczek Neomys fodiens, wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris, łasica łaska
Mustela nivalis, karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius, badylarka pospolita
Micromys minutus;
 gatunki łowne: lis pospolity Vulpes vulpes, kuna lena Martes martes, kuna domowa
Martes foina, zajc szarak Lepus europaeus;
 gatunki pozostałe: pimak Ondatra zibethicus, nornica ruda Myodes glareolus, nornik
bury Microtus agrestis, szczur wdrowny Rattus norvegicus, mysz domowa Mus
musculus, mysz polna Apodemus agrarius, mysz lena Apodemus flavicollis.
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Podsumowujc, najliczniejsz grup stanowi tu gryzonie 73 % oraz ssaki owadoerne,
które stanowi 27 %. Zwraca uwag niewielkie zrónicowanie gatunkowe oraz niska
liczebno gatunków w niektórych rodowiskach, szczególnie tam, gdzie zostały one
zmienione przez człowieka (teren obok czynnej kopalni, czy park na Kamiennej Górze).
Nietoperze
Wystpowanie nietoperzy uzalenione jest od dostpnoci do miejsc na kryjówki dzienne
i kolonie rozrodcze, warunków mikroklimatycznych oraz od bazy pokarmowej. W Lubaniu
stosunkowo niewiele jest terenów mogcych stanowi miejsca bytowania, erowania i
migracji nietoperzy. Tym bardziej istotne jest ich zachowanie. Wanymi miejscami
bytowania, erowania i migracji nietoperzy s lasy i cigi zadrzewie w dolinach rzek. W
Lubaniu s to dolina rzeki Kwisy, Siekierki, potoku Gozdnica, Łazek i bezimiennych potoków
– dopływów Kwisy w rejonie ul. Bazaltowej, Róanej i Bocznej. Na terenach
zurbanizowanych nietoperze zakładaj kolonie w budynkach i budowlach, wykorzystujc je
zarówno na kryjówki letnie i zimowe, a w parkach i ogrodach eruj. Cieki wodne i stawy
stanowi dla nietoperzy dobre miejsce do erowania.
Na terenie miasta Luba znaleziono tylko jedno letnie stanowisko nietoperzy w
budynkach. Stwierdzono tu wystpowanie 7 gatunków: nocek duy Myotis myotis, nocek
rudy Myotis daubentonii, mroczek póny Eptesicus serotinus, karlik malutki Pipistrellus
pipistrellus, karlik wikszy Pipistrellus nathusii, borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek
brunatny Plecotus auritus.
Nietoperze wystpujce w Polsce podlegaj cisłej ochronie gatunkowej, zgodnie z zał. 1
Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 6 padziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348). Nale do grupy najbardziej zagroonych
wymarciem zwierzt na Ziemi. Wszystkie wymienione gatunki nietoperzy wymagaj ochrony
czynnej. Dla siedmiu gatunków nietoperzy zgodnie z prawem unijnym wyznaczane s
obszary Natura 2000. Obejmuj one kolonie i erowiska takich gatunków, jak m.in.
wystpujcy w Lubaniu podkowiec mały, podkowiec duy, mopek, nocek łydkowłosy, nocek
orzsiony, nocek duy i nocek Bechsteina.
Ptaki
Na terenie miasta Luba stwierdzono dotychczas ok. 60 gatunków ptaków, w tym 59
gatunków lgowych lub prawdopodobnie lgowych oraz 1 gatunek nie lgowy – mieszka.
Przegld gatunków chronionych objtych ochron cisł (zał. 1 Rozporzdzenia Ministra
rodowiska z dnia 6 padziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzt (Dz. U. z
2014 r. poz. 1348) to: bocian biały Ciconia ciconia, łabd niemy Cygnus olor, jastrzb
Accipiter gentilis, pustułka Falco tinnunculus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
mieszka Chroicocephalus ridibundus, sierpówka Streptopelia decaocto, kukułka Cuculus
canorus, jerzyk Apus apus, dzicioł duy Dendrocopos major, skowronek Alauda arvensis,
dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbicum, pliszka ółtaMotacilla flava, pliszka
górska Motacilla cinerea, pliszka siwa Motacilla alba, strzyyk Troglodytes troglodytes, rudzik
Erithacus rubecula, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, kopciuszek Phoenicurus
ochruros, poklskwa Saxicola rubetra, kos Turdus merula, kwiczoł Turdus pilaris, (drozd)
piewak Turdus philomelos, łozówka Acrocephalus palustris, zaganiacz Hippolais icterina,
cierniówka Sylvia communis, piega Sylvia curruca, kapturka Sylvia atricapilla, wistunka
Phylloscopus, pierwiosnek Phylloscopus collybita, piecuszek Phylloscopus trochilus,
muchołówka szara Muscicapa striata, raniuszek Aegithalos caudatus, sikora uboga Poecile
palustris, bogatka Parus major, modraszka Cyanistes caeruleus, kowalik Sitta europaea,
pełzacz leny Certhia familiaris, pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla, wilga Oriolus
oriolus, gsiorek Lanius collurio, sójka Garrulus glandarius, kawka Corvus monedula, szpak
pospolity Sturnus vulgaris, wróbel Passer domesticus, ziba Fringilla coelebs, kulczyk
Serinus serinus, dzwoniec Chloris chloris, szczygieł Carduelis carduelis, makolgwa
Carduelis cannabina, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, trznadel Emberiza
citrinella, potrzeszcz Emberiza calandra. Z wymienionych gatunków ochrony czynnej
wymagaj: bocian biały Ciconia ciconia oraz jerzyk Apus apus. Ponadto wystpuj: wrona
siwa Corvus cornix i gołb miejski Columba livia forma urbana – gatunki objte ochron
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czciow (zał. 2) oraz gatunki łowne: krzyówka Anas platyrhynchos i grzywacz Columba
palumbus.
Proponowany obszar chroniony na terenie miasta Luba ze wzgldu na ochron ptaków
to – Dolina potoku Łazek pomidzy Radogoszcz, a Pisarzowicami – w celu zachowania
naturalnego charakteru koryta potoku wraz z przylegajcym do niego drzewostanem
liciastym (ochrona stanowisk ptaków lenych, zwłaszcza dziuplaków).
Bogata awifauna wystpuje w dolinie Gozdnicy, gdzie znajdujc doskonałe warunki
wród gstych zadrzewie. Odnotowano tu stanowiska ziby zwyczajnej Fringilla coelebs,
szczygła Carduelis carduelis, makolgwy Linaria cannabina, trznadla Emberiza citrinella,
piecuszka Phylloscopus trochilus, wilgi Oriolus oriolus, sójki Garrulus glandarius, drozda
piewaka Turdus philomelos, rudzika Erithacus rubecula, kosa Turdus merula, strzyyka
Troglodytes troglodytes, grzywacza Columba palumbus, kukułki zwyczajnej Cuculus
canorus. W wyszych partiach koron drzew gniedzi si para pustułek Falco tinnunculus, a
wród traw baanty Phasianus colchicus (1-2 pary).
Płazy i gady
Na terenie miasta wystpuje 5 gatunków płazów [Inwentaryzacja]: traszka zwyczajna
Triturus vulgaris, traszka górska Triturus alpestris, ropucha szara Bufo bufo, aba wodna
Rana esculenta, aba trawna Rana temporaria i 3 gatunki gadów: jaszczurka zwinka Lacerta
agilis, jaszczurka yworodna Zootoca vivipara, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. W Polsce
płazy i gady objte s ochron prawn – ochron czciow. Niektóre z nich zagroone s
wyginiciem. Do obszarów cennych proponowanych do ochrony na terenie miasta nale
„Stara wirownia” i rozlewisko dopływu Gozdnicy na zachód od szpitala.
Ryby
Kwisa – główna rzeka przepływajca przez miasto jest typow rzek podgórsk krainy
pstrga. Ma znaczne spadki sigajce 33 %, kamienisto-wirowe dno, duy udział bystrzyn i
szypotów. W takich wodach najdogodniejsze do ycia warunki znajduj prdolubne gatunki
litofilne zespołu wód górskich. Na obszarze gminy Luba w Kwisie zinwentaryzowano 13
gatunków ryb, w tym 3 gatunki chronione i 1 zagroony:
– chronione: strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (całk. ochrona), liz Barbatula
barbatula (ochr. cz.); głowacz białopłetwy Cottus gobio (ochr. cz.);
– zagroone – pstrg potokowy Salmo trutta m. fario (zagroony),
– pozostałe: pło Rutilus rutilus, jelec pospolity Leuciscus leuciscus, kle Squalius
cephalus, słonecznica pospolita Leucaspius delineatus, leszcz Abramis brama, kiełb,
– pospolity Gobio gobio, ciernik Gasterosteus aculeatus, oko Perca fluviatilis, brzana
pospolita Barbus barbus,
– do potoku Gozdnica powracaj pstrgi potokowe Salmo trutta m. fario, lizy Barbatula
barbatula, cierniki Gasterosteus aculeatus, a take prawdopodobnie strzebla potokowa
Phoxinus phoxinus.

3.2 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odr bnych
3.2.1 Ochrona prawna warto ci przyrodniczych.
Zgodnie z Art. 2 ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1614) ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu,
zrównowaonym uytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
– dziko wystpujcych rolin, zwierzt i grzybów,
– rolin, zwierzt i grzybów objtych ochron gatunkow,
– zwierzt prowadzcych wdrowny tryb ycia,
– siedlisk przyrodniczych,
– siedlisk zagroonych wyginiciem, rzadkich i chronionych gatunków rolin, zwierzt i
grzybów,
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–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

tworów przyrody ywej i nieoywionej oraz kopalnych szcztków rolin i zwierzt,
krajobrazu,
zieleni w miastach,
zadrzewie.
Zgodnie z ust. 2. celem ochrony przyrody jest m.in.:
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilnoci ekosystemów,
zachowanie rónorodnoci biologicznej,
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
zapewnienie cigłoci istnienia gatunków rolin, zwierzt i grzybów, wraz z ich
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właciwego stanu ochrony,
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewie,
utrzymywanie lub przywracanie do właciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a
take pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody.

W obszarze opracowania wystpuj formy ochrony przyrody, okrelone w Rozdziale 2,
art. 6 Ustawy o ochronie przyrody:
– pomniki przyrody oywionej i nieoywionej,
– uytek ekologiczny Dolina Gozdnicy,
– ochrona gatunkowa rolin, zwierzt i grzybów.
Ochron prawn w obszarze miasta, na podstawie przepisów odrbnych i aktów
prawnych, objte s nastpujce tereny i obiekty:
– lasy ochronne,
– udokumentowane złoa surowców,
– obiekty i tereny w rejestrze zabytków.
–
–

Ochronie na podstawie przepisów odrbnych podlegaj:
grunty rolne i lene,
obiekty zabytkowe objte ochron ustaleniami mpzp.

3.2.2 Gatunki ro lin chronione i rzadkie.
Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 9 padziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej rolin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), inwentaryzacja
przyrodnicza z 1998 r. oraz badania autorskie wykazały obecno na terenie miasta Luba 7
gatunków objtych w Polsce czciow ochron prawn. S to: kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, kosaciec syberyjski Iris sibirica, listera jajowata Listera ovata, podkolan
biały Platanthera bifolia, rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides, nieyca wiosenna
Leucoium vernum oraz pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris. Naley jednak
podkreli, e stanowiska rokitnika oraz pióropusznika s stanowiskami wybitnie
antropogenicznymi.
Wystpujce na terenie Lubania gatunki rzadkie, s zazwyczaj zwizane z siedliskami
łkowymi, ciepłolubnymi murawami oraz wilgotnymi lasami. M.in. wymieni mona gatunki:
kozłek bzolistny Valeriana sambucifolia, chaber austriacki Centaurea phrygia, kropidło
wodne Oenanthe aquatica, ciemiyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, piciornik
wiosenny Potentilla tabernaemontani, fiołek kosmaty Viola hirta, fiołek Rivina Viola riviniana,
wełnianka wskolistna Eriophorum angustifolium, gorysz błotny Peucedanum palustre oraz
kokoryczka okółkowa Polygnnatum verticillatum.
3.2.3 Cenne siedliska przyrodnicze.
Na terenie miasta Luba stwierdzono zbiorowiska, bdce potencjalnymi siedliskami
chronionymi na podstawie art. 6 pkt 2 lit b Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018, poz. 954) oraz Rozporzdzenia
Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków bdcych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a take kryteriów wyboru
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obszarów kwalifikujcych si do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz. U.
z 2010 r., poz.1713). Zaliczono do nich:
− zuboałe formy grdu rodkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum o kodzie 91701 zlokalizowane na stokach bazaltowych wzgórz, w Dolinie Gozdnicy oraz miejscami w
dolinach innych cieków wodnych,
− zuboałe formy łgu olszowego Alnenion glutinosoincanae o kodzie 91E0 wystpujcego
w dolinie Gozdnicy oraz na wschodnich kracach Lubania,
− ekstensywnie uytkowane niowe łki wiee Arrhenatherion elatioris o kodzie 6510,
których najładniej zachowane płaty znale mona w Dolinie Gozdnicy.
3.2.4 Ustanowione obszary chronione.
W granicach miasta znajduje si utworzony Uchwał Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta
Luba z dnia 30 marca 2005 r. uytek ekologiczny Dolina Gozdnicy.
Uytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy”, o powierzchni ok.11,51 ha, połoony jest w
obrbie II na nastpujcych działkach: AM2: dz. nr 4, 5; AM3: dz. nr 6, 7 oraz fragment dz.
nr 4 (LzV, Ł VI, PsV) i dz. nr 5; AM6: dz. nr 1, 2, 3, 4, 5; AM7: dz. nr 10, 11, 12, 13/1; AM13:
dz. nr 5 oraz fragment dz. nr 4/6 (ŁIV, ŁV) i dz. nr 6 (ŁV, PsV); AM14: dz. nr 2 oraz fragment
dz. nr 56/2 (ŁIII, RV) i dz. nr 58.
Utworzony został ze wzgldu na cenne siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków rolin i zwierzt, ich ostoje oraz miejsca rozmnaania lub miejsca
sezonowego przebywania. Stwierdzono tu 258 gatunków rolin naczyniowych, w tym 5
gatunków podlegajcych ochronie czciowej: kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis,
kosaciec syberyjski Iris sibirica, listera jajowata Listera ovata, rokitnik zwyczajny Hippophaë
rhamnoides oraz pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris, z których tylko kukułka
szerokolistna jest gatunkiem o charakterze naturalnym. Wród taksonów nie objtych
ochron prawn, jednake rzadkich w okolicy Lubania znajduj si m.in.: kozłek bzolistny
Valeriana sambucifolia, fiołek Rivina Viola riviniana, wełnianka wskolistna Eriophorum
angustifolium, gorysz błotny Peucedanum palustre oraz psianka słodkogórz Solanum
dulcamara. Do cennych siedlisk przyrodniczych wystpujcych w Dolinie Gozdnicy zaliczy
mona natomiast płaty grdu rodkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum,
przechodzcego miejscowo w fitocenozy olsowe; łg olszowy Alnenion glutinoso-incanae,
łki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris. Ciekawe s równie podmokłe łki ze stanowiskami
storczyków i starodrzew dbowy, bdcy schronieniem dla chrzszczy. Bogaty jest take
wiat zwierzcy tej doliny, a szczególnie awifauna, znajdujca doskonałe warunki poród
gstych zadrzewie. Stwierdzono obecno 3 gatunków płazów prawnie chronionych, takich
jak: ropucha szara Bufo bufo, aba trawna Rana temporaria, aba moczarowa Rana arvalis,
3 gatunków gadów prawnie chronionych: jaszczurka zwinka Acerta agilis, padalec Anguis
fragilis, zaskroniec Natrix natrix; 30 gatunków ptaków oraz 16 gatunków zalatujcych na ten
teren, gniazdujcych w bezporednim ssiedztwie; 18 gatunków ssaków, w tym 1 objty
ochron. Odnotowano tu stanowiska ziby, szczygła, makolgwy, trznadla, piecuszka, wilgi,
sójki, drozda piewaka, rudzika, kosa, strzyyka, grzywacza, kukułki. Poród wyszych
koron gniedzi si para pustułek, a poród traw baanty (1-2 pary). Warto doda, i do
płyncego tutaj potoku powracaj pstrgi potokowe, lizy, cierniki, a take prawdopodobnie
strzebla potokowa.
3.2.5 Gatunki chronione zwierzt.
Na terenie miasta wystpuj chronione gatunki zwierzt, podlegajce ochronie na
podstawie Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 6 padziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Ssaki chronione to:
– gatunki chronione, objte ochron cisł: ryjówka malutka Sorex minutus, nienik
europejski Microtus nivalis;
– gatunki chronione, objte ochron czciow: wydra Lutra lutra oraz bóbr Castor fiber,
je zachodni Erinaceus europaeus, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex
araneus, rzsorek rzeczek Neomys fodiens, wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris, łasica
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łaska Mustela nivalis, karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius, badylarka pospolita
Micromys minutus.
Zinwentaryzowano kilkadziesit gatunków ptaków chronionych.
Stwierdzone płazy chronione to: ropucha szara Bufo bufo, traszka górska Tríturus alpestns,
traszka zwyczajna Tríturus vulgaris, aba moczarowa Rana arvalis, aba trawna Rana temporaria, aba wodna Rana esculenta (objta tylko ochron okresow od 01.03. do 31.05.),
gady prawnie chronione to: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka yworodna Lacerta
vivipara, padalec Anguis fragílis, zaskroniec zwyczajny Natríx natrix.
W Kwisie, powyej miasta, wystpuj 2 gatunki chronionych ryb: strzebla potokowa Pxhoxinus phoxinus i liz Orthrías barbatulus.
3.2.6 Pomniki Przyrody.
Art. 40 ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614) okrela, e: Pomnikami przyrody s pojedyncze twory przyrody ywej i
nieoywionej lub ich skupiska o szczególnej wartoci przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajce si indywidualnymi cechami,
wyróniajcymi je wród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, ródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie. Zgodnie z ust. 2: Na terenach niezabudowanych, jeeli nie stanowi to zagroenia
dla ludzi lub mienia, drzewa stanowice pomniki przyrody podlegaj ochronie a do ich
samoistnego, całkowitego rozpadu.
Obecnie na terenie Lubania znajduje si 59 obiektów objtych ochron jako pomniki
przyrody oywionej (w tym 2 pomniki grupowe) oraz 1 pomnik przyrody nieoywionej [PO
2004].
Ich skupisko znajduje si w parku na Kamiennej Górze, przy Al. Kombatantów, na
cmentarzu komunalnym, w dolinie Kwisy w południowej czci miasta. S to głównie gatunki
rodzime: buk pospolity Fagus sylvatica, db szypułkowy Quercus robur, klon jawor Acer
pseudo-platanus, jesion wyniosły Fraxinus exccelsior, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon
pospolity Acer platanoides ale i gatunki introdukowane: tulipanowiec amerykaski
Liriodendron tulipifera, platan klonolistny Platanus acerifolia, orzesznik siedmiolistkowy
Carya laciniosa, surmia jajolistna Catalpa ovata, cyprysik groszkowy, cyprysik Lawsona
Chamaecyparis pisifera, choina kanadyjska Tsuga canadensis. Zarejestrowany jest 1 pomnik
przyrody nieoywionej – Odsłonicie geologiczne Skały bazaltowe, usytuowany w parku
miejskim Na Kamiennej Górze. Rejestr pomników przyrody oywionej i nieoywionej podano
w załczeniu – zał. nr 1. wg rejestru Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska we
Wrocławiu udostpnione na stronie http://www.wroclaw.rdos.gov.pl (wgld dn. 17 sierpnia
2015 r.) i danych Urzdu Miasta.
3.2.7 Europejska sie ekologiczna NATURA 2000.
„Natura 2000” to spójna Europejska Sie Ekologiczna obejmujca: specjalne obszary
ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na podstawie tzw. Dyrektywy "Siedliskowej" (Dyrektywa
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), dla
siedlisk przyrodniczych wymienionych w załczniku I oraz gatunków rolin i zwierzt
wymienionych w załczniku II do Dyrektywy, a take obszary specjalnej ochrony ptaków
(OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptaków dla ochrony siedlisk ptaków), połczone w miar moliwoci
fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób umoliwiajcy migracj,
rozprzestrzenianie i wymian genetyczn gatunków.
Przedmiotowy dokument nie obejmuje bezporednio obszarów majcych znaczenie dla
Wspólnoty Europejskiej i wyznaczonych do ochrony w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej „Natura 2000”. Ze wzgldu na fakt, e powizania z przedmiotem i celami
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ochrony obszarów Natura 2000 s istotne w aspekcie
przestrzennych, poniej omówiono najbliej połoone obszary.

oddziaływania

ustale

Najbliszym takim obszarem jest oddalony o ok. 7 km na południe SOO „Sztolnie w
Lenej” PLH020013 o powierzchni 8,68 ha. Wg Standardowego Formularza Danych zimuje
tu łcznie ok. 130 osobników nietoperzy, przy czym gatunkami dominujcymi s: nocek rudy
Myotis daubentonii, gacek brunatny Plecotus auritus i nocek duy Myotis myotis. Poza
okresem zimowym sztolnie wykorzystywane s jako kwatery przejciowe i miejsca godowe
mopka Barbastella barbastellus i gacka brunatnego. Łcznie stwierdzono 8 gatunków
nietoperzy, z czego 3: mopek Barbastella barbastellus, nocek Bachsteina Myotis
bechsteinie oraz nocek duy Myotis myotis umieszczone s w Załczniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
Około 10 km na północny-wschód od Lubania lskiego oddalony jest SOO „Dolina
Dolnej Kwisy” PLH020050 o powierzchni 5972,2 ha. Zgodne z SDF’em obszar ten obejmuje
dolny odcinek rzeki Kwisy wraz z fragmentami lasów łgowych, łkami wieymi oraz
zbiorowiskami ziołorolowymi, stanowicymi jednoczenie wane siedliska płazów i
bezkrgowców.
Zidentyfikowano tu łcznie 18 rodzajów siedlisk z załcznika I Dyrektywy Siedliskowej
oraz 17 gatunków zwierzt z Załcznika II.
Typy siedlisk: 2330 Wydmy ródldowe z murawami napiaskowymi, 3130 Brzegi lub
osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion, 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion
fluitantis, 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzocem bagiennym Erica tetralix, 4030 suche
wrzosowiska, 6410 zmiennowilgotne łki trzlicowe Molinion, 6430 Ziołorola górskie Adenostylion alliariae i ziołorola nadrzeczne Convolvuletalia sepium, 6510 Niowe i górskie
wiee łki uytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris, 7150 Obnienia na podłou
torfowym z rolinnoci ze zwizku Rhynchosporion, 8220 ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 9110 Kwane buczyny Luzulo-Fagenion,
9170 Grd rodkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum,
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani, 9190 Kwane dbrowy Quercetea robolipetraeae, 91D0 Bory i lasy bagienne,
91E0 Łgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy ródliskowe, 91F0 Łgowe lasy dbowo-wizowojesionowe Ficario-Ulmetum.
Zwierzta wymienione w Załczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
– Ssaki: 1308 mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek duy Myotis myotis, 1318
nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, 1337 bóbr europejski Castor fiber, 1355 wydra
Lutra lutra, 1352 wilk Canis lupus.
– Ryby: 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri, 1163 głowacz białopłetwy Cottus
gobio, 1134 róanka pospolita Rhodeus sericeus, 1145 piskorz Misgurnus fossilis.
– Bezkrgowce: 1037 trzepla zielona Ophiogomphus Cecylia, 1060 czerwoczyk nieparek
Lycaena dispar, 1042 zalotka wiksza Leucorrhinia pectoralis, 1038 jelonek rogacz
Lucanus cereus,1084 pachnca dbowa Osmoderma eremita, 1088 kozioróg dbosz
Cerambyx cerdo 6179 Modraszek nausitous Phengaris naustithous.
Dolina dolnej Kwisy jest równie wanym obszarem lgowym wielu gatunków ptaków
wodno-błotnych i szponiastych, w tym m.in. ggoła Bucephala clangula, tracza nurogsi
Mergus merganser, brodca piskliwego Actitis hypoleucos, sieweczki rzecznej Charadrius
dubius, zimorodka Alcedo atthis, kani rudej Milvus milvus, błotniaka stawowego Circus
aeruginosus i trzmielojada Pernis apivorus.
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3.3 Struktura przyrodnicza miasta/system przyrodniczy miasta.
3.3.1 System przyrodniczy miasta.
Struktura przyrodnicza miasta składa si z szeregu powizanych ze sob
geokompleksów, tj. przestrzennych jednostek przyrodniczych, charakteryzujcych si
wzgldnie jednorodn budow i podobnym funkcjonowaniem. S to:
– kompleksy lene,
– łki i pastwiska,
– tereny rolne z uprawami polowymi i ogrodniczymi,
– tereny objte sukcesj wtórn,
– tereny rekultywacji,
– załoenia parkowe,
– cmentarze,
– ogrody działkowe,
– historycznie ukształtowany teren ródmiecia z fragmentarycznie zachowanymi plantami
i skwerami,
– tereny zainwestowane: zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej i
usługowej,
– tereny przemysłu i infrastruktury,
– tereny czynnej eksploatacji bazaltu.
System przyrodniczy tworzy cz miasta, składajca si z wybranych geokompleksów,
pełnicych nadrzdne funkcje przyrodnicze (głównie klimatyczn, hydrologiczn i
biologiczn) oraz podporzdkowane im funkcje pozaprzyrodnicze. Składa si on z obszarów
wzłowych, wzłów, czyli ródeł zasilania oraz korytarzy i sigaczy, czyli dróg zasilania,
powizanych ze sob oraz z regionalnym systemem przyrodniczym procesami wymiany
materialno-energetycznej, wród których dominuj: ruch powietrza w podsystemie
klimatycznym, spływ wody w podsystemie hydrologicznym i przemieszczanie si
organizmów w podsystemie biologicznym.
Podsystem klimatyczny miasta pozbawiony jest obszarów wzłowych. Podrzdne ródła
zasilania klimatycznego, czyli wspomagajce obszary regeneracji powietrza na terenie
miasta to: niewielkie kompleksy lene, tereny wtórnej sukcesji, kompleksy łk i pastwisk,
parki, cmentarze, ogrody działkowe, tereny ekstensywnej zabudowy jednorodzinne] z
zieleni towarzyszc, tereny wypoczynku i rekreacji z zieleni towarzyszc Doliny Kwisy i
Siekierki charakteryzuj si niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, takimi jak:
wystpowanie inwersji, wiksze nawilgocenie i czste zamglenia. Jednoczenie s głównymi
korytarzami nawietrzania i przewietrzania terenu. Ze wzgldu na siln zabudow i
przekształcenie pierwotnych warunków przyrodniczych przewietrzanie terenu jest
utrudnione. Podsystem klimatyczny uzupełniaj doliny boczne cieków wodnych – dopływów
Kwisy i Siekierki. S one niezainwestowane i pełni funkcj korytarzy i sigaczy
klimatycznych.
Podsystem hydrologiczny tworzy obszar wzłowy doliny Kwisy, charakteryzujcy si płytkim wystpowaniem wód gruntowych, odgrywajcy wan rol w retencjonowaniu wód podziemnych i zasilaniu wód powierzchniowych. Podsystem hydrologiczny uzupełniaj korytarze
i sigacze, tj. pozostałe doliny razem z ciekami oraz wwozy dróg biegncych zgodnie z nachyleniem stoku, łczce wododziałowe i dolinne obszary wzłowe. Obszary dolin rzecznych
zbudowane s z osadów przepuszczalnych, o duej miszoci. Poniewa wody gruntowe
maj tu zazwyczaj bezporedni kontakt z powierzchni terenu ze wzgldu na brak
nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, obszary te s szczególnie wraliwe na
antropopresj.

–
–
–

Najwaniejsze wzły podsystemu biologicznego miasta to:
kompleksy lene i zadrzewienia,
ekosystemy łkowe o znaczeniu ekologicznym,
tereny wtórnej sukcesji,
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–
–
–
–
–

zespoły parkowe, w tym Park na Kamiennej Górze,
tereny zieleni kształtowanej towarzyszcej,
tereny zieleni towarzyszcej obiektom rekreacyjno-sportowym,
tereny zieleni niskiej,
ogrody działkowe.

Lasy, wiksze zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie uytkowane łki spowalniaj szybko odpływu składników mineralnych, zapewniaj stałe wykorzystanie energii, która na
długo zostaje magazynowana i powoli oddawana, akumuluj przypływ wód opadowych,
niwelujc odpływ substancji do ekosystemów tranzytowych i akumulacyjnych. Magazynujc
energi i materi tworz szereg zrónicowanych nisz ekologicznych, które warunkuj
wystpowanie duej biorónorodnoci florystycznej i faunistycznej.
Korytarze biologiczne tworz cigi obudowy biologicznej cieków wodnych. W strukturze
miasta przewaaj słabe biocenozy, o zaburzonych zalenociach troficznych i
paratroficznych, izolowane od ródeł zasilania, o niskiej biorónorodnoci. Biocenozami o
duej biorónorodnoci s niewielkie kompleksy łk i fragmenty kompleksów lenych
(proponowane do objcia ochron w formie uytków ekologicznych). Biocenozy izolowane
od ródeł zasilania to: wyodrbnione kompleksy lene, ogrody działkowe o niewielkiej
powierzchni połoone w cigach zabudowy, cmentarze.
Nisz wartoci przyrodnicz charakteryzuj si tereny zabudowane, głównie ze wzgldu
na niskie wartoci hydrologiczne, takie jak mała zdolno zasilania i zrzuty cieków, niskie
wartoci biologiczne, liczne bariery, pogorszony klimat akustyczny i wystpujce konflikty. Ze
wzgldu na połoenie na działkach z bardzo duym udziałem zieleni i nisk intensywnoci
zabudowy jest porównywalnie wysoka w stosunku do typowych terenów zabudowy.
3.3.2 Tereny zieleni urzdzonej i drzewa.
Ogólna powierzchnia zieleni miejskiej wynosi około 65 ha. Na ten obszar składaj si
parki:
– Na Kamiennej Górze,
– przy Alei Kombatantów,
– nad Siekierk i Podwalu,
– przy ul. Lwóweckiej,
– przy ul. Wojska Polskiego,
– na placu Lompy,
– przy ul. Zgorzeleckiej – Kopernika.
System zieleni uzupełniaj:
– cmentarze,
– skwery, w tym skwer przy ul. Łuyckiej i Staszica (w miejscu zlikwidowanych ogrodów
działkowych),
– place zabaw: przy ul. Parkowej i Skalniczej,
– stadion miejski przy ul. Ludowej,
– stadion kartingowy przy ul. Działkowej,
– tereny zieleni towarzyszcej i nieurzdzonej.
Wród załoe parkowych wyrónia si połoony w południowo-zachodniej czci miasta
"Park na Kamiennej Górze", załoony w II połowie XIX w. w stylu krajobrazowym na kanwie
naturalnego drzewostanu. Wystpuje tu najwikszy zespół okazów dendrologicznych
gatunków rodzimych i obcych w Lubaniu. Z gatunków rodzimych wyróniajce si drzewa to:
db szypułkowy Quercus robur "Wilhelm", graby pospolite Carpinus betulus " aki", jesion
wyniosły Fraxinus excelsior "Herman", klony jawory Acer pseudoplatanus "Franciszek" i
"Piotr", lipa drobnolistna Tilia cordata "Maria" oraz zlokalizowany w centrum parku, tu przy
amfiteatrze buk pospolity Fagus sylvatica „Sercjan”. Wyróniaj si take drzewa
introdukowane: 170-letni okazały tulipanowiec amerykaski Liriodendron tulipifera – "Lucjan"
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i orzesznik siedmiolistkowy Carya laciniosa „Jerzy", który ma ponad 215 cm obwodu –
prawdopodobnie najokazalszy orzesznik w Polsce.
Wany składnik systemu miasta tworz aleje i zadrzewienia przydrone, czy te ich zachowane fragmenty oraz grupy starodrzewia, głównie lipy i klony. Naley tu wymieni
nastpujce ulice w rejonie Parku na Kamiennej Górze:
– Al. Kombatantów,
– ul. Łkowa,
– ul. Mickiewicza,
– ul. Izerska,
– ul. Górna,
– ul. Zamkowa,
– ul. Kociuszki;
w centrum:
– ul. Graniczna,
– ul. Torowa;
przy drodze wyjazdowej do Zarby:
– ul. Zawidowska
we wschodniej czci miasta:
– ul. Cmentarna,
– ul. Robotnicza,
– ul. Jeleniogórska.
W wielu miejscach zostały one uzupełnione nowymi nasadzeniami. Wymagaj one w
dalszym cigu zachowania, odtworzenia i uzupełniania.
3.4 Krajobraz.
3.4.1 Wymogi ochrony krajobrazu.
Warunki naturalne okrelajce walory krajobrazów zidentyfikowanych na obszarze
miasta.
Podstaw identyfikacji i waloryzacji obu grup krajobrazów s warunki naturalne,
okrelone takimi elementami, jak rzeba terenu (ukształtowanie terenu) z
charakterystycznymi wyniesieniami i kulminacjami (Kamienna Góra, Harcerska Góra, Góra
wito), doliny cieków i rzek, szata rolinna (cenne siedliska przyrodnicze, grunty orne łki
i pastwiska, lasy i zadrzewienia oraz kulturowe układy zieleni), a take powizania
widokowe, w szczególny sposób wzbogacajce walory krajobrazowe i kulturowe obszarów
zurbanizowanych miasta.
W zakresie ukształtowania terenu miasta wyranie zaznacza si obnienie doliny Kwisy,
która przecina miasto z południa na północ. Po stronie zachodniej i wschodniej obszar
wznosi si tworzc cigi wyniesie z wyodrbnionymi kulminacjami, takie jak Kamienna
Góra, Harcerska Góra, Góra wito, wyniesienie w rejonie ul. Klasztornej i w rejonie
ul. Wrocławskiej – bdce nastpstwem wulkanicznej przeszłoci tych terenów.
Dominujcym elementem jest Kamienna Góra, bdca pozostałoci stoka
powulkanicznego.
W miecie wystpuj szerokie powizania widokowe z wzniesieniami Pogórza Izerskiego
i pasmami Gór Izerskich i Karkonoszy, szczególnie z Kamiennej Góry i z dróg dojazdowych
od strony północnej miasta.
Natomiast panorama miasta jest dobrze widoczna z głównych dróg komunikacyjnych i
trasy kolejowej oraz z wzniesie w zachodniej i północnej czci miasta oraz z rejonu
Harcerskiej Góry, Góry wito i wzniesie z rejonu ulicy Klasztornej i Wrocławskiej.
Dominanty architektoniczne to: ratusz, kocioły, baszty oraz zabudowa na zboczach
Kamiennej Góry, w szczególnoci osiedle w rejonie ulicy Parkowej i Polnej oraz w rejonie
ulicy Górnej i Lenej.
Miejscem o szczególnych walorach krajobrazowych jest Park Na Kamiennej Górze z
otaczajc go zabytkow zabudow – mieszkaniow i usługow. Kamienna Góra to
jednoczenie główna w obszarze miasta dominanta krajobrazowa i bardzo dobry punkt
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widokowy na południow i północn cz miasta, pobliskie pogórze i dalej na pasma
górskie Karkonoszy i Gór Izerskich.
Istotne dla oceny walorów krajobrazowych połoenie głównych obszarów cennych
przyrodniczo, terenów rolniczych, lasów i kulturowych układów zieleni okrelono na
planszach uwarunkowa.
Dodatkowo okrelono tereny wód i zwizane z nimi obszary naraone na
niebezpieczestwo powodzi.
Powysze elementy w niektórych nielicznych obszarach miasta tworz krajobrazy
przyrodnicze / otwarte, bez zabudowy – zwaloryzowane jako krajobrazy harmonijnie
ukształtowane.
W szczególnoci na kształt i zasoby krajobrazu przyrodniczego ma wpływ objta
ochron jako uytek ekologiczny – Dolina Gozdnicy.
Grupy krajobrazów w obszarze miasta.
Uwzgldniajc uwarunkowania kulturowe i rodowiskowe w obszarze miasta
zidentyfikowano dwie grupy krajobrazów.
Podstawow grup stanowi krajobraz kulturowy obszaru zurbanizowanego /
miejskiego, którego istotne elementy układu przestrzennego i wartoci kulturowych
okrelono i zwaloryzowano w rozdziale 2 uwarunkowa.
Uzupełnieniem i wzbogaceniem krajobrazu kulturowego s liczne elementy rodowiska
przyrodniczego, w tym głównie kulturowe układy zieleni oraz towarzyszce obszarom
zurbanizowanym pola uprawne, łki i pastwiska, ziele nieurzdzona, lasy.
Drug grup krajobrazu – wystpujc głównie w obszarach peryferyjnych miasta – jest
krajobraz przyrodniczy.
Uwzgldniajc zidentyfikowane typy krajobrazu przyrodniczego w krajobrazie
przyrodniczym wyróniono jego nastpujce typy:
– Dolina Gozdnicy – cennych przyrodniczo ekosystemów (dolina Gozdnicy, w czci objta
ochron w formie uytku ekologicznego utworzonego ze wzgldu na cenne siedliska
przyrodnicze), stanowica krajobrazowe zagłbienie terenu, które pod wzgldem
przestrzennym oddziela zurbanizowane tereny północne miasta od południowych);
– Dolina Kwisy – cz północna – krajobraz terenów zalewowych (obejmujcy głównie
łki i pastwiska);
– Północne obrzea miasta – krajobraz rolniczy – dolina cieku Łazek (rejon połoony przy
północnej granicy miasta – bdcy cigiem wyniesionych terenów rolniczych i lenych z
wgldami w kierunku południowym, stanowicych ramy przestrzenno krajobrazowe dla
zurbanizowanych terenów miasta);
– Południowe obrzea miasta – krajobraz rolniczy.
Obie grupy krajobrazu s ze sob nierozerwalnie zwizane i okrelaj jeden pod
wzgldem walorów przestrzenno-przyrodniczych specyficzny i niepowtarzalny charakter
krajobrazu miasta.
Wszystkie elementy zagospodarowania przestrzennego składajce si na poszczególne
typy krajobrazu kulturowego (z uwzgldnieniem uwarunkowa okrelonych w Rozdziale 2)
oraz przyrodniczego, na obszarze miasta okrela ponisze zestawienie:
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Grupy
krajobrazów

Typ krajobrazu

Krajobraz
kulturowy –
krajobraz
obszaru
zurbanizowanego
– miejskiego

Zurbanizowany /
miejski – ródmiejski, z
przewag terenów
zabytkowych:
 Historyczne centrum
miasta - Stare
Miasto,
 Krajobraz
ródmiejski z
załoeniami zieleni

Zurbanizowany /
miejski - zespołów
mieszkaniowych i
zieleni

Elementy zagospodarowania przestrzennego
(charakterystyka warunków przestrzennych,
kulturowych i przyrodniczych miasta) składajce si
na typ krajobrazu kulturowego
− Historyczne Centrum Miasta – Stare Miasto –
(„orodek historyczny”) – obszar wpisany do
rejestru zabytków.
− Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych z
przełomu XIX w. i XX w. i z pocz. XX w. z
kulturowymi załoeniami zieleni („zabytkowy
obszar ródmiejski”), w tym obszary ródmiejskie
kompozycji
z
utraconymi
wartociami
urbanistycznej, obejmujce:
a) zabudow współczesn przy ul. Hutniczej i
tereny
poprzemysłowe
(rejon
ulicy
Warszawskiej i Robotniczej oraz Izerskiej i
Kociuszki),
b) Obszary zabudowy usługowej i usługowoprodukcyjnej – w rejonie ulicy Rybackiej
(zwizane z przedmieciem Mikołajskim i
Starym Lubaniem Półwie) – wymagajcy
przekształce / przebudowy.
− Park na Kamiennej Górze.
− Załoenie sportu i rekreacji w Dolinie Kwisy.
− Waniejsze wydzielone obszary zabudowy
usługowej.
− Obszar osiedla mieszkaniowego na północnym
zboczu Kamiennej Góry, wyznaczony osiami
ulic: Polnej, Parkowej, Gajowej (głównie z
udziałem zabudowy modernistycznej z pocz.
XX w.).
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej (kolonie /
osiedla) – modernistyczne z pocztku XX w. (o
walorach architektonicznych i urbanistycznych)
w rejonie ulic: Klasztornej, Esperantystów, Reja.
− Zespoły
zabudowy
mieszkaniowej
–
współczesne,
w
tym
obszary
rozwoju
przestrzennego
miasta
(osiedle
Piastów,
ul. Brzozowa – ul. Wrocławska).
− Kulturowe układy zieleni, ogrody działkowe.
− Wydzielone obszary zabudowy usługowej i
usługowo-produkcyjnej.
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Krajobraz miejski
przedmie
(przedmiecia).
Zurbanizowany podmiejski
wielofunkcyjny o
zwartych i
rozproszonych
układach zabudowy.

Krajobraz przemysłowy.
Przemysłowy:
− historycznych
zespołów zabudowy
przemysłowej,
− zespołów zabudowy
przemysłowej z
przewag obszarów
rozwojowych.

− Obszary
wielofunkcyjnego
zainwestowania
miejskiego ukształtowane na bazie historycznych
układów ruralistycznych o rozproszonych i
zwartych układach zabudowy (obejmujce
dawne wsie: Uniegoszcz – Zakwisie, z dawnym
załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem
przy ul. Bocznej, Stary Luba, Ksiginki, Stary
Luba Półwie.
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej (kolonie /
osiedla) – modernistyczne z pocztku XX w. (o
walorach architektonicznych i urbanistycznych)
w rejonie ulic Wyspowej i Róanej.
− Zespoły
zabudowy
mieszkaniowej
–
współczesne, w tym zwizane z rozwojem
przestrzennym miasta.
− Zespoły zabudowy usługowej i usługowoprodukcyjnej.
− Tereny infrastruktury technicznej miasta.
− Kulturowe układy zieleni (cmentarze, parki,
zespoły zadrzewie).
− Tereny otwarte – struktury przyrodnicze (łki w
otoczeniu Kwisy, tereny rolnicze, lasy).
− Zespół zabudowy przemysłowej (usługowoprodukcyjnej) o wartociach kulturowych /
zabytkowych (dawny ZNTK – Warsztaty
Kolejowe, obecnie KSSEMP) – zlokalizowany w
rejonie ul. Gazowej;
− Obszary produkcyjno-usługowe i usługowe przy
ul. Papiea Jana Pawła II i ul. Jeleniogórskiej
(istniejce);
− Obszary produkcyjno-usługowe i usługowe
zwizane z rozwojem przestrzennym miasta
(rejon ulicy ul. Papiea Jana Pawła II, zachodniej
obwodnicy miasta i ul. Zawidowskiej.
Tereny infrastruktury technicznej.
Obszary odkrywkowej działalnoci górniczej
(wydobywanie bazaltu ze złoa „Józef” i „Ksiginki”)
oraz
rekultywacji
(obszaru
prowadzonej
i
zakoczonej eksploatacji).

Krajobraz
przyrodniczy

Dolina Gozdnicy –
cennych przyrodniczo
ekosystemów
Dolina Kwisy – cz
północna – krajobraz
terenów zalewowych
Północne obrzea
miasta – krajobraz
rolniczy – dolina cieku
Łazek
Południowe obrzea
miasta – krajobraz
rolniczy

Obszar
kolejowy
(tereny
o
wartociach
kulturowych).
− Obszary cenne przyrodniczo – ziele obszarów
objtych ochron przyrody.
− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ogrody działkowe.
− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.
− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.
− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.
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Wobec szczególnych walorów krajobrazowych miasta wskazuje si na potrzeb realizacji
polityki ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego poprzez:
– utrzymanie lub rozszerzenie prawnych form ochrony przyrody (uytek ekologiczny
„Dolina Gozdnicy),
– wyznaczenie terenów z zakazem zabudowy,
– okrelenie ochrony w planach miejscowych.
Rekomendacje dla polityki przestrzennej wobec krajobrazu kulturowego zawiera
Rozdział 2.
3.4.2 Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub okre lone
przez audyt krajobrazowy granice krajobrazów priorytetowych.
W okresie opracowania zmiany studium, audytu krajobrazowego lub wynikajcych z
niego wniosków, nie udostpniono z uwagi na dotychczasowy brak takiego dokumentu.
3.5 Rolna i le na przestrze przyrodnicza.
3.5.1 Gleby.
Gleby na terenie gminy miejskiej Luba s wytworzone głównie z utworów gliniastych
oraz pylastych zaliczonych do redniej i cikiej kategorii agronomicznej gleb. Warunki
glebowe na terenie miasta s bardzo korzystne dla rolnictwa. Przewaaj gleby dobre i
bardzo dobre, gwarantujce du produktywno. Najwikszy udział maj gleby II i III klasy
nalece do kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego. Reprezentowane s przez
gleby wytworzone z glin rednich, lekkich i cikich pylastych oraz pyłów ilastych.
Najczstsze typy gleb to gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne oraz mady.
Cz tych gleb zlokalizowanych w dolinie rzeki Kwisy, głównie mady, oprócz okresowej
moliwoci wystpowania zbyt płytko wód gruntowych lub naraenia na zalanie w okresach
powodziowych posiada mniej korzystne warunki agroklimatyczne, charakteryzujce si
czstym wystpowaniem przymrozków w okresie wiosennym i jesiennym. Wysoka jako
gleb stwarza dobre warunki dla upraw polowych, warzywnych oraz sadownictwa. Głównym
kierunkiem upraw jest kierunek pszenno-buraczany.
Mniejsz powierzchni zajmuj gleby dobre nalece do dwóch kompleksów:
pszennego wadliwego i zboowo-pastewnego mocnego. Gleby kompleksu pszennego
wadliwego s z reguły suche i wymagaj nawodnienia, zwłaszcza w latach o mniejszej iloci
opadów. S to gleby brunatne, brunatne wyługowane i kwane oraz mady, wytworzone z
glin lekkich pylastych i rednich pylastych. Gleby kompleksu zboowo-pastewnego mocnego
wystpuj lokalnie w północnej czci miasta. Charakteryzuj si nadmiernym uwilgoceniem
gleby, a ich produkcyjno wzrasta w latach suchych. S to gleby bielicowe i
pseudobielicowe wytworzone z pyłów ilastych.
Gleby kompleksu ytniego dobrego to gleby brunatne, brunatne wyługowane i kwane
oraz mady wytworzone z piasków o rónej gliniastoci, glin lekkich i rednich na piaskach
słabogliniastych i lokalnie na szkieletowych. S to gleby przecitne, wraliwe na susz
powodujc mniejsz warto składników pokarmowych. Gleby kompleksu ytniego
słabego to przede wszystkim mady wytworzone z glin lekkich i rednich pylastych, piasków
gliniastych mocnych oraz czciowo gleby brunatne na szkielecie. S to gleby słabe, mało
wydajne.
Wród uytków zielonych dominuj uytki zielone rednie na glebach bielicowych i
pseudobielicowych, rzadziej brunatnych. W dolinach rzek dominujcym typem gleb s
mady, a towarzysz im dobre uytki zielone, a w dolinie Kwisy miejscami bardzo dobre.
Tylko fragmentarycznie wystpuj uytki zielone słabe i bardzo słabe zajmujce najczciej
gleby brunatne i brunatne wyługowane i brunatne kwane przewanie na skarpach dolin
rzecznych.
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Uytki rolne zajmuj w miecie 775 ha, co stanowi 48 % powierzchni. Grunty lene –
lasy to zaledwie 56 ha, co stanowi 3,5 % ogólnej powierzchni gminy (wg danych BDL GUS
na 2014 r.). Zasady ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i lenych reguluje Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Gleby
dzieli si na sze klas bonitacyjnych. Gleby klas I-III mona zaliczy do najlepszych
gruntów ornych, klasy IV do gleb redniej jakoci. Do klas V i VI zaliczane s grunty
najmniej przydatne do uprawy rolin.
3.5.2 Lasy.
Lasy na terenie objtym opracowaniem zajmuj 55,0 ha (wg PO ) tj. zaledwie 3,5 % powierzchni i skupione s przede wszystkim na obrzeach miasta, w dolinach cieków wodnych
oraz na wzniesieniach. Czsto stanowi one fragmenty wikszych kompleksów lenych.
S to generalnie niemoliwe do jednoznacznej klasyfikacji fitosocjologicznej, jednowiekowe,
zastpcze zbiorowiska lene majce słabo wykształcone runo. Typy siedliskowe to las
wyynny wiey i las mieszany wyynny wiey. Wystpuj róne zbiorowiska
jednowiekowe z gatunkiem dominujcym: db szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna
Tilia cordata, wierk pospolity Picea abies, buk pospolity Fagus sylvatica, sosna pospolita
Pinus sylvestris, jesion wyniosły Fraxinus excelsior olsza czarna Alnus glutinosa, brzoza
brodawkowata Betula verrucosa. Najczciej s to drzewostany w klasach wieku około 100
lat, a w młodszych klasach wieku 40 – 60 lat drzewostany z udziałem olszy i brzozy.
Wyrónia si 170-letnia dbrowa w dolinie potoku Łazek. Czsto s to zbiorowiska
pozbawione podszytu, ze słabo wykształconym runem. Tylko fragmentarycznie wystpuj
dobrze zachowane zespoły lene w postaci łgów olchowych Circaeo – Alnetum, miejscami
przechodzcych w olesy Carici elongate – Alnetum. W bezporednim ssiedztwie miasta,
na bazaltowych wzgórzach midzy Harcersk Gór, a Ostrókiem, wystpuj grdy Galio –
Carpinetum.
Przewaajc cz lasów stanowi lasy ochronne, ze wzgldu na funkcj
wodochronn, glebochronn, trwale uszkodzone na skutek działa przemysłowych oraz
połoone w miastach i wokół miast. Lasy trwale uszkodzone na skutek działa
przemysłowych zakwalifikowane s do tej kategorii ze wzgldu na l i II stref uszkodze
przemysłowych. Na skutek osłabienia drzewostanów spowodowanych działalnoci
przemysłow i prowadzeniem monokultur sosnowych w lasach wystpuj zagroenia
zwizane z wystpowaniem szkodliwych owadów, chorób grzybowych i wiatrołomów.
Lasy w zarzdzie ALP administrowane s przez Nadlenictwo wieradów Zdrój,
Lenictwo Luba i niewielki fragment przez Nadlenictwo Piesk, Lenictwo Wykroty. Lasy
osób fizycznych i lasy komunalne administrowane s przez Nadlenictwo wieradów Zdrój w
porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu.
3.5.3 Zbiorowiska le ne.
Na terenie Lubania oraz w jego bezporednim otoczeniu znale mona pojedyncze
płaty dobrze zachowanych fitocenoz lenych. Na stokach bazaltowych wzgórz, w Dolinie
Gozdnicy oraz miejscami w dolinach innych cieków wodnych wystpuj zbiorowiska
grdowe Galio-Carpinetum. Drzewostan budowany jest głównie przez db szypułkowy
Quercus robur, lip drobnolistn Tilia cordata i klon jawor Acer pseudoplatanus. Warstw
podszytu tworz zarola leszczyny Corylus avellana, bzu czarnego Sambucus nigra oraz
podrost grabowy Carpinus betulus. W runie spotka mona gatunki charakterystyczne dla
yznych lasów liciastych, takie jak: zawilec gajowy Anemone nemorosa, gajowiec ółty
Galeobdolon luteum, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, konwalia majowa Convallaria
majalis, kokoryczka wielko kwiatowa Polygonatum multiflorum i perłówka zwisła Melica
nutans. Do czsto pojawiaj si take roliny azotolubne m.in. podagrycznik pospolity
Aegopodíum podagraria, kuklik pospolity Geum urbanum oraz maliny Rubus sp.
Niektóre płaty opisywanych fitocenoz maj charakter przejciowy midzy grdem a łgiem,
czego przykładem moe by wski pas starodrzewu nadpotokowego zlokalizowany za
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stacj transformatorow. Oprócz okazałych dbów i lip, ronie tu jesion wyniosły Fraxinus
excelsior oraz olsza czarna Alnus glutninosa. W runie z ciekawszych gatunków wymieni
mona kozłek bzowy Valeriana sambucifolia, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium czy kokoryczk okółkow Polygonatum verticillatum.
Zuboałe fitocenozy łgowe Alno-Ulmion zachowały si w Dolinie Gozdnicy oraz m.in. nad
potokiem Łazek. Drzewostan zdominowany jest przez olsz czarn i wierzb kruch Salíx
fragilis. Podszyt najczciej budowany jest przez podrost czeremchy Padus avium, poród
którego obficie wije si chmiel zwyczajny Humulus lupulus. Runo obficie porastaj gatunki
wilgociolubne takie jak: gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, ziarnopłon wiosenny Ficaria
verna, wierzbek orzsiony Chaerophyllum hirsutum i rzeucha gorzka Cardamine amara.
Niektóre płate zdominowane s natomiast przez roliny nitrofilne, takie jak: pokrzywa
pospolita Urtica dioica, kuklik pospolity Geum urbanum, czosnaczek pospolity Alliaria
petiolata, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, niecierpek drobnokwiatowy
Impatiens parviflora czy poziewnik pstry Galeopsis tetrahit oraz przez turzyc drczkowat
Carex brizoides.
Miejscami opisywane łgi przechodz w zbiorowiska olsowe (proponowany do objcia
ochron, przez autorów inwentaryzacji przyrodniczej („Mały Oles Lubaski”). Stwierdzono tu
płaty o charakterze olsu porzeczkowego Ribeso nigri- Alnetum z kozłkiem bzolistnym
Valeriana sambucifolia, goryszem błotnym Peucedanum palustre oraz psiank słodkogórz
Solanum dulcamara. Do rosncych tu i charakterystycznych dla tego typu siedlisk gatunków
zaliczy naley take turzyc długokłos Carex elongata oraz porzeczk Ribes sp.
Poza tym na brzegach Kwisy, pozbawionych dobrze wykształconych fitocenoz, spotka
mona zarola wierzbowe Salicetum triandro-viminalis, rozwinite w postaci wskich pasów.
Jest to młode zbiorowisko rolinnoci łgowej rozwijajce si z czasem w lasy. W skład łgu
wierzbowego wchodzi wierzba purpurowa Salix purpurea, wierzba wiciowa S. viminalis,
wierzba trójprcikowa S. trianda i inne. Dojrzałym stadium tego zbiorowiska lenego jest łg
wierzbowo-topolowy Salicetum albo-fragilis.
3.6 Zagroenia rodowiska i warunki ycia mieszkaców (zanieczyszczenia
rodowiska klimat akustyczny).
3.6.1 Rozwój miasta a zagroenia dla rodowiska.
Teren miasta jest uytkowany głównie jako mieszkalno-usługowy i rolny oraz w duym
stopniu jako teren eksploatacji surowców. Zmiany rodowiska nastpowały stopniowo wraz
z rozwojem miasta, które powstało z osady połoonej nad Kwis. Na terenie opracowania,
w duej czci przekształconym antropogenicznie, rodowisko uległo zmianom ju w czasie
redniowiecza, od XII w., od którego datuje si rozwój miasta.
Gwałtowny rozwój gospodarczy miasta i głbokie zmiany w rodowisku, nastpił w 2
połowie XIX w., wraz z budow nowych zakładów przemysłowych i doprowadzeniem w
1865 r. linii kolejowej. Zmiany te dotyczyły zarówno szybkiego rozwoju przestrzennego, który
nadał miastu nowe oblicze, jak i oddziaływania na rodowisko poprzez emisje
zanieczyszcze. Obok obiektów przemysłowych powstały zespoły zabudowy mieszkalnej i
publicznej, otoczone załoeniami ogrodowymi oraz rozległy park miejski na Kamiennej
Górze. W miejscu fosy utworzono promenady okalajce centrum miasta. Powstały nowe
drogi, łczce miasto ze Zgorzelcem, Wglicem i Len. Wybudowano ujcie wody ze
studni artezyjskich i stacj pomp (pierwotnie sie wodocigowa, powstała ju w latach 20tych XIX w. doprowadzała wod ze wsi Pisarzowice) oraz sie kanalizacyjn. Pod koniec lat
30-tych wybudowano baseny na Kamiennej Górze.
Znaczce zmiany rodowiska w miecie wi si z eksploatacj bazaltu. Wykorzystanie
bazaltów w tym rejonie datuje si co najmniej w redniowieczu – z tego okresu pochodz
budowle wznoszone z bazaltu. Prawdopodobnie ródłem surowca był w tym okresie przede
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wszystkim kamieniołom na Kamiennej Górze – wzniesieniu górujcym ponad centrum
miasta. Wiek XIX stał si okresem intensywnej eksploatacji bazaltu w wielu, czsto
niewielkich i krótko, bd okresowo działajcych wyrobiskach. Stopniowo jednak, w XIX w. i
w pocztku XX w. przechodzono do eksploatacji w coraz wikszych zakładach górniczych.
Takim wyrobiskiem o lokalnym znaczeniu i krótkim okresie funkcjonowania jest kamieniołom
na Harcerskiej Górze. Nieco dłuej eksploatowano złoe Uniegoszcz 1. Wymienione złoe
(okrelane te jako „Nowy Uniegoszcz”) eksploatowano krótko przed II wojn wiatow i tu
po niej.
W ssiedztwie miejscowoci Zarba połoone jest złoe „Józef”. Pozyskiwanie kamienia
na lokalne potrzeby miało miejsce w XIX w., za produkcj na skal przemysłow rozpoczto
w roku 1905. Wydobycie wznowiono po zakoczeniu II wojny wiatowej, a kopalnia stała si
jednym z głównych dostawców bazaltu w Polsce.
Charakter zmian zachodzcych w rodowisku po 1945 roku dotyczył negatywnych zmian
w krajobrazie, rosncego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i cieków wodnych.
Znaczce zmiany w układzie przestrzennym miasta i w krajobrazie, szczególnie w granicach
Starego Miasta nastpiły na skutek zniszcze wojennych. W latach powojennych miasto
zostało odbudowane otrzymujc dzisiejszy kształt, poprzez wprowadzanie nowej zabudowy
niezharmonizowanej z otoczeniem. Od 1960 r. powstawały na Starym Miecie budynki
mieszkalne, nie nawizujce do historycznego rozplanowania redniowiecznego, w wyniku
czego ródmiecie utraciło w duym stopniu swój zabytkowy charakter. W kolejnych latach
powstały nowe osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Szczególnie niekorzystne
zmiany w rodowisku w okresie powojennym nastpiły w wyniku eksploatacji bazaltu na
du skal w południowo-zachodniej czci miasta.
Zmiany zachodzce w latach 90-tych wizały si z restrukturyzacj, a nastpnie
upadłoci szeregu zakładów przemysłowych, w tym ZNTK i Lubaskiej Bawełny S.A.
Tereny poprzemysłowe w czci zostały zagospodarowane na inne funkcje, a w czci do
dzisiaj stanowi tereny zdewastowane. Wikszo terenów poprzemysłowych weszła w
skład, utworzonej na terenie miasta Lubania Specjalnej Strefy Ekonomicznej wchodzcej w
skład Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pozytywne zmiany ostatnich lat to działania zwizane z popraw jakoci rodowiska i
krajobrazu, które zaczto podejmowa z pocztkiem lat 90-tych.
Dotyczyły one:
– modernizacji kotłowni miejskich, w tym wprowadzenia kotłów opalanych słom i
likwidacji uciliwych lokalnych kotłowni,
– rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
– porzdkowania gospodarki odpadami,
– renowacji ródmiejskiego zespołu urbanistycznego.
Zamknicie czci zakładów przemysłowych i zmniejszenie zanieczyszcze
napływowych wpłynły na zdecydowan popraw jakoci powietrza, jak odnotowano w
latach 90-tych w porównaniu do lat 80-tych. Od połowy lat 90-tych stan czystoci powietrza
atmosferycznego utrzymuje si na stałym poziomie. Znaczcy jednak pozostaje udział emisji
niskiej w sezonie grzewczym oraz zapylenie emitowane przez kopalni bazaltu. Z kolei
wzrastajcy ruch komunikacyjny powoduje wzrost zanieczyszcze komunikacyjnych, głównie
w centrum miasta i wzdłu głównych tras komunikacyjnych.
Od 1995 r. do 2000 r. zuycie wody w miecie systematycznie malało, co było
spowodowane oszczdnociami indywidualnych odbiorców w wyniku opomiarowania oraz
ograniczeniem produkcji i restrukturyzacj zakładów przemysłowych. W 1997 r. w
porównaniu do roku 2014 zuycie wody było prawie 2-krotnie wiksze. Pobór wód
powierzchniowych w latach 2001-2012 w miecie Luba, miał bardzo stabilny charakter, a w
ostatnich 2 latach odnotowano zmniejszenie jej zuycia. Podobn stabilnoci
charakteryzuje si dystrybucja wody na cele produkcyjne w przemyle i usługach (ok. 20 %
zuycia).
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Ostatnie 20-lecie to okres modernizacji i rozbudowy systemu oczyszczania cieków.
Oczyszczalnia wybudowana w latach siedemdziesitych nie spełniała norm okrelonych w
przepisach polskich i unijnych. W latach 2004 – 2006 poddano j gruntownej modernizacji,
której głównym celem było rozbudowanie czci mechaniczno-biologicznej wraz z
autotermiczn tlenow stabilizacj osadów i ich mechanicznym odwodnieniem. W dniu 26
kwietnia 2006 r. uzyskano decyzj pozwolenia na uytkowanie, a 28 marca 2006 r. został
potwierdzony efekt ekologiczny. Sukcesywnie rozbudowywano w miecie sie kanalizacyjn.
W 1997 r. zakoczono budow kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ksiginki. W dalszej
kolejnoci prowadzono modernizacj i rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
Kamiennej Góry (ul. Dbrowskiego, cz. ul. Mickiewicza, cz. Al. Kombatantów oraz
ul. Sikorskiego), w ramach skanalizowania lewobrzenej czci miasta. W ostatnich latach
wybudowano sie kanalizacyjn dla prawobrzenej czci miasta, co pozwoli na
zagospodarowanie tych terenów z jednoczesn właciwie rozwizan gospodark ciekow.
W 2014 r. LPWiK Sp. z o.o. zrealizowała budow kanalizacji sanitarnej: Uniegoszcz, Etap II,
cz, Etap III, cz 4 oraz przy ul. Esperantystów, ul. Harcerskiej, ul. K. Miarki, ul. Gajowej
– Parkowej (łcznik) oraz przebudow sieci wodocigowej przy ul. Głównej.
Po znaczcym spadku iloci odprowadzanych cieków, jaki miał miejsce pod koniec lat
90-tych, od roku 2000 obserwuje si stabilizacj iloci odprowadzanych cieków, i to
pomimo wzrastajcego PKB i produkcji sprzedanej w przemyle. Zmniejszaniu iloci
wytworzonych cieków przez poszczególnych odbiorców towarzyszy przyłczenie nowych
odbiorców. W 1997 r. doprowadzono 1 653 450 m3 cieków. Znaczcym zmianom uległ
sposób oczyszczania cieków – dua ilo cieków wymagajcych oczyszczania
oczyszczana jest na obiektach z podwyszonym usuwaniem zwizków biogennych. W
efekcie coraz bardziej skutecznej pracy oczyszczalni cieków nastpił znaczny spadek
wielkoci ładunków zanieczyszcze wprowadzanych do wód, widoczny szczególnie w
odniesieniu do zwizków biogennych (wyraonych jako azot ogólny i fosfor ogólny). W
miecie Luba zmiany w gospodarce ciekowej zwizane s z rozbudow sieci
kanalizacyjnej i budow nowych przyłczy i jednoczenie modernizacj oczyszczalni.
W okresie ponad trzydziestu lat PEC Luba Sp. z o.o. objło zorganizowanym systemem
dostawy ciepła ponad połow obiektów budowlanych miasta. W czasie zmieniał si sposób
wiadczenia usługi dostawy ciepła. W kocu 1995 roku w centralne ogrzewanie sieciowe
wyposaonych było zaledwie 2831 mieszka (tj. 36,8 % ogółu mieszka w miecie). Długo
sieci ciepłowniczej wynosiła wówczas 9,8 km. W 1998 r. długo sieci wzrosła do 11 km.
Ciepło dostarczane było do 89 wzłów cieplnych, które zasilały budynki na łczn moc
ciepln 26,9 MW. Z ciepła scentralizowanego w miecie korzystało 72 odbiorców.
Zaczynajc od lokalnych kotłowni z lokaln sieci ciepln, obsługujcych po kilka budynków,
przedsibiorstwo, nadajc za sukcesywn rozbudow miasta uruchamiało centralne
kotłownie i rozbudowywało przesyłow sie ciepłownicz. Działania te pozwoliły na
likwidacj wikszoci lokalnych kotłowni nalecych do administratorów budynków
mieszkalnych i publicznych i oraz przedsibiorstw. W latach 1985-2000 dziki rozbudowie
sieci ciepłowniczej wyłczono w miecie z eksploatacji ponad 40 kotłowni lokalnych o mocy
ponad 15 500 kW. W latach 1997-2002 Spółka wybudowała w swoich kotłowniach kotły o
łcznej mocy 8 MW wytwarzajce ciepło ze spalania lokalnie pozyskiwanej słomy. W latach
2012-2013 przebudowano cz sieci ciepłowniczej pozwalajc na zasilanie całego
systemu z kotłowni PIAST przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 i wyłczenie z eksploatacji
ródmiecie. W latach 2004-2009 odnotowano dynamiczny spadek mocy
kotłowni
zamówionej w latach 2004-2009, co było zwizane z szerok termomodernizacj budynków.
W latach 2010-2014 nastpiło wyhamowanie spadków mocy zamówionej, a nawet jej
nieznaczny wzrost za spraw inwestycji przeprowadzonych przez Spółk (znaczny wzrost
powierzchni ogrzewanej przez PEC Luba) oraz powolnego wyczerpywania si potencjału
termomodernizacji.
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Miasto sukcesywnie prowadzi rekultywacj terenu dawnego wysypiska o powierzchni
6 ha, eksploatowanego w latach 1945 – 1974. W 1984 roku opracowany został projekt
makroniwelacji i odwodnienia terenu w celu rekultywacji terenu w kierunku stworzenia parku
o charakterze lenym, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – tworzenie
nowych terenów zielonych. Zadanie wykonywane było etapowo. I etap rekultywacji w
zakresie makroniwelacji terenu został wykonany w latach 1986 – 1990. Teren 1 ha zalesiano
etapami: w 1995 roku posadzono 680 drzew, w 1996 r. 1000 i w 1997 r. 1800 drzew oraz
uzupełniono ubytki. W 1998 roku przygotowano do nasadze dalsze 4 ha byłego wysypiska i
nasadzono 16 tys. sadzonek drzew z gatunku: brzoza, buk czerwony i purpurowy, db
czerwony, jawor, klon, kasztanowiec, olsza czarna, sosna czarna, wierzba, robinia,
jarzbina. Poza tym w otulinie przyszłego parku posadzono 1000 sadzonek niskich drzew i
krzewów z gatunków: złotokap, nieguliczka, karagana, ylistek, dere. Przez cały czas
prowadzona była systematyczna pielgnacja nasadze z I i II etapu na terenie 5 ha.
Docelowo, w ramach III etapu planuje si ukształtowanie parku, czyli wytyczenie alejek,
usuwanie drzew słabych i zbdnych, nasadzania innych gatunków szlachetnych (np. surmia,
platan, miłorzb).
3.6.2 Klimat akustyczny.
Najwiksze zagroenie dla stanu akustycznego badanego terenu naley odnotowa
wzdłu drogi krajowej nr 30 i wzdłu dróg wojewódzkich nr 393 (Luba – Lena) i nr 357
(Sulików – Nowogrodziec). Najwikszym nonikiem hałasu jest ruch pojazdów
mechanicznych na drodze krajowej oraz na ulicach w centrum miasta. Dopuszczalne
wartoci hałasu emitowanego w porze dziennej i nocnej s przekraczane w rejonach ww.
dróg i w centrum miasta. Analizujc ruch samochodowy na drogach o podobnych
kategoriach mona stwierdzi, i wystpuje na tym terenie problem uciliwoci hałasu
komunikacyjnego.
Na drodze krajowej nr 30 najwikszy ruch pojazdów dotyczy odcinka od skrzyowania z
drog wojewódzk nr 296 do skrzyowania z drog nr 357 – 9785 pojazdów, w tym 517
samochodów ciarowych.
Pomiar ruchu na drodze krajowej przebiegajcej przez miasto Luba w 2010 r.
Nazwa i długo
odcinka

Sam.
Lekkie
Pojazdy
silnikowe Motocykle osobowe, samochody Autobusy
ogółem
mikrobusy ciarowe

Samochody
ciarowe

Zgorzelec (DW352)
– Luba (DW296)
Dł. odcinka:
18,757 km

4960

26

4078

443

51

354

Luba / przejcie:
DW296-DW357
Dł. odcinka:
1,501 km

9785

74

8212

882

90

517

Luba (DW357) –
Gryfów lski
(DW364)
Dł. odcinka:
15,280 km

6853

42

5694

572

90

450

ródło: GDDKiA
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Pomiar ruchu na odcinkach dróg wojewódzkich przebiegajcych przez miasto Luba w
2014 r.
Pojazdy
Sam.
Lekkie
Nazwa i długo
Samochody
silnikowe Motocykle osobowe, samochody Autobusy
odcinka
ciarowe
ogółem
mikrobusy ciarowe
DW296
Godzieszów-Luba
Dł. odcinka: 9,9 km

3090

31

2553

222

12

241

DW357 Luba
Dł. odcinka: 1,7 km

5823

93

5131

483

35

75

DW357 Luba
Dł. odcinka: 0,7 km

6938

76

6063

465

42

285

DW357 Luba
Dł. odcinka: 0,8 km

4816

43

3959

405

39

356

DW393 Luba
Dł. odcinka: 2,9 km

3990

76

3475

235

56

144

DW393 LubaLena
Dł. odcinka: 9,2 km

3456

62

3001

245

62

83

ródło: GDDKiA
Aktualnie obowizujcym aktem prawnym normujcym dopuszczalne wartoci
wskaników hałasu w zalenoci od przeznaczenia terenu i rodzaju ródeł hałasu jest tekst
jednolity rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
rodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Wartoci dopuszczalne s zalene od funkcji
urbanistycznej, jak spełnia dany teren. Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z pón. zm.) przy sporzdzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rónicujc tereny o rónych
funkcjach lub rónych zasadach zagospodarowania, wskazuje si, które z nich nale do
poszczególnych rodzajów terenów.
Podwyszone wymagania dotyczce jakoci klimatu akustycznego, ustalone dla terenów
obowizuj na obszarach gdzie skupione s budynki jednorodzinne, bez funkcji usługowych
prowadzonych w obrbie posesji. Takim samym, zaostrzonym normom podlegaj tereny
szkół, klubów i wietlic, czyli tereny zabudowy zwizanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodziey, szpitala oraz domów opieki społecznej.
3.6.3 Promieniowanie jonizujace i niejonizujce.
ródłami promieniowania niejonizujcego s:
– pola elektromagnetyczne o czstotliwoci 50 Hz, wytwarzane przez urzdzenia i linie
elektroenergetyczne,
– pola elektromagnetyczne w zakresie czstotliwoci od 0,001 MHz do 300 000 MHz,
wytwarzane przez urzdzenia radiokomunikacyjne (nadajniki radiowe, telewizyjne,
radiolinie), radionawigacyjne, radiolokacyjne (urzdzenia radarowe).
Na terenie miasta wystpuj urzdzenia mogce powodowa zagroenie
promieniowaniem elektromagnetycznym: linie elektroenergetyczne i anteny telefonii
komórkowej.
Głównym czynnikiem oddziaływania stacji nadawczej s pola elektromagnetyczne
wytwarzane przez anteny stacji. Istnieje potencjalna moliwo oddziaływania na ludzi i
rodowisko przez anteny stacji wytwarzajce pola elektromagnetyczne. Urzdzenia
nadawcze i ich systemy antenowe wytwarzaj i wypromieniowuj do otoczenia energi
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elektromagnetyczn, która moe wywoła we wszystkich ciałach materialnych, a wic i w
organizmach ludzkich prdy elektryczne, dodatkowe w stosunku do prdów wystpujcych w
sposób naturalny w ciele człowieka.
Oddziaływanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizujcego zaley przede
wszystkim od czstotliwoci fal i poziomu oddziaływujcego pola. Elektromagnetyczne
promieniowanie niejonizujce moe stanowi zagroenie dla ludzi w przypadku, gdy nie
zostan zastosowane odpowiednie działania zabezpieczajce. Konieczna jest ochrona
człowieka przed polami elektromagnetycznymi całkowicie eliminujca moliwo
wystpowania ww. szkodliwych oddziaływa. Jest to moliwe m.in. w drodze odpowiedniej
separacji przestrzennej miejsc przebywania człowieka i obszarów o zbyt intensywnym
poziomie
wypromieniowywanych
pól.
Dla
linii
przesyłowych
oraz
stacji
elektroenergetycznych wysokiego napicia ustala si pasy technologiczne. Stacje bazowe
telefonii komórkowej, zgodnie z art. 76 ustawy Prawo Ochrony rodowiska, musz spełnia
wymagania ochrony rodowiska w zakresie nieprzekraczania ustalonych norm
promieniowania elektromagnetycznego w miejscach przebywania ludzi i w rodowisku. W
zwizku z tym ich parametry powinny by tak ustalone, aby nie powodowa ogranicze w
uytkowaniu terenów.
Na terenie miasta nie stwierdzono anomalii radiacyjnych ani wzmoonej emanacji radonu
z gleby. Nie wystpuj obiekty mogce stanowi radiologiczne zagroenie dla rodowiska.
Moc dawki promieniowania gamma w rejonie Lubania mieci si w klasie 30 – 50 nGy/h,
podczas gdy warto rednia dla obszaru Polski wynosi 47,4 nGy/h.
3.6.4 Ryzyko wystpienia powanych awarii.
Na terenie opracowania wystpuj obiekty, które w przypadku wystpienia awarii mog
wywoła zagroenia dla rodowiska. S to: główne drogi, prowadzce tranzyt przez miasto,
linie kolejowe, gazocig wysokiego cinienia, stacje paliw. Droga krajowa nr 30 Zgorzelec –
Jelenia Góra, główne drogi wojewódzkie oraz linie kolejowe to trasy, którymi przewoone s
materiały niebezpieczne dla ludzi i rodowiska. W przypadku kolizji drogowej lub katastrofy
kolejowej moe wystpi zanieczyszczenie rodowiska niebezpiecznymi substancjami
ciekłymi lub gazowymi, które spowoduj zanieczyszczenie wód, gleb oraz bd stanowi
zagroenie dla zdrowia i ycia mieszkaców. W trakcie normalnej eksploatacji gazocigu nie
wystpuj skutki dla rodowiska i zdrowia człowieka. Zdarzenie awaryjne moe
spowodowa gwałtown ucieczk lub ulatnianie si gazu do powietrza, w wyniku czego
moe doj do wybuchu lub poaru. Prawdopodobiestwo awarii gazocigu jest znikome.
Poziom ryzyka dla gazocigów wysokiego cinienia wynosi 0,26 zdarze na 1000 km/rok.
Stacje paliw ze wzgldu na gromadzenie paliw i ich dystrybucj mog stanowi potencjaln
przyczyn wystpienia zagroenia dla rodowiska. Wyposaenie stacji paliw w urzdzenia
zabezpieczajce przed zanieczyszczeniem na wypadek awarii daje moliwo
przeciwdziałania powstawaniu zagroe.
W miecie nie wystpuj zakłady o zwikszonym ryzyku ani zakłady o duym ryzyku
wystpienia powanej awarii przemysłowej (wg wykazu WIO na dzie 14.04.2015 r.).
Najbliszy zakład o zwikszonym ryzyku wystpienia powanej awarii przemysłowej to
„Bałtykgaz” sp. z o.o. w Rumii Centrum Regionalne w Rakowicach Małych.

3.7 Zasoby wodne.
3.7.1 Wody podziemne.
W rejonie Lubania wystpuj 2 poziomy wodonone: trzeciorzdowy, zwizany z
piaszczysto-wirowymi utworami tego okresu oraz czwartorzdowy, zwizany z utworami
wolno-lodowcowymi i rzecznymi. Mona tu wyróni 3 strefy wystpowania wód gruntowych.
Pierwsza strefa obejmuje dno doliny Kwisy i jej dopływów, gdzie woda wystpuje na
głbokoci od kilkudziesiciu cm do ponad 4 m. Takie same warunki wodne wystpuj
lokalnie w przykrawdziowych partiach terasy plejstoceskiej, które zostały rozmyte przez
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wody powierzchniowe bd sztucznie obnione w stosunku do rzeki. Zwierciadło wody
wystpuje na rónych głbokociach, co jest spowodowane nierównociami dna doliny, a
miejscami take przez lokalne zaglinienie podłoa. Poziom wód gruntowych w tym rejonie
moe ulega duym wahaniom w zalenoci od stanu wody w rzece. Lokalnie wystpuj
zabagnienia i podmokłoci.
Druga strefa obejmuje wysze partie dolin rzecznych w obrbie teras plejstoceskich
oraz cz zboczy, pokrytych osadami lodowcowymi, gdzie wody gruntowe wystpuj w
piaskach i wirach, rednio na głbokoci 6 m – 8 m od powierzchni terenu. W rejonach,
połoonych bliej rzeki, wody gruntowe wystpuj bliej powierzchni, na głbokoci 3 m –
5 m. W okresach bardzo obfitych opadów lub gwałtownych roztopów płytkie wody gruntowe
mog wystpi na znacznie wikszym obszarze.
Trzecia strefa obejmuje cz wierzchowinow pagórów starszego podłoa oraz
czciowo zbocza, gdzie pod pokryw utworów zboczowych wystpuje starsze podłoe.
Obszar ten jest przewanie bezwodny, tylko miejscami wystpuj wody zawieszone. Woda
gruntowa moe wystpowa w szczelinach lub spkaniach skalnych podłoa dopiero na
znacznych głbokociach. Niekorzystnym zjawiskiem w tej strefie jest podpowierzchniowe
sczenie wody, które moe całkowicie zanika w długich okresach suszy.
Obecnie wszyscy odbiorcy w miecie zaopatrywani s z ujcia w Pisarzowicach.
Dodatkowo uytkowane ujcie posiadaj kopalnia bazaltu EUROVIA BAZALTY S.A. i NZOZ
Łuyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. (ujcie awaryjne).
Kopalnia EUROVIA BAZALTY S.A. posiada pozwolenie wodnoprawne Rs.8341.30.2013 z
dnia 31.01.2014 r., wydane Decyzj Starosty Lubaskiego na szczególne korzystanie z wód
podziemnych z ujcia wody, składajcego si ze studni wierconej S-1 A zlokalizowanej na
terenie Zakładu Przeróbczego na działce nr 1/6 – obrb V Luba, AM. 20, w iloci:
Qmax h = 4,0 m3/h, Qr d= 60 mmax3/d, Qmax roczne = 21 900 m3/rok do celów pitno-gospodarczych.
Pozwolenie obowizuje na czas oznaczony do 31 grudnia 2033 r., z moc obowizujc od
1 stycznia 2014 r.
Ponadto na terenie miasta znajduje si kilkanacie wykorzystywanych dawniej uj wody,
które uytkowane były do lat 90-tych XX wieku. Ujcia nie dysponuj aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym.
Tab. nr 4. Zestawienie uytkowanych uj wód podziemnych na terenie miasta Luba.
Lp.
5
8

Lokalizacja, uytkownik
ul. Zawidowska,
NZOZ Łuyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.
na działce nr 1/6
kopalnie bazaltu Eurovia Bazalty

Wydajno
3
(m /h)

Głboko
(m)

Ilo
studni

12
(16,5)

4,20-0,00

1

4

21

1

Tab. nr 5. Zestawienie nieuytkowanych uj wód podziemnych na terenie miasta Luba.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lokalizacja,
Uytkownik
Uniegoszcz, Wrocławskie Przedsibiorstwo Hodowli
Rolin, z-d zlikwidowany
Uniegoszcz, Lubaska Bawełna S.A., z-d zlikwidowany
Uniegoszcz, Lubaska Bawełna S.A., z-d zlikwidowany
Lubaska Bawełna S.A., z-d zlikwidowany
Szpital „stary”
LPWiK
ZNTK – z-d zlikwidowany
Uniegoszcz, zajezdnia transportu – z-d zlikwidowany
ul. Rzemielnicza 1, PSS „Społem” – z-d zlikwidowany

Wydajno
3
(m /h)

Głboko
(m)

Ilo
studni

7,5

4,00-0,00

1

22,69
31,2
1750
4,2
200
137
8,6
18

5,24-0,00
2,00-0,00
1,20-0,00
1,8
3,80-4,90
6,20-6,70
0,33-0,00
1,02-0,0

2
3
3
1
3
3
1
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10 ul. Rzemielnicza, PSS „Społem” – z-d zlikwidowany
ul. Rzemielnicza, Opolskie PRB Przemysłu Lekkiego,
11
z-d zlikwidowany
12 ul. Garbarska, OSM Luba – z-d zlikwidowany
13 ŁOSG – zlikwidowany

6

0,6

1

15

1,00-0,00

1

10,8
13,3

13,50-0,0
2,40-3,30

2
-

Zbiorowe zaopatrzenie w wod miasta realizowane jest obecnie z ujcia wody w
Pisarzowicach, bdce własnoci Lubaskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i
Kanalizacji sp. z o. o. w Lubaniu.
Pobór wody odbywa si na podstawie pozwolenia wodnoprawnego – decyzja Starosty
Lubaskiego R .6341.43.2014 z dnia 12.12.2014 r.
Okrelone w/w pozwoleniu ilo ujmowanej wody wynosi:
 O r. d =7000 m3/ d.;
 Q max h = 300 m3 / h;
 Q max roczne = 2628 000 m3 / rok
Zasoby eksploatacyjne wynosz Q e = 500 m3 / h.
Zasoby wodne ujcia zostały zatwierdzone decyzj nr KDH/013/5089/B/85 Prezesa COG z
dnia 13.06.1985 r.
Rozporzdzeniem nr 9/2015 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r.
ustanowiona została strefa ochronna (bezporednia i porednia) ujcia wód podziemnych
„Pisarzowice”. Granica strefy ochronnej nie obejmuje miasta Luba.
Ujcie składa si z 9 studni głbinowych – oznaczonych nr: IVz, Vz, VIz, VIIz, VIII, VIIIz,
IX(RsA), X(Rs4), XI(Rs2) – zlokalizowanych w dolinie potoku Piasarz, w obrbie wsi
Pisarzowice, na terenie połoonym na południe od drogi nr 30.
Woda ujmowana jest z czwartorzdowego poziomu wodononego.
Woda nie odpowiada wymaganiom stawianym dla wód pitnych i wymaga uzdatniania.
Obecne zuycie wody w miecie kształtuje si na poziomie od około 3500 m3/ d (160 m3 / h)
do około 4000 m3/ d (150 m3 / h).
Oznacza to, e ujcie posiada du rezerw w zakresie moliwoci dostawy wody.
Równie wydajno stacji uzdatnia wody (O max =7000 m3/ d i 300 m3 / h) – limitujcej dostaw
wody przez LPWiK, nie stanowi bariery dla znacznego rozwoju miasta, zarówno ze wzgldu na wzrost
liczby mieszkaców i wzrost miejsc pracy.
3.7.2 Wody powierzchniowe.
Główn o hydrograficzn wyznacza rzeka Kwisa, najwikszy lewostronny dopływ
Bobru, do którego uchodzi midzy Szprotawa, a aganiem. ródła Kwisy znajduj si w
Górach Izerskich. Całkowita długo Kwisy wynosi 126,8 km, w tym w granicach miasta
Luba 5,7 km. Przez miasto przepływaj take lewostronne dopływy Kwisy:
– Siekierka – dopływ IV rzdu, o łcznej długoci 15,3 km, w tym 4,6 km w granicach
miasta, wraz z potokiem Gozdnica o długoci 5,5 km, w tym 1,6 km w granicach miasta;
– potok Łazek – o długoci 9 km, w tym 2,4 km w granicach miasta.
Lewobrzenym dopływem Siekierki jest Lubawka wraz z dopływem Gozdnica. Sie
hydrograficzn uzupełniaj młynówki (lewobrzena i prawobrzena), połczone z Kwis,
inne niewielkie cieki wodne oraz rowy melioracyjne o łcznej długoci 23 km. Kwisa na
niektórych odcinkach, zwłaszcza w północnej czci miasta oraz pozostałe cieki wodne
zachowały stan zbliony do naturalnego.
Rzeki cechuj znaczne spadki w profilu podłunym, typowe dla terenów podgórskich.
Due nachylenia wystpuj take w obrbie powierzchni stokowych, kształtujcych ich zlewnie. Jest to przyczyna przyspieszonego obiegu wody w podłou, obejmujcego w przewadze
płytkie strefy zwietrzelin stokowych. Zjawisko to powoduje take obnienie retencji
podziemnej. Okresowo i lokalnie znaczny udział w kształtowaniu odpływu ma spływ
powierzchniowy. Jednak głównym procesem kształtujcym wezbrania na tym obszarze jest
szybki spływ podpowierzchniowy, działajcy w obrbie gleb i zwietrzelin. Przepływy niskie
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(tzw. niówki hydrologiczne), zasilane s wodami z głbszych partii utworów pokrywowych
oraz wodami szczelinowymi podłoa krystalicznego.
Wody powierzchniowe stojce to stawy o niewielkiej powierzchni. Najwiksze z nich powstały w wyniku eksploatacji bazaltu w kopalni „Ksiginki”. Pozostałe to niewielkie zbiorniki
o rónym pochodzeniu i przeznaczeniu, z których naturalny charakter maj jedynie
starorzecza Kwisy wystpujce sporadycznie na terenie terasy zalewowej na wysokoci
Ksiginek. Zbiorniki sztuczne to:
– wyrobiska po eksploatacji bazaltu na Górze Kamiennej,
– osadniki, zbiorniki p. poarowe,
– dawny basen kpielowy kopalni bazaltu przy ul. Stawowej.
3.8. Udokumentowane złoa kopalin i zasobów wód podziemnych (składowanie
dwutlenku w gla).
Podstawowym surowcem skalnym na terenie miasta jest bazalt, którego złoa zalegaj w
zachodniej czci lubaskiej płyty bazaltowej, rozcigajcej si szerokim pasem w
południowo-zachodniej czci Lubania i tworz wzniesienie zwane Kamienn Gór. Złoa te
wraz z wystpieniami bazaltu w nieczynnym kamieniołomie Kamienna Góra oraz złoami
„Bukowa Góra” i „Liciasta Góra”, połoonymi na terenie gmin ssiednich, tworz jeden
kompleks bazaltowy. Wystpuj tu udokumentowane złoa bazaltu: „Ksiginki I” i „Ksiginki Północ”. Uytkownikiem tych złó jest EUROVIA BAZALTY S.A., które przejło Łuyckie
Kopalnie Bazaltu. Złoa bazaltu charakteryzuje: forma złó – intruzja, sposób eksploatacji:
odkrywkowy lub odkrywkowo-cianowy, system eksploatacji: wgłbny lub stokowo-wgłbny.
Uprzednio w rejonie Kamiennej Góry eksploatowane były złoa „Józef” (KD826) i „Ksiginki”
(KD827).
We wschodniej czci miasta znajdowało si złoe „Uniegoszcz”, skrelone z bilansu
zasobów, stanowice dzisiaj kamieniołom poronity lasem.
Tab. nr 1. Zestawienie złó:
Obszar
górniczy
(pow. w ha)
Ksiginki –
Północ I
(24,2579)

Teren
górniczy
(pow. w ha)
Ksiginki –
Północ I
(134,7094)

6,69

Ksiginki I –
Zarba
(87,1)
-

Ksiginki I –
Zarba
(125,466)
-

2,36

-

-

Kod

ID wg
Midas

Nazwa
złoa

Powierzchnia
złoa (ha)

KD

9479

KsiginkiPółnoc

24,88

KD

9498

Ksiginki I

15,13

KD

827

Ksiginki

KD

826

Józef

Uwagi
Dodatek nr 1 –
zmiana granic złoa i
dodatkowe badania
geofizyczne
Złoe eksploatowane
okresowo
Eksploatacja złoa
zaniechana
Rozliczenie zasobów
wg dodatku nr 5
Eksploatacja złoa
zaniechana
Rozliczenie zasobów
wg dodatku nr 2

ródło: MIDAS [http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza wgld sierpie 2015]
Aktualnie eksploatowane jest złoe „Ksiginki – Północ”, na podstawie koncesji
eksploatacyjnej nr 251/93 z 30.12.1993 r. wydanej przez Ministra O ZNiL, w brzmieniu
ustalonym decyzjami MO ZNiL nr Bkk-90/MM/97 z dnia 14 stycznia 1997 r., decyzj
Ministra rodowiska nr DGwk/LP/487-5125/2001 z dnia 19 padziernika 2001 r., decyzj
Wojewody Dolnolskiego Nr 39/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. SR.IV.7412-111/2003),
decyzj Marszałka Województwa Dolnolskiego nr 38/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. DM-
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G/JW/7412-136/2008, zmienion decyzj Marszałka Województwa Dolnolskiego
nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Termin wanoci koncesji upływa dnia 31.12.2023 r.
Złoe bazaltu ,,Ksiginki – Północ” połoone jest we wschodniej czci bloku łuyckiego.
Złoe ,,Ksiginki – Północ” jest wykształcone w postaci bazaltów, tufów oraz brekcji
wulkanicznej. Nadkład mikki o miszoci od 2 m do 11 m buduje: gleba, piaski, gliny i gliny
z rumoszem, natomiast nadkład twardy o miszoci do 12,0 m stanowi bazalt zwietrzały,
wzgldnie bazalt zwizły z wkładkami tufowym. Złoe ,,Ksiginki – Północ” jest wykształcone
w formie pokrywy Iawowej. Miszo złoa waha si od 5,5 m do 65 m. Złoe ,,Ksiginki –
Północ” charakteryzuje si korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi. W złou nie
stwierdzono obecnoci poziomów wodononych. Dopływ do wyrobiska pochodzi z opadów
atmosferycznych. Dobra przepuszczalno górotworu nie sprzyja nadmiernemu
gromadzeniu si wód opadowych w złou. Ulegaj one spływowi powierzchniowemu bd
te s wchłaniane przez zaglinione rumosze.
Złoe „Ksiginki I” posiada koncesj na wydobywanie nr 4/2004 wydan przez
Wojewod Dolnolskiego z dnia 9 lutego 2004 r., zmienion decyzj Z1:DMG.7422.67.2011.AP Marszałka Województwa Dolnolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r.,
wan do dnia 31.12.2045 r. Powierzchnia złoa wynosi 15,13 ha. Miszo złoa wynosi
od 5 m do 44 m, grubo nadkładu – od 2,20 m do 12 m. Złoe eksploatowane jest
okresowo. Stan zasobów bilansowych na koniec 2014 r. wynosi 3950,08 w kat. A+B,
4245,87 w kategorii C1. Projekt zagospodarowania złoa/dodatek zatwierdzony został
decyzj nr SR.IV.7412-127/2003, wydan przez Wojewod – UW we Wrocławiu dnia
9.02.2004 r. Sposób eksploatacji złoa jest odkrywkowy, system eksploatacji stokowowgłbny.
Zasoby pozostałe w granicach złoa „Ksiginki” rozliczono dodatkiem nr 5 do
dokumentacji geologicznej złoa bazaltu „Ksiginki” w kat. B – 1153 tys. ton, w kat. C1 –
3882 tys. ton. Wystpuje tu bazalt piroksenowi-nefelinowy i piroksenowi-oliwinowy,
zaliczany do II grupy złó. Powierzchnia złoa wynosiła 6,69 ha, w tym: Pole W – 0,19 ha,
Pole S – 2,6 ha w kat. B, 3,9 ha w kat. C1. Udokumentowane zasoby w kategorii C1 były
trudne do wyeksploatowania ze wzgldu na bardzo duy nadkład lecy nad nimi. Złoe
eksploatowane było od 1996 r. Aktualnie eksploatacja złoa zaniechana. Zatwierdzone
zasoby geologiczne bilansowe wg stanu na 31.12.2003 (nr decyzji SR.IV.7414-19/2003
wynosz w kategorii A+B 1405 tys. ton, w kat. C1 – 2729 tys. ton).
Złoe bazaltu „Józef”, w czci wyeksploatowane, rozliczono dodatkiem nr 2. Bazalt z
kamieniołomu „Józef” wystpuje w dwóch odmianach: piroksenowej i plagioklazowonefelinowej. Jest to złoe jednorodne, zaliczone do II grupy złó i udokumentowane w
kategorii A+B. Aktualnie eksploatacja złoa zaniechana. Zatwierdzone zasoby geologiczne
bilansowe wg stanu na 31.12.2003 r. (nr decyzji zawiadomienia SR.IV.7414-48/2003
wynosiły 1745,30 tys. ton).
3.9 Tereny górnicze i obszary górnicze.
Dla złó „Ksiginki I” i „Ksiginki-Północ” obowizuj obszary i tereny górnicze. Obszary
górnicze „Ksiginki I – Zarba” i „Ksiginki – Północ I” połoone s po przeciwnych stronach
drogi do Platerówki. Tereny górnicze „Ksiginki I – Zarba” i „Ksiginki – Północ I” sigaj
poza teren miasta, obejmujc fragment miejscowoci Zarba w gminie Siekierczyn.
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Tab. nr 3. Obszary i tereny górnicze:
Lp.

Id złoa

Nazwa obszaru [gis-id]

Nazwa terenu

numer w rejestrze

1

9498

Ksiginki I – Zarba

Ksiginki I – Zarba

10-1/2/100

2

9479

Ksiginki – Północ I

Ksiginki – Północ I

10-1/3/193

ródło: MIDAS
W granicach terenu górniczego „Ksiginki I – Zarba” wystpuje szkodliwe oddziaływanie
strzałowych robót górniczych prowadzonych w zwizku z wydobywaniem kopaliny ze złoa
„Ksiginki I”, polegajce na rozrzucie odłamków skalnych, działania powietrznej fali udarowej
i szkodliwych drga sejsmicznych.
3.10 Ochrona przeciwpowodziowa.
Na terenie miasta wystpuj zagroenia zwizane z zalewami powodziowymi. Przy
wodach katastrofalnych zalewane s terasa zalewowa i fragmentarycznie nadzalewowa w
dolinach Kwisy i Siekierki. Wg kronik historycznych, wiksze powodzie miały miejsce w
latach: 1550-1553, 1804, 1888 i 1897. W powodzi w 1888 r. zalaniu uległy m.in. tereny
dworca kolejowego. Kolejne powodzie miały miejsce w latach 1977, 1981, 1997 i 2002.
Podczas powodzi w latach 1977, 1981 i 1997 zalaniu uległy tereny połoone wzdłu całej
doliny Kwisy oraz fragmenty doliny Siekierki (w rejonie ul. Włókienniczej i Łuyckiej oraz w
rejonie ul. Starolubaskiej i K. Miarki). Podczas ostatniej powodzi w 2002 r. zalane zostały
głównie tereny połoone wzdłu rzeki Siekierki, m.in. przy ul. Starolubaskiej, Zawidowskiej,
Staszica, Włókienniczej i Łuyckiej.
Wynikajce z opracowanych (na podstawie art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne – Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pón. zm.) dla rzeki Kwisy map
zagroenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, na terenie miasta wystpuj:
− obszary szczególnego zagroenia powodzi obejmujce obszary, na których
prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1),
− obszary szczególnego zagroenia powodzi obejmujce obszary, na których
prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10),
− obszary, na których prawdopodobiestwo wystpowania powodzi jest niskie i wynosi raz
na 500 lat (Q0,2).
Dla potoku Siekierka zostały okrelone orientacyjne granice zalewów na podstawie
zasigów dotychczasowych powodzi. Dla terenów tych nie zostały okrelone tereny
naraone na niebezpieczestwo powodzi w rozumieniu ustawy Prawo Wodne.
Obszary, o których mowa, oznaczono na rysunku studium „uwarunkowania
rodowiskowe”.
Zgodnie z art. 165 ustawy Prawo wodne ochron przed powodzi (ludzi i mienia)
realizuje si w szczególnoci przez:
− kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów
zalewowych, w szczególnoci obszarów szczególnego zagroenia powodzi,
− racjonalne retencjonowanie wód oraz uytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a
take sterowanie przepływami wód,
− zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzcymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi,
− zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód,
− budow, rozbudow i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych,
− prowadzenie akcji lodołamania,
− prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzi oraz ograniczania
jej skutków.
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W zwizku z wystpowaniem na obszarze miasta terenów zalewów powodziowych, o
których mowa wyej, wymagana jest realizacja ochrony przed powodzi (na zasadach
okrelonych w art. 165 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) oraz zapewnienie
ochrony ludnoci przed powodzi, w tym poprzez zakaz zabudowy (zakaz realizacji nowych
inwestycji nie zwizanych z ochron powodziow lub utrudniajcych ochron przed
powodzi).
Zgodnie z art. 166 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w celu zapewnienia
ochrony ludnoci przed powodzi, obszary szczególnego zagroenia powodzi uwzgldnia
si w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, programie rewitalizacji oraz w decyzjach o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w decyzji o warunkach zabudowy.
Natomiast zakazy zabudowy lub ewentualne dopuszczenia w zabudowie terenów
połoonych na obszarach szczególnego zagroenia powodzi powinny wynika z
dokonanych w trybie art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uzgodnie z
Wodami Polskimi projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
projektów innych dokumentów (okrelajcych zabudow i zagospodarowanie terenu
połoonego na obszarze szczególnego zagroenia powodzi).
Wskazuje si równie na potrzeb ochrony przed zabudow orientacyjnie okrelonych
terenów zalewowych Siekierki, na podstawie zasigów dotychczasowych powodzi.
3.11 Naturalne zagroenia geologiczne.
Działalno górnicz w Lubaniu prowadzi firma EUROVIA BAZALTY S.A. – najwiksze w
Polsce Przedsibiorstwo produkujce kruszywo naturalne.
Zagroenia zwizane z działalnoci górnicz dotycz obowizujcych terenów
górniczych kopalni bazaltu (szkodliwe oddziaływanie dotyczy robót strzałowych: rozrzutu
odłamków skalnych, działania powietrznej fali udarowej i szkodliwych drga sejsmicznych).
Zagroenia i uciliwoci wystpujce w granicach terenu górniczego wykluczaj w ich
obrbie lokalizacj zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne inwestycje w terenie górniczym
musz uwzgldnia oddziaływanie kopalni, a zwłaszcza rozrzut odłamków skalnych,
udarow fal powietrzn i drgania sejsmiczne. Zagroenia zwizane z działalnoci kopalni
nie powinny wykracza poza granice terenu górniczego. Ruch zakładu górniczego musi by
prowadzony w sposób zapewniajcy realizacj warunków okrelonych w koncesji i planie
ruchu.
Likwidacja skutków działalnoci górniczej winna zapewnia właciw rekultywacj
terenów poeksploatacyjnych. Zgodnie z Art. 39. ust. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze
cofnicie koncesji, jej wyganicie lub utrata jej mocy, bez wzgldu na przyczyn, nie
zwalnia dotychczasowego przedsibiorcy z wykonania obowizków dotyczcych ochrony
rodowiska i likwidacji zakładu górniczego. Zgodnie z ust. 2 zakres i sposób wykonania
obowizków okrelonych w ust. 1 ustala si w planie ruchu likwidowanego zakładu
górniczego. Jeeli nie stosuje si przepisów o planach ruchu zakładu górniczego, zakres i
sposób wykonania obowizków okrelonych w ust. 1 ustala organ koncesyjny w decyzji
stwierdzajcej wyganicie koncesji, po uzgodnieniu z burmistrzem miasta.
przedsibiorcy
Rekultywacja
terenów
poeksploatacyjnych
jest
obowizkiem
wydobywajcego kopalin i prowadzona jest zgodnie z wyznaczonym jej kierunkiem przez
Starost Lu-baskiego pod nadzorem Dyrektora Okrgowego Urzdu Górniczego we
Wrocławiu. Zgodnie z art.109 Prawa geologicznego i górniczego organy nadzoru górniczego
sprawuj nadzór i kontrol nad ruchem zakładów górniczych, m.in. likwidacj zakładu
górniczego, w tym re-kultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalnoci
górniczej. W zalenoci od ustalonego kierunku rekultywacja prowadzi do powstania stawów,
terenów nowozalesionych lub gruntów rolnych. Właciwie wykonana rekultywacja nie
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stanowi zagroenia dla rodowiska, lecz moe spowodowa podniesienie jego walorów
zarówno przyrodniczych jak i krajobrazowych czy gospodarczych.
Zgodnie z uzyskanymi opiniami, na terenie miasta nie wystpuj zarejestrowane tereny
osuwania si mas ziemnych.
3.12. Zagroenia bezpieczestwa ludno ci i jej mienia.
W obszarze miasta wystpuj zagroenia bezpieczestwa ludnoci i jej mienia
wynikajce z:
− okrelonych w trybie art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
obszarów szczególnego zagroenia powodzi, obejmujcych:
a) obszary, na których prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest rednie i wynosi
raz na 100 lat (Q1),
b) obszary, na których prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (Q10),
− okrelonej orientacyjnie granicy zalewów na podstawie zasigów dotychczasowych
powodzi potoku Siekierka;
− prowadzonej działalnoci górniczej na złou „Ksiginki I”, skutkiem której jest
wystpowanie w obrbie terenu górniczego Ksiginki I – Zarba szkodliwego
oddziaływania robót strzałowych (rozrzutu odłamków skalnych, działania powietrznej fali
udarowej i szkodliwych drga sejsmicznych).
Powysze zagroenia powinny zosta uwzgldnione w ustaleniach studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i w innych projektach, w tym w projektach o których
mowa w art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne .
Rozwizaniem planistyczne i działania ochronne uwzgldniajce zagroenia powodzi
(wystpowanie zalewów powodziowych) powinny wiza z realizacj ochrony przed
powodzi, zgodnie z ustaw Prawo wodne, jak te z zakazem wprowadzenia nowej
zabudowy na obszarach szczególnego zagroenia powodzi i na terenach zalewów potoku
Siekierka (okrelonych na podstawie dotychczasowych powodzi) – dotychczas
niezabudowanych.
Natomiast na obszarach zabudowanych, obejmujcych tereny historycznego
zainwestowania miejskiego, dla których niezbdna jest odnowa i rewitalizacja zabudowy, jak
te realizacja nowej zabudowy uzupełniajcej, niezbdne jest okrelenie warunków
zagospodarowania terenów w celu zminimalizowania na nich ryzyka powodziowego i
wyeliminowania strat powodziowych.
W zakresie kształtowania zabudowy warunki te w szczególnoci powinny nakazywa:
− zakaz lokalizacji podpiwnicze,
− wymóg wyniesienia poziomu parteru ponad poziom wód powodziowych (Q1),
− wymóg zabezpieczenia wszelkich obiektów infrastruktury technicznej (sieci, urzdze i
instalacji) przed uszkodzeniami w czasie powodzi,
− odpowiedniego usytuowania zabudowy i wymóg zastosowania odpowiednich technologii i
materiałów odpornych na uszkodzenia w czasie powodzi.
Szczególne zabezpieczenia powinny dotyczy terenu zwizanego z dalszym
funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego przy ul. Rybackiej / Ludowej oraz przewidzian
rozbudow stadionu z rekreacyjnym (głównie pod ziele) zagospodarowaniem terenów jego
otoczenia.
Ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem robót strzałowych moe wiza si z
ograniczeniami dotyczcymi powikszenia obszarowego działalnoci górniczej, zwizanej z
wydobywaniem kopaliny (kamienia) ze złoa, szczególnie ze wzgldu na działanie miasta
zwizane z rozwojem mieszkalnictwa i rewitalizacj Parku na Kamiennej Górze.
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Równie ruch zakładu górniczego musi by prowadzony w sposób zapewniajcy realizacj
warunków okrelonych w koncesji.
Natomiast potencjalne zagroenia mog wynika z ewentualnych awarii, dotyczcych :
 drogi krajowej nr 30 i dróg wojewódzkich (zanieczyszczenie rodowiska substancjami
niebezpiecznymi w wyniku ewentualnych kolizji komunikacyjnej, zagroenie poarem);
 linii kolejowej nr 274 i 279 (zanieczyszczenie rodowiska substancjami niebezpiecznymi w
wyniku ewentualnych kolizji komunikacyjnej, zagroenie poarem),
 gazocigów wysokiego cinienia (zagroenie wybuchem lub poarem).
Równie naley zwróci uwag na zagroenia hałasem wzdłu drogi krajowej nr 30 oraz
wzdłu dróg wojewódzkich nr 393 (Luba – Lena) i nr 357 (Sulików – Nowogrodziec) –
wystpujce głównie w ródmieciu miasta.
Wymagane działania zakresie ograniczenia zagroe i uciliwoci hałasu wi si z
budow obej drogowych (jak dla drogi 357) oraz z obnieniem klasy dróg.
W obszarze miasta nie wystpuj zagroenia bezpieczestwa ludnoci i jej mienia w
wyniku powanej awarii przemysłowej. Nie wystpuj bowiem zakłady o zwikszonym ryzyku
lub zakłady o duym ryzyku wystpienia powanej awarii przemysłowej.
Nie wystpuj równie zarejestrowane tereny osuwania si mas ziemnych.
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4. Uwarunkowania demograficzno-społeczne.
4.1 Demografia.
4.1.1 Stan i zmiany ludno ciowe w latach 1995–2017.
Liczba ludnoci ogółem w miecie w roku 2017 wynosiła 21318. (wg danych rocznika
statystycznego „Województwo Dolnolskie Podregiony, powiaty, gminy). W stosunku do
roku 1995 liczba ludnoci ulegała zmianie. Od roku 1995 nastpuje systematyczny spadek
liczby ludnoci (o ok.11 %).
Analizujc stan liczby mieszkaców w poszczególnych latach ostatniego dwudziestolecia
zauwaa si, e na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba ludnoci podlegała pewnym wahaniom.
W latach 2010, 2011 i 2012 w stosunku do roku poprzedniego nastpił wzrost liczby
ludnoci, natomiast w nastpnym latach liczba ludnoci systematycznie spadała.
(szczegółowe dane podaje załczona tabela nr 1).
Potencjał demograficzny gminy stanowi zaledwie 0,74 % ogólnej liczby ludnoci
województwa dolnolskiego i 39 % potencjału demograficznego powiatu lubaskiego
(m. Luba, gm. Luba, m. wieradów, m i gm. Lena, gm. Olszyna, gm. Platerówka,
gm. Siekierczyn).
Na 1 km2 przypada 1351 osób, przy redniej gstoci zaludnienia w woj. dolnolskim
146 osoby/km2 i w powiecie lubaskim 131 osób/km2.
4.1.2 Struktura ludno ci wg płci.
Miernikami stosowanymi przy badaniu struktury ludnoci wg płci, s:
udziały mczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludnoci,
współczynnik feminizacji, wyraajcy relacj liczby kobiet do liczby mczyzn.
Udział mczyzn w ogólnej liczbie ludnoci miasta w latach 1995 – 2017 utrzymywał si
na zblionym poziomie (w roku 2017 wynosił 47,3 %, i był taki sam jak w roku 1995 r., w roku
2010: 47,3 %). Współczynnik feminizacji okrelajcy ilo kobiet na 100 mczyzn na
przestrzeni analizowanych lat równie nie ulegał wikszym zmianom i wynosił w roku 1995 –
110 kobiet na 100 mczyzn, w roku 2017 analogicznie – 111). Wielko tego współczynnika
kształtuje si na wyszym poziomie ni rednio w województwie dolnolskim (108 kobiet na
100 mczyzn).
4.1.3 Ruch naturalny i w drówkowy.
W ostatnich latach w miecie obserwuje si dynamiczny spadek przyrostu naturalnego.
W 1995 roku przyrost naturalny w miecie wynosił 47 osób, natomiast w roku 2017 był
ujemny i wynosił – 92 osoby. W przeliczeniu na 1000 mieszkaców analogicznie wynosił
1,91 ‰ w roku 1995 i –4,3 ‰. w roku 2017.
Przyrost naturalny w miecie w analizowanym okresie, czyli od roku 1995 wykazuje
systematyczne tendencje spadkowe.
W roku 2017 przyrost naturalny był niszy od przyrostu naturalnego w województwie
dolnolskim, który wynosił – 0,94 ‰. W powiecie lubaskim był identyczny jak przyrost
naturalny w miecie Luba, był te niszy od przyrostu naturalnego w miastach powiatu
lubaskiego (-4,2 ‰).
Saldo ruchu wdrówkowego, stanowice rónic midzy napływem a odpływem ludnoci
w gminie przez wszystkie analizowane lata było ujemne, czyli wicej ludzi wymeldowało si z
miasta ni zameldowało. Najwikszy odpływ ludnoci w miecie odnotowano w roku 2014. W
roku 2017 ujemne saldo migracji znacznie si zmniejszyło w roku 2004 –158, w roku 2017 –
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76) Ujemne saldo migracji oraz stale zmniejszajcy si wskanik przyrostu naturalnego
moe utrzyma istniejce w poszczególnych latach tendencje spadkowe ludnoci.
4.1.4 Struktura wieku ludno ci miasta.
Aktualna struktura ludnoci wg wieku w powanym stopniu determinuje kształtowanie si
przyszłych tendencji w zakresie rozwoju ludnoci. Zmiany w strukturze wieku wywieraj
istotny wpływ na inne zjawiska społeczne oraz gospodarcze, stymulujc m.in. rozmiary
potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej czy te stopie aktywnoci zawodowej.
Struktura ludnoci według wieku okrela proces starzenia si ludnoci, definiowany
najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku ludnoci, polegajce na wzrocie w
ogólnej liczbie udziału osób starszych.
W strukturze wieku ludnoci miasta (w roku 2017) na tle województwa dolnolskiego
naley odnotowa porównywalny udział ludnoci w wieku przedprodukcyjnym (miasto Luba
– 14,8 %, miasta województwa dolnolskiego – 15,7 %), w wieku produkcyjnym (miasto
Luba – 60,0 %, miasta województwa dolnolskiego – 62,8 %), oraz w wieku
poprodukcyjnym (miasto Luba – 25,2 %, miasta województwa dolnolskiego – 21,5 %).
Równie porównywalne wskaniki wystpuj w miastach powiatu lubaskiego. Porównujc
procentowe udziały w poszczególnych grupach wiekowych w miecie Luba w latach 2004 i
2017 naley odnotowa w roku 2017 spadek udziału ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym oraz znaczny wzrost udziału ludnoci w wieku poprodukcyjnym. Procentowy
udział poszczególnych grup wiekowych, z uwzgldnieniem powiatu lubaskiego zawiera
ponisza tabela.
Wyszczególnienie

Miasto Luba

Woj. dolnolskie
2017 rok
Ogółem
Miasta

Powiat lubaski
2017 rok
Ogółem
Miasta

2004 rok

2017 rok

Ogółem w tym w
wieku:

100

100

100,0

100,0

100,0

100,0

przedprodykcyjnym

19,1

14,8

16,8

15,7

16,9

15,8

produkcyjnym

65,5

60,0

63,5

62,8

63,8

62,8

poprodukcyjnym

15,4

25,2

19,7

21,5

19,3

21,4

Miasto na tle regionu charakteryzuje si porównywalnymi wskanikami mówicymi o
zjawisku jakim jest udział ludnoci w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym i
poprodukcyjnym. Tabela powyej.
W cigu ostatniego dziesiciolecia zaobserwowano w miecie spadek udziału dzieci i
młodziey (z 19,1 % do 14,8 %) oraz wzrost udziału ludnoci w wieku poprodukcyjnym (z
15,4 % do 25,2 %). Jest to ogólnie wystpujce zjawisko w skali kraju i regionu, czyli spadek
udziału ludnoci w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost udziału ludnoci w wieku
poprodukcyjnym.
Wskanik obcienia ludnoci w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat) na 100 osób w
wieku produkcyjnym w miecie wynosi 24,7, w miastach woj. dolnolskiego 25,0, natomiast
w miastach powiatu lubaskiego 25,2.
Wskanik staroci demograficznej wyraajcy si stosunkiem liczby ludnoci w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w miecie wynosi 143,9 (w
miastach woj. dolnolskiego – 136,3, w miastach powiatu lubaskiego – 135,8).
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Wskanik obcienia demograficznego ustalony jako stosunek liczby ludnoci w wieku
nieprodukcyjnym (przed i poprodukcyjnym) przypadajcej na 100 osób w wieku
produkcyjnym w miecie Luba wynosi 60,1 w miastach woj. dolnolskiego – 59,2).
Szczegółowe wskaniki na tle woj. dolnolskiego i powiatu lubaskiego przedstawiono
poniej:
a
b
c
d
Woj. dolnolskie
117,4
26,4
31,0
57,5
Miasta woj. dolnolskiego
136,3
25,0
34,1
59,2
Powiat lubaski
113,7
26,5
30,2
56,7
Miasta pow. lubaskiego
135,8
25,2
34,2
59,3
Miasto Luba (rok 2014)
143,9
24,7
35,5
60,2
Miasto Luba (rok 2004)
80,0
29,2
23,4
52,6
Opracowano na podstawie danych z 31.12.2004 r. i z 31.12.2014 r. dla miasta Luba i z 31.12.2014 r.
dla pozostałych jednostek:

a – staro demograficzna – ludno powyej 65 lat na 100 osób w wieku do 18 lat,
b – obcienie dziemi i młodzie ( do 18 lat) na 100 osób w wieku produkcyjnym,
c – obcienie ludmi starszymi (> 65 lat) na 100 osób w wieku produkcyjnym,
d – obcienie ludnoci nieprodukcyjn ( do 18 lat i > 65 lat) na 100 osób w wieku
produkcyjnym.
Porównujc poszczególne wskaniki dla miasta Luba w roku 2004 i w 2014 naley
zwróci uwag na znaczny wzrost wskanika mówicego o staroci demograficznej (z 80,0
w roku 2004 do 143,9 w roku 2014). Generalnie jest to zwizane, jak ju wczeniej
przedstawiono, ze spadkiem udziału ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i wzrostem
udziału ludnoci w wieku poprodukcyjnym.
Wg prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnolskiego do 2035 roku
opracowanej w ramach projektu pt. „Dolnolskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego”
liczba ludnoci miasta Luba bdzie si przedstawiała nastpujco:
2013 rok

2020 rok

2025 rok

2030 rok

2035 rok

Ogółem

21921

20940

20083

19033

17804

Mczyni

10396

9927

9500

8974

8384

Kobiety

11525

11013

10583

10059

9420

Analizujc zmiany struktury ludnoci wg ekonomicznych grup wiekowych naley
odnotowa najwikszy spadek liczby ludnoci w grupie ludnoci w wieku przedprodukcyjnym
(32,8 %), w wieku produkcyjnym 28,2 %, natomiast w grupie ludnoci w wieku
poprodukcyjnym wzrost liczby ludnoci o 19,6 %. Ogólnie, wg analizowanej prognozy, w
miecie liczba ludnoci zmniejszy si o 18,8 %.
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Tabela nr1

ZMIANY LUDNOCIOWE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Liczba ludno ci
Wyszczególnienie
Ogółem
M czy ni
1995 rok
2000 rok
2006 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2017rok

24441
23049
21962
22341
22223
22108
21921
21785
21318

Kobiety

11597
10942
10397
10569
10523
10508
10396
10342
10081

12844
12107
11565
11772
11700
11600
11525
11443
11237

Opracowano na podstawie danych Orodka Statystyki Samorzdów Terytorialnych

Tabela nr2
RUCH NATURALNY LUDNOCI – miasto Luba
Przyrost naturalny
Lata
Urodzenia
Zgony
w liczbach na 1000 M
1,91

Małestwa
w liczbach na 1000 M

1995

272

225

47

133

5,40

2000

197

183

14

2005

198

239

-17

-1,8

115

5,1

2010

202

217

-15

-0,7

125

5,6

2014

177

239

-62

-2,8

114

5,2

2017

171

263

-92

-4,3

105

4,9

130

Opracowano na podstawie danych Orodka Statystyki Samorzdów Terytorialnych

Tabela nr3
RUCH WDRÓWKOWY LUDNOCI – miasto Luba
Lata

Napływ

Odpływ

1995

211

252

Saldo ruchu
wdrówkowego
-41

2000

147

273

-126

2004

144

302

-158

2005

163

272

-109

2010

207

327

-120

2014

207

345

-138

2017

341

417

-76

Opracowano na podstawie danych Orodka Statystyki Samorzdów Terytorialnych
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4.2 Warunki i jako

ycia mieszkaców, w tym ochrony ich zdrowia.

4.2.1 Mieszkalnictwo.
Wielko zasobów mieszkaniowych, a take ich standard techniczny bezporednio
wpływaj na warunki mieszkaniowe ludnoci. W kocu 2017 r. w miecie znajdowało si
8405 mieszka o łcznej powierzchni uytkowej 538,9 tys. m2. Poprawa warunków
mieszkaniowych jaka nastpiła na przestrzeni lat 2004–2017, a któr przedstawiaj zmiany
we wskanikach, jest głównie skutkiem ilociowego wzrostu stanu zasobów mieszkaniowych
(o 10,5 %), któremu towarzyszył spadek liczby ludnoci w analizowanych latach.
Zestawienie porównawcze podstawowych relacji ilociowych oraz
dotyczcych mieszkalnictwa na terenie miasta Luba w latach 2004 – 2017.

2004

Stan
2014

wskaników

2017

1

Stan ilociowy zasobów mieszkaniowych:
7986
8297
8405
- mieszkania
- izby
28113
29716
30145
- powierzchnia uytkowa mieszka
487137
527775
538900
2 Liczba gospodarstw domowych
8543
8527
3 Ludno w mieszkaniach
22392
21785
21318
4 Przecitne wskaniki charakteryzujce:
a) stan zasiedlenia mieszka:
- liczba osób/mieszkanie
2,80
2,62
2,54
- liczba osób/izb
0,80
0,73
0,71
- m2p.u. na osob
21,7
24,2
25,3
- liczba gosp.dom./100 mieszka
103
101
b) wielko mieszkania:
- m2 p.u./mieszkanie
61,0
63,6
64,1
- izb/mieszkanie
3,52
3,58
3,59
Opracowano na podstawie danych Rocznika Statystycznego Województwo Dolnolskie.
Podregiony, powiaty, gminy 2018 r.
Szybszy w latach 2004–2017 przyrost zasobów mieszkaniowych w porównaniu z
dynamik przyrostu ludnoci dał w efekcie pewne „polepszenie" wskaników zagszczenia
mieszka i izb. W skali miasta przecitna liczba osób w mieszkaniu spadła z 2,80 w 2004
roku do 2,54 w roku 2017, przy wzrocie przecitnego metrau pomieszcze przypadajcej
na 1 osob (z 21,7 do 25,3) oraz spadku iloci osób na izb (z 0,80 do 0,71) – szczegółowe
dane w powyszej tabeli. Przecitna wielko gospodarstwa domowego wg danych
Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002 w miecie wynosiła 2,7. Zakłada si, e
przecitna wielko gospodarstwa domowego systematycznie spada, przyjto wic, e
wielko gospodarstwa domowego w roku 2017 w miecie wynosiła 2,5 osób. Przyjmujc
takie załoenie liczba gospodarstw w analizowanym roku 2017 wynosiła 8527. Daje to
wskanik współzamieszkiwania w miecie 102 gospodarstw domowych/100 mieszka.
Warunki mieszkaniowe w miecie na tle miast województwa dolnolskiego układaj si
mniej korzystnie. Przecitna liczba osób w mieszkaniu w miastach województwa wynosi 2,40
osób (w miecie Luba 2,54), a wielko powierzchni uytkowej przypadajcej na 1 osob
wynosi 27,3 m2 (w miecie 25,3 m2).
Planowane zamierzenia w odniesieniu do liczby mieszka determinuj w głównej mierze
dwa rodzaje potrzeb – potrzeby wynikajce z aktualnej sytuacji mieszkaniowej oraz te, które
wywołane zostan ewentualnymi zmianami demograficznymi.
Obecne warunki zamieszkiwania w gminie naley oceni jako nie w pełni zadawalajce,
a przyczyn tego stanu rzeczy s:
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nie w pełni zaspokojone potrzeby w zakresie samodzielnego uytkowania mieszka,
niezadawalajcy standard mieszka z uwagi na brak wyposaenia w podstawowe
instalacje sanitarne.
Załoeniem Studium jest doprowadzenie do odczuwalnej poprawy warunków ycia w
przeznaczonej do zachowania zabudowie, co staje si nieodzowne z uwagi na stale rosnce
w tym wzgldzie aspiracje społeczne. Zrealizowanie tego zamierzenia wymaga bdzie:
– czciowego rozgszczenia mieszka nadmiernie obecnie zaludnionych,
– zahamowania procesu dalszej fizycznej i społecznej degradacji zasobów poprzez
maksymalne i moliwe w istniejcych warunkach zakresu ich odnowy.
W obecnej sytuacji gospodarczej, koniecznoci jest maksymalne wykorzystanie
istniejcych zasobów mieszkaniowych, pomimo złego stanu eksploatowanej substancji
mieszkaniowej. Zakładajc maksymaln adaptacj obecnych zasobów, bierze si jednak pod
uwag nieuchronno ubytków mieszkaniowych w budynkach całkowicie zuytych fizycznie,
w obiektach substandardowych, a take ubytków powodowanych wypadkami losowymi oraz
wyburzeniami urbanistycznymi.
Zakłada si, e ok. 0,7 – 1,0 % mieszka wypadnie z istniejcej substancji
mieszkaniowej, z uwagi na uwarunkowania przedstawione powyej, co daje ok. 60 – 80
mieszka.
Nadmierne obecnie zagszczenie czci zabudowy wynika z niedoboru ilociowego
mieszka w stosunku do liczby gospodarstw domowych, który jak si szacuje – wynosi ok.
250 mieszka, przyjmujc, e rednia ilo osób przypadajca na 1 gospodarstwo domowe
wynosi 2,55 osoby.
Przy załoeniu, e zgodnie ze wiatowymi standardami mieszkaniowymi, przecitna
powierzchnia uytkowa mieszkania winna wynosi 70 m2, ocenia si, e niedobór mieszka
dla aktualnej liczby ludnoci wynosi ok. 750 mieszka.
Liczba ludnoci miasta systematycznie od roku 1995 maleje. W opracowywanym Studium
zakłada si jednak zahamowanie procesu odpływu ludnoci i przywrócenie poziomu liczby
ludnoci z roku 2000, czyli ok. 23 000 osób. Przy takim wzrocie liczby ludnoci miasta,
potrzeby mieszkaniowe dla zwikszonej liczby ludnoci ocenia si na ok. 455 mieszka
(przy przecitnej powierzchni uytkowej – 30 m2/osob i przecitnej wielkoci mieszkania –
80 m2).
W stosunku do liczby zawieranych małestw przyrost mieszka, nie zabezpiecza
potrzeb. W roku 2013 zawarto w miecie ogółem 99 małestw, a oddano do uytku tylko 39
mieszka (analogicznie w roku 2017 – 105 małestw i 42 mieszkania).
–
–

4.2.2 Placówki o wiatowo-wychowawcze.
Infrastruktura społeczna w zakresie owiaty i wychowania o lokalnym znaczeniu obejmuje
przede wszystkim przedszkola i szkoły podstawowe, natomiast o znaczeniu ponadlokalnym
szkoły rednie.
Przedszkola
Na terenie miasta Luba znajduj si nastpujce obiekty przedszkolne:
− Publiczne Przedszkole Nr 1, przy ulicy Mickiewicza 1
− Publiczne Przedszkole Nr 3, przy ulicy Róana 1,
− Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Juliana Tuwima, przy ulicy Mieszka II 1,
− Niepubliczne Przedszkole Nr 1, przy ulicy Słonecznej 2, l
− Niepubliczne Przedszkole Jzykowe „Akademia Malucha” przy ulicy Armii Krajowej 9.
− Niepubliczne Przedszkole „Bbelkowo” (przedszkole i łobek), przy ulicy Mickiewicza 1,
− Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Umiechu”.
Ogólnie do w.w przedszkoli w roku 2017 uczszczało 747 dzieci.
Szkoły
Na terenie miasta zlokalizowane s nastpujce obiekty owiaty wiadczce usługi w
zakresie szkolnictwa:
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kociuszki, zlokalizowana przy
ul. Mickiewicza 1. W trakcie realizacji reformy owiaty przy szkole funkcjonuj oddziały
gimnazjalne.
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Europejskich Dróg
witego Jakuba,
zlokalizowana przy ul. Rybackiej 16. W trakcie realizacji reformy owiaty przy szkole
funkcjonuj oddziały gimnazjalne.
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, zlokalizowana przy ul. Skalniczej
3. W trakcie realizacji reformy owiaty przy szkole funkcjonuj oddziały gimnazjalne.
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Umiechu, zlokalizowane przy
ul. Kopernika 15. W trakcie realizacji reformy owiaty przy szkole funkcjonuj oddziały
gimnazjalne.
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, zlokalizowany
przy ul. Łokietka 2 w ramach którego działaj:
• Liceum Ogólnokształcce im Adama Mickiewicza,
• Technikum,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubaskiej zlokalizowane
przy ul. Kopernika 31 w ramach którego działaj:
• Liceum Ogólnokształcce
• Technikum,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zlokalizowany przy ul. Lenej 8 w ramach
którego działaj:
• Liceum Ogólnokształcce,.
• Technikum,.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa,.
• Szkoła Policealna dla dorosłych.
• Zaoczne Liceum Ogólnokształcce.
– Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga, zlokalizowana przy ul. Kombatantów 11.
Obecnie miejska sie owiatowa jest wystarczajca z punktu widzenia potrzeb i nie
przewiduje si w najbliszych latach budowy nowej bd likwidacji adnej z funkcjonujcych
obecnie placówek.
–

4.2.3. Dost pno usług ochrony zdrowia.
Zaspakajanie potrzeb z zakresu ochrony zdrowia pozostaje w cisłym zwizku z
liczebnoci i kwalifikacjami personelu słuby zdrowia, a take dostpnoci zakładów
słuby zdrowia i punktów aptecznych.
Istniejca na terenie miasta sie ochrony zdrowia obejmuje:
– NZOZ Łuyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., zlokalizowane przy ulicy
Zawidowskiej 4 z oddziałami specjalistycznymi.
W ramach Centrum funkcjonuje Zakład Pielgnacyjno-Opiekuczy, poradnie oraz dział
fizjoterapii, pracownie endoskopii, cytodiagnostyki oraz laboratorium centralne.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuj przychodnie stomatologiczne, praktyki lekarskie oraz
apteki wiadczce usługi w zakresie usług zdrowia.
Istniejce na terenie miasta przychodnie i szpital zaspokajaj podstawowe i specjalistyczne
potrzeby miasta w zakresie ochrony zdrowia. Niemniej jednak w zwizku z postpujcym si
starzeniem mieszkaców miasta, niezbdnym jest uruchomienie obiektów opieki społecznej.
4.2.4 Dost pno usług placówek kultury.
W zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych na terenie miasta główn rol pełni
nastpujce obiekty:
• Młodzieowy Dom Kultury zlokalizowany przy ulicy Władysława Łokietka 2, w ramach
którego działaj pracownie tematyczne. Młodzieowy Dom Kultury jest organizatorem imprez i
konkursów o zasigu powiatowym, a organizatorzy imprez sportowych przeprowadzaj zawody w
wielu dyscyplinach o randze powiatowej, regionalnej i wojewódzkiej.
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Miejski Dom Kultury zlokalizowany przy ulicy Kociuszki 4. W ramach tej placówki
funkcjonuje sala widowiskowa posiadajca łcznie 600 miejsc (w tym 100 miejsc na
balkonach) oraz amfiteatr połoony w parku na Kamiennej Górze posiadajcy 3500
miejsc. Obiekt ten wyposaony jest w zaplecze socjalne w postaci 3 niezalenych
garderob (woda, WC). Miejski Dom Kultury jest organizatorem wielu cyklicznych imprez o
charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Ponadto placówka organizuje na potrzeby
lokalnej społecznoci spektakle teatralne, wystpy kabaretów, koncerty muzyczne itp. W
Miejskim Domu Kultury odbywaj si liczne zajcia w grupach zainteresowa.
• Muzeum Regionalne w Lubaniu, zlokalizowane przy ul. Rynek – Ratusz; w muzeum
prezentowane s wystawy stałe powicone historii miasta i regionu, geologii (minerały i
skały zachodniej czci Dolnego lska) oraz sztuki (malarstwo regionalne);
• Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, zlokalizowana
przy ul. Rynek – Ratusz, w ramach której funkcjonuj 3 filie: filia nr 2 przy ulicy
Zawidowskiej 4, filia nr 3 przy ulicy Łuyckiej 1, filia nr 4 przy ulicy Lenej 8;
• Łuyckie Centrum Rozwoju, zlokalizowane przy ul. Rynek – Sukiennice, realizuje m.in.
nastpujce zadania:
– podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych
słucych rozwojowi miasta,
– organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
– wynajmowanie powierzchni wystawienniczej pasau w Galerii Łuyckiej.
Pod patronatem Łuyckiego Centrum Rozwoju działa Lubaskie Centrum Historyczne.
Istniejce na terenie miasta obiekty zaspakajaj podstawowe potrzeby w zakresie kultury.
•

4.2.5 Sport.
Organizacj aktywnoci zwizanych ze sportem zajmuj si nastpujce obiekty
funkcjonujce w ramach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji:
− hala sportowa zlokalizowana przy ulicy Róanej 2,
− kryta pływalnia „Laguna” zlokalizowana przy ulicy Róanej 2,
− stadion Kartingi zlokalizowany przy ulicy Działkowej,
− stadion sportowy przy ulicy Ludowej 2,
− kort tenisowy ziemny zlokalizowany w Parku na Kamiennej Górze
Ponadto na terenie miasta działaj liczne kluby sportowe, które wzbogacaj ofert
rekreacyjno-sportow miasta.
Infrastruktur sportow na terenie miasta wzbogacaj obiekty i place sportowe zlokalizowane
przy placówkach szkolnych.
4.3. Rynek pracy i bezrobocie.
W miecie na koniec 2017 roku było 5108 pracujcych osób w tym 2851 kobiet (bez
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujcych do 9 osób). Osoby pracujce w sektorze
usługowym stanowi 40,8 %. W sektorze przemysłowym i rolniczym pracuje 42,2 % osób z
ogólnej liczby pracujcych.
W rejestrze Regon na koniec 2017 roku zarejestrowanych było ogólnie 2602 podmiotów
gospodarki narodowej, w tym w sektorze rolniczym 10, w sektorze przemysłowym 179 i 354
w sektorze budowlanym.
Jednym z waniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkaców jest moliwo
uzyskania zatrudnienia. Zmiany wystpujce na lokalnym rynku pracy postrzegane s przez
ludno i władze lokalne z duym niepokojem. Zjawiskiem, które cigle wywiera istotny
wpływ na poziom warunków bytu ludnoci jest bezrobocie.
W Rejonowym Urzdzie Pracy w Lubaniu (wg stanu na koniec 2017 r.) zarejestrowanych
było 427 osób bezrobotnych, co stanowi ok. 2,0 % ogólnej liczby ludnoci miasta i 3,3%
ludnoci w wieku produkcyjnym.

strona 88
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 88

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

Liczba bezrobotnych od roku 2003 do roku 2017 systematycznie spadała, z 2338 osób w
roku 2003 do 427 osób w roku 2017. Na spadek liczby bezrobotnych istotny wpływ miały
intensywne działania strukturalne Pastwa, powolne odradzanie si gospodarki w regionie,
restrukturyzacja zakładów istniejcych, przekształcenie zakładów budetowych w spółki
miejskie oraz bezporednie wsparcie samych bezrobotnych wiadczone przez działania
Powiatowego Urzdu Pracy. Duy wpływ na ten spadek miało wejcie Polski do struktur UE i
otwarcie rynku pracy w Niemczech innych krajach UE.
Najwiksz grup bezrobotnych stanowi osoby w wieku od 25 do 34 lat (26,2%).
Szczegółowe dane dot. bezrobocia w miecie w roku 2017 przedstawia ponisza tabela.
Bezrobotni wg wieku, poziomu wykształcenia
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5. Stan systemów komunikacji i infrastruktury, w tym stopie uporzdkowania
gospodarki wodno- ciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami.

−
−

−

5.1 Układ drogowy.
Podstawowy układ drogowy tworz drogi:
Droga krajowa nr 30 – z okrelon klas drogi głównej ruchu przyspieszonego GP 2/2 (w
cigach ulic: Jeleniogórska, Warszawska, Rybacka, Papiea Jana Pawła II);
Drogi wojewódzkie:
• DW 296,
• DW 357,
• DW 393,
Drogi powiatowe:
• 2422D Luba – Zalipie (ul. Dbrowskiego – Sybiraków),
• 2331D Luba (ul. Dolna),
• 2273D Bolesławiec – Luba (ul. Róana, Lwówecka),
• 2430D Luba (ul. Kombatantów, Mickiewicza),
• 2431D Luba (ul. Kopernika, Słowackiego),
• 2432D Luba (ul. Łuycka),
• 2433D Luba (ul. Zgorzelecka).

Układ uzupełniaj drogi gminne.
Istotnymi dla obsługi miasta ulicami s:
− Słowackiego, Wojska Polskiego Kazimierza, Królowej Jadwigi, Wielkiego, Fabryczna –
Osiedle – po zachodniej stronie miasta;
− Główna, Robotnicza i Przemysłowa – po wschodniej stronie miasta;
− Bazaltowa, Stawowa, Strzelecka, główna – po południowej stronie miasta.
Podstawowe problemy i wskazania.
Istniejca dwujezdniowa droga (obwodowa) w cigu drogi krajowej nr 30 (ulice:
Jeleniogórska, Warszawska, Rybacka, Papiea Jana Pawł II) zapewnia odcienie ruchu
samochodowego z rejonów ródmiejskich. Kolizyjno tej drogi zauwaalna jest w rejonie
skrzyowania z ulic Róan.
Natomiast za kolizyjne z układem zabudowy miejskiej w całoci naley uzna przebiegi
dróg wojewódzkich (równie ze wzgldu na parametry techniczne ulic, odległo zabudowy
od ulic oraz ich usytuowanie w zwartej zabudowie).
Brak te warunków przestrzennych do przebudowy ulic zgodnie z warunkami
technicznymi, okrelonymi dla poszczególnych klas ulic, w zwizku z ich kategoriami.
Obcienie ruchem i jego rodzaj, wskazuje na potrzeb odcienia ródmiejskich
obszarów miasta z przebiegu dróg wojewódzkich oraz zapewnienia obsługi now drog
obwodnicow (obejciem) zachodniej czci miasta, w rejonach kształtujcej si nowej strefy
aktywnoci gospodarczej. Istotnym problemem dla funkcjonowania miasta i jego gospodarki
jest brak funkcjonalnego połczenia zachodniej czci miasta z drog wojewódzk nr 296.
Obecny układ wymaga przebudowy i rozbudowy.
Biorc pod uwag wskazania poszczególnych zarzdców dróg oraz warunki
przestrzenne dotychczas uformowanych struktur urbanistycznych miasta, wszelkie działania
zwizane z przebudow i modernizacj dróg bd odbywały si w granicach istniejcych
pasów drogowych i z zachowaniem dotychczasowych ich przebiegów.
Dla obwodnicy zachodniej pas drogowy wyznaczony został w obowizujcym planie
miejscowym.
Nie wskazuje si równie radykalnych działa dla istniejcych dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich przebiegajcych głównie przez tereny ródmiejskie.
W obszarze tym istniejce drogi wojewódzkie i powiatowe w znacznej czci ich
przebiegu stanowi element dotychczas ukształtowanych układów urbanistycznych o
wartociach kulturowych – wymagajcych ochrony konserwatorskiej. Tym samym drogi te
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poprzez swoje uwarunkowania i cechy przestrzenne uniemoliwiaj realizacj w sposób
bezkonfliktowy docelowego układu komunikacyjnego o funkcjach tranzytowych – w
parametrach technicznych właciwych do okrelonych kategorii dróg.
Natomiast ze wzgldu na przestrzenne i krajobrazowe ich walory (ukształtowane w
historycznym procesie rozwoju miasta) – mog sprzyja funkcjonowaniu atrakcyjnych form
przestrzeni publicznej.
Jako pełnice w wikszym zakresie funkcje przestrzeni publicznych (z ograniczeniami
ruchu i ze zmniejszonymi prdkociami) – przyczyni si do poprawy warunków ycia
mieszkaców ze wzgldu na zmniejszenie uciliwoci hałasu.
Duy wskanik motoryzacji 500 / 1000 mieszkaców wskazuje na potrzeb lokalizacji
miejsc do parkowania.
5.2 Komunikacja kolejowa.
Przez miasta przebiegaj linie kolejowe:
− nr 274 pierwszej kategorii pastwowego znaczenia Wrocław – Zgorzelec – granica pastwa,
lski, Luba, Mikułow,
prowadzca przez Wałbrzych, Jeleni Gór, Gryfów
zelektryfikowana na odcinku do Lubania sieci trakcyjn pod napiciem 3 kV i LPN 20 kV na
wspólnych konstrukcjach wsporczych;
− nr 279 pierwszej kategorii pastwowego znaczenia Luba – Wgliniec prowadzca przez
Gierałtów, w całoci zelektryfikowana;
− nr 337 miejscowego znaczenia – Luba – Lena przez Kocielnik o zawieszonym ruchu
pocigów, który moe zosta przywrócony; linia ta nie otrzymała decyzji likwidacyjnej.
Funkcjonuje jednoczenie wzeł kolejowy z obsług przewozu osób i towarów.
5.3 Publiczny transport zbiorowy.
Realizowany transport autobusowy midzymiastowy oraz lokalny, obsługujcych 5 linii.
Obok dworca autobusowego (bdcego w przebudowie), na terenie miasta
zlokalizowane s przystanki dla obsługi ruchu lokalnego.
5.4 Stan infrastruktury technicznej.
5.4.1 Infrastruktura komunalna.
Miasto posiada ukształtowany i funkcjonujce sprawnie systemy infrastruktury
technicznej.
System zaopatrzenia w wod funkcjonuje w oparciu o ujcia wody w Pisarzowicach oraz
zakład uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza i zbiorniki wyrównawcze.
Przepustowo stacji uzdatniania wody wynosi Q max/ d = 7000 m3 / d.
Natomiast zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Starosty Lubaskiego
R .6341.43.2014 z dnia 12.12.2014 r.), na szczególne korzystanie z wód, do celów
komunalnych woda moe by pobierana z ujcia w iloci Q r. d = 7000 m3/d.
Charakterystyk ujcia wody przedstawiono w Rozdziale 3.
Eksploatacj ujcia wody w Pisarzowicach oraz uzdatnianiem i dostarczaniem wody do
odbiorców zajmuje si LPWiK w Lubaniu.
Woda dostarczana jest do odbiorców poprzez przewody tranzytowe, sieci rozdzielcze i
przyłcza. System obsługuje cały obszar miasta. Sieci bd w dalszym cigu
rozbudowywane celem zapewnienia właciwej obsługi wszystkich odbiorców na terenie
miasta.
5.4.2 Gospodarka ciekowa.
W zakresie gospodarki ciekowej miasto obsługuje w pełni ukształtowany system
odprowadzania i utylizacji cieków.
System obejmuje:
− oczyszczalni cieków, o przepustowoci 6500 m2 / d.;
− system przeróbki osadów ATSO w biomas;
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− sieci kanalizacyjne (długo około 60 km).
System obsługuje cały obszar miasta, łcznie z gmin Siekierczyn.
Rozbudowa sieci zwizana bdzie z ekspansj przestrzenn miasta – głównie po
zachodniej i wschodniej stronie miasta, w zwizku rozbudow osiedla domów
jednorodzinnych w rejonie Harcerskiej Góry (obszar dawnej wsi Uniegoszcz).
5.4.3 Gospodarka odpadami.
Równie w zakresie gospodarki odpadami miasto posiada uporzdkowany i dobrze
zorganizowany system gromadzenia, zbierania, odzysku i przeróbki odpadów, którego
głównym elementem jest Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łuyckich (zlokalizowane przy
ul. Bazaltowej) – bdcy jednoczenie Regionaln Instalacj Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, zorganizowan dla obsługi gmin w regionie.
Centrum stanowi nowoczesny zakład przeróbki odpadów z nowoczesn lini
sortownicz, kompostowni tunelow oraz nieck do składowania odpadów.
Odzyskiwany jest równie sprzt elektrotechniczny.
W wyniku przeróbki i odzysku tylko około 15 % odpadów kierowanych jest na
składowisko, bdce integraln czci Centrum.
5.4.4 Sie ciepłownicza.
Dostarczaniem ciepła systemowego zajmuje si na terenie miasta Przedsibiorstwo
Energetyki Cieplnej Luba Sp. z o. o.
Przedsibiorstwo dysponuje kilkoma ciepłowniami oraz rozbudowanymi systemami sieci
ciepłowniczej.
Ciepło wytwarzane jest w nastpujcych kotłowniach:
− kotłowni – Piast (ul. Kazimierza Wielkiego) – o mocy około 24,5 MW,
− kotłowni – ródmiecie (ul. Torowej) – o mocy około 8 MW – obecnie wyłczona z
eksploatacji,
− kotłowni lokalnej przy ul. Kolejowej,
− kotłowni lokalnej przy ul. Kociuszki,
− kotłowni lokalnej przy ul. Mickiewicza 6,
− kotłowni lokalnej przy ul. Mickiewicza 1,
− kotłowni lokalnej przy ul. Rzemielniczej.
Sieci ciepłownicze z wzłami ciepłowniczych funkcjonuj w obszarze ródmiecia miasta, w
rejonie ul. Mickiewicza i po zachodniej stronie miasta.
Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luba (zatwierdzonym uchwał
Nr XV/117/2015 Rada Miasta Luba z 22 grudnia 2015 r.) przewiduje si dalsz rozbudow
systemu w oparciu o kotłowni „Piast”.
Zakłada si jednoczenie, e kotłownia „ ródmiecie” przy ul. Torowej bdzie
wykorzystywana jako awaryjne ródło ciepła.
5.4.5 Elektroenergetyka.
Dostawa energii elektrycznej dla obszaru miasta realizowana jest przez przedsibiorstwa
Tauron Dystrybucja S.A., w oparciu o nastpujce urzdzenia i sieci:
− linie elektroenergetyczne 110 kV, linie 20 kV oraz 0,4 kV – napowietrzne i kablowe;
− stacj elektroenergetyczn GPZ (110/20 kV);
− stacje transformatorowe 20/0,4 kV.
Stan zaopatrzenia i stan techniczny sieci oceniany jest jako dobry.
Rozbudowa systemu uwzgldnia bdzie zmiany w zagospodarowaniu w obrbie obecnej
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz rozwój miasta w zakresie nowych struktur
przestrzennych produkcyjno-usługowych i mieszkaniowych, po stronie zachodniej i północnej
miasta.
Na terenie miasta znajduj si nastpujce linie przesyłowe:
− 400 kV relacji Mikułowa – Czarna w raz z pasem technologicznym o szerokoci 100 m
(po 50 m od osi linii w obu kierunkach),
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2x200 kV relacji Mikułowa – wiebodzice wraz z pasem technologicznym o szerokoci
70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach).
Dla terenów znajdujcych si w pasie technologicznym obowizuj ograniczenia w ich
uytkowaniu i zagospodarowaniu.

−

5.4.6 Gazownictwo.
Dostawa gazu dla odbiorców na terenie miasta realizowana jest przez przedsibiorstwo
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Zakład w Zgorzelcu, w oparciu o nastpujce sieci:
− sieci rozdzielcze – gazocigi niskiego i redniego cinienia;
− przyłcza.
Rozbudowa sieci uwzgldnia bdzie zmiany w zagospodarowaniu w obrbie obecnej
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz rozwój miasta w zakresie nowych struktur
przestrzennych produkcyjno-usługowych i mieszkaniowych, po stronie zachodniej i północnej
miasta.
Na terenie miasta znajduj si nastpujce gazocigi przesyłowe wysokiego i
podwyszonego redniego cinienia, obejmujce:
− gazocig wysokiego cinienia Jeleniów – Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa wraz ze
stref kontrolowan o szerokoci 8 m (po 4 m od osi linii w obu kierunkach);
− gazocig podwyszonego redniego cinienia Jeleniów – Dziwiszów DN 250 1,6 MPa z
odgałzieniem DN 150 1,6 MPa (do stacji gazowej Luba 2 Zawidowska) – wraz ze
stref kontrolowan o szerokoci 20 m (po 10 m od osi linii w obu kierunkach);
− gazocig wysokiego cinienia DN 150 MOP 8,4 MPa (do stacji gazowej Luba 1
Wrocławska);
− stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I0 Luba 1 Wrocławska i stacja redukcyjno-pomiarowa
gazu I0 Luba 2 Zawidowska.
Zgodnie z wnioskiem operatora sieci przewiduje si likwidacj odgałzienia gazocigu
DN 150 1,6 MPa Luba 2 Zawidowska wraz z likwidacj stacji redukcyjno-pomiarowej
gazu I0 Luba 2 Zawidowska.
Przewiduje si dalsz rozbudow układu sieci przesyłowej zgodnie z list projektów w
ramach zadania „Budowa gazocigu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastruktur niezbdn
do jego obsługi na terenie województwa dolnolskiego” wpisanego na list projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2007-2013
oraz do wykazu Inwestycji Towarzyszcych Inwestycjom w Zakresie Terminalu
Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w winoujciu.
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6. Dokumenty strategiczne i planistyczne.
W niniejszym rozdziale zanalizowano zapisy wybranej
strategicznej odnoszcej si do terenu miasta Luba.

dokumentacji planistyczno-

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego – Perspektywa 2020
(uchwała Nr XLVIII/1622/14 Semiku Województwa Dolnolskiego z dnia 27 marca 2014 r.).
W ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego
(PZPWD) miasto Luba okrelone zostało jako orodek równowaonego rozwoju – połoony
w obszarze transgranicznym (w ramach wyznaczonych obszarów interwencji) i w obszarze o
charakterze rolniczym.
W scenariuszach i wizji przestrzennego rozwoju, przewidziano:
− sfer przyrodniczo-kulturow: lokalizacja miasta w strefie regionalnego systemu ochrony
rodowiska, miasta jako zespół zabytkowy, lokalizacja miasta w regionie harmonijnie
kształtowanego krajobrazu kulturowego;
− stref osadnicz: miasto jako orodek równowaenia rozwoju o znaczeniu
subregionalnym, w pamie intensyfikacji wielofunkcyjnego rozwoju;
− sfer techniczno-komunikacyjn: budow obejcia dla drogi krajowej nr 30 – realizacja
sprawnego systemu powiza drogowych poprzez budow i modernizacj dróg, budow
i utrzymanie istniejcych korytarzy infrastruktury technicznej (elektroenergetyka,
gazocigi) lokalizacja regionalnej instalacji przetwarzania i selektywnego zbierania
odpadów zielonych i innych bioodpadów, Centrum Utylizacji Opadów Gmin Łuyckich.
Dla prowadzenia polityki przestrzennej – obszar w obrbie którego funkcjonuje miasto Luba
– PZPWD wskazuje Zachodni Obszar Integracji.
W planie ujte zostały równie nastpujce zadania o znaczeniu podalokalnym, zwizane z
miastem i jego otoczeniem:
 zadanie pn. „Budowa gazocigu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastruktur niezbdna do
jego obsługi na terenie województwa dolnolskiego”,
 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady
A-4”,
 zadanie pn. „ nieka – opracowanie koncepcji pasaerskiego transportu publicznego w
korytarzu Bautzen – Goerlitz – Luba – Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w
Euroregionie Nysa”,
 zadanie pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego i budowa dolnolskiej
sieci szkieletowej” (dot. infrastruktury telekomunikacyjnej),
 zadanie pn. „Melioracje PROW 2007 – 2013 Olszówka – odbudowa koryta cieku oraz
cieku R-5 gmina Olszyna, Luba, Gryfów lski”.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnolskiego do 2020 roku (uchwała Nr XXXII/932/13
Sejmiku Województwa Dolnolskiego z dnia 28 lutego 2013 r.).
W strategii Rozwoju Województwa Dolnolskiego 2020, okrelono nastpujce wizje, cele, i
kierunki rozwoju:
− Wizja: „Blisko Siebie – Blisko Europy” – Dolny lsk 2020 jako zintegrowana wspólnota
regionalna, region konkurencyjny.
− Cel podstawowy, z którego wynikaj cele strategiczne: Nowoczesna gospodarka i
wysoka jako ycia w atrakcyjnym rodowisku.
− Cele szczegółowe, jak niej:
o Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
o Zrównowaony transport i poprawa dostpnoci transportowej.
o Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, zwłaszcza małych i rednich
przedsibiorstw (M P).
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o
o
o
o
o

Ochrona rodowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczestwa.
Zwikszenie dostpnoci technologii komunikacyjno-informacyjnych.
Wzrost zatrudnienia i mobilno pracowników.
Włczenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakoci ycia.
Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.

oraz

Ponadto strategia wyznacza priorytety i kierunki interwencji.
Dla obszaru miasta w wymiarze terytorialnym strategii przyjmuje si:
− Lokalizacj miasta w „Zachodnim Obszarze Integracji”, jako obszarze funkcjonalnym
(problemowym i wymagajcym interwencji), okrelonym dla skoordynowania działa
wdraajcych elementy strategii, wynikajcych z uwarunkowa obszaru i formułowanej
dla niego polityki regionalnej, charakteryzujcym si:
o zagroeniami depopulacj i bezrobociem,
o transgranicznym charakterem (jako szans rozwojow) i moliwociami współpracy z
ze stron niemieck,
o moliwoci rozwoju lokalnej przedsibiorczoci i M P.
Jednoczenie dla wyej okrelonego obszaru interwencji, Strategia okreliła nastpujce
szczegółowe cele rozwojowe i ich rangi:
– Rozwój oparty na wiedzy (7).
– Transport zrównowaony i poprawa dostpnoci transportowej (8).
– Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, zwłaszcza M P (5).
– Ochrona rodowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie
do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczestwa (4).
– Zwikszenie dostpnoci technologii komunikacyjno-informacyjnych (6).
– Wzrost zatrudnienia i mobilno pracowników (3).
– Włczenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakoci ycia (1).
– Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne (2).
Jednoczenie przyjmuje si e realizacja strategii bdzie uwzgldniała cele rodowiskowe
przyjte w krajowych i regionalnych dokumentach oraz obowizujcych przepisach prawa.
Osignicie załoonych celów Strategii poprzez działania w Makrosferach (obszarów
społeczno-gospodarczych),
skierowanych
na
wzmocnienie
rozwoju
aktywnoci
gospodarczego Dolnego lska.
S to Makrosfery:
– Infrastruktura (działania na rzecz poprawy dostpnoci transportowej).
– Rozwój obszarów miejskich i wiejskich (działania na rzecz wzmocnienia wzłów funkcji i
rewitalizacja, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, ochrona zasobów rolnych).
– Turystyka (działania na rzecz wykorzystania walorów krajobrazowych, kulturowych i
rodowiskowych dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu poprzez
wzmocnienie przemysłu turystycznego).
– Zdrowie i bezpieczestwo.
– Edukacja, nauka, kultura i informacja.
– Przedsibiorczo i innowacyjno (wspieranie rozwoju mikro, małych i rednich
przedsibiorstw).
Istotne dla polityki przestrzennej działania w zakresie realizacji poszczególnych celów dla
Makarosfer (w tym „Rozwój obszarów miejskich i wiejskich”), przewiduj midzy innymi:
– Przeciwdziałania degradacji urbanistycznej miast i ograniczenie rozlewania si
zabudowy.
– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.
– Opracowanie strategii rozwoju i planów miejscowych.
– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich.
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–
–
–
–
–
–
–

Programowanie i realizacja prac urzdzeniowo-rolnych.
Ochrona ziemi o najwyszej klasie bonitacji.
Utrzymanie, modernizacja, budowa dróg i kolei zapewniajcych dojazd z małych
(peryferyjnych) miejscowoci do głównych miast województwa.
Rewitalizacja i budowa szlaków turystycznych.
Tworzenie nowych oraz istniejcych centrów wystawienniczych i kongresowych.
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powydobywczych.
Budowa sieci powiza gospodarczych w regionie, w tym wspieranie powstawania i
funkcjonowania klastrów.

Strategia Rozwoju Miasta Luba na lata 2015 – 2025.
W okreleniu charakterystyki miasta oraz analizy SWOT (strony silne i słabe, szanse i
zagroenia przestrzeni miasta) przyjto wizj rozwoju Miasta, w brzmieniu: „Estetyczny i
funkcjonalny Luba postrzegany przez mieszkaców jako przyjazne i rozwijajce si miasto,
w którym warto mieszka, m.in. dlatego, e skutecznie przyciga inwestorów i stanowi
dogodn przestrze dla przedsibiorców.
Dla turystów przemieszczajcych si w obszarze pogranicza, Luba jest nie tylko wygodnym
punktem rozpoczcia wypraw po regionie, ale daje równie moliwo spdzenia czasu w
atrakcyjny sposób w samym miecie. Lokalna społeczno ma moliwo realizowania
swych potrzeb z zakresu edukacji, kultury, sportu, rekreacji i pracy. Miasto wyrónia si na
tle ssiednich miejscowoci pod wzgldem działa pro-ekologicznych, pro-regionalnych i
marketingowych. Dziki tym ostatnim marka Lubania jest silna i rozpoznawalna w regionie i
poza jego granicami”.
Jednoczenie stwierdzono, e realizacja celów strategii, spowoduje nastpujcy stan w
funkcjonowaniu miasta:
– Miasto stanie si orodkiem czerpicym korzyci z obsługi ruchu turystycznego.
– Miasto stanie si wanym orodkiem kultury w południowo-zachodniej czci Dolnego
lska.
– Wzronie moliwo znalezienia pracy w miecie i najbliszej okolicy.
– Wzronie dostp do rónych form kształcenia ułatwiajcych odnalezienie si na rynku
pracy.
– Poprawi si sytuacja demograficzna miasta.
– Luba bdzie miastem o czystym rodowisku.
– Miasto stanie si bardziej estetyczne, funkcjonalne oraz przynajmniej czciowo
pozbawione barier architektonicznych.
– Luba stanie si liderem rewitalizacji w regionie.
Dla wizji rozwoju, jak wyej, okrelono nastpujce cele strategiczne i operacyjne:
obejmujce róne sfery aktywnoci władz miasta (jako podmiotu strategii), sformułowane w
odniesieniu do społeczestwa, gospodarki lokalnej gminy i rodowiska (jako przedmiotu
strategii:
Cel strategiczny 1: Osignicie moliwie najwyszego poziomu rozwoju i wzrostu
gospodarki miejskiej, z celami operacyjnymi:
− Poprawa warunków inwestowania w miecie.
− Wspieranie rozwoju istniejcych na terenie miasta podmiotów gospodarczych.
− Wzmocnienie konkurencyjnoci lokalnego rynku firm sektora MSP.
− Zwikszenie liczby inwestycji w sektorze produkcyjnym i usługowym.
− Zwikszenie konkurencyjnoci miasta w regionie poprzez wspieranie nowoczesnych i
innowacyjnych inicjatyw gospodarczych.
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Cel strategiczny 2: Podniesienie poziomu rozwoju społecznego mieszkaców miasta, z
celami operacyjnymi:
− Wzrost bezpieczestwa publicznego.
− Wspieranie rozwoju szkolnictwa w miecie.
− Budowa społeczestwa obywatelskiego.
− Pobudzenie aktywnoci społecznej mieszkaców oraz działania na rzecz włczenia
społecznego.
− Modernizacja substancji mieszkaniowej miasta.
− Poprawa stanu zdrowotnego mieszkaców miasta.
− Zachowanie i pielgnacja dziedzictwa kulturowego miasta.
− Wyszy poziom estetyki i funkcjonowania miasta.
Cel strategiczny 3: Efektywne wykorzystanie połoenia Lubania przy trasach tranzytowych,
z celami operacyjnymi:
− Wyszy poziom rozwoju przedsibiorczoci ukierunkowanej na obsług tranzytu.
− Wysza jako i konkurencyjno usług turystycznych.
− Rozwinita i zintegrowana oferta produktów turystycznych.
Cel strategiczny 4: Realizacja idei społeczno-gospodarczego miasta zgodnie z regułami
zrównowaonego rozwoju, z celami operacyjnymi:
− Dbało o naturalne rodowisko miejskie.
− Podnoszenie poziomu wiadomoci ekologicznej mieszkaców miasta.
− Udoskonalenie systemu gospodarki odpadami.
Cel strategiczny 5: Wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta, z celem operacyjnym:
− Wdroenie reguł marketingu terytorialnego do planowania i zarzdzania.
Zadania strategiczne Lubania w zakresie odnoszcym si porednio i bezporednio do
gospodarki przestrzennej (powizanych ze suikzp i innymi dokumentami planistycznymi) –
okrelono w nastpujcy sposób:
Odnoszce si do celu strategicznego nr 1 (sfera gospodarcza):
− Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej z uwzgldnieniem terenów prywatnych
oraz Gminy Wiejskiej Luba.
− Prawne i infrastrukturalne przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze.
− Aktywne wspieranie rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej.
− Lobbing na rzecz budowy obwodnicy południowo-zachodniej miasta.
− Zagospodarowanie przedmiecia Mikołajskiego w Lubaniu (Mały Rynek).
− Opracowanie i wdroenie koncepcji zagospodarowania „Parku przy Wiey Brackiej”.
Odnoszce si do celu strategicznego nr 2 (sfera społeczna):
− Modernizacja i rozwój owietlenia miejskiego.
− Organizacja lub likwidacja barier architektonicznych w budynkach uytecznoci
publicznej.
− Modernizacja i budowa boisk, placów zabaw na terenach urbanistycznych.
− Rewaloryzacja i rewitalizacja sztandarowych zabytków miejskich.
− Rewaloryzacja i rewitalizacja miejskich terenów zielonych.
− Utrzymanie i budowa nowych cieek spacerowych i rowerowych (m. in. wzdłu
obwodnicy i rzeki Siekierki – deptak, przysta kajakowa, plae, miejsca wypoczynku).
− Realizacja programu rozbudowy miejsc parkingowych w miecie.
− Modernizacja dróg i cigów komunikacyjnych.
− Modernizacja placówek kultury.
− Infrastrukturalne przygotowanie zasobów nieruchomoci przeznaczonych w mpzp pod
budownictwo indywidualne i wielorodzinne.
− Remonty i modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych.
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− Modernizacja obiektów sportowych (kryta pływalnia, hala sportowa, stadion, kartingi).
Odnoszce si do celu strategicznego nr 3 (sfera gospodarczo-marketingowa):
− Zagospodarowanie Kamiennej Góry na cele turystyczne, rekreacyjne, sportowe oraz
edukacji przyrodniczo-historycznej.
− Wspieranie inwestycji obliczonych na zagospodarowanie tranzytu w pasie drogi nr 30.
− Podjcie działa skutkujcych budow rond na skrzyowaniu ul. Podwale, Ratuszowa
oraz Zgorzelecka, na skrzyowaniu Kopernika i Jan Pawła II, na skrzyowaniu drogi
krajowej nr 30 i drogi wojewódzkiej DW296.
Odnoszce si do celu strategicznego nr 4 (sfera ekologiczna):
− Adaptacja kwater na odpady po klskach ywiołowych i modernizacja instalacji
segregacji surowców wtórnych.
− Budowa bazy transportowo magazynowej ZGiUK na ul. Bazaltowej.
− Budowa kanalizacji w dzielnicy Uniegoszcz.
− Opracowanie i wdroenie programu ograniczenia niskiej emisji poprzez modyfikacj sieci
ciepłowniczej, likwidacj niskoemisyjnych ródeł ciepła.
− Wspomaganie włacicieli i zarzdców nieruchomoci w zakresie termomodernizacji
budynków poprzez kontynuacj realizacji programu rewitalizacji społecznej.
− Opracowanie i realizacja programu uporzdkowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
na terenie miasta.
Odnoszce si do celu strategicznego nr 5 (sfera marketingowa):
− Prowadzenie działa marketingowych wspierajcych rozwój Lubania w sferze
gospodarczej, turystycznej i społecznej.
− Poprawa komunikacji społecznej, e-Urzd.
Wdroenie strategii.
Okrelono, e wdroenie Strategii przez władze Miasta zwizane bdzie z zastosowaniem
operacyjnych narzdzi planistycznych, pozwalajcych na podjcie ostatecznych decyzji.
Tymi narzdziami powinny by:
− Wieloletnia Prognoza Finansowa.
− Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
− Budet miasta.
− Projekty i programy przygotowane do realizacji.
− Aplikacje o zewntrzne ródła dofinansowania.
− Polityki szczegółowe miasta (stanowice zbiór spójnych zasad odnoszcych si do
okrelonej dziedziny ycia).
− Zadania wyznaczone jednostkom organizacyjnym miasta.
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7. Analiza SWOT – UWARUNKOWANIA.
Uwzgldniajc stan zagospodarowania oraz procesy i okolicznoci funkcjonowania miasta –
uwarunkowania, zidentyfikowano jej cechy / właciwoci i czynniki, które przyczyniaj si do
rozwoju miasta (atuty i szanse wewntrzne, stymulatory i szanse zewntrzne), bd cechy i
właciwoci mogce ogranicza rozwój (problemy, zagroenia wewntrzne, destymulatory i
zagroenia zewntrzne).
Zidentyfikowane cechy i właciwoci (rozumiane równie jako uwarunkowania)
przedstawiono w ujciu przestrzennym, przyrodniczym (rodowiskowym), kulturowym i
społeczno-gospodarczym.
Zgodnie z analiz SWOT, okrelono: atuty i szanse rozwoju oraz problemy i zagroenia.
Klasyfikacja zidentyfikowanych cech i właciwoci wynika z zasad rozwoju zrównowaonego
i kształtowania ładu przestrzennego, wymogów prawa, celów rozwojowych i potrzeb
okrelonych w dokumentach strategicznych oraz wymaga, o których mowa w ustawach i
zapisach polityki pastwa.
Uwzgldniono równie analizy dokonane w Strategii Rozwoju Miasta Luba na lata 2015 –
2025.
Okrelone atuty i szanse oraz problemy i zagroenia w szczególny sposób rzutowa bd na
sformułowanie celów rozwojowych Miasta oraz postanowienia studium.
Atuty i szanse wewn trzne / stymulatory i szanse zewn trzne:
− wykształcony układ przestrzenny miasta z zachowanymi wartociami urbanistycznymi i
krajobrazu kulturowego;
− struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta – wykształcona w historycznym procesie jego
rozwoju – zawierajca wszystkie elementy niezbdne do pełnego funkcjonowania miasta
(przestrzenie publiczne i załoenia parkowe, układ komunikacyjny, infrastruktura
społeczna i rekreacyjna, zabudowa mieszkaniowa i usługowa, tereny przemysłowe oraz
tereny obsługi w zakresie infrastruktury technicznej);
− zwarto układu urbanistycznego i prawidłowa hierarchia jego struktur funkcjonalnoprzestrzennych;
− funkcjonujce plany miejscowe, wyznaczajce tereny pod zabudow mieszkaniow,
usługow i pod działalno gospodarcz;
− rehabilitacja i odnowa terenów poprzemysłowych – rewitalizacja;
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dostpno infrastruktury technicznej poprzez w pełni ustalone zasady obsługi miasta w
zakresie gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki odpadami i zaopatrzenia w ciepło;
funkcjonujca gospodarka odpadami;
lokalizacja miasta w obszarze transgranicznym i powizania komunikacyjne z Czechami i
Niemcami;
funkcjonujce powizanie miasta z autostrad A4;
dostpno komunikacyjna miasta w regionie poprzez funkcjonujc drog krajow
nr 30, drogi wojewódzkie i powiatowe;
moliwy rozwój kolejnictwa regionalnego;
funkcjonujcy system przyrodniczy miasta, łcznie z prawnie ustalonymi formami
ochrony dla niektórych jego elementów;
park na Kamiennej Górze – stanowicy element struktury funkcjonalno-przestrzennej o
walorach kulturowych i społecznych;
wdroony plan gospodarki niskoemisyjnej, poprawa stanu rodowiska;
dostpno atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów Pogórza Izerskiego, Gór
Izerskich i Karkonoszy;
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−
−
−

bogate dziedzictwo kulturowe miasta, liczne zabytki;
elementy harmonijnie ukształtowanego krajobrazu kulturowego;
zatwierdzona Gminna Ewidencja Zabytków;

−

dobre wyposaenie miasta w zakresie infrastruktury społecznej (usług publicznych);
dobre warunki obsługi mieszkaców;
bogata tradycja przemysłowa miasta;
funkcjonujca Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna, liczne zakłady
przemysłowe i podmioty gospodarcze, w tym o znaczeniu ponadregionalnym;
due zatrudnienie w sferze publicznej;
walory turystyczne regionu i miasta;
funkcja tranzytowa miasta;
kapitał ludzki, rezerwy w zatrudnieniu (w skali miasta i powiatu);
zjawiska identyfikacji mieszkaców z miastem; ujawniajce si midzy innymi
zainteresowaniem si histori miasta i prowadzeniem rónych form aktywnoci
społecznych, bd dobrym stanem zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

−
−
−
−
−
−
−

Problemy, zagroenia wewntrzne / destymulatory i zagroenia zewntrzne:
− małe rezerwy terenów pod działalno przemysłow, zwizan z obiektami
wielkopowierzchniowymi (centra logistyczne, produkcja w duej skali);
− zdegradowane pod wzgldem przestrzennym, społecznym i kulturowym obszary miasta,
w tym poprzemysłowe;
− obszary nieakceptowanej pod wzgldem urbanistycznym i architektonicznym powojennej
odbudowy miasta (Stare Miasto, Przedmiecie Mikołajewskie);
− bariery przestrzenne rozwoju miasta: ogrody działkowe, linie kolejowe, sieci infrastruktury
technicznej;
− zaniedbania w funkcjonowaniu przestrzeni publicznych i wystpujce dla nich zagroenia
wynikajce midzy innymi z presji motoryzacyjnej oraz niewłaciwego wykorzystania i
zagospodarowania (midzy innymi z niedostatecznych finansów miasta i wiadomoci
mieszkaców);
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−

braki w uzbrojeniu terenów rozwojowych miasta;
niedostpno komunikacyjna niektórych terenów (brak moliwoci włczenia do drogi
krajowej, bariery techniczne, niedostateczna ilo terenów miasta pod inwestycje
drogowe);
niezadowalajcy stan techniczny niektórych dróg;
zagroenia powodziowe miasta;
zjawiska degradacji wynikajce z prowadzonej eksploatacji kopalin, liczne ograniczenia w
obszarze terenów górniczych;
lokalizacja ogrodów działkowych w obszarze ukształtowanej struktury funkcjonalnoprzestrzennej oraz w obszarach rozwojowych miasta, zapewniajcych cigł i
funkcjonaln rozbudow układu przestrzennego miasta;
zgłaszany zły stan zabytków rejestrowych, zaniedbania w biecej eksploatacji zabytków
ujtych w gminnej ewidencji zabytków;
niewłaciwe wykorzystanie zabytków, w tym nieuytkowanie zabudowy zabytkowej;
zagroenie demograficzne dla miasta – depresja demograficzna miasta;
bezrobocie i niska poda miejsc pracy;
zmniejszenie efektywnoci wykorzystania infrastruktury sfery publicznej w wyniku
depopulacji miasta; wzrost zarówno kosztów utrzymania infrastruktury sfery publicznej,
jak i kosztów inwestycji celu publicznego,
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−
−
−

−
−
−

−
−

migracja z terenu miasta (brak szans na realizacj aspiracji yciowych mieszkaców);
brak mieszka; nie zadawalajce standardy zamieszkiwania;
brak obiektów obsługi ruchu turystycznego, małe zatrudnienie; brak funkcjonujcych form
turystyki opartych na walorach zabytkowych i innych, zwizanych z walorami Pogórza
Izerskiego (ruch tranzytowy, biznesowy);
konkurencyjno orodków miejskich w obszarze południowo-zachodniej czci
województwa dolnolskiego;
dua aktywno i atrakcyjno gospodarcza w strefie transgranicznej poza granicami
Polski - w obszarze transgranicznym Czech i Niemiec;
stan kryzysowy (demograficzny i gospodarczy) wykazany w Strategii Rozwoju
Województwa Dolnolskiego dla zachodniej czci województwa dolnolskiego (dla
obszarów nazwanych „Zachodni Obszar Integracji – D”), z okrelonymi dla tej czci
województwa standardowymi celami rozwojowymi, nie uwzgldniajcymi specyfiki stanu
kryzysowego obszaru jako obszaru peryferyjnego;
nieliczne inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym okrelone w
dokumentach samorzdu Województwa Dolnolskiego;
niesprzyjajca polityka przestrzenna kraju i jej obowizujcy polski model rozwoju
polaryzacyjno-dyfuzyjny, sprzyjajcy degradacji obszarów peryferyjnych.
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CZ II.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
LUBA.
1. Cele polityki przestrzennej dla miasta Luba.
1.1 Istota polityki przestrzennej i podstawy jej formułowania.
w studium
uwarunkowa
i kierunków
Polityka
przestrzenna,
okrelona
zagospodarowania, obejmuje / okrela:
1) cele polityki przestrzennej (wyznaczone na podstawie uwarunkowa rozwoju
przestrzennego miasta, zidentyfikowanych problemów przestrzennych i społecznych oraz
wniosków, potrzeb i aspiracji społeczestwa – mieszkaców, władz, organizacji) –
zwizane z realizacj wizji przyszłoci miasta;
2) wizj przyszłoci miasta (perspektywiczny stan zagospodarowania przestrzennego
okrelony w kierunkach zagospodarowania przestrzennego);
3) kierunki zagospodarowania przestrzennego (zasady polityki przestrzennej) – wynikajce
z celów rozwojowych oraz uwarunkowa – poprzez okrelenie i zdefiniowanie:
– kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz przeznaczenia terenów,
– kierunków i wskaników dotyczcych zagospodarowania oraz uytkowania terenów,
– obszarów oraz zasad ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i
krajobrazu kulturowego,
– obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
– kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
– obszarów, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego,
– obszarów, dla których miasto zamierza sporzdzi miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego,
– kierunków i zasad kształtowania rolniczej i lenej przestrzeni produkcyjnej,
– obszarów szczególnego zagroenia powodzi oraz osuwania si mas ziemnych,
– obszarów wymagajcych przekształce, rehabilitacji lub rekultywacji,
– granic terenów zamknitych,
– obszarów rozmieszczenia urzdze wytwarzajcych energi elektryczn z
odnawialnych ródeł energii oraz ich stref ochronnych.
Równoczenie przyjmuje si, e kierunki zagospodarowania przestrzennego (zasady
polityki przestrzennej), obejmujce w szczególnoci kierunki rozwoju struktury przestrzennej,
zapewniajcych
transformacj
przeznaczenia
terenów
oraz
kierunki
działa
zagospodarowania i uytkowania terenów miasta – sformułowane w zgodzie z zasadami
ustawowymi jak i wizj przyszłoci miasta oraz celami – bd rozumiane jako sposób
osigania celów polityki przestrzennej w długofalowej perspektywie rozwoju miasta Luba.
Podstaw sformułowania wizji (misji) przyszłoci miasta Luba oraz celów rozwojowych
polityki przestrzennej, s zawarte w treci uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego
podstawowe predyspozycje i przesłanki jej rozwoju
Podstawy, predyspozycje i przesłanki rozwoju miasta okrelono poprzez:
– ustalenia i propozycj dokumentów i opracowa studialnych administracji rzdowej,
– Strategii rozwoju Miasta Luba na lata 2015 – 2025,
– ustalenia dotychczas obowizujcych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
– okrelenie moliwoci wielofunkcyjnego rozwoju miasta z racji jej połoenia i zwizków
z otoczeniem,
– okrelenie walorów miasta jako obszaru sprzyjajcego funkcji zamieszkiwania, pracy i
rozwoju gospodarczego oraz wypoczynku i spdzania czasu wolnego,
– okrelenie potrzeb, konfliktów i problemów jej funkcjonowania.
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Cele rozwojowe skonkretyzowane dla potrzeb polityki przestrzennej sformułowano jako
cele strategiczne (w Rozdziale 1.3) oraz cele operacyjne (w Rozdziale 1.4).
Sformułowane w studium zasady polityki przestrzennej powinny zosta uwzgldnione
przy aktualizacji strategii rozwoju miasta.
Przyjmuje si jednoczenie, e wszelkie postanowienia studium uwarunkowa i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luba, w szczególnoci dotyczce
zasad polityki przestrzennej (kierunków rozwoju struktury przestrzennej oraz moliwoci
przeznaczenia terenów pod okrelone funkcje) – zgodnie z wymogami planowania
przestrzennego i architektury (okrelonymi ustawami i dokumentami planistycznymi miasta i
administracji rzdowej / samorzdu województwa), bd odpowiadały zasadom
zrównowaonego rozwoju, poprzez zapewnienie:
– zachowania trwałoci rodowiska przyrodniczego i jego ochron oraz rekultywacj,
– zachowania ładu przestrzennego, w tym niekonfliktowego wykorzystania przestrzeni
miasta, w zgodzie z warunkami rodowiskowymi i kulturowymi,
– harmonijnego (spójnego – nie konfliktowego) rozwoju społecznego i gospodarczego,
– równowagi interesu publicznego (wspólnoty samorzdowej i ogólnonarodowej) z
interesem indywidualnym poszczególnych grup lub osób.
1.2. Wizja rozwoju miasta / wizja przyszło ci miasta.
Przyjmuje si nastpujce okrelenie misji rozwoju miasta:
Miasto o harmonijnym rozwoju (na zasadach rozwoju zrównowaonego) z wielofunkcyjnym
charakterem działalnoci gospodarczej i szczególnie atrakcyjnych warunkach zamieszkania,
którego atutami i podstaw rozwoju, s:
– ukształtowana w historycznym procesie rozwoju pełna struktura funkcjonalnoprzestrzenna z niepowtarzalnymi wartociami krajobrazowymi, urbanistycznymi i
architektonicznymi,
– tradycja przemysłowa, gospodarcza i społeczna,
– powizania komunikacyjne i połoenie w obszarze transgranicznym (przy granicy z
Czechami i Niemcami) i obszarze bezporednio ssiadujcym z autostrad A4.
Wizj przyszłoci miasta charakteryzuj nastpujce cechy:
– miasto przezwyciaj depresj demograficzn oraz stwarzajca warunki do realizacji
osobistych aspiracji mieszkaców,
– miasto przycigajce nowych mieszkaców,
– miasto zapewniajce wysok jako ycia mieszkacom poprzez stworzenie warunków
do realizacji rónorodnych potrzeb mieszkaniowych (o wysokich standardach
zamieszkiwania), moliwo znalezienia pracy oraz poprzez zapewnienie dostpu do
miejsc wypoczynku i moliwoci atrakcyjnego spdzania wolnego czasu,
– miasto o rozwinitych funkcjach gospodarczych (w sektorze rynkowym i publicznym)
zapewniajcych miejsca pracy, zarówno w dziedzinach tradycyjnych, dotychczas
funkcjonujcych w miecie, jak i nowych, kreowanych w nawizaniu do istniejcych
uwarunkowa (turystyka, centra logistyczne, nowe technologie),
– miasto jako obszar reindustrializacji, tj. lokalizacji nowych duych przedsibiorstw
zwizanych z działalnoci gospodarcz (produkcyjn) – dziki szansom jakie
stwarzaj: tradycja przemysłowa miasta, wysokie zasoby kapitału ludzkiego,
powizania komunikacyjne, rozwinita działalno usługowa, moliwo stworzenia
atrakcyjnego rynku pracy dla powiatu i całego regionu Pogórza Izerskiego,
– miasto z rozwinitymi usługami turystyki – dostosowanymi do wartoci rodowiska
przyrodniczego i kulturowego miasta – obejmujcymi takie formy jak: turystyka
pobytowa, turystyka specjalistyczna (kongresowa i kulturowa), rekreacja indywidualna,
turystyka pieszo-rowerowa, turystyka krajoznawczo-edukacyjna,
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– miasto ze zrewitalizowanymi obszarami pod funkcje miejskie: mieszkaniowe, usługowe
i przemysłowe oraz rekreacyjno-sportowe,
– miasto – jako orodek o atrakcyjnie ukształtowanym / odbudowanym centrum, w
szczególnoci z wykształconymi i atrakcyjnie zagospodarowanymi przestrzeniami
publicznymi (cigami handlowymi, rekreacyjnymi, placami spotka, zielecami i
skwerami),
– miasto o sprzyjajcych warunkach inwestowania w dziedzinach dostosowanych do
uwarunkowa rodowiskowych i kulturowych oraz do charakteru i funkcji regionu,
– miasto o wysokich standardach stanu rodowiska oraz o uporzdkowanych i
rozwinitych systemach infrastruktury technicznej obsługujcej w całoci układ
osadniczy miasta,
– miasto ukształtowane na zasadzie ładu przestrzennego i harmonijnie ukształtowanym
krajobrazie kulturowym, z zabudow o wysokich walorach architektonicznych i
przestrzennych (ukształtowanie zarówno jako podstawy bytu i rozwoju funkcji
usługowych oraz właciwego, pozytywnego wizerunku jego społecznoci, jak i jako
podstawy kreowania indywidualnoci i tosamoci miasta i jakoci ycia mieszkaców.
1.3. Cel strategiczny polityki przestrzennej.
Przyjmuje si nastpujce cele strategiczne polityki przestrzennej:
– Zapewnienie warunków rozwoju zrónicowanej bazy ekonomicznej (zrónicowanych
form działalnoci gospodarczej).
– Stworzenie atrakcyjnych warunków ycia mieszkaców i zaspokojenia potrzeb
społecznych mieszkacom.
– Zapewnienie ładu przestrzennego poprzez zintegrowany rozwój przestrzenny,
gospodarczy, społeczny i kulturowy harmonizujcy ze rodowiskiem (na zasadach
rozwoju zrównowaonego).
– Atrakcyjny wizerunek miasta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.4. Cele operacyjne.
Przyjmuje si nastpujce cele operacyjne / czstkowe:
Wyznaczenie terenów rozwoju przestrzennego miasta – gównie mieszkaniowych,
usługowych i produkcyjnych – zgodnie z przyjt wizj rozwoju miasta i potrzebami
okrelonymi w bilansie potrzeb.
Podniesienie atrakcyjnoci urbanistycznej miasta poprzez realizacj zasad miasta
zwartego i zrównowaonego.
Stworzenie podstaw planistycznych do przygotowania ofert inwestycyjnych – z
uwzgldnieniem terenów poddanych przebudowie i rewitalizacji oraz terenów rozwoju
przestrzennego, zlokalizowanych poza istniejc struktur przestrzenn miasta.
Wykształcenie obszarów przestrzeni publicznej.
Podniesienie atrakcyjnoci urbanistycznej i gospodarczej Starego Miasta.
Stworzenie warunków przestrzennych do wykreowania funkcji turystycznej jako funkcji
rozwojowej obejmujcej rónorodne jej formy, właciwe ze wzgldu na połoenie miasta
w regionie, jak i jego uwarunkowania kulturowe.
Stworzenie warunków przestrzennych umoliwiajcych organizowanie imprez sportoworekreacyjnych i kulturalnych oraz do wykształcenia nowych dziedzin społecznogospodarczej aktywnoci, kształtujcych nowe, atrakcyjne oblicze miasta.
Stworzenie warunków przestrzennych do rozwoju funkcji mieszkaniowej, w tym poprawy
warunków zamieszkiwania w istniejcych obiektach, lokalizacji nowych obiektów oraz
infrastruktury społecznej (obsługujcej).
Przekształcenie i modernizacj istniejcych układów zabudowy miasta na rzecz
utrzymania i wydobycia historycznie ukształtowanych walorów przestrzennych,
kulturowych i społecznych oraz poprawy warunków ycia i wzmocnienia moliwoci
właciwego, wielofunkcyjnego ich zagospodarowania.
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10. Ustanowienie właciwych form ochrony obiektów i obszarów urbanistycznych o wartoci
kulturowej oraz zapewnienie warunków właciwego ich uytkowania i ekspozycji.
11. Wykorzystanie obiektów zabytkowych na rzecz rozwoju funkcji usługowych i
mieszkaniowych.
12. Porzdkowanie układu komunikacyjnego w obszarze miasta na rzecz wykształcenia
niezbdnych elementów obsługi komunikacji (drogi, parkingi, obwodnica zachodnia
miasta, usprawnienie dostpu do autostrady A4) uwzgldniajcych właciw obsług
terenów zainwestowanych i przewidzianych do rozwoju przestrzennego. Modernizacja
dróg.
13. Rozwój i poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej.
14. Budowa systemu cieek rowerowych.
15. Utrzymanie i rozbudowa prawnych form ochrony rodowiska, właciwych do walorów,
przedmiotu ochrony i zagroe poszczególnych jego elementów oraz funkcji
rozwojowych miasta.
16. Stworzenie systemu przyrodniczego miasta.
17. Zapewnienie warunków ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej z podejmowaniem
działa zwizanych z rekultywacj terenów zdegradowanych i przeciwdziałaniu
zagroeniom wynikajcym z niewłaciwego wykorzystania gruntów rolniczych.

2. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Luba.
Biorc pod uwag cele rozwojowe miasta oraz uwarunkowania rozwojowe oraz bilans
terenów przeznaczonych pod zabudow, postanawia si przyj nastpujce kierunki
zagospodarowania przestrzennego:
2.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, w
tym wynikajce z audytu krajobrazowego.
2.1.1 Docelowe elementy struktury przestrzennej miasta.
Dla obszaru miasta wskazuje si na potrzeb ukształtowania struktury przestrzennej,
obejmujc nastpujce elementy:
− Stare Miasto – jako przestrzenne, funkcjonalne i społeczne centrum miasta (okrelane
dodatkowo równie jako Historyczne Centrum Miasta / Staromiejskie Centrum Miasta);
ródmiecie – obszar ródmiejskich układów urbanistycznych, o przewaajcym
−
przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym, ukształtowane na kanwie historycznych
układów urbanistycznych z przełomu XIX w. i XX w. oraz z pocztku XX w., w skład
których wchodz:
• Obszar dawnego „Przedmiecia Zgorzeleckiego” z osiami ulic: Zgorzeleckiej,
Kopernika, Łuyckiej, Słowackiego, Papiea Jana Pawła II.
• Obszar dawnego „Przedmiecia Brackiego” z osiami ulic: Bankowej, pl. 3 Maja,
Dbrowskiego, Lwóweckiej, 7 Dywizji, Dworcowej.
• Obszar w osi ulicy Zawidowskiej (obejmujcy w czci tzw. Przedmiecie Górno –
Starolubaskie) z osiami ulic: Łuyckiej, Armii Krajowej, Staszica, Wojska Polskiego.
• Obszar dawnego Przedmiecia Mikołajskiego i Starego Lubania Półwie (wraz z
terenami przyległymi) z osiami ulic: Pl. lski, Rataja, Róana, Lwówecka, Rybacka.
• Obszar ródmiejski południowy (poprzemysłowy z zachowanymi elementami
zabudowy mieszkaniowej ródmiejskiej w postaci zwartych układów zabudowy
czynszowej i usługowej) z osiami ulic: Hutniczej, Rybackiej, Warszawskiej,
Robotniczej, Izerskiej i 7 Dywizji.
• Obszar połoony na wschodnim zboczu Kamiennej Góry, z osiami ulic:
Dbrowskiego, Mickiewicza, Kombatantów, Izersk, 7 Dywizji, Kociuszki, Strzelecka,
Górn i Chopina.
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Park na Kamiennej Górze – jako teren zieleni i usług sportu, rekreacji i kultury –
integralnie zwizany z obszarem ródmiecia.
• wydzielone obszary zabudowy usługowej.
• załoenie sportu i rekreacji w dolinie Kwisy (stadion).
• inne kulturowe układy zieleni.
Obszary mieszkaniowe – istniejce i projektowane, obejmujce w szczególnoci:
• osiedla mieszkaniowe na północnym zboczu Kamiennej Góry, wyznaczone osiami
ulic: Polnej, Parkowej, Gajowej (z udziałem osiedla modernistycznego z pocz. XX w.),
• osiedla i kolonie modernistyczne z pocztku XX w. połoone w rejonie ulic:
Klasztornej, Esperantystów, Reja,
• osiedla połoone na zachód i północny-zachód od terenów ródmiejskich (w tym:
osiedle Piast, osiedla współczesnej zabudowy jednorodzinnej), wyznaczone osiami
ulic: Kazimierza Wielkiego, Łokietka, Esperantystów, Słowackiego, Fabryczn,
• osiedla połoone w północnej czci miasta, w tym zwizane z rozwojem
przestrzennym miasta – wyznaczonych osiami ulic: Działkow, Wrocławsk,
Brzozow, z zabudow z pocztku XX w. (modernistyczn) połoon w rejonie ulic:
Willowej i Pogodnej,
• wydzielone obszary zabudowy usługowej,
• tereny zieleni (ogrody działkowe);
Obszary przedmie – mieszkaniowo-usługowej, stanowice ekstensywne formy
miejskiej zabudowy ukształtowanej na układach ruralistycznych, obejmujce w
szczególnoci:
• obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolnej, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz zespół zabudowy mieszkaniowej
zrealizowanej w okresie midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn
wiatow), modernistyczny – w rejonie ulic: Wyspowej, Róanej i Kolejowej,
• obszary wielofunkcyjnego zainwestowania miejskiego Stary Luba – Półwie przy
ul. E. Plater oraz obszar w rejonie ul. Papiea Jana Pawła II – po stronie północnej
miasta,
• obszary wielofunkcyjnego zainwestowania miejskiego ukształtowane na bazie
historycznych układów ruralistycznych dawnych wsi Stary Luba – po stronie
zachodniej miasta,
• obszary wielofunkcyjnego zainwestowania miejskiego ukształtowane na bazie
historycznych układów ruralistycznych dawnych wsi Ksiginki – po stronie
południowej miasta,
• osiedla współczesne zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
• zespoły zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, w tym zwizane z
rozwojem przestrzennym miasta,
• zespoły zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej,
• tereny infrastruktury technicznej,
• kulturowe układy zieleni (cmentarze, parki,
• tereny otwarte (tereny rolnicze, lasy);
Obszary przemysłowe z usługami (działalnoci gospodarczej), obejmujce:
• zespół zabudowy przemysłowej (usługowo-produkcyjnej i usługowej) połoony w
zabytkowym obszarze historycznego układu przemysłowego, obejmujcego dawny
ZNTK – Warsztaty Kolejowe (obecnie KSSEMP) i terenów kolejowych –
zlokalizowany w rejonie ul. Gazowej, Warszawskiej i wzła kolejowego,
• obszary produkcyjno-usługowe i usługowe przy ul. Papiea Jana Pawła II i Kopernika
oraz przy ul. Jeleniogórskiej (istniejce),
•

−

−

−
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obszary produkcyjno-usługowe i usługowe zwizane z rozwojem przestrzennym
miasta (rejon ulicy ul. Papiea Jana Pawła II, zachodniej obwodnicy miasta i
ul. Zawidowskiej,
• tereny infrastruktury technicznej miasta,
• obszary odkrywkowej działalnoci górniczej (wydobywanie bazaltu ze złoa „Józef” i
„Ksiginki”) oraz rekultywacji (obszaru prowadzonej i zakoczonej eksploatacji);
Obszary terenów otwartych tworzce obszar przyrodniczo-rolniczy miasta, obejmujcy w
szczególnoci:
• dolin rzeki Kwisa (tereny zalewowe),
• dolin Gozdnicy (z utworzonym uytkiem ekologicznym),
• północne obrzea miasta z dolin cieku Łazek,
• południowe obrzea miasta.
Układ komunikacyjny – drogowy;
Tereny kolejowe.
•

−

−
−

Układ struktury przestrzennej okrela rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego
miasta Luba” w skali 1:5000.
2.1.2 Kierunki zmian i zasady kształtowania struktury przestrzennej miasta.
Przyjmuje si nastpujce podstawowe kierunki zmiany w ukształtowaniu układu
przestrzennego (struktury funkcjonalno – przestrzennej) miasta:
− przyjmuje si rozwój przestrzenny miasta, poprzez:
• odnow istniejcych (wykształconych) struktur przestrzennych miasta w drodze
rehabilitacji i przekształce, w szczególnoci w obrbie zabytkowych obszarów
ródmiejskich (zwizanych z historycznym rozwojem miasta) oraz obszarów
poprzemysłowych i peryferyjnych, jako obszarów wielofunkcyjnych – ukształtowanych
na bazie historycznych układów ruralistycznych (Stary Luba – na zachodzie,
Ksiginki – na południu i Uniegoszcz – na wschodzie),
• lokalizacj nowej zabudowy – jako uzupełniajcej – na wolnych od zabudowy
terenach w obrbie istniejcych struktur funkcjonalno-przestrzennych,
• budow nowych struktur przestrzennych na terenach niezainwestowanych
(niezabudowanych), połoonych na obrzeach miasta – głównie po stronie północnej
i zachodniej miasta;
− w ramach rehabilitacji i przekształce w obszarze Starego Miasta i w obszarach
ródmiejskich, naley:
• przywróci funkcje ródmiejskie (miastotwórcze) miasta,
• uczytelni i wydoby walory zabytkowe i historyczne oraz przywróci utracone
wartoci kompozycji urbanistycznej, midzy innymi poprzez eliminacj zabudowy
dysharmonijnie ukształtowanej, wprowadzenie zabudowy uzupełniajcej, łcznie z
rekonstrukcj historycznego układu przestrzennego,
• now zabudow kształtowa w nawizaniu do wartoci przestrzennych i
architektonicznych obszarów,
• odbudowa istniejce i zrealizowa nowe elementy przestrzeni publicznej (ulice, cigi
piesze i place oraz układy zieleni);
− dla istniejcego kompleksu zieleni urzdzonej i nieurzdzonej (popoligonowej) na
Kamiennej Górze ustala si potrzeb dokonania zmian w zagospodarowaniu w procesie
rehabilitacji (rewitalizacji), w szczególnoci polegajcych na:
• zrewitalizowaniu i odnowieniu załoenia parkowego z jednoczesnym poszerzeniem
jego funkcji jako parku miejskiego z nowym programem rekreacyjno-edukacyjnosportowym,
• wprowadzeniu nowego zagospodarowania usługowego w zakresie turystyki,
gastronomi oraz sportu i rekreacji;
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przeznaczeniu terenów dawnych poligonów pod funkcje sportowo-rekreacyjne – z
uwzgldnieniem ogranicze obowizujcych w granicach utworzonego terenu
górniczego,
• wprowadzeniu
niezbdnych
nowych
elementów
obsługi
komunikacji,
udostpniajcych obszar na cele usługowe i rekreacyjne (parkingi, elementy
infrastruktury drogowej);
poza obszarem istniejcej struktury przestrzennej nowe obszary rozwoju przestrzennego
miasta powinny obejmowa:
• tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, usytuowane w trzech głównych
rejonach: po stronie wschodniej miasta (rejon peryferyjnego obszaru dawnej
Uniegoszczy – Zakwisia), w rejonie ulicy Zawidowskiej (po stronie zachodniej miasta)
oraz po stronie północnej – w rejonie ul. Brzozowej,
• tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, stanowice obszar rozwoju nowej
działalnoci gospodarczej w obszarze miasta – usytuowane po zachodniej stronie
miasta, w rejonie planowanej obwodnicy zachodniej, bdce kontynuacj drogi
wojewódzkiej nr 296,
• tereny zieleni i usług (w rejonie ulicy Sybiraków oraz w rejonie ulicy Warszawskiej –
jako miejsca realizacji działalnoci gospodarczej z funkcjami turystycznymi (z
ograniczonymi warunkami w zabudowie);
rozwój przestrzenny dla nowych elementów zagospodarowania przestrzennego
realizowa na zasadzie cigłoci i kontynuowania dotychczasowego zainwestowania
miejskiego oraz skali dotychczasowej zabudowy;
kształtowanie zabudowy bdzie wymagało zachowania nastpujcych maksymalnych
wysokoci budynków w poszczególnych wyznaczonych w studium terenach, okrelonych
zgodnie z ponisz tabel:
•

−

−

−

Oznaczenie
terenu

Zakres
przeznaczenia
budynków – wg
tabeli rozdz. 2.2.1.

Wysoko
budynków
z
dachem stromym:
wysoko kalenicy

MN1, MN2

Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego

12 m

Wysoko
budynków z
dachem płaskim: wysoko
elewacji,
attyki
oraz
punktu
najwyszego
pokrycia dachu budynku
przemysłowego
wielkogabarytowego
(np.
przekrycia krzywiznowego
lub przestrzennego)
7,5 m

12 m

7,5 m

16 m

9m

12 m

9m

19 m

14 m

16 m

9m

do ustalenia w mpzp

do ustalenia w mpzp

10 m

7m

21 m

14 m

16 m

10 m

MN3

MW1, MW2

MU1

MU2
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MU3

MU4

U1, U2, U3, US

PU1, PU2

PU3

ZU1, ZU2, ZU3

Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego
Przeznaczenia
podstawowego
Przeznaczenia
uzupełniajcego

PG, ZC, ZD, KK, Przeznaczenia
E, G, W, K, O, C, podstawowego
T
uzupełniajcego
ZP, Z1, Z2, R

19 m

14 m

16 m

12 m

16 m

10 m

12 m

9m

do ustalenia w mpzp

do ustalenia w mpzp

16 m

10 m

18 m

15 m

16 m

10 m

25 m

25 m

16 m

10 m

16 m

12 m

12 m

8m

do ustalenia w mpzp

do ustalenia w mpzp

do ustalenia w mpzp

do ustalenia w mpzp

i

Wysze od wysokoci okrelonej w tabeli mog by nastpujce budynki:
 nowe budynki uzupełniajce istniejce wyodrbnione układy zabudowy (realizowane jako budynki
plombowe lub budynki domykajce zdefiniowany kompozycyjnie układ przestrzenny zabudowy i
wymagajcy uzupełnienia), których wysokoci bd kontynuowały wysoko zabudowy istniejcej
ze wzgldu na wymagania architektury i urbanistyki;
 budynki rekonstruujce zabytkowe układy urbanistyczne i ruralistyczne zgodnie z ich pierwotnym
historycznym ukształtowaniem, których wysokoci wysze od okrelonych w tabeli bd wynikały z
wytycznych konserwatorskich, jak
i przeprowadzonych bada konserwatorskich i
architektonicznych (np: budynki tworzce zabytkowe zespoły budowlane, załoenia folwarcznoparkowe, załoenia folwarczno-pałacowe i parkowe, zabytkowe układy militarne i przemysłowe oraz
obiekty techniki – wymagajce lub mogce wymaga rekonstrukcji bd odtworzenia zgodnie z
wymaganiami ochrony dziedzictwa kulturowego, urbanistyki i architektury);
 budynki przebudowywane, rozbudowywane i odbudowywane.

−
−

−

wykształcenie i uczytelnienie docelowego zasigu systemu przyrodniczego miasta, jako
terenów otwartych;
ukształtowanie – poprzez modernizacj, przebudow i rozbudow – układu
komunikacyjnego, uwzgldniajcego funkcje transgraniczne / gospodarcze i potrzeby
rozwoju układu osadniczego miasta;
utrzymanie rezerwy pod obejcie dla drogi krajowej nr 30.

2.1.3. Zmiany przeznaczenia terenów zwizane s z deniem do ukształtowania /
realizacji przyj tej struktury przestrzennej obszaru miasta.
Zmiany przeznaczenia terenów bd głównie zwizane z terenami otwartymi (rolniczymi i
niezabudowanymi), w obrbie których docelowa struktura przestrzennego rozwoju miasta,
okrelona postanowieniami studium, bdzie obejmowa:
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− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone
−
−
−
−
−

symbolem MN,
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU,
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonej
symbolem MW,
tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
tereny zieleni i usług, oznaczone symbolem ZU.

Zmiany przeznaczenia bd te dotyczyły istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej,
zarówno poprzez lokalizacj zabudowy uzupełniajcej, jak i działania zwizane z
przekształceniami, przebudow, rehabilitacj (rewitalizacj) oraz rekultywacj.
Dla obszarów tych docelowe przeznaczeniem terenów okrela rysunek studium – Kierunki
zagospodarowania przestrzennego miasta Luba.
Sporód przeznacze docelowych jako dominujcych w istniejcej strukturze funkcjonalno
przestrzennej naley wymieni:
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU;
− tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej bd wielorodzinnej) i zabudowy
usługowej, oznaczone symbolami MN lub MW;
− tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
− tereny sportu i rekreacji (US) – w tym terenu Stadionu Miejskiego,
− tereny zieleni i usług, oznaczone symbolem ZU,
− tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU.
Istotne dla wizerunku i rozwoju miasta bdzie podniesienie atrakcyjnoci urbanistycznej i
gospodarczej ródmiejskich rejonów, w tym Starego Miasta, poprzez realizacj funkcji
mieszkaniowo-usługowych oraz nowych form aktywnoci gospodarczych (usług), właciwych
dla walorów społecznych i kulturowych (tj. dostosowanych do wartoci rodowiska
przyrodniczego i kulturowego) tej czci miasta.
Dominujcymi terenami w tej czci miasta bd tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Rodzaj i charakterystyk przeznacze terenów ustalonych dla całego obszaru miasta okrela
szczegółowo rozdział 2.2.
Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta naley realizowa poprzez ustalenia
planów miejscowych, których zapisy powinny w szczególnoci odpowiada okrelonym w
studium:
− celom polityki przestrzennej miasta,
− zasadom kształtowania docelowego układu struktury funkcjonalno-przestrzennej i jej
elementów, w tym wysokoci budynków,
− przeznaczeniom terenów i wskanikom dotyczcych zagospodarowania oraz
uytkowania terenów,
− zasadom ochrony rodowiska kulturowego i zabytków,
− zasadom ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu.
− kierunkom rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
− ograniczeniom w zagospodarowaniu terenów, w tym ograniczeniom na terenach
wyłczonych z zabudowy oraz w obrbie charakterystycznych dla miasta obszarach:
obszarach szczególnego zagroenia powodzi i zalewów potoku Siekierka, terenach i
obszarach górniczych, strefach sanitarnych cmentarzy, strefach zwizanych z lokalizacj
urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych ródeł energii o mocy przekraczajcej
100 kW, strefach kontrolowanych gazocigów wysokiego cienienia i pasach
technologicznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia.
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2.1.4 Audyt krajobrazowy.
W okresie opracowania zmiany studium, audytu krajobrazowego lub wynikajcych z
niego wniosków, nie udostpniono.

2.2. Kierunki i wska niki dotyczce zagospodarowania oraz uytkowania
terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny
wyłczone spod zabudowy.
2.2.1 Przeznaczenie i wska niki zagospodarowania oraz uytkowania terenów.
Przeznaczenie terenów w ramach przyjtej struktury przestrzennej miasta, wyznacza
rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba ” w skali 1:5000.
Podstawow charakterystyk wyznaczonych w studium terenów oraz „wskaniki
zagospodarowania i uytkowania terenów” zawiera tabela:
Tabela.
Oznaczenie i nazwa
funkcji wyznaczonego
terenu w studium

MN1

1
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i
zabudowy
usługowej.

Charakterystyka podstawowa terenu ustalonego
w studium:
− zakres przeznaczenia podstawowego /
dominujcego,
− zakres przeznaczenia uzupełniajcego /
dopuszczalnego
2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (proj. – do 4 mieszka,
istniejca – do zachowania – MW);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego:
 zabudowa usługowa (U) – wyłcznie w
wydzielonych lokalach uytkowych
(wbudowanych, przybudowanych) o
powierzchni nie przekraczajcej 30%
powierzchni całkowitej budynku
mieszkalnego;
dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
podstawowym:
– tereny sportu i rekreacji (US);
– tereny zieleni urzdzonej (ZP), ogrody
działkowe (ZD);
– tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN),
tereny rolnicze (R);
– tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
– tereny dróg (KD, KDW).

Wskaniki dotyczce
zagospodarowania i
uytkowania terenów
rozwoju przestrzennego
[minimalne –
maksymalne]
3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,03 – 0,35;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,25.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
45 %.
Dla terenów
infrastruktury
technicznej obowizuj:
obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,75;
-mpbcdb: 15 %.
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MN2

1
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i
zabudowy
usługowej.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (proj. – do 4 mieszka,
istniejca – do zachowania – MW);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego:
– zabudowa usługowa (U) i / lub zabudowa
obsługi komunikacji samochodowej (KS) –
obejmujca nie wicej ni 50% powierzchni
całkowitej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego;
dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
podstawowym:
– tereny zabudowy zagrodowej (RM);
– tereny sportu i rekreacji (US);
– tereny zieleni urzdzonej (ZP), ogrody
działkowe (ZD);
– tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN),
tereny rolnicze (R);
– tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
– tereny parkingów (KS);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
– tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,05 – 0,35;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,25.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
35 %.
Dla terenów
infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,75;
-mpbcdb: 15 %.
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MN3

1
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i
zabudowy
usługowej.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
− tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MNU);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego:
– zabudowa
obsługi
komunikacji
samochodowej (KS) i / lub zabudowa
produkcyjna (z wykluczeniem przedsiwzi
znaczco oddziałujcych na rodowisko – P)
– obejmujca nie wicej ni 50% powierzchni
całkowitej budynku mieszkalnego;
dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
podstawowym:
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU);
− tereny zabudowy usługowej (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – U);
− tereny zabudowy zagrodowej (RM);
− tereny sportu i rekreacji (US);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP), ogrody
działkowe (ZD);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZE),
tereny rolnicze (R);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny parkingów (KS);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,10 – 0,40;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,35.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
25 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.
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1
MW1 Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zabudowy
usługowej.

2
3
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Wskanik zabudowy
działki budowlanej
− tereny zabudowy mieszkaniowej
(wzdb), z wyjtkiem
wielorodzinnej (MW);
infrastruktury techn.:
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
-przezn. podst.:
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
0,10 – 0,45;
budowlanej / terenu przeznaczenia
-przezn. uzup.:
podstawowego:
0,00 – 0,25.
– zabudowa usługowa (U) – wyłcznie w
wydzielonych lokalach uytkowych
Minimalna powierzchnia
(wbudowanych, przybudowanych) o
biologicznie czynna
powierzchni nie przekraczajcej 35%
działki budowlanej
powierzchni całkowitej budynku
(mpbcdb), z wyjtkiem
mieszkalnego;
infrastruktury techn.:
dopuszczone zarówno w obszarze działki
25 %.
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
Dla infrastruktury
wydzielonych, poza przeznaczeniem
technicznej obowizuj:
podstawowym:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
− tereny sportu i rekreacji(US);
-mpbcdb: 10 %.
− tereny zieleni urzdzonej (ZP), ogrody
działkowe (ZD);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN) i
terenu wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

MW2 Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zabudowy
usługowej.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny zabudowy usługowej (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – U);
− tereny obsługi komunikacji, w tym tereny
parkingów i garay (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – KS);
− tereny sportu i rekreacji(US), ogrody
działkowe (ZD);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP), tereny zieleni
nieurzdzonej (Z / ZE / ZN) i terenu wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.: 0,12 –
0,40;
-przezn. uzup.: 0,00 –
0,35.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
25%.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
-mpbcdb: 10 %.
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MU1

MU2

1
Tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej (Stare
Miasto – Orodek
Historyczny).

Tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej
( ródmiecie).

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU i / lub MNU);
− tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
− tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
− tereny zabudowy usługowej (U);

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,15 – 1,00;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,60.

przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny zieleni urzdzonej (ZP), w tym
wchodzce w skład obszarów przestrzeni
publicznej;
− tereny obsługi komunikacji, w tym tereny
parkingów i garay (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – KS);
− tereny sportu i rekreacji (US);
− tereny infrastruktury technicznej;
− tereny placów, cigów pieszych, dojazdów
(KP), w tym wchodzce w skład obszarów
przestrzeni publiczne;
− tereny dróg (KD, KDW).

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
0 %.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU i / lub MNU);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
– tereny zabudowy usługowej (U);
– tereny ogrodów działkowych (ZD);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P) – z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko;
− tereny sportu i rekreacji (US);
− tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi i
garae (KS);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP), w tym
wchodzce w skład obszarów przestrzeni
publicznej;
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej;
− tereny placów, cigów pieszych, dojazdów
(KP), w tym wchodzce w skład obszarów
przestrzeni publiczne;
− tereny dróg (KD, KDW).

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,10 – 1,00;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,50.

Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 1,00;
-mpbcdb: 0 %.

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
0 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.
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MU3

MU4

1
Tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej.

Tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU i / lub MNU);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
– tereny zabudowy usługowej (U);

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,10 – 0,40;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,40.

przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P);
− tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi i
garae (KS);
− tereny zabudowy zagrodowej (RM),
− tereny sportu i rekreacji (US), ogrody
działkowe (ZD);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP) i tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
20 %.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MNU);
– tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN);
– tereny zabudowy zagrodowej (RM);
– tereny zabudowy usługowej (U);

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,03 – 0,40;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,40.

przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW);
− tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P) – z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko;
− tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi i
garae (KS);
− tereny sportu i rekreacji (US), ogrody
działkowe (ZD);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP) i tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE/ ZN);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
-mpbcdb: 10 %.

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
25 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.
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U1

1
Tereny zabudowy
usługowej.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) i zabudowy
jednorodzinnej (MN);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego:
– zabudowa produkcyjna (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – P);
– zabudowa obsługi komunikacji
samochodowej (z wykluczeniem
przedsiwzi znaczco oddziałujcych na
rodowisko – KS);
dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
podstawowym:
– tereny usług publicznych (UP);
– tereny sportu i rekreacji (US);
– tereny zieleni urzdzonej (ZP) i tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej,
− tereny dróg (KD, KDW).

U2

Tereny zabudowy
usługowej.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi i
garae (KS);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
dopuszczone wyłcznie w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN)
i / lub wielorodzinna (MW);
dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
podstawowym:
– tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P);
– tereny sportu i rekreacji (US);
– tereny zieleni urzdzonej (ZP) i tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,10 – 0,70;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,50.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
20 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.: 0,10 –
0,50;
-przezn. uzup.: 0,00 –
0,40.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
25%.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.
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U3

1
Tereny zabudowy
usługowej – z
przewag usług
publicznych.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zabudowy usługowej – tereny usługi
publicznych (UP);
− tereny sportu i rekreacji (US);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
 tereny zabudowy usługowej (U);
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(MWU i / lub MNU);
– tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi i
garae (KS) – z wykluczeniem przedsiwzi
znaczco oddziałujcych na rodowisko;
– tereny zieleni urzdzonej (ZP) i tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej,
– tereny dróg (KD, KDW).

US

Tereny sportu i
rekreacji.

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,05 – 0,50;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,50.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
25 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Wskanik zabudowy
działki budowlanej
− tereny sportu i rekreacji (US);
(wzdb):
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
-przezn. podst.:
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
0,00 – 0,50;
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
-przezn. uzup.:
budowlanej / terenu przeznaczenia
0,00 – 0,30.
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
Minimalna powierzchnia
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
biologicznie czynna
− tereny zabudowy usługowej (U) – z
działki budowlanej
wykluczeniem przedsiwzi znaczco
(mpbcdb), z wyjtkiem
oddziałujcych na rodowisko;
infrastruktury techn.:
30 %.
− tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinna i / lub wielorodzinnej (MN,
MW);
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
− tereny parkingów (KS);
-wzdb: 0,0 – 0,60;
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych -mpbcdb: 20 %.
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).
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PU1

1
Tereny
produkcyjnousługowe.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (P);
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny produkcyjno-usługowe (PU);
− tereny obsługi komunikacji samochodowej
(KS);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP / RU);
− tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinna i / lub wielorodzinnej (MN,
MW);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE), tereny
rolnicze (R), tereny wód powierzchniowych
ródldowych (WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

PU2

Tereny
produkcyjnousługowe.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (P);
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny produkcyjno-usługowe (PU);
− tereny obsługi komunikacji samochodowej
(KS);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP / RU);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE), tereny
rolnicze (R), tereny wód powierzchniowych
ródldowych (WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,05 – 0,75;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,40.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
15 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,75;
-mpbcdb: 20 %.

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.: 0,05 –
0,80;
-przezn. uzup.: 0,00 –
0,40.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
15%.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,75;
-mpbcdb: 20%.
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PU3

1
Tereny
produkcyjnousługowe.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (P);
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny produkcyjno-usługowe (PU);
− tereny obsługi komunikacji samochodowej
(KS);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP / RU);
− tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych (EF)
– wyłcznie w obszarze dopuszczonej ich
lokalizacji;
− tereny sportu i rekreacji (US);
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN),
tereny rolnicze (R), tereny wód
powierzchniowych ródldowych (WS);
 tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

ZU1

Tereny zieleni i
usług.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− teren zieleni rzdzonej, tereny zabudowy
usługowej (ZP,U / U,ZP);
− tereny sportu i rekreacji, w tym z zabudow
usługow (US / US,U);
− tereny zabudowy usługowej (U);
− tereny ogrodów działkowych, w tym z
zabudow sportu i rekreacji (ZD / ZD,US);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinna (MN) i / lub wielorodzinnej
(MW);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN) i
tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny lasów (ZL);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,03 – 0,90;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,40.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
5 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
-mpbcdb: 10 %.

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
-przezn. podst.:
0,00 – 0,75;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,40.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
20 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
-mpbcdb: 5 %.
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ZU2

ZU3

PG

1
Tereny zieleni i
usług.

Tereny zieleni i
usług.

Tereny
odkrywkowej /
powierzchniowej
eksploatacji
kopalin.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny zabudowy usługowej (U);
− teren zieleni rzdzonej, tereny zabudowy
usługowej (ZP,U; U,ZP);

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
0,00 – 0,25.

przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZE) i
tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− ogrody działkowe (ZD);
− tereny lasów (ZL);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny sportu i rekreacji – bez budynków
(US);

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
50 %.

przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
− tereny usług – turystyki (U) – bez budynków;
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− ogrody działkowe (ZD);
− tereny lasów (ZL);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW);
− teren elektrowni wodnej (EW).
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– tereny odkrywkowego wydobywania kopaliny
ze złoa, przeróbki kopaliny, zwałowania
nadkładu, odzysku odpadów, rekultywacji i
zadrzewie (PG);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych,
poza przeznaczeniem podstawowym):
– tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (P);
– tereny lasów (ZL);
– tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
– tereny rolnicze (R);
– tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
– tereny dróg (KD, KDW).

Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20%.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
60 %.
Dla infrastruktury
technicznej i elektrowni
wodnej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,80;
-mpbcdb: 20 %.

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
przezn. podst.:
0,00 – 0,15;
-przezn. uzup.:
0,00 – 0,30.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
50 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,70;
-mpbcdb: 20 %.
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ZP1

1
Tereny zieleni
urzdzonej.

2
3
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
− tereny zieleni urzdzonej i parkowej (ZP);
działki budowlanej
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
(mpbcdb), z wyjtkiem
− tereny zabudowy usługowej (U / ZP,U);
infrastruktury techn.:
− tereny sportu i rekreacji – bez budynków
50 %.
(US);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych Wskanik zabudowy
(WS);
działki budowlanej
(wzdb) terenu U / ZP,U:
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
0,00 – 0,15;
− tereny dróg (KD, KDW).
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,50;
-mpbcdb: 30 %.

ZP2

Tereny zieleni
urzdzonej.

ZC

Tereny cmentarzy. przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Wskanik zabudowy
działki budowlanej
− tereny cmentarzy (ZC);
(wzdb), z wyjtkiem
− tereny zielni urzdzonej (ZP);
infrastruktury techn.:
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
0,00 – 0,15.
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
Minimalna powierzchnia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych, biologicznie czynna
poza przeznaczeniem podstawowym):
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
infrastruktury techn.:
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
40 %.
− tereny dróg (KD, KDW).

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
− tereny zieleni urzdzonej i parkowej (ZP);
działki budowlanej
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
(mpbcdb), z wyjtkiem
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
infrastruktury techn.:
60 %.
− tereny sportu i rekreacji – bez budynków
(US), ogrody działkowe (ZD);
− tereny zabudowy usługowej – bez budynków Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
(U);
-wzdb:
0,0 – 0,40;
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
-mpbcdb: 30 %.
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,60;
-mpbcdb: 30 %.
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ZD

1
Tereny ogrodów
działkowych.

Z1

Tereny zieleni
nieurzdzonej.

Z2

Tereny zieleni
nieurzdzonej.

2
3
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Wskanik zabudowy
działki budowlanej
− tereny ogrodów działkowych (ZD);
(wzdb), z wyjtkiem
− tereny infrastruktury technicznej;
infrastruktury techn.:
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne
0,00 – 0,20.
(dopuszczone zarówno w obszarze działki
budowlanej / terenu przeznaczenia
Minimalna powierzchnia
podstawowego, jak i na terenach wydzielonych, biologicznie czynna
poza przeznaczeniem podstawowym):
działki budowlanej
− tereny zabudowy usługowej (U / ZP,U);
(mpbcdb), z wyjtkiem
− tereny sportu i rekreacji – bez budynków
infrastruktury techn.:
(US);
60 %.
− tereny zieleni urzdzonej (ZP);
− tereny rolnicze (R);
Dla infrastruktury
− tereny infrastruktury drogowej;
technicznej obowizuj:
− tereny dróg (KD, KDW).
-wzdb: 0,0 – 0,50;
-mpbcdb: 30%.
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
działki budowlanej
− tereny rolnicze (R);
(mpbcdb), z wyjtkiem
przeznaczenie uzupełniajce (dopuszczone
infrastruktury techn.:
zarówno w obszarze działki budowlanej / terenu 60 %.
przeznaczenia podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
Dla infrastruktury
podstawowym):
technicznej i elektrowni
wodnej obowizuj:
− tereny zieleni urzdzonej i parkowej (ZP);
-wzdb: 0,0 – 0,50;
− tereny ogrodów działkowych (ZD);
-mpbcdb: 30 %.
− tereny lasów (ZL);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW);
− tereny elektrowni wodnej – EW (w miejscu
okrelonym w studium);
− urzdzenia gospodarki wodnej.
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
działki budowlanej
− tereny rolnicze (R);
(mpbcdb), z wyjtkiem
przeznaczenie uzupełniajce (dopuszczone
infrastruktury techn.:
zarówno w obszarze działki budowlanej / terenu 60 %.
przeznaczenia podstawowego, jak i na terenach
wydzielonych, poza przeznaczeniem
Wskanik zabudowy
podstawowym):
działki budowlanej
− tereny sportu i rekreacji (US) – z lokalizacj
(wzdb) terenu U / ZP,U
budynków;
oraz US:
− tereny zabudowy usługowej (U / ZP,U) – z
0,00 – 0,15.
lokalizacj budynków;
Dla infrastruktury
− tereny zieleni urzdzonej i parkowej (ZP);
technicznej obowizuj:
− tereny ogrodów działkowych (ZD);
-wzdb:
0,0 – 0,50;
− tereny lasów (ZL);
-mpbcdb:
30 %.
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW);
− urzdzenia gospodarki wodnej.

strona 123
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 123

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

R

1
Tereny rolnicze.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny rolnicze (R);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
przeznaczenie uzupełniajce:
− tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP / RU) –
bez budynków;
− tereny lasów (ZL);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny grodów działkowych (ZD);
− tereny budowli i urzdze słucych produkcji
rolnej;
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
− tereny dróg (KD, KDW).

3
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb), z wyjtkiem
infrastruktury techn.:
80 %.
Dla infrastruktury
technicznej obowizuj:
-wzdb: 0,0 – 0,60;
-mpbcdb: 30 %.

ZL

Tereny lasów.

WS

Tereny wód
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Nie ustala si.
powierzchniowych − tereny wód powierzchniowych ródldowych
ródldowych.
(WS);

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu: Nie ustala si.
− tereny lasów (ZL);
przeznaczenie uzupełniajce:
− tereny rolnicze (R);
− tereny wód powierzchniowych ródldowych
(WS).

przeznaczenie uzupełniajce:
− tereny rolnicze (R);
− tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
− tereny infrastruktury technicznej i drogowej
oraz dróg (tereny dróg);
− tereny elektrowni wodnej (w miejscu
okrelonym w studium).
KK

Tereny kolejowe.

przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
− tereny kolejowe (KK);
przeznaczenie uzupełniajce / dopuszczalne:
– tereny zieleni urzdzonej (ZP);
– tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
– tereny zabudowy usługowej (U);
– tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
– tereny dróg (KD, KDW).

Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb): 0,00 – 0,90.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb): 5 %.
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E
G
W
K
O

C
T

1
Infrastruktura
techniczna –
energetyka.
Infrastruktura
techniczna –
gazownictwo.
Infrastruktura
techniczna –
wodocigi.
Infrastruktura
techniczna –
kanalizacja.
Infrastruktura
techniczna –
gospodarka
odpadami.
Infrastruktura
techniczna –
ciepłownictwo.
Infrastruktura
techniczna –
telekomunikacja.

2
przeznaczenie podstawowe / dominujce terenu:
– Energetyka (E);
– Gazownictwo (G);
– Wodocigi – tereny urzdze i obiektów
wodocigowych (W);
– Kanalizacja – tereny urzdze i obiektów
kanalizacyjnych (K);
– Gospodarka odpadami – tereny urzdze i
obiektów gospodarki odpadami (O);
– Ciepłownictwo (C);
– Telekomunikacja (T);
– Tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych (o
mocy przekraczajcej 100 kW – wyłcznie w
obszarze dopuszczonej ich lokalizacji – teren
O (EF);
przeznaczenie uzupełniajce:
– tereny zieleni urzdzonej (ZP);
– tereny zieleni nieurzdzonej (Z / ZE / ZN);
– tereny zabudowy usługowej (U);
– tereny produkcyjno-usługowe (PU) i / lub
tereny produkcyjne (P);
– tereny infrastruktury technicznej i drogowej;
– tereny dróg (KD, KDW).

3
Wskanik zabudowy
działki budowlanej
(wzdb): 0,00 – 0,90.
Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna
działki budowlanej
(mpbcdb): 10 %.

2.2.2 Tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny wyłczone spod zabudowy.
Terenami przeznaczonymi pod zabudow, obejmujcymi budynki (niezalenie od
lokalizacji budowli, urzdze i instalacji oraz małej architektury), s tereny oznaczone
symbolami:
− MN1, MN2, MN3 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
usługowej),
− MW1, MW2 (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej),
− MU1, MU2, MU3, MU4 (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej),
− U1, U2, U3 (tereny zabudowy usługowej),
− US (tereny sportu i rekreacji),
− PU1, PU2, PU3 (tereny produkcyjno-usługowe),
− ZU1 i ZU2 (tereny zieleni i usług),
− PG (tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin),
− ZP1 (tereny zieleni urzdzonej),
− ZC (tereny cmentarzy),
− ZD (tereny ogrodów działkowych),
− Z2 (tereny zieleni nieurzdzonej),
− KK (tereny kolejowe);
− E, G, W, K, O, C, T (Tereny infrastruktury technicznej).
Terenami wyłczonymi spod zabudowy obejmujcej budynki, okrela si nastpujce tereny:
− ZU3 (tereny zieleni i usług),
− ZP2 (tereny zieleni urzdzonej),
− Z1 (tereny zieleni nieurzdzonej),
− R (tereny rolnicze),
− ZL (tereny lasów),
− WS (Tereny wód powierzchniowych ródldowych).
Na powyszych terenach, okrelanych jako tereny wyłczone spod zabudowy, w zakresie
niezbdnym dla prawidłowego funkcjonowania miasta, wymogów przepisów odrbnych oraz
postanowie zawartych w rozdziale 2.2.1, mog zosta zlokalizowane:
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−
−
−
−
−
−
−

obiekty budowlane i urzdzenia infrastruktury technicznej,
elektrownie wodne (teren ZU3, Z1),
drogi (infrastruktura drogow),
urzdzenia i budowle wodne,
budowle i urzdzenia sportu i rekreacji (tereny ZU3, ZP2, Z1),
budowle rolnicze (tereny R),
mała architektura.

Ustala si równie potrzeb uwzgldnienia w planach miejscowych na terenach
przewidzianych do zabudowy ogranicze i szczególnych warunków zagospodarowania
terenów, łcznie z moliwoci wykluczenia zabudowy, wynikajcych z niej okrelonych
okolicznoci i uwarunkowa.
Ze wzgldu na połoenie na połoenie czci miasta w obrbie terenu górniczego
„Ksiginki I – Zarba” oraz terenu górniczego „Ksiginki – Północ I” (z okrelonymi dla tych
terenów w koncesji ograniczeniami w zagospodarowaniu i uytkowaniu terenów), a w
szczególnoci w obrbie przewidzianych stref rozrzutu odłamków skalnych od robót
strzałowych prowadzonych w zwizku urabianiem kopaliny ze złó „Ksiginki I” oraz
„Ksiginki – Północ” – naley przewidzie zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych,
kubaturowych obiektów gospodarczych, w których mog przebywa ludzie oraz obiektów
kubaturowych uytecznoci publicznej niezwizanych z działalnoci górnicz, do czasu
zakoczenia eksploatacji złó przy uyciu materiałów wybuchowych.
Równoczenie ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem robót strzałowych moe
wiza si z ograniczeniami dla dalszego powikszenia obszarowego działalnoci górniczej,
zwizanej z wydobywaniem kopaliny (kamienia) ze złoa, szczególnie ze wzgldu na
działanie miasta zwizane z rozwojem mieszkalnictwa i rewitalizacj Parku na Kamiennej
Górze.
Terenami wykluczonymi z zabudowy lub z ograniczeniami w zabudowie s równie
tereny w obrbie obszarów szczególnego zagroenia powodzi i obszaru zalewów
historycznych potoku Siekierka, dotychczas niezabudowane, jak te tereny historycznego
zainwestowania miejskiego, wymagajce utrzymania i niezbdnych działa inwestycyjnych.
Celem zminimalizowania ryzyka powodziowego i wyeliminowania strat powodziowych na
terenach szczególnego zagroenia powodzi, na których niezbdna jest odnowa i
rewitalizacja zabudowy, jak te realizacja nowej zabudowy uzupełniajcej, okrela si
nastpujce warunki ich zagospodarowania i kształtowania na nich zabudowy:
− budynki lokalizowa bez podpiwnicze,
− poziom parteru wynie ponad poziom wód powodziowych,
− zabezpieczy wszelkie obiekty infrastruktury technicznej (sieci, urzdzenia i instalacje)
przed uszkodzeniami w czasie powodzi,
− wszelkie budowle usytuowa z uwzgldnieniem poziomu wód powodziowych oraz
zastosowa odpowiednie technologie i materiały odporne na uszkodzenia w czasie
powodzi.
Szczególne zabezpieczenia powinny dotyczy terenu zwizanego z dalszym
funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego przy ul. Rybackiej / Ludowej oraz przewidzian
rozbudow stadionu z rekreacyjnym (głównie pod ziele) zagospodarowaniem terenów jego
otoczenia.
Ograniczenia w zabudowie mog dotyczy równie wszystkich terenów przewidzianych
w obszarze miasta do zabudowy, w zwizku ograniczeniami wynikajcymi, z:
− przebiegu dróg i ich negatywnego oddziaływania,
− wymogów zachowania zasad ochrony rodowiska kulturowego i zabytków,
− wymogów zachowania zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu,
− stref ochrony sanitarnej cmentarzy,

strona 126
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 126

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

−

−
−

stref ochronnych zwizanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
uytkowaniu terenu urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych ródeł energii o
mocy przekraczajcej 100 kW,
stref kontrolowanych gazocigów wysokiego cienienia i pasów technologicznych linii
elektroenergetycznych wysokiego napicia,
zasad i wymogów okrelonych w art. 1 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.2.3 Granice obszarów, na których dopuszcza si rozmieszczenie urzdze
z odnawialnych
ródeł energii o mocy
wytwarzajcych energi
przekraczajcej 100 kW.
Wyznacza si obszary rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych – systemów / elektrowni
fotowoltaicznych (instalacji wykorzystujcych do wytwarzania energii energi promieniowania
słonecznego) na terenach przy ulicy Bazaltowej (oznaczonych symbolem O / EF) oraz na
terenach w rejonie ulicy Zawidowskiej i Stawowej (oznaczonych symbolami PU3 / EF).
Dodatkowo przewidziano lokalizacj elektrowni wodnych (z dopuszczeniem mocy
przekraczajcej 100 kW) na rzece Kwisa – w rejonie ulicy Lenej i w rejonie ulicy
Jeleniogórskiej (lokalizacja zwizana jest z terenami oznaczonymi symbolami: ZU3, Z1 i
WS).
Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000
okrelono granice stref ochronnych zwizanych z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i uytkowaniu terenu urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych
ródeł energii o mocy przekraczajcej 100 kW – zarówno dla zespołu ogniw
fotowoltaicznych, jak i obu elektrowni wodnych.
Strefy powysze zwizane s z moliwoci wystpowania znaczcego oddziaływania
tych urzdze na rodowisko.
W przypadku ogniw fotowoltaicznych granica strefy ochronnej pokrywa si z maksymaln
granic terenów ich rozmieszczenia.
Ustala si nastpujce wytyczne do sporzdzenia planu miejscowego przewidujcego
lokalizacj urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych ródeł energii o mocy
przekraczajcej 100 kW i z wizanych z nimi stref ochronnych:
• dopuszcza si moliwo zmniejszenia w planie miejscowym granic terenów pod
lokalizacj ogniw fotowoltaicznych w stosunku do okrelonego w studium ich
dopuszczalnego rozmieszczenia, łcznie ze zmniejszeniem zasigu stref ochronnych;
• strefy ochronne od elektrowni wodnych s strefami orientacyjnymi i mog zosta
pomniejszone bd powikszone w stosunku do oznaczonych na rysunku studium
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba”; stref wyznaczy biorc pod
uwag rzeczywist lokalizacj elektrowni wodnej i jej moc oraz uwarunkowania
rodowiskowe;
• strefy ochronne nie mog naruszy zasad zagospodarowania terenów, okrelonych w
studium oraz standardów jakoci rodowiska dla nich obowizujcych (wynikajcych z
przepisów odrbnych), w szczególnoci nie mog obejmowa terenów oznaczonych
symbolami: MN, MW, MU.

–
–

2.2.4 Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeday
powyej 2000 m2.
Pod lokalizacj obiektów handlowych o powierzchni sprzeday wskazuje si:
teren mieszkaniowo-usługowy (oznaczony symbolem MU3 i dodatkowo symbolem UC) w
rejonie ulic Przemysłowej, Robotniczej i Warszawskiej;
teren produkcyjno-usługowy (oznaczony symbolem PU1 i dodatkowo symbolem UC) w
rejonie ulic Zgorzeleckiej i Fabrycznej;
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–
–

teren produkcyjno-usługowy (oznaczony symbolem PU1 i dodatkowo symbolem UC) w
rejonie ulic Młynarskiej i E. Plater;
teren produkcyjno-usługowy (oznaczony symbolem PU3 i dodatkowo symbolem UC) po
zachodniej stronie miasta.

2.2.5 Obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym.
Ustala si, e tereny oznaczone symbolami: U3 (tereny zabudowy usługowej – usług
publicznych), ZU1, US, ZP (zieleni urzdzonej), ZC oraz wydzielone tereny infrastruktury
technicznej (oznaczone symbolem: W, K, C, E, G, O, T) stanowi obszary rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Dodatkowo ustala si, e na obszarze całego miasta – poza w/w terenami realizacj
inwestycji celu publicznego, obejmujcych:
– drogi publiczne i place publiczne wraz z infrastruktur techniczn i zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej,
– cieki rowerowe, szlaki turystyczne,
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej dotyczcej systemu odprowadzania
cieków bytowych, w zakresie nalecym do zada własnych miasta;
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej dotyczcej systemu zapatrzenia
miasta w wod, w zakresie nalecym do zada własnych gminy;
– modernizacj i rozbudow obiektów gospodarki odpadami;
– obiekty usługowe z zakresu: sportu i rekreacji, kultury, opieki społecznej, ochrony
zdrowia, owiaty i nauki, administracji publicznej, łcznoci, bezpieczestwa publicznego,
ochrony rodowiska – zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami: MN, MW,
MU, U, PU, ZU, ZN.
Przyjmuje si, e lokalizacja inwestycji celu publicznego moe zosta okrelona w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowy zakres realizacji inwestycji celu publicznego (z ustalan kolejnoci ich
realizacji i okreleniem ródeł finansowania) naley okrela we właciwych programach
branowych w powizaniu ze strategi rozwoju gminy oraz wieloletnimi planami
inwestycyjnymi dla miasta.
Do flagowych przedsiwzi zwizanych z realizacj inwestycji celu publicznego,
wymagajcych uwzgldnienia w działaniach miasta, naley wymieni:
– odbudowa i rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze, łcznie z realizacj obiektów sportu
i rekreacji, kultury oraz parków tematycznych (edukacyjno-rekreacyjnych);
– budowa uzbrojenia dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Głównej.
2.2.6 Obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponad lokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w
art. 48 ust. 1.
Dla obszaru miasta ustalone zostały nastpujce inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym:
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego,
Perspektywa 2020, przyjtego uchwał Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa
Dolnolskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22
maja 2014 r. poz. 2448 na terenie miasta Luba planowane jest zadanie słuce realizacji
ponadlokalnych celów publicznych: „Budowa gazocigu Jeleniów – Dziwiszów wraz z
infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województwa dolnolskiego” wpisane
na list projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na
lata 2007-2013 oraz do wykazu Inwestycji Towarzyszcych Inwestycjom w Zakresie
Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Zimnego w
winoujciu wraz z
gazocigami wysokiego cinienia:
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DN 150 MOP 8,4MPa na odcinku Luba ul. Zawidowska – gazocig w/c Jeleniów –
Dziwiszów, DN 500 MOP 8,4 MPa (nie podjto realizacji zadania),
− DN 150 MOP 8,4 MPa na odcinku Luba ul. Wrocławska – gazocig w/c Jeleniów –
Dziwiszów, DN 500 MOP 8,4 MPa,
realizowanych w ramach gazocigu Jeleniów – Dziwiszów.
W wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w Ustawie z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 z póz. zm.) oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i i
rodowisko 2014 – 2020 ujto nastpujce zadania:
− Budowa linii 400 kV Mikułowa – wiebodzice,
− Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna – Psikurowice (nie przebiega przez obszar
miasta).
−

Przewiduje si równie modernizacj i rozbudow Centrum Utylizacji Odpadów Gmin
Łuyckich w Lubaniu (wyznaczonego dla obsługi rejonu zachodniego Województwa
Dolnolskiego) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastruktur podstawow instalacji do przyjmowania i
sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbdn infrastruktur towarzyszc na
potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów”, z inwestycjami
okrelonymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnolskiego (WPGO 2016), przyjtym uchwał Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa
Dolnolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.
2.2.7 Obszary przestrzeni publicznych.
Wskazuje si na potrzeb uporzdkowania istniejcych i zbudowania nowych obszarów
przestrzeni publicznej – funkcjonujcych, zarówno w obszarze centralnym (ródmiejskim)
miasta, jak i w pozostałych obszarach, szczególnie zwizanych z ekspansj przestrzenn
układu urbanistycznego miasta.
Funkcjonowanie układu przestrzeni publicznej przestrzeni naley wiza z funkcjonowaniem
sfery społecznej, gospodarczej i rekreacyjno-wypoczynkowej miasta.
Do najwaniejszych elementów układu obszarów przestrzeni publicznej wskazuje si:
– układ dróg, placów i parków w obszarze Starego Miasta, stanowicych układ
kompozycyjny miasta lokacyjnego, łcznie z Rynkiem;
– układ cigów pieszych i placów oraz terenów sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnoedukacyjnych i wypoczynkowych, zwizanych z Parkiem na Kamiennej Górze;
– układ cigów pieszych w rejonie ulicy Łuyckiej i Staszica (dolina Siekierki);
– układ cigów pieszych wzdłu potoku Siekierka, łcznie z obszarem doliny Gozdnicy,
– układ dróg i cigów pieszych oraz przej, zapewniajcych powizanie komunikacyjne
terenów wschodnich (rejonu doliny Kwisy i ul. Głównej – d. wsi Uniegoszcz) z terenami
po stronie zachodniej miasta (rejonu rozwoju aktywnoci gospodarczych);
– układ dróg i cigów pieszych oraz przej, zapewniajcych powizanie komunikacyjne
terenów ródmiejskich miasta (Przedmiecia Brackiego) z terenami po stronie
południowej (Ksiginki).
Ponadto ustala si konieczno uwzgldnienia elementów przestrzeni publicznej na
wszystkich obszarach struktury przestrzennej miasta, zarówno w obrbie terenów
zainwestowanych i przebudowywanych / rehabilitowanych, jak i na nowo powstajcych.
Elementy te powinny obejmowa: cigi komunikacyjne, place, tereny zieleni i inne
wynikajce z indywidualnych potrzeb poszczególnych uytkowników lub współczesnych
osigni i dowiadcze współczesnej urbanistyki i architektury krajobrazu (np.: przestrzenie
otwarte lub kryte / wbudowane).
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2.2.8 Tereny otwarte.
Okrela si jako niezbdne dla funkcjonowania miasta układ terenów otwartych:
– zespoły krajobrazu przyrodniczego
– zespół zieleni urzdzonej i sportowo-rekreacyjnej Parku na Kamiennej Górze;
– powizane z terenami parku, jak wyej, tereny działalnoci górniczej oraz tereny rolnicze
i lene, połoone midzy ulicami Sybiraków i Len;
– dolina rzeki Kwisy i potoku Siekierka;
– tereny rolnicze i czciowo lene, otaczajce od północy i zachodu okrelony w studium
układ docelowej struktury przestrzennej miasta (obszaru ekspansji przestrzennej miasta),
wyznaczonej pod zabudow mieszkaniow, usługow i produkcyjno-usługow;
– tereny niezabudowane, stanowice korytarze przebiegów przesyłowych sieci
infrastruktury technicznej, okrelone przebiegiem stref kontrolowanych linii
elektroenergetycznych wysokiego cinienia i stref kontrolowanych gazocigów
przesyłowych;
– zespoły ogrodów działkowych.
Sposoby zagospodarowania terenów otwartych, jak i dopuszczenia w ich zagospodarowaniu
powinny wynika z okrelonych w studium zasad kształtowania krajobrazu i zasad
zagospodarowania i przeznaczenia terenów.
2.2.9 Obszary zdegradowane.
Okrela si nastpujce obszary zdegradowane:
1. Obszary zdegradowane wymagajce rehabilitacji:
− Obszar Starego Miasta – Historycznego Centrum Miasta;
− Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych, ukształtowany w okresie XIX w. i
pocz. XX w., w tym:
• obszar połoony na północ od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Zgorzeleckie z terenami przyległymi, w tym z terenami wzdłu ul. Łuyckiej i
Zawidowskiej,
• obszary wzgórza Kamienna Góra (obejmujcego tereny parku Kamienna Góra,
tereny rekreacyjne oraz tereny powojskowe – popoligonowe),
• obszar połoony na wschód od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Mikołajskie z terenami przyległymi wzdłu ulicy Rybackiej i Warszawskiej,
• obszar połoony na południe od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Brackie z terenami przyległymi;
− Obszary historycznych układów przemysłowych o wartociach kulturowych (rejon
ulicy Gazowej i Izerskiej – dawny ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP) i
terenów kolejowych.
2. Obszary zdegradowane wymagajce przekształce:
− obszar aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowymi) w rejonie ulicy
Młynarskiej i ulicy Rybackiej;
− obszar aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowej) w rejonie ulicy
Zgorzeleckiej i ul. Fabrycznej;
− obszar ródmiejski w rejonie Warszawskiej, Przemysłowej i Robotniczej;
− teren przemysłowy w rejonie ulicy Jeleniogórskiej i Bocznej;
− teren poprzemysłowy w rejonie ulicy Róanej;
− teren w rejonie ulicy Kopernika i Fabryczna – Osiedle;
− teren poprzemysłowy w rejonie ul. Stawowej;
− tereny zespołów garaowych.
3. Obszary zdegradowane wymagajce rekultywacji: obszary połoone w południowej czci
miasta, obejmujce tereny odkrywkowej działalnoci górniczej, prowadzonej na złoach
bazaltu „Józef” i „Ksiginki”.
Granice obszarów zdegradowanych okrelono na rysunku
zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.

studium

„Kierunki
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Podstaw wyznaczenia obszarów s nastpujce okolicznoci i zjawiska:
− niedostateczne lub bdce w zaniku funkcje gospodarcze;
− problemy społeczne – zjawiska wykazane w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Luba
– uchwała Nr XLII/317/2006 Rady Miasta Luba z dnia 31 stycznia 2006 r.;
− zły stan techniczny zabudowy, dekapitalizacja techniczna, liczne obiekty opuszczone i
nieuytkowane;
− niezagospodarowane przerwy / luki midzy budynkami;
− niewłaciwie standardy zabudowy mieszkaniowej;
− niewłaciwe uytkowanie budynków zabytkowych; niedostosowanie ich funkcji do
wartoci zabytkowych;
− niski poziom ładu przestrzennego i estetyki zagospodarowania;
− brak spójnej architektonicznie zabudowy;
− degradacja zabytkowych układów przestrzennych i ich wartoci urbanistycznych –
historycznej kompozycji urbanistycznej (zarówno wpisanych do rejestru zabytków, jak i
objtych strefami ochrony konserwatorskiej) – wynikajca głównie z podjtej po wojnie,
nie uwzgldniajcej historycznych uwarunkowa, odbudowie miasta i realizacji inwestycji
w zakresie usług, mieszkalnictwa i komunikacji w opozycji do pierwotnych wartoci
kulturowych; niedostosowanie charakteru zabudowy do wartoci architektonicznych i jej
skali;
− degradacja terenów wynikajca z prowadzonej działalnoci górniczej.
Powyej wyznaczone obszary powinny stanowi podstaw do podjcia procesu rehabilitacji
(rewitalizacji) i przekształce (z przebudow i rekonstrukcj obszarów na rzecz przywrócenia
historycznej kompozycji urbanistycznej lub ukształtowania nowej) oraz rekultywacji.
2.2.10 Granice terenów zamkni tych i ich stref ochronnych.
Granice terenów zamknitych stanowi:
− granice terenów kolejowych, okrelonych decyzj Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 marca 2014 r.,
− granice Orodka Szkole Specjalistycznych Stray Granicznej w Lubaniu.
Granice terenów zamknitych oznaczono na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
2.2.11 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zaleno ci od uwarunkowa
i potrzeb zagospodarowania wyst pujcego w gminie.
Nie wystpuj.

3. Wdroenie polityki przestrzennej i kierunki działa.

−
−

3.1 Obszary wymagajce rehabilitacji.
Wskazuje si obszary rehabilitacji (odnowy, w tym w procesie rewitalizacji):
Obszar Starego Miasta – Historycznego Centrum Miasta;
Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych, ukształtowany w okresie XIX w. i pocz.
XX w., w tym:
• obszar połoony na północ od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Zgorzeleckie z terenami przyległymi, w tym z terenami wzdłu ul. Łuyckiej i
Zawidowskiej,
• obszary wzgórza Kamienna Góra (obejmujcego tereny parku Kamienna Góra,
tereny rekreacyjne oraz tereny powojskowe – popoligonowe),
• obszar połoony na wschód od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Mikołajskie z terenami przyległymi wzdłu ulicy Rybackiej i Warszawskiej,

strona 131
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 131

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

obszar połoony na południe od Starego Miasta – obejmujcy dawne Przedmiecie
Brackie z terenami przyległymi;
Obszary historycznych układów przemysłowych o wartociach kulturowych (rejon ulicy
Gazowej i Izerskiej – dawne ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP) i terenów
kolejowych.

•
−

Działania obejmujce proces rewitalizacji mog dotyczy te innych obszarów i obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub ujtych w gminnej ewidencji zabytków, w tym:
− zespołów gospodarczych, budynków fabrycznych i pofabrycznych lub uytecznoci
publicznej,
− załoe zieleni,
− terenów kolejowych.
Granice obszarów zdegradowanych i rewitalizacji okrelono na rysunku „Kierunki
zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
3.2 Obszary wymagajce przekształce (przebudowy).
Przekształceniom i przebudowie mog zosta poddane wszelkie tereny zlokalizowane w
obszarze istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, które ze wzgldu na
połoenie w rejonach ródmiejskich i dobrze skomunikowanych oraz ze wzgldu na
nieefektywne wykorzystanie terenu i zły stan techniczny zabudowy, bd niezadowalajcy
stan zagospodarowania i utrat walorów kompozycji urbanistycznej (niski poziom ładu
przestrzennego), powinny stanowi miejsce wykreowania nowych układów przestrzennych
na rzecz nowych aktywnoci gospodarczych, technicznych i społecznych oraz spójnego
krajobrazu kulturowego miasta.
Działania te w pierwszej kolejnoci mog dotyczy:
− obszaru zwizanego z terenami aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowej) w
rejonie ulicy Młynarskiej i ulicy Rybackiej,
− obszaru zwizanego z terenami aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowej) w
rejonie ulicy Zgorzeleckiej i ul. Fabrycznej,
− obszaru ródmiejskiego w rejonie ulic: Warszawskiej, Przemysłowej i Robotniczej,
− terenu przemysłowego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej i Bocznej,
− terenu poprzemysłowego w rejonie ulicy Róanej,
− terenu w rejonie ulicy Kopernika i Fabrycznej,
− tereny poprzemysłowe w rejonie ulicy Stawowej,
− tereny zespołów garaowych.
3.3 Obszary wymagajce rekultywacji i remediacji.
Wyznacza si tereny odkrywkowej działalnoci górniczej, prowadzonej na złoach
bazaltu „Józef” i „Ksiginki” – zlokalizowane w południowej czci miasta jako obszar
rekultywacji.
Obszary remediacji nie wystpuj.
miejscowy plan
Obszary, na których miasto zamierza sporzdzi
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagajce zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele nierolne i niele ne.
W obszarze miasta obowizuj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
sporzdzone dla dotychczas wyznaczonych szeciu jednostek planistycznych, obejmujce:
− obszar osiedla mieszkaniowego przy ul. Głównej,
− obszar połoony w północno-zachodniej czci miasta,
− obszar połoony w zachodniej czci miasta,
− obszar połoony w ródmieciu miasta,
− obszar połoony w południowej czci miasta,
− obszar połoony wzdłu rzeki Kwisy.
Ustalenia w/w planów miejscowych obejmuj 92 % powierzchni miasta.
3.4
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Zgodnie z przyjtym wieloletnim programem sporzdzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, miasto zamierza sporzdzi:
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej czci miasta (obszar
nie objty planem miejscowym);
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta – obszaru
historycznego centrum miasta Luba (obszar nie objty planem miejscowym);
− miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wyodrbnionych obszarów (nie
obejmujcych całej dotychczasowej jednostki planistycznej, wyznaczonej do realizacji
polityki przestrzennej miasta) – sporzdzane w zalenoci od potrzeb – jako plany
uzupełniajce lub rewitalizacji, w szczególnoci zwizane z obszarami lokalizacji
wanych i pilnych wniosków inwestycyjnych z punktu widzenia na potrzeby rozwoju
miasta, dotyczce w szczególnoci infrastruktury technicznej, lokalizacji inwestycji celu
publicznego, działalnoci gospodarczej oraz terenów zwizanych z przebudow i
rewitalizacj obszarów zainwestowania miejskiego, w tym przebudowy przestrzeni
publicznych;
− miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (okrelonych jako pozostałe)
obejmujce całe jednostki planistyczne, wyznaczone dotychczas do realizacji polityki
przestrzennej miasta, obejmujce:
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w
ródmieciu miasta Luba;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w północnozachodniej czci miasta Luba;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w
zachodniej czci miasta Luba;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w
południowej czci miasta Luba;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego wzdłu rzeki
Kwisy.
Nie wystpuje potrzeba sporzdzenia planu miejscowego dla obszaru wymagajcego
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolne i nielene.
3.5. Obszary, dla których obowizkowe jest sporzdzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odr bnych, w
tym obszary wymagajce przeprowadzenia scale i podziału nieruchomo ci,
a take obszary przestrzeni publicznej.
Nie wyznacza si obszarów, dla których obowizkowe jest sporzdzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
W studium nie wyznacza si nowych obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 oraz lokalizacji urzdze wytwarzajcych energi z
odnawialnych ródeł energii o mocy przekraczajcej 100 kW, poza okrelonymi w
obowizujcych planach miejscowych.
Miasto nie okrela obszarów wymagajcych przeprowadzenia scale i podziału
nieruchomoci.
(Obecnie obowizuj na obszarze miasta plany miejscowe, w ustaleniach których znalazły
si postanowienia dotyczce lokalizacji urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych
ródeł energii o mocy przekraczajcej 100 kW oraz obiekty handlowe o powierzchni
sprzeday powyej 2000 m2 – okrelone postanowieniami niniejszego studium).
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4. Obszary oraz zasady ochrony rodowiska kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury.
4.1 Elementy dziedzictwa kulturowego wymagajcego ochrony.
Okrela si nastpujce elementy dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymagajce
ochrony:
− krajobraz kulturowy miasta;
− Zabytkowe układy przestrzenne miasta, obejmujce:
• Stare Miasto – Historyczne Centrum Miasta („orodek historyczny”);
• Obszar ródmiejskich układów urbanistycznych ukształtowanych na przełomie XIX i
XX w. oraz na pocztku XX w. (z zabudow zabytkow z XIX w. i pocztku XX w.) z
kulturowymi załoeniami zieleni;
• Park Kamienna Góra – krajobrazowe załoenie parkowe;
• Zespoły zabudowy mieszkaniowej (kolonie i osiedla) z pocztku XX w. o charakterze
modernistycznym – o wartociach architektonicznych i urbanistycznych (jednorodnie i
spójnie pod wzgldem architektonicznym ukształtowane), w rejonie ulic: Parkowej i
Polnej, Klasztornej, Esperantystów i Reja oraz Róanej i Wyspowej;
• Obszary historycznego układu przemysłowego i terenów kolejowych o wartociach
kulturowych (tereny kolejowe, dawny ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie
KSSEMP);
• Zabytkowe cmentarze przy ul. Wrocławskiej;
• Obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolna, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz kolonie mieszkaniowe z pocz. XX w. (przy
ul. Róanej i Wyspowej);
− Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
− Obiekty objte Gminn Ewidencj Zabytków;
− Stanowiska archeologiczne, w tym wpisane do rejestru zabytków.
Nie ustala si ochrony dóbr kultury współczesnej.
4.2 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Za niezbdne uznaje si podjcie ochrony najcenniejszych elementów dziedzictwa
kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego, nie tylko ze wzgldu na wymogi prawne,
ale równie na konieczno utrwalenia tosamoci i odrbnoci kulturowej miasta oraz
potrzeb wykształcenia jej widocznego kulturowego wizerunku jako podstawy korzystnych
okolicznoci sprzyjajcych realizacji celów rozwojowych, jak i warunków ycia mieszkaców.
Nieodłcznym elementem ochrony wikszoci obiektów zabytkowych winno by ich
przystosowanie do współczesnych form uytkowania i funkcji odpowiadajcych celom
rozwojowym przyjtych w dokumentach planistycznych. Dotyczy to szczególnie obszaru
Starego Miasta (wpisanego do rejestru zabytków) i obszaru ródmiejskiego.
Charakterystyczne cechy układów urbanistycznych, stanowice równie o odrbnoci
kulturowej i krajobraz kulturowy miasta, winny stanowi podstaw realizacji nowych
zespołów zabudowy.
W zwizku z powyszym, polityka przestrzenna w odniesieniu do wartociowych
historycznie obiektów i zespołów powinna polega na:
− zastosowaniu wszystkich przewidzianych ustaw opizp elementów polityki przestrzennej
do ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego – poprzez zastosowanie stref ochrony
konserwatorskiej, okrelenie w planach miejscowych zasad odbudowy i rekonstrukcji
obszarów o utraconych wartociach historycznej kompozycji urbanistycznej, wskazanie
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−
−
−

−
−

−

−

−
−
−

obszarów rewitalizacji, ustalenie i okrelenie w planach miejscowych zasad
zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy oraz ustalenie ochrony przed
zabudow;
bezwzgldnym zachowaniu, przywróceniu walorów architektoniczno-uytkowych oraz
właciwym kształtowaniu otoczenia i stosownym eksponowaniu zabytków;
przystosowanie zabytków do współczesnych potrzeb rozwojowych miasta i na właciwym
ich uyłkowaniu;
uzupełnienia układu zabudowy nowymi zespołami lub budynkami ukształtowanymi w
zakresie formy architektonicznej i gabarytów harmonijnie stosunku do zabudowy
historycznej i w zgodzie z walorami krajobrazowymi miasta;
przystosowania przestrzeni publicznych – do funkcji komercyjnych i społecznych
(rekreacyjnych i udostpniajcych walory kulturowe miasta);
wprowadzeniu instrumentów prawnej ochrony zabytków, w tym ustanowienie ochrony
zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
4.3 Instrumenty polityki przestrzennej wobec dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Podstawowymi instrumentami polityki bd:
ustalenia ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego – poprzez:
• ustalenie stref ochrony konserwatorskiej (A, B),
• ustanowienie stref ochrony krajobrazu kulturowego,
• ustalenie zasad ochrony zabytków ujtych w gminnej ewidencji zabytków,
• ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy – w obszarach
zabytkowych i niezabytkowych,
• ustalenie terenów wyłczonych z zabudowy,
• okrelenie przestrzenni publicznych i zasad ich zagospodarowania,
• okrelenie obszarów rewitalizacji oraz przekształce i przebudowy oraz rekonstrukcji
obszarów o utraconych wartociach historycznej kompozycji urbanistycznej,
uchwał w sprawie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urzdze reklamowych oraz ogrodze – podjtych na podstawie
art. 37a i 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
rejestr zabytków,
gminna ewidencja zabytków (GEZ),
program ochrony zbytków.

Wskazuje si dodatkowo na potrzeb uwzgldnienia polityki przestrzennej wobec
dziedzictwa kulturowego i zabytków w dokumentach strategicznych miasta (strategii rozwoju,
Planie Rozwoju Lokalnego lub wieloletnich planach inwestycyjnych) oraz w programach i
planach operacyjnych, dotyczcych:
− rewitalizacji, przekształce i przebudowy obszarów wskazanych w studium,
− kształtowania i urzdzania przestrzeni publicznej,
− aktywizacji usług, turystyki i działalnoci gospodarczej,
− miejskiej polityki architektonicznej.
Wskazuje si na potrzeb cigłej aktualizacji dotychczasowego rejestru zabytków przez
Wojewódzki Urzd Ochrony Zabytków, w szczególnoci obszarów zespołów zabudowy i ich
układów przestrzennych oraz aktualizacj zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych.
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4.4 Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego.
Wystpujce na obszarze miasta typy krajobrazów kulturowych oraz zasady polityki
przestrzennej okrela ponisze zestawienie:

Grupy krajobrazów:
Krajobraz kulturowy – krajobraz obszaru zurbanizowanego – miejskiego
Typ krajobrazu

Historyczne centrum
miasta – Stare
Miasto
(Krajobraz
zurbanizowany /
miejski – zabytkowy)
Krajobraz
ródmiejski z
załoeniami zieleni.
Krajobraz
zurbanizowany /
miejski (ródmiejski)
z zabytkowym z
załoeniem zielni
Park na Kamiennej
Górze

Krajobraz
zurbanizowany
zespołów
mieszkaniowych i
zieleni.

Elementy zagospodarowania
przestrzennego (charakterystyka
warunków przestrzennych, kulturowych i
przyrodniczych miasta) składajce si na
typ krajobrazu kulturowego – komponenty
krajobrazu kulturowego
− Historyczne Centrum Miasta – Stare
Miast – („orodek historyczny”) –
obszar wpisany do rejestru zabytków;

− Obszar
ródmiejskich
układów
urbanistycznych z przełomu XIX i
XX w. i z pocz. XX w. z kulturowymi
załoeniami zieleni („zabytkowy obszar
ródmiejski”),
w
tym
obszary
ródmiejskie z utraconymi wartociami
kompozycji
urbanistycznej,
obejmujce:
o zabudow współczesn przy ul.
Hutniczej i tereny poprzemysłowe
(rejon Warszawskiej i Robotniczej
oraz Izerskiej i Kociuszki),
o Obszary zabudowy usługowej i
usługowo-produkcyjnej – w rejonie
z
ul. Rybackiej
(zwizane
przedmieciem Mikołajskim i Starym
Lubaniem Półwie) – wymagajce
przekształce / przebudowy;
− Park na Kamiennej Górze;
− Załoenie sportu i rekreacji w dolinie
Kwisy;
wydzielone
obszary
− Waniejsze
zabudowy usługowej.
− Obszar osiedla mieszkaniowego na
północnym zboczu Kamiennej Góry,
wyznaczony osiami ulic: Polnej,
Parkowej, Gajowej (głównie z udziałem
zabudowy modernistycznej z pocztku
XX w);
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej
(kolnie / osiedla) –modernistyczne z
pocztku
XX
w.
(o
walorach
architektonicznych i urbanistycznych)
w
rejonie
ulic:
Klasztornej,
Esperantystów, Reja;
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej –
współczesne, w tym obszary rozwoju
przestrzennego
miasta
(Osiedle
Piastów,
ul. Brzozowa
–
ul. Wrocławska);
− Kulturowe układy zieleni, ogrody

Postulowane formy ochrony i
działania w zakresie polityki
przestrzennej na rzecz ochrony i
kształtowania krajobrazu
Strefy ochrony konserwatorskiej.
Strefy
ochrony
krajobrazu
kulturowego.
Ochrona i okrelenie zasad
ochrony zabytków (w tym GEZ)
ustaleniami planu miejscowego.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.
Obszar
rehabilitacji
i
przekształce (z przebudow i
rekonstrukcj obszarów na rzecz
przywrócenia
historycznej
kompozycji urbanistycznej lub
ukształtowania nowej).
Obszary przestrzeni publicznej.

Dla czci obszarów – Strefy
ochrony krajobrazu kulturowego i
strefy ochrony konserwatorskiej.
Ochrona i okrelenie zasad
ochrony zabytków (w tym GEZ)
ustaleniami planu miejscowego.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.
Zakaz zabudowy (ochrona przed
zabudow).
Moliwo wyznaczenia obszaru
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Krajobraz miejski
przedmie
(zurbanizowany) o
zwartych i
rozproszonych
układach zabudowy.

Krajobraz
przemysłowy.
Przemysłowy:
− historycznych
zespołów
zabudowy
przemysłowej,
− zespołów
zabudowy
przemysłowej z
przewag
obszarów
rozwojowych.

działkowe;
− Wydzielone
obszary
zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej.

rehabilitacji i przekształce (z
przebudow
i
rekonstrukcj
obszarów na rzecz przywrócenia
historycznej
kompozycji
urbanistycznej lub ukształtowania
nowej).

− Obszary
wielofunkcyjnego
zainwestowania
miejskiego
ukształtowane na bazie historycznych
układów
ruralistycznych
o
rozproszonych i zwartych układach
zabudowy (obejmujce d. wsie:
Uniegoszcz – Zakwisie, z dawnym zał.
folwarczno-pałacowym i parkiem przy
ul. Bocznej, Stary Luba, Ksiginki,
Stary Luba Półwie;
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej
(kolnie / osiedla) – modernistyczne z
XX
w.
(o
walorach
pocztku
architektonicznych i urbanistycznych)
w rejonie ulic: Wyspowej, Róanej;
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej –
współczesne, w tym zwizane z
rozwojem przestrzennym miasta;
− Zespoły
zabudowy
usługowej
i
usługowo-produkcyjnej;
− Tereny
infrastruktury
technicznej
miasta;
− Kulturowe układy zieleni (cmentarze,
parki, zespoły zadrzewie);
− Tereny
otwarte
–
struktury
przyrodnicze (łki w otoczeniu Kwisy,
tereny rolnicze, lasy).

Dla czci obszarów – Strefy
ochrony krajobrazu kulturowego i
strefy ochrony konserwatorskiej
(w
tym
obszar
cmentarzy,
historyczne układy ruralistyczne).

− Zespół
zabudowy
przemysłowej
(usługowo
–
produkcyjnej)
o
wartociach kulturowych / zabytkowych
(d. ZNTK – Warsztaty Kolejowe,
obecnie KSSEMP) – zlokalizowany w
rejonie ul. Gazowej;
− Obszary
produkcyjno-usługowe
i
usługowe przy ul. Papiea Jana Pawła
II i ul. Jeleniogórskiej (istniejce);
− Obszary
produkcyjno-usługowe
i
usługowe zwizane z rozwojem
przestrzennym miasta (rejon ulicy
ul. Papiea Jana Pawła II, zachodniej
obwodnicy miasta i ul. Zawidowskiej);

− Tereny infrastruktury technicznej
miasta.

Ochrona i okrelenie zasad
ochrony zabytków (w tym GEZ)
ustaleniami planu miejscowego.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.
Obszar
rehabilitacji
i
przekształce (z przebudow i
rekonstrukcj obszarów na rzecz
przywrócenia
historycznej
kompozycji urbanistycznej lub
ukształtowania nowej).
Zakaz zabudowy (ochrona przed
zabudow dla czci obszaru –
tereny zieleni, tereny otwarte).
Dla czci obszarów – Strefy
ochrony krajobrazu kulturowego i
strefy ochrony konserwatorskiej.
Ochrona i okrelenie zasad
ochrony zabytków (w tym GEZ)
ustaleniami planu miejscowego.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.
Obszar
rehabilitacji
i
przekształce (z przebudow i
rekonstrukcj obszarów na rzecz
przywrócenia
historycznej
kompozycji urbanistycznej lub
ukształtowania nowej).
Zakaz zabudowy (ochrona przed
zabudow).
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Krajobraz terenów
kolejowych - tereny
wzła kolejowego i
terenów linii
kolejowych.

− Obszary odkrywkowej działalnoci
górniczej (wydobywanie bazaltu ze
złoa „Józef” i „Ksiginki”) oraz
rekultywacji (Obszaru prowadzonej i
zakoczonej eksploatacji);

Obszar rehabilitacji / obszar
rekultywacji.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.
Zakaz zabudowy (ochrona przed
zabudow).

− Obszar kolejowy, w tym tereny o
wartociach kulturowych

Dla czci obszaru – Strefy
ochrony krajobrazu kulturowego i
strefy ochrony konserwatorskiej.
Zasady kształtowania krajobrazu
w planach miejscowych, w tym
zasady
i
parametry
zagospodarowania terenów i
kształtowania zabudowy.

Główne zasady kształtowania i ochrony krajobrazu okrel postanowienia zawarte
kierunkach zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególnoci w rozdziałach
okrelajcych:
− uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,
− cele polityki przestrzennej miasta Luba,
− kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta,
− obszary oraz zasady ochrony rodowiska kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury,
− obszar oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu.
Podstawowym narzdziem kształtowani krajobrazu i jego ochrony bd plany miejscowe
poprzez ustalenie głównie przeznacze terenów oraz zasad i parametrów zagospodarowania
terenów i kształtowania zabudowy.
Do istotnych z punktu widzenia stanu krajobrazu bd te ustalenia dotyczce:
− ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazów kulturowych
(zabytkowych),
− ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu,
− kształtowania przestrzeni publicznych,
− szczególnych warunków zagospodarowania, w tym zakazu zabudowy.
W rozwizaniach planistycznych w szczególnoci uwzgldni:
− ochron dominant architektonicznych i krajobrazowych oraz wgldów na sylwety miasta z
miejsc okrelonych przez dominanty krajobrazowe miasta,
− ochron terenów otwartych (z włczeniami terenów spod zabudowy) i realizacj systemu
przyrodniczego miasta,
− ochron zieleni,
− ochron zabytków,
− zachowanie cigłoci struktur przestrzennych w obszarach przeznaczonych pod
zabudow (kształtowanych według wymogów architektury, urbanistyki i zasad kompozycji
architektonicznej),
− zachowanie dotychczasowej skali przestrzennej zabudowy,
− zasad harmonijnego połczenia zabudowy istniejcej z zabudow now (w tym
zabudow uzupełniajc),
− kształtowanie zabudowy w nawizaniu do wartoci przestrzennych i architektonicznych
miasta (tradycji architektonicznej).
Dodatkowo wskazuje si, e w ramach realizacji polityki przestrzennej niezbdne jest
podjcie na rzecz ochrony i kształtowania krajobrazów (w szczególnoci wymagajcych
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ochrony konserwatorskiej) procesów rehabilitacji (rewitalizacji) i przekształce (z
przebudow i rekonstrukcj obszarów na rzecz przywrócenia ich historycznej kompozycji
urbanistycznej, rewitalizacji zieleni lub ukształtowania nowych struktur przestrzennych).
Dla terenów działalnoci górniczej niezbdne bdzie podjcie rekultywacji.
Układ typów krajobrazów zawiera załcznik graficzny:
Grupy i typy krajobrazów na obszarze miasta Luba.

4.5

−

−

−

Zasady
ustalenia
ochrony
zabytków
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego – poprzez ustalenie stref ochrony
konserwatorskiej.
Ustala si nastpujce strefy ochrony konserwatorskiej:
strefa ochrony konserwatorskiej dla obszaru Starego Miasta (Historycznego Centrum
Miasta – „orodka historycznego”) – jako strefa cisłej ochrony konserwatorskiej, z
rozbudowanymi rygorami i zasadami ochrony, okrelona dotychczas jako strefa A;
strefa ochrony konserwatorskiej dla ródmiejskich zabytkowych układów urbanistycznych
miasta (ródmiejskich układów urbanistycznych), ukształtowanych w okresie XIX w. i
pocztku XX w., łcznie z Parkiem na Kamiennej Górze – jako strefa ochrony
konserwatorskiej ze zrónicowanymi rygorami i zasadami ochrony, okrelona dotychczas
jako strefa B;
strefy ochrony konserwatorskiej (jako strefa B) dla obszarów zabytkowych cmentarzy
przy ul. Wrocławskiej;
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strefy ochrony krajobrazu kulturowego (dla obszarów o szczególnych wartociach
kulturowych nieobjtych strefami ochrony konserwatorskiej), w szczególnoci
obejmujce:
• Obszar w otoczeniu Parku na Kamiennej Górze, w zakresie którego wystpuj:
o zabudowa osiedli mieszkaniowych z pocztku XX w. oraz zabudowa
mieszkaniow z okresu midzywojennego (modernistyczna o wartociach
architektonicznych i urbanistycznych) przy ulicy Polnej, Parkowej i Gajowej,
o południowe i zachodnie zbocze Kamiennej Góry – z układem zieleni parkowej i
zieleni nieurzdzonej oraz zabudow w rejonie ulicy Chopina;
• Obszary zabudowy przemysłowej o wartociach kulturowych / zabytkowych (dawne
ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP) z terenami kolejowymi;
• Obszar ródmiejski (południowy) z obszarem poprzemysłowym w rejonie ulic
Warszawskiej i Robotniczej oraz Izerskiej i 7 Dywizji – z zachowanymi elementami
zabudowy mieszkaniowej ródmiejskiej w postaci zwartych układów zabudowy
czynszowej i usługowej);
• Obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolna, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz zespół zabudowy mieszkaniowej
zrealizowane w okresie midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn
wiatow), modernistyczny – w rejonie ulic: Wyspowej i Róanej;
• Obszar zwizany z zespołami zabudowy mieszkaniowej z okresu midzywojennego
(z pocztku XX w. – midzy I a II wojn wiatow), modernistyczne – w rejonie ulic
Esperantystów, Klasztornej i Reja i z załoeniem zieleni przy ul. Klasztornej.
Strefy jak wyej, wymagaj uszczegółowienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Jednoczenie dopuszcza si czci obszarów objtych stref ochrony krajobrazu
kulturowego ustanowienie w planach miejscowych strefy ochrony konserwatorskiej.
−

Granice stref ochrony konserwatorskiej i stref ochrony krajobrazu kulturowego okrelono na
rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
4.6 Zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków.
W zakresie zasad zagospodarowania i ogranicze obowizujcych w strefach
konserwatorskich naley uwzgldni
− zapewnienie ochrony zabytkowych struktur przestrzennych miasta wraz z istniejcymi
obiektami zabytkowymi, a take podjcie ich rewitalizacji, z działaniami obejmujcymi
rekonstrukcj lub przebudow historycznych zespołów urbanistycznych (w szczególnoci
układu Starego Miasta oraz obszarów ródmiejskich, ukształtowanych w okresie XIX w. i
pocztku XX w.);
− podjcie rewitalizacji zespołu zieleni na Kamiennej Górze i innych zespołów zieleni w
obszarze układów zabudowy zabytkowej;
− ochrona charakteru zabytkowej zabudowy i układów przestrzennych objtych stref
ochrony krajobrazu kulturowego;
− ochron i ekspozycj dominant architektonicznych i krajobrazowych;
− ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujtych w GEZ;
− utrzymanie i odtworzenie historycznych elementów zagospodarowania: elementów
przestrzenni publicznych, elementów rodowiska przyrodniczego, szpalerów drzew i alej
(promenad);
− eliminowanie w obiektach istniejcych funkcji kolidujcych z funkcjami obszaru i
adaptowanie tych obiektów na cele z nimi niesprzeczne;
− eliminowanie obiektów dysharmonijnie ukształtowanych;
− korygowanie formy architektonicznej obiektów dysharmonijnie ukształtowanych w
stosunku do otoczenia, w tym ich detalu i kolorystyki;
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−

wprowadzanie
nowej
zabudowy
dostosowanej
do
zabytkowych
wartoci
architektonicznych i urbanistycznych – uzupełniajcej i wicej w zharmonizowan
cało struktur architektoniczno-krajobrazow obszaru rozbudowywanego /
uzupełnianego now zabudow.

4.7 Zabytki archeologiczne.
Stanowiska archeologiczne i inne zabytki archeologiczne podlegaj ochronie na mocy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dla ochrony stanowisk archeologicznych ustala si stref ochrony archeologicznej.
Zasady ochrony zabytków archeologicznych i zasady postpowania w zwizku ze
zmian zagospodarowania terenów, pracami ziemnymi oraz budow obiektów budowlanych
w rejonie istniejcych stanowisk archeologicznych i w strefie ochrony archeologicznej, jak i
postpowania oraz prowadzenia ratowniczych bada archeologicznych w przypadku
odkrycia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych,
okrelaj przepisy odrbne.
Równie zasady prowadzenia nadzoru archeologicznego lub przeprowadzania bada
archeologicznych na obszarach stref ochrony konserwatorskiej oraz obszarach
wystpowania stanowisk archeologicznych, reguluj przepisy odrbne
Stanowiska archeologiczne oraz granic strefy ochrony archeologicznej okrelono na
rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
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5. Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.

−

−
−
−
−
−

5.1 Zasady ogólne.
Ustala si ochron komponentów rodowiska przyrody, w zakresie:
przyrody oywionej, w tym:
• zbiorowisk rolin oraz ich siedlisk, w tym rolinnoci łkowej i torowisk oraz
rolinnoci wodnej i szuwarowej, w tym cennych siedlisk przyrodniczych, okrelonych
w przepisach odrbnych jako potencjalnie siedliska chronione,
• zadrzewie i zakrzacze zlokalizowanych w obszarze całego miasta,
• lasów (ekosystemów lenych),
• chronionych gatunków flory (rolin i grzybów) i ich stanowisk,
• chronionych gatunków fauny (zwierzt) i ich stanowisk,
• zieleni urzdzonej i nieurzdzonej;
gruntów rolnych;
powierzchni ziemi, rzeby oraz udokumentowanych złó kopalin;
wód powierzchniowych;
wód podziemnych;
powietrza i klimatu akustycznego.

Ochrona w/w komponentów bdzie realizowana, poprzez:
− zachowanie ustalonej w studium struktury przestrzennej, jej zmian i okrelonych zasad jej
kształtowania – z uwzgldnieniem w szczególnoci granic docelowego rozwoju
zabudowy, ochrony terenów otwartych i kształtowania systemu przyrodniczego miasta;
− okrelenie terenów cennych przyrodniczo – zachowanie obszarów o najcenniejszych
wartociach przyrodniczych, poprzez ustalenie w dokumentach planistycznych ich
ochrony przed zabudow;
− wyznaczenie prawnych form ochrony przyrody – ustalonych w trybie przepisów
odrbnych;
− zachowanie obowizujcych – ustalonych w przepisach odrbnych – standardów jakoci
rodowiska;
− ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególnoci w
zakresie przeznacze terenów oraz wskaniki zagospodarowania terenów oraz ładu
przestrzennego;
− działa w zakresie budowy infrastruktury technicznej – której funkcjonowanie
nierozerwalnie powinno by zwizane z ochron powietrza, wód podziemnych,
powierzchni ziemi i gleb;
− wykorzystanie energii wytwarzanej z odnawialnych ródeł energii;
− rekultywacj, odnow i wzbogacenie przyrody na obszarach dotknitych degradacj;
− wdroenie programów rolno-rodowiskowych.
5.2 Obszary cenne przyrodniczo.
Ustala si obszary cenne przyrodniczo, tworzce cigły układ terenów – cigów
ekologicznych, zawierajce głównie cenne (wyróniajce si) siedliska przyrodnicze
(ekosystemy łkowe o znaczeniu ekologicznym) oraz lasy i zadrzewienia.
Obszary te obejmuj nastpujce tereny:
− obszar w dolinie Gozdnicy i jej cieków – w zachodniej i północnej czci miasta;
− tereny połoone wzdłu północnej granicy miasta;
− obszary w dolinie rzeki Kwisa;
− obszar w dolinie Siekierki;
− łki u podnóa Kamiennej Góry.
Obszary te stanowi równie stanowiska chronionych rolin i zwierzt.
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Układ terenów cennych przyrodniczo okrela rysunek „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo bdzie realizowana, poprzez:
− ustalenie w planach miejscowych stosownych przeznacze terenów, takich jak tereny
rolnicze, tereny zieleni nieurzdzonej i zadrzewie, łcznie z wprowadzeniem zakazów
zabudowy;
− realizacj ustale programów rolno-rodowiskowych, zmierzajcych do ochrony
naturalnych zbiorowisk rolin (biocenoz) lub do przywrócenia utraconych wartoci
przyrodniczych i naturalnego ukształtowania terenu;
− rekultywacj terenów zdegradowanych;
− utrzymanie dotychczasowych zadrzewie i ich uzupełnienie przy zachowaniu przepisów
odrbnych;
− prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami lenictwa zrównowaonego;
− okrelenie obszarów zagroenia powodziowego (zasigu powodzi) i denie do
właciwego ich zagospodarowania, łcznie z likwidacj zabudowy;
− działania zwizane z porzdkowaniem i umacnianiem brzegów cieków, z
wprowadzeniem naturalnego przebiegu cieku i naturalnej jego obudowy biologicznej.
Uytkowanie tych terenów ustalone w planach miejscowych powinno obejmowa:
− tereny rolnicze (R),
− tereny zieleni nieurzdzinej (ZE / ZN / Z) – mogce pozosta w uytkowaniu rolniczym
lub jako zadrzewienia i zakrzaczenia (nie bdce lasem),
− tereny zieleni urzdzonej (ZP).
5.3 Obszary i obiekty przyrody, chronione na podstawie przepisów odr bnych
(ustawy o ochronie przyrody).
Na obszarze miasta wystpuj nastpujce obszary i obiekty chronione na podstawie
przepisów odrbnych:
− utworzony Uchwał Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta Luba z dnia 30 marca 2005 r.
uytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy”,
− pomniki przyrody oywionej i nieoywionej,
− zwierzta objte ochron gatunkow,
− roliny i grzyby objte ochron gatunkow.
Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000,
oznaczono:
− Granice uytku ekologicznego „Dolina Gozdnicy”,
− Pomniki przyrody oywionej (drzewa),
− Pomnik przyrody nieoywionej (odsłonicie geologiczne skały bazaltowej),
− Stanowiska chronionych gatunków florystycznych,
− Stanowiska chronionych gatunków faunistycznych.
Zasady zagospodarowania terenu objtego uytkiem ekologicznym „Dolina Gozdnicy”,
okrela uchwała Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta Luba z dnia 30.03.2005 r., pozostałych
elementów przepisy odrbne.
5.4 Przestrzenny system przyrodniczy miasta.
Obszary cenne przyrodniczo łcznie z terenami rolniczymi i lasami oraz terenami zieleni
urzdzonej (Park na Kamiennej Górze, parki i skwery zwizane z układem urbanistycznym
miasta, tereny sportu i rekreacji, cmentarze ), tworzy bd system przyrodniczy miasta.
System bd uzupełnia:
− Ogrody działkowe,
− Ziele towarzyszca zabudowie (ogrody, zielece),
− Aleje i szpalery drzew przy cigach komunikacyjnych,
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− Tereny zrekultywowane.
Za niezbdne działania majce na celu zapewnienie ochrony istniejcych wartoci oraz ich
utrwalenia, na rzecz poprawy warunków ycia mieszkaców, uznaje si:
− wykształcenie cigów przyrodniczych i zapewnienie powiza midzy istniejcymi
zespołami zieleni,
− przekształcenie niezabudowanych, wolnych terenów w wartociowe zespoły zieleni, z
moliwoci wprowadzenia funkcji rekreacyjnych i sportowych,
− rewitalizacj (odnow) parku na Kamiennej Górze,
− rekultywacj i rewitalizacj terenów powojskowych – popoligonowych,
− przekształcenie dolin rzeki Kwisa i innych cieków pod funkcje przyrodotwórcze i właciwe
dla obszaru szczególnego zagroenia powodzi – głównie z przeznaczeniem pod tereny
rolnicze lub zieleni nieurzdzonej,
− wykształcenie cigów przyrodniczych i zapewnienie powiza midzy istniejcymi
zespołami zieleni,
− przekształcenie niezabudowanych, wolnych terenów w wartociowe zespoły zieleni, z
moliwoci wprowadzenia funkcji rekreacyjnych i sportowych,
− zapewnienie stałego monitorowania stanu rodowiska przyrodniczego oraz warunków do
ich pielgnacji i ochrony.
5.5 Tereny zieleni urzdzonej, w tym zieleni o warto ci kulturowej.
Ustala si adaptacj istniejcych i tworzenie nowych terenów zieleni urzdzonej, a w
szczególnoci parków, skwerów oraz zieleni zwizanej z funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych i obiektów usługowych (w tym zaliczanych do inwestycje celu publicznego).
Istniejcy układ zieleni urzdzonej tworz nastpujce parki i skwery:
− na Kamiennej Górze,
− przy Alei Kombatantów,
− nad Siekierk i Podwalu,
− przy ul. Lwóweckiej,
− przy ul. Wojska Polskiego,
− na placu Lompy,
− przy ul. Zgorzeleckiej i Kopernika.
System uzupełniaj:
− cmentarze,
− skwery, w tym skwer przy ul. Łuyckiej i Staszica, w miejscu zlikwidowanych ogrodów
działkowych,
− place zabaw: przy ul. Parkowej i Skalniczej,
− stadion miejski przy ul. Ludowej,
− stadion kartingowy przy ul. Działkowej,
− tereny zieleni towarzyszcej i nieurzdzonej – zwizane z zabudow.
Istniejce parki i skwery i załoenia zieleni wymagaj fachowej pielgnacji i konserwacji oraz
rewitalizacji, przebudowy i rekompozycji (parki zdegradowane, o zniszczonym starym
drzewostanie z niewłaciwymi nasadzeniami).
Wskazuje si równie na potrzeb ukształtowania załoe – łczcych walory przyrodnicze i
kulturowe z funkcjami sportowo-relacyjnymi i wypoczynkowymi oraz edukacyjnorekreacyjnymi.
Parki i skwery powinny wchodzi w skład obszarów przestrzenni publicznych miasta.
5.6 Ochrona uzdrowisk.
Na terenie miasta uzdrowiska nie wystpuj.
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5.7 Obszary szczególnego zagroenia przed powodzi oraz obszary osuwania si
mas ziemnych.
Na rysunku studium uwzgldniono, wynikajce z opracowanych w trybie art. 88f ust. 4
pkt 5 Map Zagroenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego dla rzeki Kwisy:
− obszary szczególnego zagroenia powodzi obejmujce obszary, na których
prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1),
− obszary szczególnego zagroenia powodzi obejmujce obszary, na których
prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10).
W granicach obszaru szczególnego zagroenia obowizuj przepisy odrbne, w tym
zakazy wynikajce wprost z ustawy Prawo wodne. Dla tego obszaru ustala si zakaz
lokalizacji nowej zabudowy.
Zasady lokalizacji zabudowy na terenach historycznego zainwestowania miejskiego,
objtych obszarami szczególnego zagroenia (terenami powodziowymi) okrela rozdział
2.2.2.
Dodatkowo oznaczono granice obszarów, na których prawdopodobiestwo
wystpowania powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2).
Dla rzeki Siekierki nie zostały okrelone tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne.
Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000,
oznaczono orientacyjne granice zalewów na podstawie zasigów dotychczasowych powodzi.
Celem ograniczenia negatywnych skutków powodzi, niezalenie od zarzdzania
ryzykiem powodziowym i wykluczenia nowych inwestycji w obszarze szczególnego
zagroenia powodzi rzeki Kwisy, naley przewidzie modernizacj i rozbudow wałów
przeciwpowodziowych w rejonie ulicy Mostowej (teren Z1) oraz w południowej czci
Ksiginek (tereny Z1 i MU4).
Na terenie miasta nie wystpuj zarejestrowane tereny osuwania si mas ziemnych.
5.8 Obszary, dla których wyznacza si w złou kopaliny filar ochronny.
Nie wystpuj obszary wymagajce wyznaczenia filaru ochronnego.
5.9 Tereny górnicze i obszary górnicze. Złoa kopalin.
Na obszarze miasta utworzono:
− teren górniczy „Ksiginki – Północ I” i obszar górniczy „Ksiginki – Północ I” – dla złoa
bazaltu Ksiginki Północ (ID 9479);
− teren górniczy „Ksiginki I – Zarba” i obszar górnicy „Ksiginki – Zarba – dla złoa
bazaltu Ksiginki I oraz złoa Ksiginki i Józef (ID 9498).
W rejonie złoa bazaltu Ksiginki I wystpuj nastpujce złoa:
− złoe bazaltu „Ksiginki” (ID 857) i złoa „Józef” (ID 826).
Granice złó kopalin oraz terenów i obszarów górniczych oznaczono na rysunku
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
Na terenie miasta nie wystpuj udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku wgla.
5.10 Ochrona krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.
Uwzgldniajc uwarunkowania kulturowe i rodowiskowe w obszarze miasta
zidentyfikowano dwie grupy krajobrazów.
Podstawow grup stanowi krajobraz kulturowy obszaru zurbanizowanego / miejskiego,
którego zasady ochrony i kształtowania okrelono w rozdziale 4 kierunków.
Drug grup krajobrazu – wystpujc głównie w obszarach peryferyjnych miasta – jest
krajobraz przyrodniczy.
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Podstawowe zasady kształtowania i ochrony krajobrazu
przyrodniczego miasta okrela ponisze zestawienie:

zidentyfikowanych

typów

Grupy krajobrazów:
Krajobraz przyrodniczy
Typ krajobrazu

Elementy zagospodarowania
przestrzennego (charakterystyka
warunków przestrzennych,
kulturowych i przyrodniczych
miasta) składajce si na typ
krajobrazu kulturowego

Postulowane formy ochrony i działania
w zakresie polityki przestrzennej
(ochrony i kształtowania)

Dolina Gozdnicy –
cennych
przyrodniczo
ekosystemów

− Obszary cenne przyrodniczo –
ziele obszarów objtych
ochrona przyrody.
− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ogrody działkowe.

Ochrona poprzez ustanowienie uytku
ekologiczne, zakaz zabudowy.
ochrony
w
planach
Okrelenie
miejscowych
/
ustalenie
zasad
zagospodarowania terenów w planach
miejscowych.

Dolina Kwisy –
cz północna –
krajobraz terenów
zalewowych

− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.

Zakaz zabudowy.
ochrony
w
planach
Okrelenie
miejscowych
/
ustalenie
zasad
zagospodarowania terenów w planach
miejscowych.

Północne obrzea
miasta – krajobraz
rolniczy – dolina
cieku Łazek

− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.

Zakaz zabudowy
Okrelenie
ochrony
w
planach
miejscowych
/
ustalenie
zasad
zagospodarowania terenów w planach
miejscowych.

Południowe
obrzea miasta –
krajobraz rolniczy

− Pola uprawne, łki i pastwiska.
− Ziele nieurzdzona.
− Lasy.

Zakaz zabudowy
Okrelenie
ochrony
w
planach
miejscowych
/
ustalenie
zasad
zagospodarowania terenów w planach
miejscowych.

Dla zidentyfikowanych krajobrazów przyrodniczych (w rozdziale 3.4) zwizanych z
niezabudowanymi – połoonymi głównie na obrzeach miasta – obszarami przyrodniczymi
oraz rolniczymi i lenymi, zasady ochrony okrelone bd w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, w tym głównie poprzez:
− utrzymanie granic docelowego rozwoju zabudowy (układu osadniczego),
− ochrony terenów otwartych i kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w
szczególnoci lasów (ochrona przed zabudow),
− wyznaczenie przeznacze terenów obejmujcych: tereny rolnicze (R), tereny lasów (ZL),
tereny zieleni (Z), tereny ogrodów działkowych (ZD), tereny sportu i rekreacji (US),
− dla obszaru doliny Gozdnicy – obszaru cennych siedlisk przyrodniczych, utrzymanie
dotychczasowej formy ochrony jako uytku ekologicznego „Dolina Gozdnicy” oraz
powikszenie jego terytorialnego zakresu obszarowego,
− wprowadzenie zasad ochrony przed powodzi,
− ochrona przyrodniczego zagospodarowania dolin rzecznych i cieków,
− stopniowe w miar moliwoci eliminowanie obiektów dysharmonijnych – infrastruktury
technicznej.
Dopuszcza si równie wprowadzenie dla innych obszarów prawnych form ochrony przyrody
w obszarze terenów otwartych – niezabudowanych.
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Dodatkowo okrela si nastpujce zasady dla dominujcego w obszarze miasta
krajobrazu kulturowego – zurbanizowanego o wartociach kulturowych, których realizacja
zwizana jest ze sposobem zagospodarowania, obszarów zarówno wchodzcych w skład
obszarów zurbanizowanych, jak i przyrodniczych:
− utrzymanie dominant (budynków zabytkowych) oraz architektonicznych cech zabudowy,
odnoszcych si w szczególnoci do ukształtowania bryły i jej skali oraz dachu i jego
pokrycia;
− zachowanie panoram krajobrazowych (widoków) układów przestrzennych – szczególnie
w obszarze ródmiejskim, w zakresie nawarstwiajcych si elementów układu
przestrzennego (brył budynków i ich elewacji), zieleni oraz niezabudowanego przedpola
widokowego;
− ochron zieleni oraz realizacj jej nowych układów w otoczeniu terenów przemysłowych;
− korygowania obiektów dysharmonijnych w krajobrazie lub osłanianie ich zieleni;
− wprowadzania nowych elementów kompozycyjnych wicych w cało struktur
architektoniczno-krajobrazow i otoczenia przyrodniczego zespołów zabudowy;
− dla obszarów zdegradowanych podjcie działa zwizanych z przebudow i rehabilitacj
terenów oraz z rewitalizacj;
− rekultywacj terenów górniczych i poprzemysłowych;
− wprowadzenie zasad ochrony przed powodzi;
− ochrona przyrodniczego zagospodarowania doliny rzeki Kwisa i potoku Siekierka.
Jednoczenie ustala si, e ochrona krajobrazu kulturowego realizowane bdzie poprzez
ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej, w tym w szczególnoci poprzez strefy ochrony
krajobrazu kulturowego oraz ustalenia zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy w
planach miejscowych.
Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zawarte w rozdziale 4,
stanowi jednoczenie uzupełnienie ustale w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.
W okresie opracowania zmiany studium, audytu krajobrazowego lub wynikajcych z
niego wniosków, nie udostpniono z uwagi na dotychczasowy brak takiego dokumentu.
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6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji.
6.1 Układ drogowy.
Celem realizacji celów rozwojowych miasta przyjmuje si nastpujce zasady
przebudowy i rozbudowy układu drogowego na obszarze miasta:
− podstaw funkcjonowania oraz jego rozbudowy i modernizacji bdzie dotychczasowy
układ drogowy miasta – wykształcony w procesie historycznego rozwoju miasta;
− utrzymany zostanie dotychczasowy przebieg dróg: drogi krajowej, dróg wojewódzkich i
powiatowych;
− w niezbdnym zakresie podjta zostanie przebudowa i modernizacja dróg, celem ich
przystosowania do wymaga funkcjonalno-technicznych, uytkowych i ochrony
rodowiska (w tym na rzecz ograniczenia uciliwoci dróg w strefach zamieszkiwania i
w strefie ródmiejskiej);
− rozbudowa układu drogowego bdzie obejmowa:
• budow zachodniego obejcia Lubania (nazywan te obwodnic zachodni miasta) o
parametrach drogi klasy głównej – G 1/2, łczcej drog wojewódzk nr 357 z drog
krajowa nr 30 (jako obejcie w cigu drogi nr 357 wskazane w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego, Perspektywa 2020,
przyjtego uchwał Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnolskiego z dnia 27
marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014 r. poz.
2448);
• budow dróg obsługujcych tereny rozwoju przestrzennego miasta (poza terenami
wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej) – przeznaczone pod tereny
produkcyjno-usługowe, zlokalizowane w otoczeniu projektowanej obwodnicy
zachodniej (po stronie zachodniej miasta),
• budow dróg obsługujcych tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
lub produkcyjno-usługowej w północnej, zachodniej i południowej czci miasta.
W zakresie wytycznych do planów miejscowych, w stosunku do układu drogowego,
przyjmuje nastpujce postanowienia:
− okrela si nastpujce klasy techniczne dróg:
• drogi krajowej nr 30 – droga główna ruch przyspieszonego (GP 1/2 lub GP 2/2),
• dróg wojewódzkich (DW296, DW357, DW393) – drogi klasy głównej (G 1/2); dla drogi
DW357 (po wybudowaniu dla niej obejcia zachodniego pomidzy pocztkiem i
kocem obejcia – w obszarze ródmiejskim) oraz dla drogi DW393, opuszcza si
obnienie klasy drogi głównej G 1/2 na klas zbiorcz Z 1/2,
• dróg powiatowych (2422D, 2331D, 2273D, 2430D, 2431D, 2432D, 2433D, 2434D) –
drogi klasy zbiorczej (Z 1/2), z dopuszczeniem klasy drogi lokalnej (L 1/2),
• dróg gminnych – drogi klasy zbiorczej (Z 1/2), drogi klasy lokalnej (L 1/2) i drogi klasy
dojazdowej (D 1/2); dla czci dróg dopuszcza si równie drogi pieszo-jedne oraz
drogi wewntrzne (KDW);
− przy przebudowie i odbudowie dróg (w tym w szczególnoci dróg wojewódzkich: DW296,
DW357, DW393) dopuszcza si utrzymanie dotychczasowych szerokoci pasa
drogowego (zgodnie ze stanem własnoci); dla nowych odcinków dróg publicznych
minimaln szeroko pasów drogowych (projektowanych) oraz wymagane lub
dopuszczone elementy przekroju drogowego, okrelaj przepisy odrbne;
− obsług komunikacyjn nowych terenów przyległych do dróg wojewódzkich realizowa
poprzez wyznaczone w planach miejscowych skrzyowania, zjazdy oraz drogi
wewntrzne podłczone do dróg wojewódzkich,
− w obszarze zabudowanym stosowa przekroje uliczne;
− przy przebudowie dróg w miejscach objtych ochron konserwatork oraz w miejscach o
uwarunkowaniach przestrzennych uniemoliwiajcych zachowanie obowizujcych
warunków technicznych okrelonych w przepisach odrbnych (w szczególnoci w
osiedlach mieszkaniowych i w strefie ródmiejskiej objtych strefami ochrony
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−

−

konserwatorskiej), dopuszcza si jezdnie jednopasowe dróg publicznych oraz drogi
pieszo-jezdne i drogi wewntrzne;
obsług terenów rozwoju przestrzennego realizowa głównie drogami klasy lokalnej
(L 1/2), dojazdowej (D 1/2, D 1/1) oraz drogami wewntrznymi – powizanymi z układem
dróg klasy GP, G i Z (w tym z drog krajow i drogami wojewódzkimi) poprzez
skrzyowania; dopuszcza si obsług działek budowlanych obiektami infrastruktury
drogowej (drogami pieszo-jezdnymi, dojazdami, cigami i placami pieszymi)
dopuszczonymi przepisami odrbnymi (w tym Prawa budowlanego) do obsługi zabudowy
– o szerokociach zapewniajcych dojazd samochodów gospodarczych i
uprzywilejowanych oraz spełniajcych wymogi ochrony przeciwpoarowej;
w rozwizaniach planistycznych dotyczcych powiza układu komunikacyjnego oraz
zasad budowy i przebudowy dróg zachowa warunki wynikajce w przepisów odrbnych.

Projektowane zachodnie obejcie Lubania – obwodnica zachodnia (w cigu drogi
DW357) jako droga klasy G 1/2 nie stanowi inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym (o znaczeniu wojewódzkim i krajowym), nie została bowiem uwzgldniona w
spisie zada rzdowych oraz samorzdu województwa.
W ustaleniach studium droga (obejcie / obwodnica zachodnia) okrelona została jako
„rezerwa terenu” dla drogi klasy głównej – G 1/2 (oznaczona symbolem: KD G1/2 – rezerwa
terenu) i stanowi przebieg orientacyjny.
Przebieg w/w obejcia (obwodnicy) wyznacza okrelona w miejscowych planach droga
klasy zbiorczej Z 1/2 (w mpzp rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubania – uchwała
Nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Luba dnia 30.08.2016 r. oraz w mpzp obszaru połoonego
w zachodniej czci miasta Luba – uchwała Nr XXXVIII/285/2005 Rady Miasta Luba dnia
27.09.2005 r.).
Dla obwodnicy / zachodniego obejcia Lubania jako drogi G 1/2 obowizuj nastpujce
ustalenia:
− przebieg drogi okrela Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnolskiego – Perspektywa 2020,
− szeroko pasa rezerwy terenowej – 35 m,
− linie zabudowy – 20 m (okrelone w planie miejscowym),
− obwodnica / obejcie nie moe pełni obsługi terenów przyległych,
− uytkowanie terenu – do czasu realizacji obwodnicy / obejcia – jak dotychczas, z
zakazem zabudowy uniemoliwiajcej budow obejcia.
Biorc pod uwag funkcje zachodniego obejcia Lubania (obwodnicy zachodniej miasta)
w układzie komunikacyjnym miasta Lubania, wskazuje si na potrzeb złoenia wniosków do
właciwych organów (wojewody, zarzdu województwa), celem włczenia drogi do
programów zawierajcych zadania inwestycyjne celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym.
W przypadku ujcia drogi w programach słucych realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym (zada rzdowych lub samorzdu województwa) jako drogi
klasy głównej – G 1/2.
Podstawowe elementy układu drogowego okrelono na rysunku „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego miasta Luba” w skali 1:5000.
W zakresie realizacji postanowie studium dopuszcza si w planach miejscowych:
− zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przebiegu dróg (ulic)
i szerokoci ich pasów drogowych (granice terenów wówczas dostosowa do
zmienionego przebiegu drogi);
− zmian klasy dróg (ulic) na wniosek zarzdcy drogi, w tym obnienie ich klasy zarówno
na ustalonych przez zarzdców odcinkach dróg, jak i na całych w obszarze miasta ich
przebiegach.
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6.2 System obsługi transportu zbiorowego.
Utrzymany zostanie system transportu zbiorowego, zarówno w zakresie obsługi
regionalnej i lokalnej – w obrbie miasta (5 linii).
6.3 Komunikacja kolejowa.
Istniejce linie kolejowe z wzłem kolejowym stanowi bd element struktury
przestrzennej miasta oraz systemu transportowego zwizanego z funkcjonowaniem miasta i
jego otoczenia, zarówno w zakresie przewozu osób, jak i obsługi działalnoci gospodarczej.
Podejmowane działania modernizacyjne i odtworzeniowe (rehabilitacyjne) terenów
kolejowych naley uwzgldni w postanowieniach planów miejscowych.
Wskazuje si na potrzeb rozszerzenie funkcji dworca kolejowego poza dotychczasow
funkcj obsługi podrónych, w tym pod funkcje społeczne oraz usługowe.
6.4 Zadania słuce realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Na terenie obszaru objtym studium nie wystpuj szczegółowe zadania dla realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
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7. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.
7.1 Zaopatrzenie w wod .
Zakłada si utrzymanie i rozbudow istniejcego systemu zaopatrzenia miasta w wod,
obejmujcego:
 ujcie wód podziemnych zlokalizowane na terenie wsi Pisarzowice (pobór wody na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego – decyzja R .6341.43.2014 z dnia 12.12.2014 r. w iloci
Q r. d = 7000 m3/d.);
 zakład uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza i ze zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym na
Kamiennej Górze;
 sieci magistralne (tranzytowe) i rozdzielcze.
Ustala si dalsz rozbudow sieci na terenach rozwoju przestrzennego i na terenach
poddanych rewitalizacji oraz przebudowie.
W planach miejscowych wymagane jest uwzgldnienie przebiegów rurocigów tranzytowych
i zapewnienie im odpowiednich stref kontrolowanych, zgodnie z potrzebami eksploatacyjnymi
i wymogami technicznymi, a szczególnoci – w miar moliwoci – zwizanie ich przebiegu z
pasami zieleni.
7.2 Kanalizacja.
Zakłada si obsług miasta istniejcym systemem kanalizacyjnym, funkcjonujcym w
oparciu o istniejc oczyszczalni cieków o przepustowoci 6500 m3 / d.
Ustala si dalsz rozbudow sieci kanalizacyjnych na terenach rozwoju przestrzennego oraz
w obszarach nie objtych funkcjonujcym systemem kanalizacyjnym (w rejonie
Uniegoszczy).
7.3 Gospodarka odpadami.
Obsługa miasta w zakresie gospodarki odpadami realizowana bdzie w oparciu o
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łuyckich (obejmujce Regionaln Instalacj
Przetwarzania Odpadów Komunalnych), zlokalizowane przy ul. Bazaltowej 1.
Zasady zbierania, gromadzenia i przetwarzania realizowane bd w oparciu o przepisy
odrbne.
Zgodnie z przyjtym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnolskiego (WPGO 2016) – uchwał Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa
Dolnolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. – na terenie miasta zaplanowano nastpujce
inwestycje zwizane z gospodark odpadami komunalnymi:
− w zakresie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów:
Modernizacj i rozbudow sortowni z instalacj do mechaniczno – rcznego
przetwarzania odpadów selektywnie zebranych w ramach projektu pn. „Rozbudowa
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastruktur
podstawow instalacji do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o
niezbdn infrastruktur towarzyszc na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji
zagospodarowania odpadów” polegajca na rozbudowie obiektu hali technicznej i
montaem linii do sortowania mechaniczno-rcznego odpadów selektywnie zebranych
oraz rozbudowa niezbdnej infrastruktury towarzyszcej na potrzeby obsługi
rozbudowywanych instalacji wraz z zakupem niezbdnych pojazdów, urzdze i
wyposaenia;
− w zakresie instalacji do przetworzenia odpadów zielonych: Modernizacja instalacji do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w ramach
projektu j.w.;
− w zakresie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych: Modernizacja istniejcego MBP poprzez rozbudow punktu
przyjcia zmieszanych odpadów komunalnych w ramach projektu j.w.
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7.4 Gospodarka cieplna.
Przyjmuje si dalsz rozbudow i modernizacj systemu dostarczania ciepła przez
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z wykorzystaniem ródeł ciepła,
obejmujcych:
− kotłowni – Piast (ul. Kazimierza Wielkiego) – o mocy około 24,5 MW,
− kotłownie – ródmiecie (ul. Towarowa) – o mocy około 8 MW,
− kotłowni lokaln przy ul. Kolejowej,
− kotłowni lokaln przy ul. Kociuszki,
− kotłowni lokaln przy ul. Mickiewicza 6,
− kotłowni lokaln przy ul. Mickiewicza 1,
− kotłowni lokaln przy ul. Rzemielniczej.
Działania zwizane z modernizacja i rozbudow systemu bd obejmowa przebudow sieci
ciepłowniczych i wzłów cieplnych.
Istniejca kotłownia przy ul. Torowej (wyłczona z eksploatacji) stanowi bdzie awaryjne
ródło ciepła dla miasta.
7.5 Zaopatrzenie w energi elektryczn – elektroenergetyka.
Utrzymany zostanie system dostawy energii elektrycznej przedsibiorstwa z Turon
Dystrybucja S.A., funkcjonujcy w oparciu o nastpujce elementy:
− linii elektroenergetycznych 110 kV, linie 20 kV oraz 0,4 kV – napowietrzne i kablowe,
− stacji elektroenergetycznej GPZ (110/20 kV),
− stacje transformatorowe 20/0,4 kV.
Rozbudowa systemu uwzgldnia bdzie zmiany w zagospodarowaniu w obrbie
obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz rozwój miasta w zakresie nowych
struktur przestrzennych produkcyjno-usługowych i mieszkaniowych, po stronie zachodniej i
północnej miasta.
7.6 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe.
Na terenie miasta znajduj si nastpujce linie przesyłowe:
− 400 kV relacji Mikułowa – Czarna w raz z pasem technologicznym o szerokoci 100 m
(po 50 m od osi linii w obu kierunkach),
− 2x200 kV relacji Mikułowa – wiebodzice w raz z pasem technologicznym o szerokoci
70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach).
Dla terenów znajdujcych si w pasie technologicznym obowizuj ograniczenia w ich
uytkowaniu i zagospodarowaniu.
Dopuszcza si odbudow, rozbudow i przebudow istniejcych linii 400 kV i 2x220 kV
oraz budow nowych linii 2x400 kV w miejscu istniejcych (z zachowaniem pasów
technologicznych okrelonych na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego
miasta Luba” w skali 1:5000.
Realizacja inwestycji po trasie istniejcych linii nie wyłcza moliwoci rozmieszczenia
słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzdze niezbdnych
do korzystania z linii w innych ni dotychczasowe miejscach.
Nowe wybudowane linie podlegaj modernizacji (remontom) i przebudowie.
7.7 Zaopatrzenie w gaz.
Utrzymany zostanie system dostawy gazu z przedsibiorstwa Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. – Zakład w Zgorzelcu, funkcjonujcy w oparciu o nastpujce
elementy:
− sieci rozdzielcze – gazocigi niskiego i redniego cinienia;
− przyłcza.
Rozbudowa systemu uwzgldnia bdzie zmiany w zagospodarowaniu w obrbie obecnej
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz rozwój miasta w zakresie nowych struktur
przestrzennych produkcyjno-usługowych i mieszkaniowych, po stronie zachodniej i północnej
miasta.
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7.8 Sieci gazowe przesyłowe.
Na terenie miasta bd funkcjonowa nastpujce gazocigi przesyłowe:
− gazocig wysokiego cinienia Jeleniów – Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa wraz ze
stref kontrolowan o szerokoci 8 m (po 4 m od osi gazocigu w obu kierunkach);
− gazocigi podwyszonego redniego cinienia Jeleniów – Dziwiszów DN 250 1,6 MPa
wraz stref kontrolowan o szerokoci 40 m (po 20 m od osi gazocigu w obu
kierunkach) i gazocig DN 150 MOP 8,4MPa (do stacji gazowej Luba 1 Wrocławska)
wraz stref kontrolowan o szerokoci 8 m (po 4 m od osi gazocigu w obu kierunkach);
− stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I0 Luba 1 Wrocławska.
W ramach zadania „Budowa gazocigu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastruktur
niezbdn do jego obsługi na terenie województwa dolnolskiego” wpisanego na list
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata
2007-2013 oraz do wykazu Inwestycji Towarzyszcych Inwestycjom w Zakresie Terminalu
Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w winoujciu, przewiduje si gazocigi
wysokiego cinienia:
− DN 150 MOP 8,4MPa na odcinku Luba ul. Wrocławska – gazocig w/c Jeleniów –
Dziwiszów, DN 500 MOP 8,4MPa (w realizacji);
− DN 150 MOP 8,4MPa na odcinku Luba ul. Zawidowska – gazocig w/c Jeleniów –
Dziwiszów, DN 500 MOP 8,4MPa (nie podjto realizacji zadania i nie okrelono jego
przebiegu).
W strefach kontrolowanych gazocigów ustala si zakaz zagospodarowania nie
zapewniajcego bezpieczestwa, dostpnoci, trwałoci i prawidłowej eksploatacji
gazocigów oraz lokalizacji zabudowy niespełniajcej warunków okrelonych w przepisach
odrbnych dotyczcych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i
ich usytuowanie.
Dopuszcza si odbudow, rozbudow i przebudow istniejcych sieci gazowych –
przesyłowych i dystrybucyjnych, na warunkach przepisów odrbnych.
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8. Uzasadnienie.
8.1 Podstawy zmiany studium i zakres aktualizacji.
Podstaw sporzdzenia zmiany studium jest uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Miasta
Luba z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luba.
Granice obszaru objtego zmian studium dotycz całego obszaru miasta w granicach
administracyjnych – zgodnie z załcznikiem do uchwały.
Niniejsze studium jest pełn aktualizacj dotychczas obowizujcego studium „Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania”, uchwalonego
uchwał Nr XIV/114/1999 Rady Miejskiej Lubania z dnia 30 listopada 1999 r. – ze zmianami,
sporzdzonego w trybie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym), z czterema wyodrbnionymi zmianami dla fragmentów miasta,
opracowanymi w trybie ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstaw opracowania niniejszej zmiany studium jest ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
i przepisy odrbne dotyczce zagospodarowania przestrzennego oraz materiały planistyczne
odnoszce si do obszaru miasta.
8.2 Obja nienie rozwiza.
Rozwizania polityki przestrzennej zawarte w niniejszej zmianie studium (sukzp)
stanowi kontynuacj i rozwinicie dotychczasowego studium z 1999 r. i jego zmian.
Przy formułowaniu zapisów Studium uwzgldniono w szczególnoci:
− postanowienia znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz innych przepisów prawa odnoszcych si do
zagospodarowania przestrzennego;
− zaktualizowane materiały planistyczne, o których mowa we „Wprowadzeniu do zmiany
studium”;
− zmienione uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym wynikajce
z realizacji dotychczasowej polityki przestrzennej miasta oraz nowych okolicznoci –
społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i rodowiskowych – funkcjonowania
miasta;
− postanowienia obowizujcych na obszarze miasta licznych planów miejscowych –
obejmujcych 92 % powierzchni miasta;
− wnioski władz miasta i postulaty wynikajce ze strategii rozwoju miasta i biecych
potrzeb inwestycyjnych – przy prowadzonej bezporednio konsultacjami z Wydziałem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Przestrzennej.
W oparciu o dane i analizy dotyczce w szczególnoci stanu ładu przestrzennego i
kompozycji urbanistycznej miasta, bilansu potrzeb rozwojowych (okrelonych wymaganiami
art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy opizp) oraz stanu i potrzeb ochrony krajobrazu i
innych ogranicze rodowiskowych (w tym obszarów szczególnego zagroenia powodzi)
lub wynikajcych z przebiegu infrastruktury technicznej, okrelono:
− docelow struktur przestrzenno-funkcjonaln miasta, obejmujc:
• obszary ekspansji / rozwoju przestrzennego miasta: tereny przemysłowo-usługowe po
zachodniej stronie miasta, tereny mieszkaniowo-usługowe lub mieszkaniowe po stronie
północnej i zachodniej miasta oraz w czci południowej;
• obszary istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej, zwizane z historycznym
centrum miasta (Starym Miastem), terenami ródmiecia (objtego strefami ochrony
konserwatorskiej), obszarami osiedli mieszkaniowych (po zachodniej i północnej stronie
miasta) i obszarami przedmie (po stronie wschodniej, północnej, zachodniej i

strona 154
Id: OVOAP-NDRGT-AUQWK-CERCK-RGGGE. Podpisany

Strona 154

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBA

−

−

południowej) – podlegajce przerónym działaniom ochronnym (w zakresie wartoci
kulturowych), jak i działaniom zwizanym z przekształceniami, przebudow i
rekonstrukcj obszarów o utraconych wartociach kompozycji urbanistycznej (w tym
poprzez wprowadzenie zabudowy uzupełniajcej kontynuujcej rozpoczte wtki
układów przestrzennych), bd rewitalizacji i rekultywacji;
przeznaczenia poszczególnych terenów przewidzianych pod zabudow oraz wymagane
dla nich w planach miejscowych wskaniki zagospodarowania – wynikajce z
uwarunkowa przestrzennych, kulturowych i krajobrazowych oraz zasad ładu
przestrzennego, ze szczególnym zrónicowaniem ich wartoci w poszczególnych
rejonach miasta;
przeznaczenia terenów wyłczonych z zabudowy – wobec ich roli w kształtowaniu
terenów otwartych, a w szczególnoci krajobrazu przyrodniczego, bd sytemu
przyrodniczego miasta.

Dodatkowo – zgodnie z wymogami dotyczcymi problematyki ustale studium w oparciu o
aktualne uwarunkowania, okrelono i zaktualizowano:
− zasady ochrony rodowiska kulturowego i zabytków – z okreleniem elementów
dziedzictwa kulturowego podlegajcych ochronie i kształtowaniu: zabytkowych układów
przestrzennych, zabytków „rejestrowych”, zabytków ujtych w gminnej ewidencji
zabytków, krajobrazu kulturowego, zabytków archeologicznych;
− obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony krajobrazu – z
wyszczególnieniem elementów rodowiska istotnych dla prowadzenia polityki
przestrzennej na terenie miasta, w tym krajobrazu oraz terenów wykluczonych z
zabudowy i poddanych rekultywacji; dodatkowo uwzgldniono: obszary cenne
przyrodniczo, obszary szczególnego zagroenia powodzi oraz obszary złó kopalin z
ustanowionymi terenami i obszarami górniczymi;
− kierunki rozwoju systemów komunikacji – ze szczególnym uwzgldnieniem
dotychczasowego układu dróg i przesdze dotyczcych jego rozwoju, w tym obwodnicy
zachodniej miasta i dróg bezporedniej obsługi nowej zabudowy;
− kierunki rozwoju infrastruktury technicznej – uwzgldniajc odpowiedni stan
funkcjonujcej infrastruktury i w pełni wykształcone jej podstawowe elementy: ujcia
wody i zakład uzdatniania wody, oczyszczalnia cieków, Centrum Utylizacji Odpadów,
ciepłownia PEC; z okreleniem niezbdnych nowych elementów do obsługi istniejcej
struktury przestrzennej miasta lub jej nowych obszarów rozbudowy;
− przebiegi przesyłowych linii elektroenergetycznych i gazocigów wysokiego cinienia z
ich pasami technologicznymi i strefami kontrolowanymi.
Rozwizania zawarte w kierunkach maj swoje oparcie w uwarunkowaniach, których
zakres odnosi si do:
− dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
− stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
stanu rodowiska, w tym stanu rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej,
wielko ci i jako ci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;
− warunków i jakoci ycia mieszkaców, w tym ochrony ich zdrowia;
− zagroenia bezpieczestwa ludnoci i jej mienia;
− potrzeb i moliwoci rozwoju miasta;
− stanu prawnego gruntów;
− wystpowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrbnych;
− wystpowania obszarów naturalnych zagroe geologicznych;
− wystpowania udokumentowanych złó kopalin, zasobów wód podziemnych;
− wystpowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrbnych;
− stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporzdkowania
gospodarki wodno-ciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
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zada słucych realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
wymaga dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej.

8.3 Bilans terenów i zapotrzebowanie pod nowe tereny.
Zgodnie z wymaganiami okrelonymi w znowelizowanej w 2015 r. ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1945) – szczególnie w brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 9
padziernika 2015 r. o rewitalizacji – wykonano Analiz potrzeb i moliwoci rozwoju miasta
Luba z niezbdnym bilansem terenów pod now zabudow.
Wykonana – zgodnie z zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy i przedstawiona w
rozdziale 1 Uwarunkowa – analiza i zawarty w niej bilans potwierdził ustalony w
dotychczasowych wersjach studium planowany i docelowy układ funkcjonalno przestrzenny,
zakres którego obejmuje obszary istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej (z duymi
rezerwami na uzupełnienie zabudowy) oraz obszary ekspansji / rozwoju przestrzennego
miasta (w wikszoci okrelone obowizujcymi planami miejscowymi).
Podstawami przyjtych załoe programowych s nastpujce postanowienia i zasady
rozwiza przestrzennych oraz okolicznoci zwizane z funkcjonowaniem miasta i jego
stanu, dotyczcego sfery społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:
− uwzgldniono postanowienia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015 – 2025, w tym
przyjte cele i zasady rozwoju miasta, zmierzajce do:
• przezwycienie depresji demograficznej miasta,
• odbudowanie sfery gospodarczej i stworzenie szerokiej oferty miejsc pracy (nie tylko
dla mieszkaców miasta),
• rozwoju w szerokim zakresie funkcji turystycznych,
• zapewnienie warunków do rozwoju funkcji mieszkaniowych;
− predyspozycje i wymagania dotyczce rozwoju miasta, wynikajce z uwarunkowa
okrelonych w studium:
• moliwo rozwoju funkcji gospodarczych (w sektorze rynkowym i publicznym)
zapewniajcych miejsca pracy, zarówno w dziedzinach tradycyjnych, dotychczas
funkcjonujcych w miecie, jak i nowych, kreowanych w nawizaniu do istniejcych
uwarunkowa (turystyka, centra logistyczne, nowe technologie);
• moliwo wykorzystania szans do przycignicia duych przedsibiorstw
zwizanych z działalnoci gospodarcz (działalno produkcyjna, centra
logistyczne) – dziki okolicznociom wynikajcym z tradycji i obecnego
funkcjonowania miasta, jak i jego roli w regionie (tradycja przemysłowa miasta,
wysokie zasoby kapitału ludzkiego, powizania komunikacyjne, w tym z autostrad,
rozwinita działalno usługowa, moliwo stworzenia atrakcyjnego rynku pracy dla
powiatu i całego regionu Pogórza Izerskiego); mała szansa ich realizacji w miastach
powiatu oraz innych orodkach regionu,
• potrzeba przycignicia nowych mieszkaców i zwikszenie potencjału
demograficznego na rzecz: wzmocnienia sfery gospodarczej, racjonalnego
wykorzystania bogatej infrastruktury społecznej i uzbrojenia, ukształtowania i
dopełnienia struktury przestrzennej na rzecz jej prawidłowego stanu –
skomponowanego wg zasad urbanistyki (w tym ochrony zabytków i odpowiedniego
ich wykorzystania),
• potrzeba likwidacji bezrobocia, przy załoeniu, e nowe miejsca pracy zostan
zaprogramowane, zarówno z uwzgldnieniem bezrobocia w miecie (700 osób / 350
miejsc pracy na terenie miasta), jak i w powiecie (3000 osób / 950 miejsc pracy na
terenie miasta),
• stworzenie warunków zamieszkiwania odpowiadajcym obecnym standardom,
denie do realizacji potrzeb mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej na
obszarach rozwoju przestrzennego miasta,
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•

potrzeba realizacji zabudowy rozlunionej
zrównowaonego rozwoju i ochrony rodowiska.

ze

wzgldu

na

wymagania

Realizacja powyszych załoe zwizana jest z wyznaczeniem niezbdnych powierzchni
terenów pod działalno inwestycyjn oraz pod rozbudow w niezbdnym zakresie układu
osadniczego miasta.
Uwarunkowania wskazuj, e promowane formy działalnoci gospodarczej (magazyny i
składy, centra logistyczne, szklarnie ogrodnicze) wymaga bd duych powierzchni pod
zabudow.
Zwizane z popraw warunków ycia tereny struktury funkcjonalno przestrzennej układu
osadniczego bd wymagały znacznych terenów pod zabudow mieszkaniow
jednorodzinn oraz pod usługi, towarzyszce tej zabudowie.
Niezalenie od ekspansji przestrzennej na rzecz realizacji powyszych potrzeb
mieszkaniowych i usługowych, istniejca dotychczas struktura funkcjonalno-przestrzenna
bdzie miejscem realizacji równie czci tych potrzeb.
Potrzeby te, zapewniajce zarówno moliwo rozwoju i wyeliminowanie zjawisk
kryzysowych w rozwoju miasta, jak i zapewniajce dopełnienie oraz właciwe ukształtowanie
jego struktury przestrzennej, okrelono w nastpujcy sposób (dane podlegaj weryfikacji w
ramach przewidzianego i wymaganego udziału społeczestwa w pracach nad studium):
– zapotrzebowania na zabudow mieszkaniow: 1200 mieszka o powierzchni
uytkowej (p.u.) 108 000 m2 – powierzchni całkowitej (p. c.): 162 000 m2;
– zapotrzebowania na zabudow usługow: 36 000 m2 p.u. (54 000 m2 p.c.);
– zapotrzebowania na zabudow produkcyjno-usługow: 270 000 m2 p.u. (405 000 m2 p.c.)
Potrzeby pod now zabudow okrelono i zrealizowano w nastpujcym sposób:
Z powyszego programu potrzeb, w istniejcej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta, istnieje moliwo zrealizowania:
– 643 mieszkania o p.u. 58 390 m2 (87 550 m2 p.c. na terenie o pow. 60,6 ha);
– zabudowy usługowej (w tym turystycznej), o p.u. 26 930 m2 (40 500 m2 p.c. na terenie o
pow. 27 ha);
– zabudowy produkcyjno-usługowej o p.u. 6 600 m2 (10 000 m2 p.c. na terenie o pow.
4 ha).
Pozostałe potrzeby zrealizowano poza istniejc struktur funkcjonalno-przestrzenn, na
terenach wyznaczonych w planach miejscowych oraz na terenach nie wyznaczonych w
planach miejscowych, w nastpujcy sposób:
− na potrzeby zabudowy mieszkaniowej: 557 mieszka o powierzchni 49 610 m2 p.u. –
74 450 m2 p.c. na terenie o pow. 69 ha – 70 ha (w projekcie studium wyznaczono 60 ha
terenów zwizanych z zabudow mieszkaniow obejmujcych 494 mieszkania o
44 690 m2 p.u. i 67 040 m2 p.c. – nie zrealizowano wic potrzeb w nastpujcym
zakresie: 4900 m2 p.u. / 7 400 m2 p.c. / 63 mieszkania / na terenach 6 ha – 9 ha);
− na potrzeby zabudowy usługowej: 9 070 m2 p.u. – 13 500 m2 p.c. na terenach o pow.
9 ha (w projekcie studium wyznaczono terny dla 11 140 m2 p.u. / 16 710 m2 p.c. / o pow.
13,5 ha – zrealizowano ponad potrzeby program usługowy w nastpujcym zakresie:
2 070 m2 p.u., co stanowi 22% ponad wyliczone potrzeby – na terenach o pow. 4,5 ha
pod okrelone zapotrzebowanie);
− na potrzeby zabudowy produkcyjno-usługowej: 263 400 m2 p.u. – 395 000 m2 p.c. na
terenach o pow. około 158 ha (w projekcie studium wyznaczono tereny dla
234 800 m2 p.u. / 352 200 m2 p.c. o pow. 141 ha – nie zrealizowano wic potrzeb w
nastpujcym zakresie: 28 600 m2 p.u. / 42 800 m2 p.c. / na terenach o pow. 16,9 ha).
W przyjtej ostatecznie koncepcji maksymalnego rozwoju przestrzennego miasta
program zwizany z realizacj nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy produkcyjno-
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usługowej na terenach rozwoju przestrzennego, w tym nie wyznaczonych w planach
miejscowych, został zrealizowany w znacznie mniejszym zakresie.
Bilans terenów wynikajcy z zapotrzebowania pod nowe tereny został przedstawiony w
zestawieniach tabelarycznych:
− Analiza tabelaryczna nr 1 – Moliwo realizacji nowej zabudowy na terenach
wykształconej struktury funkcjonalno przestrzennej miasta.
− Analiza tabelaryczna nr 2.
Bilans realizacji nowej zabudowy na terenach rozwoju przestrzennego – na terenach poza
istniejc struktur przestrzenn:
− na terenach objtych planem miejscowym (Tereny B),
− na terenach nie wyznaczonych w planach miejscowych (Tereny C).
8.4 Synteza ustale studium.
W postanowieniach zmiany studium okrelony został układ struktury przestrzennej i
funkcjonalnej miasta (składajcy si z układów zabudowy istniejcych, ukształtowanych w
historycznym procesie rozwoju miasta, jak i nowych, jako obszarów ekspansji / rozwoju
przestrzennego miasta), obejmujcy nastpujce docelowe jego elementy:
− Stare Miasto – jako przestrzenne i funkcjonalne i społeczne centrum miasta;
− Tereny zabudowy ródmiejskiej, o przewaajcym przeznaczeniu mieszkaniowousługowym, ukształtowane na kanwie układów zabudowy z XIX w. i XX w.;
− Park na Kamiennej Górze i tereny zwizane ze stadionem miejskim – jako teren zieleni i
usług sportu i rekreacji;
− Obszary zabudowy wielofunkcyjnej – mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej – z
dopuszczeniem działalnoci gospodarczej (terenu U i PU) stanowice zwarte i
rozproszone układy zabudowy w obszarach dawnych wsi Stary Luba, Uniegoszcz, Stary
Luba Półwie i Ksiginki – stanowicych aktualnie przedmiecia (w czci zwizane z
wsi Pisarzowice po stronie pn.-zach.);
− Zespoły zabudowy mieszkaniowej – istniejcej i projektowanej, zlokalizowane:
• po zachodniej stronie miasta, w tym osiedle Piastów i osiedla domów
jednorodzinnych,
• po stronie północnej miasta (z terenami wyznaczonymi pod now zabudow),
• na północnych stokach Kamiennej Góry;
− Obszary przemysłowe i usługowe (działalnoci gospodarczej);
− Obszary terenów otwartych tworzce obszar rolniczo-przyrodniczy i krajobraz
przyrodniczy;
− Układ komunikacyjny.
Okrelono nastpujce przeznaczenia terenów, w tym wymagane dla nich wskaniki
dotyczce zagospodarowania i uytkowania terenów oraz zakresy przeznacze w zalenoci
od miejsca ich usytuowania w układzie struktury przestrzennej miasta (jako wytyczne dla
planów miejscowych):
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN);
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej (MW);
3. Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU);
4. Tereny zabudowy usługowej (U);
5. Tereny sportu i rekreacji (US);
6. Tereny produkcyjno-usługowe (PU);
7. Tereny zieleni i usług (ZU);
8. Tereny odkrywkowej / powierzchniowej eksploatacji kopalin (PG);
9. Tereny zieleni urzdzonej (ZP);
10. Tereny cmentarzy (ZC);
11. Tereny ogrodów działkowych (ZD);
12. Tereny zieleni nieurzdzonej (ZN);
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13. Tereny rolnicze (R);
14. Tereny lasów (ZL);
15. Tereny wód powierzchniowych ródldowych (WS);
16. Infrastruktura techniczna (E, G, W, K, O, C, T).
Zmiany przeznaczenia terenów bd głównie zwizane z terenami otwartymi (rolniczymi i
niezabudowanymi), w obrbie których docelowa struktura przestrzennego rozwoju miasta,
okrelona postanowieniami studium, bdzie obejmowa:
− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone
symbolem MN;
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU;
− tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU;
− tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonej
symbolem MW;
− tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
− tereny zieleni i usług, oznaczone symbolem ZU.
Zmiany przeznaczenia bd te dotyczyły istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej,
zarówno poprzez lokalizacj zabudowy uzupełniajcej, jak i działania zwizane z
przebudow, rehabilitacj i rewitalizacj okrelonych obszarów.
Sporód przeznacze docelowych jako dominujcych w istniejcej strukturze funkcjonalno
przestrzennej naley wymieni:
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU;
− tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej bd wielorodzinnej) i zabudowy
usługowej, oznaczone symbolami MN lub MW;
− tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
− tereny zieleni i usług, oznaczone symbolem ZU,
− tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU.
Istotne dla wizerunku miasta i jego rozwoju bdzie podniesienie atrakcyjnoci
urbanistycznej i gospodarczej ródmiejskich rejonów, w tym Starego Miasta, poprzez
realizacj funkcji mieszkalno-usługowych oraz nowych form aktywnoci gospodarczych
(usług), właciwych dla walorów społecznych i kulturowych (dostosowanymi do wartoci
rodowiska przyrodniczego i kulturowego) tej czci miasta. Dominujcymi terenami w tej
czci miasta bd tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Dodatkowo okrelono nastpujce postanowienia odnoszce si do zagadnie
przestrzennych:
− tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny wyłczone spod zabudowy,
− granice obszarów, na których rozmieszczone bd urzdzenia wytwarzajce energi z
odnawialnych ródeł energii o mocy przekraczajcej 100 kW,
− obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeday powyej
2000 m2,
− obszary, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym,
− obszary, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponad
lokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i
ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1,
− obszary przestrzeni publicznych,
− tereny otwarte,
− obszary zdegradowane,
− granice terenów zamknitych i ich stref ochronnych,
− obszary rewitalizacji,
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−
−
−

−

obszary przekształce i przebudowy,
obszary rekultywacji,
obszary, na których miasto zamierza sporzdzi miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
lenych na cele nierolne i nielene,
obszary, dla których obowizkowe jest sporzdzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrbnych, w tym obszary
wymagajce przeprowadzenia scale i podziału nieruchomoci, a take obszary
przestrzeni publicznej.

Istotnymi dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta s postanowienia odnoszce si
do terenów istniejcej struktury funkcjonalno-przestrzennej wymagajcych rewitalizacji,
przekształce i przebudowy oraz rekultywacji – jako działa w obszarach zdegradowanych.
Celem realizacji celów rozwojowych miasta w zakresie polityki przestrzennej rozwoju
miasta, uwzgldniono nastpujce obszary:
• w zakresie rewitalizacji:
 obszar Starego Miasta – Historycznego Centrum Miasta,
 obszary ródmiejskich układów urbanistycznych, ukształtowane w okresie XIX w. i
pocztku XX w.,
 obszary historycznych układów przemysłowych o wartociach kulturowych (rejon ulicy
Gazowej i Izerskiej – d. ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP) i terenów
kolejowych;
• w zakresie przekształce i przebudowy:
 obszar zwizany z terenami aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowej) w
rejonie ulicy Młynarskiej i ulicy Rybackiej,
 obszar zwizany z terenami aktywnoci gospodarczej (produkcyjno-usługowej) w
rejonie ulicy Zgorzeleckiej i ulicy Fabrycznej,
 obszar ródmiejski w rejonie ulic Warszawskiej, Przemysłowej i Robotniczej,
 teren przemysłowy w rejonie ulicy Jeleniogórskiej i ulicy Bocznej,
 teren poprzemysłowy w rejonie ulicy Róanej,
 teren w rejonie ulicy Kopernika i Fabryczna – Osiedle,
 teren poprzemysłowy w rejonie ulicy Stawowej,
 tereny zespołów garaowych.
• w zakresie rekultywacji – tereny odkrywkowej działalnoci górniczej, prowadzonej na
złoach bazaltu „Józef” i „Ksiginki” – zlokalizowane w południowej czci miasta.
Postanowienia zmiany studium zakresie zasad ochrony rodowiska kulturowego i
zabytków okrelaj elementy w obszarze miasta wymagajce ochrony:
− krajobraz kulturowy;
− zabytkowe układy przestrzenne miasta;
− obiekty wpisane do rejestr zabytków;
− obiekty objte gminn ewidencj zabytków;
− stanowiska archeologiczne.
Dla okrelonych w planach miejscowych zasad ochrony zabytków, ustalenia studium
przewiduj:
− ustanowienie stref ochrony konserwatorskich (typu A lub B);
− ustanowienie stref ochrony krajobrazu kulturowego;
− ustalenie zasad ochrony zabytków ujtych w GEZ;
− ustalenie zasad zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy – w obszarach
zabytkowych i niezabytkowych, połoonych na obszarze miasta;
− ustalenie terenów wyłczonych z zabudowy;
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−

okrelenie obszarów rewitalizacji oraz przekształce i przebudowy oraz rekonstrukcji
obszarów o utraconych wartociach historycznej kompozycji urbanistycznej.

Ustala si nastpujce strefy ochrony konserwatorskiej:
− strefa ochrony konserwatorskiej dla obszaru Starego Miasta (Historycznego Centrum
Miasta – „orodka historycznego”) – jako strefa cisłej ochrony konserwatorskiej, z
rozbudowanymi rygorami i zasadami ochrony, okrelona dotychczas jako strefa A;
− strefa ochrony konserwatorskiej dla obszarów zabytkowych i zachowanych układów
urbanistycznych ródmiecia miasta – ródmiejskich układów urbanistycznych,
ukształtowanych w okresie XIX wieku i pocz. XX wieku, w tym układów z Parkiem na
Kamiennej Górze – jako strefa ze zrónicowanymi rygorami i zasadami ochrony,
okrelona dotychczas jako strefa B;
− strefy ochrony konserwatorskiej (jako strefa B) dla obszarów zabytkowych cmentarzy
przy ulicy Wrocławskiej;
− strefy ochrony krajobrazu kulturowego (dla obszarów o szczególnych wartociach
kulturowych nie objtych strefami ochrony konserwatorskiej), w szczególnoci dotyczce:
• Obszar w otoczeniu Parku na Kamiennej Górze, łcznie z zabudow z XIX w. i
pocztku XX w. oraz zabudow mieszkaniow z okresu midzywojennego (o
wartociach architektonicznych i urbanistycznych) przy ulicy Parkowej i Polnej;
• Obszary zabudowy przemysłowej o wartociach kulturowych / zabytkowych (dawne
ZNTK – Warsztaty Kolejowe, obecnie KSSEMP), z obszarem poprzemysłowym w
rejonie ulic Warszawskiej i Robotniczej – z zachowanymi elementami zabudowy
ródmiejskiej (zwartych układów zabudowy czynszowej);
• Obszar kolejowy o wartociach kulturowych
• Obszar we wschodniej czci miasta – w rejonie ulic: Róanej, Dolna, Głównej,
Kolejowej i Bocznej – obejmujcy dawn wie Uniegoszcz z załoeniem kocielnym
pw. Narodzenia NMP i dawnym załoeniem folwarczno-pałacowym i parkiem w
rejonie ulicy Bocznej (tzw. „Zakwisie”) oraz zespół zabudowy mieszkaniowej
zrealizowane w okresie midzywojennym (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn
wiatow), modernistyczny – w rejonie ulicy Wyspowej;
• Obszar zwizany z zespołami zabudowy mieszkaniowej z okresu w okresie
midzywojennego (z pocztku XX w. – midzy I a II wojn wiatow), modernistyczne
– w rejonie ulic Esperantystów i Reja i załoeniem zieleni przy ulicy Klasztornej.
Postanowienia zmiany studium zakresie ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, okrelaj:
– zasady ochrony poszczególnych komponentów rodowiska przyrodniczego;
– obiekty chronione na podstawie przepisów odrbnych;
– system przyrodniczy miasta;
– tereny zieleni urzdzonej / kulturowej;
– obszary szczególnego zagroenia przed powodzi (obszary osuwania si mas ziemnych
nie wystpuj);
– tereny górnicze i obszary górnicze oraz łoa kopalin;
– zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.

–
–
–
–
–
–

W zakresie systemów komunikacji i infrastruktury, okrela si:
układ dróg i zasady jego rozbudowy, w tym okrelenie obwodnicy zachodniej miasta;
elementy komunikacji kolejowej;
elementy infrastruktury zaopatrzenia w wod i odbiór cieków;
zasady funkcjonowania gospodarki odpadami;
zasady funkcjonowania gospodarki cieplnej;
zasady zaopatrzenia w energi – elektroenergetyka i gaz.
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Dodatkowo okrelono przebiegi przesyłowych linii elektroenergetycznych i ich pasy
technologiczne oraz gazocigi przesyłowe i ich strefy kontrolowane.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .VI/38/2019
Rady Miasta LubaĔ
z dnia 26 lutego 2019 r.
RozstrzygniĊcie Rady Miasta LubaĔ w sprawie uwag wniesionych do wyłoĪonego
projektu zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta LubaĔ
W trakcie wyłoĪenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowaĔ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta LubaĔ w dniach od 13 paĨdziernika
2017 r. do 10 listopada 2017 r., wpłynĊły nastĊpujące uwagi, które nie zostały uwzglĊdnione
przez Burmistrza Miasta LubaĔ:

Lp.

1.

Nazwisko i imiĊ, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

EUROVIA
BAZALTY S.A.
ul. Stawowa 18
59-800 LubaĔ

TreĞü uwagi

Sposób rozstrzygniĊcia

Przeznaczyü teren pod
/
odkrywkową
powierzchniową
eksploatacjĊ kopalin.

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
ObjĊte uwagą tereny sąsiadują z wyznaczonymi
w projekcie zmiany studium terenami zieleni i
usług (ZU), w obrĊbie których główną formą
planowanego
wykorzystania
terenów
i
prowadzonej w ich obrĊbie działalnoĞci, bĊdą:
- wypoczynek i rekreacja,
- usługi turystyki.
Teren działki 2/4 i 4 (oznaczony symbolem ZL)
stanowi niezbĊdną strefĊ buforową miĊdzy
terenami odkrywkowej eksploatacji kopalin (PG)
a terenami zieleni i usług (ZU).

Działki nr 2/4, 4, 5 i 6
obr. V,
AM 2

2.

EUROVIA
BAZALTY S.A.
ul. Stawowa 18
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü teren pod
odkrywkową /
powierzchniową
eksploatacjĊ kopalin.
Działka nr 1/3,
obr. V,
AM 3

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
Teren objĊty uwagą – zgodnie z aktualnym
studium miasta LubaĔ (dokonaną uchwałą nr
XXIV/174/2016 Rady Miasta LubaĔ z dnia 30
sierpnia 2016 r.) oraz mpzp obszaru Parku
Kamienna Góra w Lubaniu (uchwała nr
XXVI/185/2016 Rady Miasta LubaĔ z dnia 25
paĨdziernika 2016 r. ) przeznaczony został pod
tereny zabudowy usługowej (głównie związane z
funkcjami sportu i rekreacji) i pod tereny zieleni
urządzonej (oznaczenie terenu: U,Z). Biorąc pod
uwarunkowania
przyrodnicze,
uwagĊ
krajobrazowe i kulturowe terenu, wymagane jest
dotychczasowych
zachowanie
ustaleĔ
dokumentów planistycznych.
Uwaga stoi w sprzecznoĞci z planowanymi przez
miasto działaniami rewitalizacyjnymi obszaru
Parku Kamienna Góra, w tym polegającymi na
przeznaczeniu w jak najwiĊkszym stopniu Parku
pod obszar przestrzeni publicznej z rekreacyjnymi
i usługowymi formami aktywnoĞci. Obszar
wymaga teĪ ochrony przed działalnoĞcią
powodującą jego degradacjĊ w zakresie wartoĞci
przyrodniczych i krajobrazowych.
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3.

Romana Czerner,
Krzysztof Czerner
Katarzyna Czerner
Regina Czerner
ul. Główna 80
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü teren pod
zabudowĊ mieszkaniową.
Działki nr 5/4 i 5/1,
obr. 4,
AM 4

Uwaga nieuwzglĊdniona dla cz. dz. nr 5/4 i 5/1
Uzasadnienie:
Uwaga w czĊĞci nieuwzglĊdniona w obszarze
dotyczącym działki nr 5/4 i 5/1 (głównie w
obszarze wystĊpujących zadrzewieĔ).
Uzasadnienie:
CzĊĞü działki nr 5/4 i 5/1 wymaga ochrony przed
zabudową ze wzglĊdu na:
istniejącej
zieleni
(zespołu
ochronĊ
zadrzewieĔ) oraz bogatego ukształtowania
terenu, związanego z wystĊpowaniem tej zieleni;
- zachowania punktu widokowego na panoramĊ
miasta.

W trakcie wyłoĪenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowaĔ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta LubaĔ w dniach od 14 czerwca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r., wpłynĊły nastĊpujące uwagi, które nie zostały uwzglĊdnione przez
Burmistrza Miasta:

Lp.

1.

Nazwisko i imiĊ, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Roman Czerner
ul. Główna 80
59-800 LubaĔ

TreĞü uwagi

Sposób rozstrzygniĊcia

Przeznaczyü teren pod
zabudowĊ mieszkaniową
całą działkĊ nr 5/1.

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
Działka nr 5/1 związana jest z enklawą zieleni
wymagającą
ochrony
(stanowiącą
zespół
zadrzewieĔ z bogato ukształtowanym terenem w
rejonie ul. RóĪanej).
W opracowaniu ekofizjograficznym teren jest
oceniany
jako
cenny
przyrodniczo
–
kwalifikujący siĊ pod uĪytek ekologiczny.
Ochrona powinna byü realizowana poprzez
zachowanie odpowiedniego dystansu terenów
przeznaczonych do zabudowy od zadrzewieĔ oraz
poprzez zachowanie zwartego kształtu zespołu
zadrzewieĔ i ich otoczenia przyrodniczego.
Przez czĊĞü terenu przebiega gazociąg wysokiego
ciĞnienia z wyznaczoną dla niego strefą
kontrolowaną.

Działka nr 5/1,
obr. 4 LubaĔ,
AM 4

2.

Wróblewski
Ryszard
Pisarzowice 205B
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü
teren
działki nr 30 pod
zabudowĊ
mieszkaniowousługową.
Działki nr 30/1 i 30/2,
obr. 1 LubaĔ,
AM 2

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
Działka nr 30 znajduje siĊ w obszarze ocenianym
jako obszar cenny przyrodniczo – wchodzący w
skład zespołu (korytarza) przyrodniczego o
duĪym znaczeniu ekologicznym dla miasta.
W opracowaniu ekofizjograficznym teren
oceniany jest jako teren kwalifikujący siĊ pod
ekologiczny
(ze
wzglĊdu
na
uĪytek
ukształtowanie terenu i przebiegający ciek z
biologiczną
i
powiązania
z
obudową
zewnĊtrznymi obszarami przyrodniczymi).
Obszar przyrodniczy, o którym mowa wyĪej,
stanowi jednoczeĞnie:
- element sytemu przyrodniczego miasta (korytarz
ekologiczny zapewniający niezbĊdne powiązania
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przyrodnicze
warunkujące
funkcjonowanie
systemu przyrodniczego w skali miasta i regionu),
- obszar krajobrazu przyrodniczego miasta.
3.

EUROVIA
BAZALTY S.A.
ul. Stawowa 18
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü teren pod
odkrywkową /
powierzchniową
eksploatacjĊ kopalin
(teren odkrywkowego
wydobywania kopaliny).
Działka nr 1/3,
obr. 5 LubaĔ,
AM 3.
Działki nr 2/4, 4, 5 i 6,
obr. 5 LubaĔ,
AM 2

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
Uwaga stoi w sprzecznoĞci z planowanymi przez
miasto działaniami rewitalizacyjnymi obszaru
Parku na Kamiennej Górze, w tym polegającymi
na przeznaczeniu w jak najwiĊkszym stopniu
Parku pod obszar przestrzeni publicznej z
rekreacyjnymi
i
usługowymi
formami
aktywnoĞci. Obszar wymaga teĪ ochrony przed
działalnoĞcią powodującą jego degradacjĊ w
przyrodniczych
i
zakresie
wartoĞci
krajobrazowych.
RównoczeĞnie rozbudowa działalnoĞci górniczej
bĊdzie stwarzała uciąĪliwoĞci dla terenów
zabudowy
mieszkaniowej
sytuowanej
na
północnym zboczu Kamiennej Góry (grunty
miasta przeznaczone na sprzedaĪ pod zabudowĊ
mieszkaniową) oraz dla terenu przyszłych usług
turystyki i rekreacji, zlokalizowanych w rejonie
ul. Sybiraków (terenu ZU1 na południowym
zboczu Kamiennej Góry).
Teren objĊty uwagą – obejmujący działkĊ nr 1/3
(na terenie ZU1) – zgodnie z aktualnym studium
(przyjĊtym
uchwałą
nr
miasta
LubaĔ
XXIV/174/2016 Rady Miasta LubaĔ z dnia 30
sierpnia 2016 r.) oraz mpzp obszaru Parku
Kamienna Góra w Lubaniu (uchwalonym
uchwałą nr XXVI/185/2016 Rady Miasta LubaĔ z
dnia 25 paĨdziernika 2016 r.) przeznaczony został
pod tereny zabudowy usługowej (głównie
związane z funkcjami sportu i rekreacji) i pod
tereny zieleni urządzonej związane z rewitalizacją
Parku na Kamiennej Górze (oznaczenie terenu:
U,Z).
Dodatkowo naleĪy wskazaü na zagroĪenia
wynikające ze szkodliwego oddziaływania
strzałowych robót górniczych (rozrzut odłamków
skalnych, działanie fali uderzeniowej, drgania
po
sejsmiczne),
których
wystĊpowanie
zagroziü
rozszerzeniu
eksploatacji
moĪe
projektowanej zabudowie mieszkaniowej i
usługowej.
Biorąc pod uwagĊ uwarunkowania przyrodnicze,
krajobrazowe i kulturowe terenu, jak teĪ
zamierzenia miasta w sprawie odbudowy i
rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze,
wymagane
jest
zachowanie
ustaleĔ
dotychczasowych dokumentów planistycznych i
dotychczasowej
polityki
kontynuacjĊ
przestrzennej dla tego obszaru miasta.
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4.

Krzysztof Polak
ul. RóĪana 32/3
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü teren działki
nr 13 pod zabudowĊ
mieszkaniową.
Działka nr 13/1,
obr. 4 LubaĔ,
AM 2

5.

Stanisław
Diakonesku
ul. RóĪana 6
59-800 LubaĔ

Przeznaczyü teren działek
nr 14 i 15 pod zabudowĊ
mieszkaniową.
Dz. nr 14 i 15,
obr. 4 LubaĔ,
AM 2

Uwaga nieuwzglĊdniona
Uzasadnienie:
Działka nr 13/1 związana jest z ciągiem
ekologicznym (przyrodniczym) obejmującym
tereny lasu oraz tereny przyrodnicze (z
zadrzewieniami)
w
otoczeniu
cieku
(przebiegającym wzdłuĪ granicy z gminą LubaĔ)
– wymagającym ochrony.
W opracowaniu ekofizjograficznym teren
oceniany
jako
cenny
przyrodniczo
–
kwalifikujący siĊ pod uĪytek ekologiczny.
Ciąg przyrodniczy, o którym mowa wyĪej,
stanowi jednoczeĞnie:
- element sytemu przyrodniczego miasta (korytarz
ekologiczny zapewniający niezbĊdne powiązania
przyrodnicze terenów przyrodniczych miasta z
terenami przyrodniczymi zewnĊtrznymi w
regionie),
- obszar krajobrazu przyrodniczego miasta.
Ochrona powinna byü realizowana poprzez
zachowanie:
- w jak najwiĊkszym stopniu terenów wolnych od
zabudowy – jako rolnych lub terenów zieleni,
- odpowiedniego dystansu (odległoĞci) terenów
przeznaczonych do zabudowy od zadrzewieĔ (w
tym wynikających z zagroĪeĔ poĪarowych),
- zwartego kształtu zespołu zadrzewieĔ i zieleni.
Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uzasadnienie:
Działki nr 14 i 15 związane są z ciągiem
ekologicznym (przyrodniczym) obejmującym
tereny lasu oraz tereny przyrodnicze (z
zadrzewieniami)
w
otoczeniu
cieku
(przebiegającym wzdłuĪ granicy z gminą LubaĔ)
– wymagającym ochrony.
W opracowaniu ekofizjograficznym teren
oceniany
jako
cenny
przyrodniczo
–
kwalifikujący siĊ pod uĪytek ekologiczny.
Ciąg przyrodniczy, o którym mowa wyĪej,
stanowi jednoczeĞnie:
- element sytemu przyrodniczego miasta (korytarz
ekologiczny zapewniający niezbĊdne powiązania
przyrodnicze terenów przyrodniczych miasta z
terenami przyrodniczymi zewnĊtrznymi w
regionie),
- obszar krajobrazu przyrodniczego miasta.
Ochrona powinna byü realizowana poprzez
zachowanie:
- w jak najwiĊkszym stopniu terenów wolnych od
zabudowy – jako rolnych lub terenów zieleni,
- odpowiedniego dystansu (odległoĞci) terenów
przeznaczonych do zabudowy od zadrzewieĔ (w
tym wynikających z zagroĪeĔ poĪarowych),
- zwartego kształtu zespołu zadrzewieĔ i zieleni.
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