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1. DIAGNOZA STANU GMINY
1.1. Syntetyczna charakterystyka Gminy
Po o enie miasta i gminy .wiebodzin na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na
po udnie Europy, w rodkowo-zachodniej czC ci Polski, jest istotnym czynnikiem determinujDcym jej
rozwój. Gmina graniczy z miastem i gminD Sulechów, gminD SkDpe, gminD Lubrza, miastem i gminD
MiCdzyrzecz, gminD Szczaniec oraz miastem i gminD ZbDszynek.
Po reformie samorzDdowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina .wiebodzin znalaz a siC w powiecie
wiebodziGskim.
Gmina .wiebodzin le y na Pojezierzu Lubuskim, dok adniej prawie ca a gmina le y w granicach
Pojezierza :agowskiego a jedynie fragment po udniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, KCpsko i tereny
na zachód od Rosina) po o one sD na terenie Równiny Torzymskiej.
Gmina posiada urozmaiconD rzeJbC terenu ukszta towanD przez dzia alno K lodowca skandynawskiego
i jego wód roztopowych. Jej ró norodno K wp ywa na atrakcyjno K turystycznD Gminy.
Gmina .wiebodzin po o ona jest w ca o ci w dorzeczu Odry, na wododziale miCdzy rzekD OdrD
i WartD. CharakterystycznD cechD Gminy jest znaczna obfito K wód powierzchniowych. G ównD rzekD jest
Paklica, dop yw Odry. NajwiCkszym jeziorem gminy jest Jez. Nies ysz (Niesulickie) o powierzchni
zwierciad a wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czC ci jezioro znajduje siC na terenie sDsiedniej
gminy Lubrza a do gminy .wiebodzin nale y jedynie brzegi po udniowo-wschodnie. Jezioro Nies ysz jest
drugim co do wielko ci jeziorem w województwie i jednocze nie najczystszym (I kl. czysto ci po
wzglCdem fizykochemicznym i bakteriologicznym). Pozosta e jeziora to: Jez. Paklicko Wielkie
(196,0 ha), Jez. Wilkowskie (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).
Gmina posiada zasoby le ne obejmujDce obszar 6 326 ha co stanowi 28,2% powierzchni Gminy, przy
redniej dla powiatu 42,4 % , województwa 49,1 % i Polski 28,2%. Obszary te posiadajD warto K
gospodarczD (82,7 %) i warto K ochronnD (15,8 %) za grunty zwiDzane z gospodarkD le nD obejmujD
2,5 % ogólnej powierzchni.
Najliczniejszym i najwa niejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje
blisko 85% powierzchni le nej. W strukturze wiekowej zdecydowanie przewa ajD drzewostany m ode do
40 lat, które zajmujD a 51,2 % powierzchni le nej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmujD
33,9 % tej powierzchni. PrzeciCtna zasobno K drzewostanów na terenie Gminy .wiebodzin wynosi
210 m3/ha, przeciCtny wiek to tylko 43 lata, a przeciCtny przyrost 4,88 m3/ha.
Zasoby przyrodnicze Gminy podlegajD ró nym formom ochrony prawnej. Na terenie Gminy znajduje siC
rezerwat le ny (czC ciowy) „DCbowy Ostrów”, obszar chronionego krajobrazu (5 100 ha), 5 pomników
przyrody, dwa zespo y drzew bCdDce pomnikami przyrody oraz jeden u ytek ekologiczny (Jez. KsiC no).
Rezerwat „DCbowy Ostrów” zosta powo any w 1970 r., zajmuje powierzchniC 2,29 ha. Rezerwat
po o ony jest w Nadle nictwie .wiebodzin, le nictwo Nowy Dworek. Przedmiotem ochrony jest enklawa
ponad 100 letniego starodrzewu.
Na terenie Gminy .wiebodzin znajduje siC 5 parków, w wiCkszo ci po o onych na terenach wiejskich
i zarejestrowanych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze.
Klimat Gminy nale y do umiarkowanych, z przewagD wiatrów zachodnich, pó nocno-zachodnich
i pó nocnych, e ze wzglCdu na wy sze po o enie od otaczajDcych jD pradolin posiada klimat nieco
ch odniejszy. Klimat gminy cechujD zimy ciep e lub mroJne, a lata upalne lub zimne i mokre.
Najbardziej zmienne temperatury wystCpujD w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiCcy
mroJnych ( r. temperatura –6,70C) sD miesiDce ciep e ( r. temperatura +4.20C). NajwiCksze wahania
temperatury w ciDgu doby wystCpujD w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wiD e siC z inwersjami
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temperatury tu wystCpujDcymi. Zagro enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach
glacjalnych wiCksze.
Gmina .wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane sD jedynie z o a kruszywa
mieszczDce siC w okolicach Jordanowa i Go cikowa oraz z o e kredy jeziornej „SzumiDca”, po o one na
wschód od Jordanowa.
Ogólna powierzchnia Gminy .wiebodzin wynosi 228, 7 km2, z czego 72 % gruntów nale y do Skarbu
PaGstwa. WiCkszo K gruntów Skarbu PaGstwa jest administrowana przez AWRSP.
Gleby w Gminie sD do K silnie zró nicowane, przy czym dominujD gleby kompleksu ytniego bardzo
dobrego i dobrego, stanowiDce ok. 60 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. SD to g ównie gleby
brunatne, wy ugowane i kwa ne oraz bielicowe, rzadziej brunatne w a ciwe i czarne ziemie.
Wymienione cechy wp ynC y na ukszta towanie siC sieci osadniczej i uk adu komunikacyjnego, tak e na
rodzaj i lokalizacjC przemys u i rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy wypoczynkoworekreacyjnej.
Gmina .wiebodzin posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które sk adajD siC
po o enie i klimat, urozmaicona rzeJba terenu, jeziora i lasy, czyste rodowisko oraz zabytki kultury.
Gmina .wiebodzin nale y do rednich gmin w województwie lubuskim. SieK osadniczD gminy tworzy
1 miasto i 26 innych miejscowo ci (wsie, osady, przysió ki, kolonie). Gmina jest znacznie zró nicowana
pod wzglCdem wielko ci miejscowo ci i ich po o enia na obszarze Gminy. NajwiCkszymi
miejscowo ciami poza .wiebodzinem sD: Wilkowo, Jordanowo, Go cikowo, Rzeczyca, Chociule.
SieK osadnicza Gminy wyró nia siC:
- centralnym po o eniem .wiebodzina liczDcego 22 500 mieszkaGców, pe niDcego jednocze nie
funkcjC siedziby powiatu,
- równomiernym rozmieszczeniem na ca ym obszarze Gminy wsi liczDcych 8 450 mieszkaGców,
- rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach jezior i kompleksów le nych.
Po o enie Gminy na skrzy owaniu dróg tranzytowych ma bezpo redni wp yw na rozwój gospodarczy, co
ma z kolei wp yw na decyzje inwestycyjne przedsiCbiorców. Du e znaczenie posiadajD tak e
przemys owe tradycje .wiebodzina, datujDce siC od poczDtku XIX w. (1818 r.). RozwinD siC przemys
w ókienniczy, piwowarski, farbiarski, produkcji rodków czysto ci, spo ywczy, materia ów
budowlanych. Ponadto pracowa y wytwórnie cygar i papierosów, szczeciny, mDczki ziemniaczanej,
trykota u, wyrobów wikliniarskich, kapeluszy i wiele innych.
Niemal w centrum miasta pracowa m yn parowy, istnia a fabryka maszyn rodziny Balcke, farbiarnia
firmy Sawade. Rodziny Rendler (w ókiennictwo), Friemel ( rodki czysto ci), Fechner (budownictwo
lDdowe), Kirschbaum ( rodki spo ywcze), Stein i Löchel (materia y budowlane). Bardzo zas u ona dla
promocji miasta by a .wiebodziGska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera.
W koGcu XIX w. W .wiebodzinie istnia y dwa browary. Najstarszym browarem wiebodziGskim by
istniejDcy od 1641 roku zak ad warzelniczy Peschele i drugi - powsta y w po owie XIX w. - Browar
Zamkowy.
W 1870 r. .wiebodzin otrzyma po Dczenie kolejowe na trasie Frankfurt nad OdrD - PoznaG. Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej oko o 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludno ci miasta w latach siedemdziesiDtych oscylowa a w granicach 7700-8000 mieszkaGców. Z tego te
okresu pochodzi wiebodziGski dworzec kolejowy, gazownia, szko a podstawowa, gimnazjum, sDd
rejonowy, gmach poczty i kilka innych jeszcze obiektów u yteczno ci publicznej.
PoczDtki wiebodziGskiego przemys u wydobywczego wCgla brunatnego datujD siC na lata czterdzieste
XIX wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy odkryto p ytko zalegajDce pok ady wCgla. W 1842 r. uruchomiono
eksploatacjC z ó ko o Lubrzy i Wilkowa. Powsta y .wiebodziGskie Zjednoczone Kopalnie WCgla
Brunatnego z siedzibD w Wilkowie. ZaczC y powstawaK spó ki wCglowe. Wydobywany wCgiel odbiera y
sulechowskie i wiebodziGskie fabryki w ókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary a tak e cukrownie we
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz, Zielona Góra ul. Ptasia 2a, tel/fax 068-326 77 83, tel. 452 80 88, e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa+onego rozwoju miasta i gminy 4wiebodzin - Program ochrony warto&ci kulturowych i przyrodniczych str. 5

Wschowie i G ogowie.
Intensywny rozwój gospodarczo - spo eczny .wiebodzina zosta zahamowany, w wyniku majDcych
miejsce w drugiej po owie XIX wieku ruchów migracyjnych ludno ci niemieckiej, znanych pod nazwD
„Ostflucht” - ucieczka ze wschodu. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego powiatu wiebodziGsko sulechowskiego wyjecha o w g Db Niemiec ponad 50 tys. ludzi. Mimo odp ywu ludno ci i wynikajDcych z
tego niema ych trudno ci, powsta o w tym okresie w .wiebodzinie ponad 30 zak adów produkcyjnych,
zatrudniajDcych ogó em ponad cztery tysiDce ludzi. WiCkszo K tych przedsiCbiorstw upad a w dobie
wielkiego kryzysu lat dwudziestych mijajDcego stulecia.
Po drugiej wojnie wiatowej w .wiebodzinie rozwinC y siC zupe nie nowe bran e: przemys meblowy,
elektrotechniczny, spo ywczy, odzie owy.
Miasto i gmina .wiebodzin nale y do do K dobrze zaludnionych gmin województwa. Gmina .wiebodzin
liczy 30 975 mieszkaGców (dane z na 31.12.1999 r.). GCsto K zaludnienia jest wysoka i wynosi 136 osób
na 1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). WystCpujD jednak du e dysproporcje miCdzy obszarem
miasta, gdzie gCsto K zaludnienia osiDga 2050 osób/km2, a obszarami wiejskimi ze wskaJnikiem
39 osób/km2.
Ludno K miejska stanowi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje GminC w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyró nia siC wysokim zaludnieniem,
zw aszcza w samym .wiebodzinie i niskim zaludnieniem na obszarach wiejskich, co wiadczy o
znacznych mo liwo ci rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludno ci na miejscu.
Od kilku lat wystCpuje ujemne saldo odp ywu poza GminC. Saldo to w 1999 r. wynios o -43 osób.
Gmina .wiebodzin posiada relatywnie m odD ludno K. Ni szy jest odsetek grupy poprodukcyjnej,
a wy szy grupy produkcyjnej. Od 1995 r. liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie ro nie, za
w wieku przedprodukcyjnym - spada. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynios a 18 648 osób.
W 1999 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada o 66,1 osób w wieku nieprodukcyjnym.
W Gminie .wiebodzin liczba pracujDcych w 1999 r. wzros a w stosunku do 1998 r. i wynios a 9293 osób,
z czego 967 osób - na obszarach wiejskich. Liczba pracujDcych spad a z 9 476 w 1998 r. do 9293 osób w
1999 r. za liczba bezrobotnych wzros a odpowiednio z 915 osób do 1506 osób. Wzrost liczby
podmiotów gospodarczych (w 1999 r. o 23 %) nie wp ywa na spadek bezrobocia. PrzypuszczaK nale y,
e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza bDdJ koGczy dzia alno K, powodujDc wzrost bezrobocia, a
statystyka nie nadD a z ujawnianiem tego faktu.
Liczba bezrobotnych na koniec 2000 r.po raz kolejny wzros a i wynios a 1905 osób, za stopa bezrobocia
wynosi a 15,8% i kszta towa a siC na poziomie nieco wy szym od redniej województwa (15,3%).
G ównym problemem rynku pracy w Gminie jest sprostanie w najbli szym piCcioleciu popytowi na
miejsca pracy, generowanemu przez wysokD stopC bezrobocia i wkraczaniem m odych ludzi na rynek
pracy.
D ugookresowa prognoza demograficzna do roku 2030 wskazuje na istotnD zmianC trendu po roku 2015.
Oko o roku 2015 r. liczba ludno ci osiDgnie najwy szy poziom i zacznie spadaK. Podobne tendencje
wystDpiD na terenie ca ej Polski. Przewiduje siC, e liczba ludno ci Polski osiDgnie najwy szy poziom w
2015 r. (ok. 39 milionów), a nastCpnie zacznie maleK.

1.2. Tradycje i ;rodowisko kulturowe
.wiebodzin jest jednym z najstarszych miast Ziemi Lubuskiej. Miasto le y w miejscu, gdzie prowadzi
wa ny szlak komunikacyjny z Pomorza na .lDsk i krzy owa siC z drugim wiodDcym z :u yc do
Wielkopolski. W ród bagien, na niewielkim wzniesieniu by gród s owiaGski. Z roku 1251 pochodzi
pierwszy zniemczony zapis Schwibussen, podobnie w roku 1302 - Swebosin i w roku 1329 - Swibosin.
Dzisiejsza miCdzynarodowa droga zachód - wschód swoim poczDtkiem siCga tak e 13 wieku: powsta a
z traktu handlowego Frankfurt nad OdrD - PoznaG przez Torzym - .wiebodzin. Przebieg i rozwój tych
szlaków wskazuje, e .wiebodzin ju w 13 stuleciu by wa nym wCz em drogowym. Korzystne skutki
gospodarcze z tego faktu nie wymagajD dodatkowych komentarzy. Podkre liK trzeba tak e to, e
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wszystkie wymienione szlaki schodzi y siC w Poznaniu. Dowodzi to bezsprzecznie o Dczno ci
.wiebodzina i okolic z WielkopolskD.
Najcenniejszym zespo em urbanistyczno-architektonicznym jest .wiebodzin, zachowany bez wiCkszych
ubytków w starej zabudowie. Miasto posiada warto ciowe zabytki u yteczno ci publicznej (ko cio y,
ratusz, zamek, mury obronne) i mieszkalnej. KlasC ogólnopolskD reprezentuje równie zespó
poklasztorny w Go cikowie, pod wzglCdem architektury i wyposa enia wnCtrz. Na terenie Gminy
znajduje siC ponadto 14 ko cio ów, w tym 3 powsta e w XVI w. (przebudowane w latach póJniejszych),
2 w XVIII w. a 9 w XIX i XX w. Spo ród 13 budowli podworskich pa ac w Wilkowie z 1550 roku jest
architektonicznie najciekawszym. Pa ace w Lubieniecku i Rakowie, powsta e w XVIII wieku prezentujD
formy z okresu przebudowy dokonanej w 2 po owie XIX w. Pozosta ych 10 obiektów powsta o w XIX
i XX stuleciu. Z 17 zespo ów folwarcznych z zabudowD z XIX w. (poza jednym z XVIII-XIX w.) pewne
walory architektoniczne posiadajD folwarki w: Borowie, Chociulach, Lubienicku, Lubogórze, Kupieninie
i Rakowie.
Na 7 parków istniejDcych w gminie dobrze utrzymane sD w: .wiebodzinie, Go cikowie, Lubinicku,
Chociulach i Rakowie. Zabudowa mieszkalna pochodzi z II po owy XIX w. i I Kwierci XX w. Pewne
warto ci kulturowe posiada zabudowa Grodziszcza, Jordanowa, KCpska i Kupienina.
W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje siC 9 zabytkowych uk adów
urbanistycznych w .wiebodzinie i ok. 120 zabytkowych budynków oraz 13 obiektów po o onych na
terenie gminy.
Do najbardziej charakterystycznych form decydujDcych o charakterze krajobrazu kulturowego Gminy
nale D:
- ko ció , klasztor i zabudowania podworskie w Go cikowie,
- uk ad urbanistyczny obszaru d. miasta redniowiecznego z zamkiem i parkiem miejskim
w .wiebodzinie,
- ratusz, mury i baszty obronne w .wiebodzinie.

1.3. )rodowisko przyrodnicze
1.3.1. Ukszta towanie terenu

Gmina posiada urozmaiconD rzeJbC terenu ukszta towanD przez dzia alno K lodowca skandynawskiego i
jego wód roztopowych.
Morena czo owa spiCtrzona wystCpuje we wschodniej czC ci gminy na pn.-zach. od Rusinowa, a tak e
wsch. i pd-wsch. od GliGska, oraz czC ci wsch. (Jeziory, Raków). Jest to obszar agodnych pagórków
wyniesiony do rzCdnych 130-140m. n.p.m. Przewa ajDce spadki do 10%, ale w partiach bardziej
stromych osiDgajD 10-20 %, a lokalnie nawet ponad 20%. Dolinki rozciDgajDce wzniesienia sD na ogó
wDskie o szeroko ci od kilku do kilkudziesiCciu metrów. Przewa nie majD charakter nieckowaty, choK
niekiedy wypreparowanie sD wyraJne krawCdzie. Morena czo owa zosta a zaburzona w okresie starszych
zlodowaceG- przewa nie zlodowacenia rodkowo-polskiego.
Wysoczyzna morenowa falista zajmuje du y obszar w rodkowej czC ci gminy (okolice: na pó noc od
Rusinowa, Kolonii, Go cikowa, :ugowa oraz na wschód od Lubinicka, Lubogóry i Rudgerzowic).
Wierzcho ki p askich wzniesieG osiDgajD wysoko K 110-120m. n.p.m., a spadki nie przekraczajD 10%, a
na niektórych spadek nie przekracza 5%.
Poziom sandrowy wy ynny zajmuje pd.-zach. czC K gminy (na zachód od wsi Borów, na po udnie od
Lubogóry, na zachód od Rosina, na po udnie od Jordanowa), po o ony jest na wysoko ci 80-110m.
n.p.m. Doliny rozcinajDce sandr sD na ogó nieckowate, zajmujD niekiedy obni enia wytopiskowe z
licznymi zag Cbieniami bezodp ywowymi o rednicy 300-400m.
Rynny subglacjalne zosta y utworzone przez wody roztopowe lDdolodu. Na pó nocy terenów gminy
wystCpuje Rynna Jordanowsko-Niemlicka, w której po o one sD wsie: Go cikowo, Jordanowo. Dnem tej
rynny p ynie rzeka Paklica, na terenie tym znajdujD siC liczne jeziora i torfowiska. Pó nocne krawCdzie
rynny na pó noc od Go cikowa sD wysokie do 20 m i strome, porozcinane przez liczne wDwozy.
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W Rynnie .wiebodziGsko-Pod ogórskiej po o one jest miasto .wiebodzin oraz jeziora Lubinickie,
Zameckie. W Rynnie Wilkowsko-Przetocznickiej jeziora Wilkowskie i Lubich. Rynny posiadajD
zró nicowanD szeroko K od 100 m do kilku kilometrów. W obrCbie rynien wystCpujD ostaGce erozyjne
(kilkukilometrowej szeroko ci pagórki odciCte od wysoczyzny).
W obrCbie szerokich rynien np.: Jordanowsko-Niesulickiej wystCpuje wysoki poziom sandrowy, ale
ni szy ni widoczny pod wsiD Jordanowo. SD to tereny p askie i piaszczyste z obni eniami
wytopiskowymi. Dna rynien sD p askie podmok e z licznymi jeziorami po o one na wysoko ci 60-80 m.
n.p.m.
Równina Torzymska jest równinD sandrowD po o onD na wysoko ci 75-90m. n.p.m., rozciCta szerokimi,
agodnymi dolinami z lokalnie wystCpujDcymi obni eniami bezodp ywowymi.
Formy antropogeniczne powsta y w wyniku eksploatacji kruszywa, glin lub torfu. SD to na ogó ma e
wyrobiska.
PowierzchniC tworzD osady plejstoceGskie, pod nimi znajdujD siC osady mioceGskie, uk ad ten zosta
zaburzony w wyniku silnych ruchów przesuwajDcego siC lodowca. W wyniku tych zaburzeG strop osadów
mioceGskich wystCpuje na ró nej g Cboko ci od 100m. (okolice .wiebodzia ) do 2 m (okolice Rzeczycy).
G Cbsze pod o e tworzD osady mioceGskie (trzeciorzCdowe) wykszta cone w postaci piasków drobnych,
i ów i mu ków oraz wCgla brunatnego. WCgiel by eksploatowany metodD odkrywkowD w Rusinowie, w
GliGsku i w Rzeczycy.
Na terenie gminy mo na wyró niK trzy regiony ró niDce siC budowD geologicznD: wysoczyznC morenowD
, równiny sandrowe, rynny glacjalne.
Wysoczyzna morenowa jest zbudowana jest z glin piaszczystych, zwiCz ych i pylastych, czCsto z
domieszkD kamieni oraz piasków gliniastych. Utwory te o ró nej miD szo ci (przewa nie powy ej 4,5m)
zajmujD ok. 60% powierzchni gminy. WiCksze obszary osadów gliniastych znajdujD siC w okolicach:
.wiebodzina, Go cikowa, GliGska, Rusinowa i Rosina. Osady piaszczyste pochodzenia
fluwioglacjalnego, wystCpujD w postaci nieregularnych enklaw zalegajDcych czCsto na glinach
zwa owych. Osady te sk adajD siC z piasków drobnych i rednich z domieszkD wirów.
Równiny sandrowe znajdujD siC w po udniowo-zachodniej czC ci gminy. Zbudowane przez serie
piaszczystych osadów o znacznej miD szo ci, z o onych g ównie z piasków drobnych i rednich.
Rynny polodowcowe oraz czC K bocznych dolinek wype niona jest holoceGskimi piaskami rzecznymi
(o ró nej granulacji), piaszczystymi madami, mu ami i torfami. Osady majD ró nD miD szo K i niekiedy
bywajD wzajemnie przewarstwione. MiD szo K torfów dochodzi do 5m., niekiedy pod cielone sD one
gytiami.

1.3.2. Warunki klimatyczne

Klimat Gminy nale y do umiarkowanych, z tym, e ze wzglCdu na wy sze po o enie od otaczajDcych jD
pradolin posiada klimat nieco ch odniejszy (Prawdziec, KoJmiGski 1972).
W zakresie klimatu lokalnego mo na wyró niK klimat wysoczyzn i klimat rynien glacjalnych. Na
wysoczyJnach wystCpujD korzystne warunki nas onecznienia, szczególnie na stokach po udniowych.
Dobre sD równie warunki przewietrzania terenu, co jest wa ne dla istniejDcego i planowanego
budownictwa. Niekorzystny dla budownictwa osadniczego jest teren rynien ze wzglCdu na nadmiernD
wilgotno K, du D ilo K mgie i przymrozków, inwersje termiczne i du D ilo K dni mroJnych. WystCpujD z e
warunki przewietrzania, co powoduje kumulacjC zanieczyszczeG. Z tego punktu widzenia lokalizacja
starego miasta .wiebodzin jest niekorzystna, gdy znajduje siC na dnie rynny.
Klimat gminy cechujD zimy ciep e lub mroJne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wystCpujD w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiCcy mroJnych ( r. temperatura
–6,70C) sD miesiDce ciep e ( r. temperatura +4.20C). NajwiCksze wahania temperatury w ciDgu doby
wystCpujD w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wiD e siC z inwersjami temperatury tu wystCpujDcymi.
Zagro enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wiCksze.
Opady atmosferyczne wynoszD rednio rocznie 534 mm ale wahania w tym zakresie sD bardzo du e.
Maksymalny redni opad dla .wiebodzina wynosi 777 mm za minimalny tylko 319 mm. Liczba dni z
opadem wynosi dla .wiebodzina rednio 152 w ciDgu roku. Opady typu burzowego wystCpujD g ównie w
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lipcu i w okresie od maja do sierpnia. Opady nie ne pojawiajD siC przeciCtnie w drugiej po owie
listopada, ostatnie w drugiej dekadzie kwietnia. Wiatry przewa ajD z kierunków zachodnich,
po udniowo- zachodnich i pó nocno- zachodnich (ok. 52%).

1.3.3. Wody
Gmina .wiebodzin po o ona jest w ca o ci w dorzeczu Odry, na wododziale miCdzy rzekD OdrD
i WartD. Lokalny wododzia przebiega grzbietami wzgórz na po udnie od wsi GliGsk i Rusinów.
Wsie Go cikowo i Jordanowo le D bezpo rednio nad brzegami Paklicy, której wody odprowadzane sD do
zlewni Warty, wsie Rusinów, GliGsk i by y PGR Witoszów po o one sD nad ma ymi potokami bCdDcymi
dop ywani rzeki Paklicy. Miasto .wiebodzin po o one jest w rynnie polodowcowej odwadnianej przez
rzekC LubinieckD StrugC, która równie przep ywa przez Jezioro Zamecko i Jezioro Lubinieckie. Rzeka
Struga Lubiniecka jest dop ywem Obry Leniwej.
Powierzchnia zlewni Paklicy w przekroju u wyp ywu z jeziora Paklicko Wielkie wynosi 169,7 km2,
redni roczny przep yw 0,70m3/s. Powierzchnia zlewni Strugi Lubinickiej (Lubinicy) przy wyp ywie z
Jeziora Lubienickiego wynosi 28,36 km2, redni przep yw 0,13 m3/s.
NajwiCkszym jeziorem gminy jest Jezioro Nies ysz (Niesulickie) o powierzchni zwierciad a wody 486,2
ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czC ci jezioro znajduje siC na terenie sDsiedniej gminy Lubrza a do gminy
.wiebodzin nale y jedynie brzegi po udniowo-wschodnie, od kana u O obok do ok. 0,5 m. na po udnie od
kolonii Tyczyno (Krzeczkowo). Brzegi lesiste, lasy paGstwowe pod administracjD Nadle nictwa
.wiebodzin. Maksymalna g Cboko K jeziora wynosi 34,7 m a g Cboczek znajduje siC w pobli u granic
gminy .wiebodzin. ObjCto K wody wynosi 345 mln m3. Jezioro jest po o one na wododziale miCdzy
zlewniD Odry i Warty, zasilane g ównie przez wody podziemne. Nadmiar wody odprowadzany jest ku
po udniowi przez kana O obok do rzeki Odry redni odp yw wynosi 0,20m3/s.
Poziom lustra wody regulowany jest zastawkD na kanale. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym z
1969 roku powinien on byK utrzymany na rzCdnej 78,40 m. n.p.m. Jezioro pod wzglCdem limnologicznym
zalicza siC do B-mezotroficznego a pod wzglCdem rybackim do sielawowego. GospodarkC rybackD
prowadzi tu Gospodarstwo Rybackie ZbDszyG, nale Dce do Agencji W asno ci Skarbu PaGstwa. ;yjD tu
ryby sielawa, wCgorze, szczupaki, liny leszcze, p ocie i okonie.
Jezioro Paklicko Wielkie, o powierzchni lustra wody 196,0 ha i maksymalnej g Cboko ci
22,2 m., po o one jest w rynnie polodowcowej Niesulicko-Jordanowskiej. Linia brzegowa liczy sobie 7
750 m.,
w tym brzeg p aski i bagienny 4 650 m. Oko o 90,6% d ugo ci linii brzegowej zajmuje ro linno K
wynurzona. Pod wzglCdem limnologicznym zbiornik nale y do typu mezotroficznego pod wzglCdem
rybackim do leszczowego. WystCpujD tu ryby: wCgorz, sieja, leszcz, karp, lin, sandacz, szczupak, ukleja,
p ocie, okoG. GospodarkC rybackD na jeziorze prowadzi ZarzDd OkrCgu PZW w Zielonej Górze.
W pobli u jeziora Palicko Wielkie po o onych jest kilka ma ych eutroficznych jezior znajdujDcych siC na
dnie tej samej rynny polodowcowej, sD to jeziora: TymieG- ko o Nowego Dworku, powierzchnia 6,3 ha,
g . ok. 0,9 m.; Bia e- pow. 2,1 ha, Radno (Paradyskie)- pow. 3,2 ha, Jordanowskie - 1,9 ha, Kocio ek –
4,3 ha, g . 2.5 m. Wymienione jeziorka majD brzegi bagniste, zaro niCte trzcinD i nadajD siC jedynie do
wCdkowania. Administrowane sD przez PZW ZarzDd OkrCgowy w Zielonej Górze. Na wschód od
Jordanowa znajdujD siC du e wyrobiska po eksploatacji z ó gytii i torfów SzumiDca. Wyrobiska
o powierzchni 27,2 ha zagospodarowane sD jako zbiorniki rybackie przez PZW w Zielonej Górze.
Jezioro Wilkowskie o powierzchni 130,5 ha i max g . 23,7 m., d ugo K linii brzegowej wynosi
5 025m, w tym brzeg bagnisty 1 140m. Linia brzegowa na odcinku obejmujDcym 88% linii brzegowej
jest poro niCta ro linno ciD wodnD wynurzonD oraz drzewami li ciastymi. Typ limnologiczny-eutroficzny,
a rybacki - sielawowy. GospodarkC rybackD na jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie Agencji
W asno ci Rolnej Skarbu PaGstwa.
Jezioro Lubinieckie o powierzchni 79,4 ha i g Cboko ci max 5,9 m. Jest to jezioro rynnowe, bardzo
mocno wyd u one: d ugo K 3 300 m, i szeroko ci 350m. D ugo K linii brzegowej wynosi 7 800 m. Pas
przybrze ny czCsto bagienny, pas trzcin zajmuje 25-30 m szeroko ci.
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Do cieku DczDcego z Jezioro Zamecko i Jezioro Lubinieckie doprowadzone sD cieki z miasta
.wiebodzin, po oczyszczeniu w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Po uruchomieniu czC ci
biologicznej oczyszczone jezioro zosta o ponownie zarybione, gdy poprzednio by y to wody martwe.
Obecnie jezioro jest to eutroficzne o typie rybackim karasiowe. WystCpujD tu karasie, liny amury,
wzdrCgi, p ocie, okonie, amury i to pygi. GospodarkC rybnD prowadzi Gospodarstwo ZbDszyG AWRSP.
Na pó noc od Jeziora Lubinieckiego, w kierunku wsi Grodziszcze, znajduje siC ma e Jezioro Grodziszcze,
po o one w tej samej rynnie polodowcowej. Powierzchnia jeziora wynosi 2 ha. Jezioro jest silnie
zeutrofizowane i ma charakter zarastajDcego stawu. Od Jeziora Lubinieckiego jest oddzielone wDskim
pasem gruntów torfowo-b otnistych.
Jezioro Zamecko po o one na wschód od miasta .wiebodzin. Po o one na wschód od miasta .wiebodzin
o powierzchni17 ha i g Cboko ci max 2,2 m. Jezioro by o przez d ugi okres czasu odbiornikiem cieków
z miasta .wiebodzina i posiada dno mocno zamulone. Planowana jest rekultywacja jeziora polegajDca na
wydobyciu namu ów z dna i wykorzystaniu ich do u yJnienia gruntów ornych. Projektu dotychczas nie
zrealizowano ze wzglCdu na brak funduszy.
Jezioro Trzcinno o powierzchni 5,0 ha i g . max ok. 2,5m. Jezioro le y na wododziale w rynnie
.wiebodziGsko-Pod ogórskiej. Zwierciad o wody utrzymuje siC na rzCdnej 77,3 m. n.p.m., odp yw ku
rzece Lubinicy. Jezioro ma brzegi przewa nie zajCte przez Dki na torfowiskach lub lasy. U ytkowane jest
przez PZW Z.O. w Zielonej Górze.
Jezioro Lubich (Lubogóra) o powierzchni 12 ha i g . max 3,3 m. D ugo K linii brzegowej wynosi
1 920 m. w tym brzegi wysokie 1 650 m. Z jeziora jest ujmowana woda dla deszczowni zak adu
sadowniczego w Lubogórze. Typ rybacki jeziora – sandaczowe z limnologiczny - eutroficzne.
GospodarkC rybackD na jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie ZbDszyG AWRSP. Woda z jeziora
odp ywa w kierunku O oboku, dop ywu Odry. Na terenie sDsiedniej gminy SkDpe wybudowano zaporC na
odp ywie z jeziora NiedJwiedJ , która pozwala piCtrzyK wodC w jeziorze dla potrzeb deszczowania upraw
rolnych.
Jezioro KsiC no powierzchnia 7,1 ha max. g . 4,6; d . linii brzegowej 1km w tym brzeg bagnisty 0,4 km.,
Ro linno K wodna zajmuje 21% powierzchni a zanurzone 59% pow. zwierciad a wody. U ytkownikiem
rybackim jest PZW Z.O. w Zielonej Górze. Na podstawie Uchwa y UrzCdu Miasta i Gminy w
.wiebodzinie jezioro jest chronione jako u ytek ekologiczny a wCdkowanie dozwolone jest jedynie od
wschodniej strony.

1.3.4. Wody podziemne

Na terenie Gminy .wiebodzin wystCpuje jeden lub dwa u ytkowe poziomy wodono ne o charakterze
subartezyjskim. Horyzonty wodono ne ródglinowe zasilane sD w rejonach wystCpowania kopalnych
rynien hydrologicznych, np. w regionie .wiebodzina gdzie wody podziemne kopalnej rynny majD wiCJ
hydrologicznD z wodami subartezyjskimi. We wsiach: Rzeczyca, WityG, Grodziszcze, Kupienino.
Lubienicko, Go cikowo Rusinów, Kie cze ujmowana jest woda z osadów ródglinowych. Du ej
miD szo ci warstwa gliny zabezpiecza wody podziemne przed zanieczyszczeniem ich z powierzchni
ziemi.

1.3.5. Lasy

Potencjalnie w gminie najwiCkszD powierzchniC zajmujD siedliska lasów dCbowo-grabowych (grDdów).
ObejmujDcych centralnD czC K gminy od Rusinowa po Chociule. W rzeczywisto ci przewa ajDca
wiCkszo K siedlisk grDdowych zosta a wykorzystana na grunty orne, a lasy grDdowe nie zachowa y siC w
wiCkszych fragmentach.
W dolinach cieków i obrze ach jezior wystCpujD siedliska Cgów olszowo-jesionowych. WiCkszo K z nich
przekszta cono na u ytki zielone.
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W pd. i pd.-zach. czC ci gminy, na sandrach dominujD siedliska borowe. W regionie jeziora Paklicko.
Wielkie przewa ajD siedliska boru suchego a w okolicach jeziora Nies usz (Niesulickie) siedliska boru
mieszanego. W tym regionie rosnD interesujDce drzewostany bukowo-sosnowe.
Na jeziorze Paklicko znaleziono ponad 20 zespo ów i zbiorowisk ro linnych ro linno ci oczeretowej,
szuwarowej i podwodnej. Pod wzglCdem botanicznym interesujDca ro linno K znajduje siC w jeziorze
KsiC no. Nad jeziorem Nies ysz stwierdzono torfowisko wysokie z interesujDca ro linno ciD z wieloma
rzadkimi gatunkami.

1.3.6. Fauna i flora
Na terenie Gminy .wiebodzin wystCpuje wiele cennych ro lin, chronionych, zagro onych i ginDcych, z
których na szczególnD uwagC zas ugujD:
- wid ak ja owcowaty, urawina b otna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna - na terenie
torfowiska jeziorem Nies ysz
- bobrek trójlistkowy, we nianka pochwowata – nad jeziorem KsiC no i na terenie torfowiska jeziorem
Nies ysz
- wid ak goJdzisty (szczególnie na po udnie jeziora), Jezierza morska - jezioro Paklicko Wielkie
- dziewiCKsi bez odygowy – kilkadziesiDt osobników w borze sosnowym na pn. od Rzeczycy
Stanowisko to objCte jest ochronD prawnD jako pomnik przyrody
- k oK wiechwata- w pasie ro linno ci wynurzonej nad jez. KsiC no
- storczyk plamisty w lasach nad jeziorem Paklicko i Nies ysz.
.wiat zwierzCcy jest równie bogaty i zró nicowany jak ro linny. Najlepiej poznanD grupD bezkrCgowców
sD pijawki, których stwierdzono 10 gatunków: w jeziorach Nies ysz i Paklicko Wielkie wykryto po 9
gatunków a w Jeziorze Wilkowskim - 8 gatunków.
Spo ród zwierzDt krCgowych najlepiej poznane sD ptaki, na terenie gminy wystCpuje ponad 150 gatunków,
z czego 120 gatunków lCgowych lub prawdopodobnie lCgowych. Najcenniejsze obszary lCgowe ptaków to
jeziora i okoliczne lasy nad jeziorami: Paklicko Wielie, Nies ysz, Lubienickie i Wilkowskie (pd. czC K).

1.4. Stan ;rodowiska naturalnego
1.4.1. Stan czysto%ci wód powierzchniowych

Wody p ynDce gminy .wiebodzin w zasadzie nie sD badane przez WIO. w Zielonej Górze poniewa
gmina le y na wododziale i p ynD przez niD niewielkie cieki. Rzeka Lubiniecka Struga by a badana ostatni
raz w 1994 r., gdy wody nie by y jeszcze zanieczyszczone w stopniu ponadnormatywnym zarówno pod
wzglCdem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. WskaJnikami decydujDcymi o ocenia by y zwiDzki
fosforu i miano coli. Rzeka Paklica by a badana w 1998 roku jej wody w przekroju poni ej jeziora
Paklicko Wielkie odpowiadajD II klasie czysto ci wód pod wzglCdem fizykochemicznym i sD
zanieczyszczone ponadnormatywnie pod wzglCdem bakteriologicznym. Zanieczyszczenia te pochodzD ze
wsi Go cikowo i Jordanowo próbki pobrano w punkcie pomiarowo-kontrolnym - przekrój szosy Zielona
Góra—Gorzów.
Jezioro Nies ysz nale y do I klasy czysto ci wód. Obecnie jest ono nadmiernie obciD one przez turystów
w okresie letnim, szczególnie w Niesulicach (gm. SkDpe) i Prze azach (gm. Lubrza). IstniejDce
oczyszczalnie sD ma o sprawne. Mimo e jest to jedno z najczystszych jezior województwa (I klasa
czysto K pod wg fizykochemicznym i bakteriologicznym) to obserwowano na nim zakwit sinicowy, co
wiadczy o pogorszajDcej siC jako ci wód.
Jezioro Paklicko Wielkie by o badane w 1998 roku - ustalono, e pod wzglCdem wskaJników
fizykochemicznych nale y do III klasy czysto ci wód, a pod wzglCdem bakteriologicznym do I klasy.
Jezioro Paklicko Wielkie przez d ugie lata by o zanieczyszczone ciekami z Lubrzy. ZakoGczona budowa
wysokosprawnej oczyszczalni cieków dla wsi Lubrza, umo liwi powolne samooczyszczanie wody.
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Jezioro Wilkowskie - badania przeprowadzone w 1993 roku wykaza y II klasC czysto ci wód pod
wzglCdem fizykochemicznym. Po zamkniCci gorzelni w Wilkowie i odciCciu odp ywu cieków do jeziora
nastCpuje poprawa jako ci jego wód, co potwierdzajD wystCpne wyniki badaG (1998).
Jezioro Lubinickie, wg badaG Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony .rodowiska w Zielonej Górze z
1992 roku, odpowiada o II klasie czysto ci wód pod wzglCdem fizykochemicznym i II klasie wód pod
wzglCdem bakteriologicznym. Jako K cieków oczyszczonych ze .wiebodzina nie zawsze odpowiada
normom pod wg zawarto ci fosforu i zwiDzków azotowych. Radykalne poprawa nastDpi aby, po
odprowadzeniu cieków oczyszczonych poza zlewnie jeziora.
Jezioro Zamecko, wed ug badaG wykonanych z 1992 roku, nie odpowiada adnej klasie czysto ci wód
pod wzglCdem fizykochemicznym. Po odciCciu dop ywu cieków ze .wiebodzina powinny ulegaK
powolnemu samooczyszczaniu. BCdzie to proces d ugo trwa y.
Mo liwo ci poprawy czysto ci stanu jezior, wg oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
.rodowiska w Zielonej Górze, sprowadzajD siC do budowy wysokosprawnych oczyszczalni cieków i
odprowadzenia cieków oczyszczonych poza zlewnie jezior.

1.4.2. Stan czysto%ci powietrza

Stare miasto w .wiebodzinie, pod wzglCdem topograficznym jest usytuowane niekorzystnie - znajduje
siC w dnie rynny glacjalnej. W czasie sezonu grzewczego mo e nastCpowaK tu znaczna kumulacja
zanieczyszczeG.
Jak du e jest to zanieczyszczenie mog yby wykazaK pomiary wykonane w okresie zimowym.
W okresie letnim w warunkach du ego nas onecznienia i temperatury oraz niskiej wilgotno ci powietrza
wilgotno ci powietrza mo e nastDpiK koncentracja azotu w przyziemnej warstwie atmosfery.
Podwy szone stC enia azotu mo e powodowaK u osób wra liwych podra nienie górnych dróg
oddechowych oczu, kaszel i ból g owy. Pomiary przy ulicy Cegielnianej 2 nie wykaza y
ponadnormatywnych stC eG tego zanieczyszczenia. Najwy sze o miogodzinne stC enie ozonu
zarejestrowano w dniu 14 .08.99 r. , które wynios o 98% dopuszczalnej normy. W pozosta e dni stC enie
ozonu waha o siC od 55 do 82% normy.
Na terenie .wiebodzina wieloletnie badania stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzi Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, obecnie oddzia zamiejscowy WSSE w Gorzowie.
W budynku terenowego oddzia u przy ul. 1 Maja 22, zlokalizowana jest stacja monitoringu
zanieczyszczenia powietrza, dzia ajDca w warunkach ogólnopolskiej sieci nadzoru ogólnego nad jako ciD
powietrza w miastach. SD tu prowadzone pomiary redniodobowe podstawowych zanieczyszczeG
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i py u zawieszonego. W latach 1997 i1998 nie stwierdzono
ponadnormatywnych redniodobowych i redniorocznych zanieczyszczeG. StC enie dwutlenku siarki
w 1997 roku. Kszta towa o siC na poziomie 14% normy z w 1998 roku tylko 4,5% normy., stC enie py u
zawieszonego w 1997 roku wynios o 36% normy a w 1998 roku zmniejszy o siC do 31% normy. Rozk ad
stC eG dwutlenku azotu by równomiernych w ciDgu ca ego roku i wynosi o w 1997 roku 42,3% normy
a w 1998 roku wzrós do 44% normy. Prawdopodobnie ma na to du e natC enie ruchu komunikacyjnego
w centrum miasta i zwarta zabudowa utrudniajDca rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeG. Na terenach
wiejskich badania stanu zanieczyszczenia powietrza nie by y prowadzone.
Ogólnie mo na powiedzieK, e znaczne zanieczyszczenie powietrza wystCpuje wzd u g ównych szos
przechodzDcych przez gminC czyli szosy Warszawa-PoznaG-Berlin oraz Zielona Góra-Gorzów.
W planie zagospodarowania przestrzennego nale y wykluczyK lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej
w pasie 100-150 m. wzd u w/w dróg.
Przewiduje siC równie , e du e zanieczyszczenie powietrza wystCpuje we wsiach Go cikowo i
Jordanowo co wywo ane jest przez ruch komunikacyjny na trasie Zielona Góra –Gorzów.
Dla poprawy sytuacji konieczna jest budowa drogi szybkiego ruchu i obwodnicy na wschód od
Jordanowa. W okresie jesienno-zimowym zanieczyszczenia w tych wsiach mo e wzrastaK, gdy sD one
po o one w rynnie polodowcowej, gdzie tworzD siC inwersje temperatury i kumulujD siC zanieczyszczenia
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przy powierzchni ziemi. Równie powstaje tu uciD liwy ha as w skutek ruchu samochodów ciC arowych
w tym tirów.

1.5. Ochrona przyrody
1.5.1. Rezerwaty przyrody

Rezerwat „DCbowy Ostrów” zosta powo any w 1970 roku, zajmuje powierzchniC 2,29 ha. Jest to
rezerwat le ny, czC ciowy. Przedmiotem ochrony jest enklawa ponad 100 letniego starodrzewu w sk ad
którego wchodzD: dDb szypu kowy, sosna, wierk, brzoza, osika i inne gatunki drzew. Z krzewów
wystCpujD tu leszczyna, trzmielina, szak ak i kruszyna. W runie masowo ro nie konwalia majowa,
miejscami pajCcznica ga Czista, szczawik zajCczy, marzanka wonna, przylaszczka i inne.
Rezerwat po o ony jest w Nadle nictwie .wiebodzin, le nictwo Nowy Dworek.

1.5.2. Pomniki przyrody
DDb szypu kowy - obwód 750cm, wys. 20m. wiek ok. 700 lat. Po o enie le nictwo Mostki, oddzia 166c
na zach. od Wilkowa. W a ciciel Nadle nictwo .wiebodzin, stan zdrowotny dobry. Cechy szczególne
wyjDtkowa grubo K.
Grupa 7 dCbów szypu kowych o obwodach 580;320,680,380,310,540,490, wysoko K 17-22m., wiek ok.
400lat. Po o enie przy ko ciele w Jordanowie. W a ciciel Parafia rzymsko –katolicka w Jordanowie Stan
zdrowotny redni i z y - 1 dDb jest suchy inne majD suche konary.
DziewiCKsi bez odygowy – na pow. 0,1 ha kilkadziesiDt sztuk. Po o enie w borze sosnowym, 1,5 km na
pó noc od Rzeczycy, oddzia 319g. W a ciciel Nadle nictwo .wiebodzin. Warto K przyrodnicza – jest to
jedyne stanowisko tego gatunku na Ziemi Lubuskiej. Zagro enie zarastania chwastami.
Alej lip –154 lipy w tym 117 drobnolistnych, obwody od 62-510cm, w tym 21 sztuk o obwodzie powy ej
320cm wys. 15-20 m. wiek ok. 160 lat. Po o enie wie Chociule przy zabytkowym parku. W a cicielem
drzew jest w a ciciel drogi. Stan zdrowotny drzew jest ró ny, niektóre drzewa usychajD.
Mi orzDb dwuklapowy- obwód 130m. , wys.12m., wiek ok. 100 lat. Po o enie .wiebodzin ul. Zamkowa
6- ogród F. Grabowskiego, stan zdrowia drzewa b. dobry
DDb szypu kowy- obwód 425cm. Po o enie wie Rzeczyca
Bluszcz pospolity –okaz kwitnDcy. Po o enie le nictwo MyszCcin oddzia 325a. W a ciciel Nadle nictwo
.wiebodzin.

1.5.3. U*ytki ekologiczne

Na podstawie uchwa y nr XLV/401/94 z dnia 23 maja 1994 roku Rady Miasta i Gminy w .wiebodzinie,
poddano pod ochronC Jezioro KsiC no wraz z przyleg ymi terenami. :Dczna powierzchnia u ytku
ekologicznego wynosi 18,19 ha w tym wody 9,18 ha, pastwisko 9,12 ha. U ytek po o ony jest ok. 2 km
na pd. – zach. od Wilkowa.
Walory przyrodnicze-eutroficzne, p ytkie jezioro z interesujDca ro linno ciD wynurzonD. Masowo
wystCpuje k oK wiechowata, narecznica b otna, miejscami fragmenty mszaru z torfowcami, we nianka
wDskolistna. Z ptaków do K liczny jest wodnik.
Na terenie u ytku ekologicznego zakazano: polowania, wCdkowania od strony pd. i zach. jeziora,
niszczenia drzew i innej ro linno ci, wysypywania i wylewania odpadów sta ych, zmiany stosunków
wodnych i wydobywania torfu i niszczenia gleby, palenia ognisk i zak ócania ciszy, p ywania sprzCtem
p ywajDcym, przebywania poza miejscami wyznaczonymi, wprowadzania obcych gatunków ro lin
i zwierzDt.

1.5.4. Obszary chronionego krajobrazu

Na podstawie rozporzDdzenia nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 roku w sprawie
wyznaczenia obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 12, poz. 117) na terenie gminy
.wiebodzin zaliczono 5 100 ha do tej kategorii ochrony obszaru chronionego krajobrazu to przewa nie
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obszary le ne i jeziorne. Po o one nad jeziorami: Paklicko Wielkie, Wilkowskie i Nies ysz oraz lasy na
pd. – wsch. od wsi Jeziory.

1.5.5. Obiekty proponowane do obj-cia ochron.
Proponowane pomniki przyrody
Nazwa
WiDz
Aleja lip
Aleja klonów jaworów
Aleja lip drobnolistnych
Aleja lip drobnolistnych

Ilo;? sztuk
1
196
56
185
460

Obwód w cm
430
160-320
180-210
180-350
150-320

1 zdrowa

320

1
31, stan
zdrowotny dobry

338
190-430 Po owa ponad
300

1

340

1 zdrowa

350

Lipa drobnolistna
WiDz
Aleja lip
WiDz
Wierzba bia a

Po#o@enie
KCpsko - przystanek PKS
Droga Jeziory-Smardzewo
Droga .wiebodzin-Lubinicko
Droga Lubinicko-Jeziory
Przy Ko ciele w. Micha a Anio a,
.wiebodzin
Rusinów przy by ym SKR
Kupienin przy stacji PKP
.wiebodzin, ul. 30 Stycznia, ko o SP.
nr 6
.wiebodzin, ul. 1 Maja, ko o placu
LOK

I. Proponowane powierzchniowe formy ochrony przyrody:
1. Rezerwat le ny ko o Nowego Dworku pow. ok. 25 ha. Po o enie 2 km na pd. i pd. – zach. od wsi, nad
pd. – wsch. Brzegiem jeziora Paklicko Wielkie i w dolinie rzeki Paklica. Walory przyrodnicze- las
li ciasty, Cg olszowo-jesionowy o naturalnym charakterze. RosnD tu 3 gatunki storczyków: listery
jajowatej, storczyka szerokolistnego i kruszczyka szerokolistnego. Nad rzekD fragmenty naturalnych
torfowisk niskich. Stanowisko zimorodka.
2. Zespó przyrodniczo- krajobrazowy nad jeziorem Nies ysz, pow. 9,02 ha. po ozenie 2 km na pd. od
Tyczyna (Krzeczkowa). Nadle nictwo .wiebodzin, oddzia 255 h, i, j oraz 256 h. Walory przyrodniczokulturowe: wczesno redniowieczne grodzisko z VII-VIII wieku i XIV-XVI wieku. Wpisane do rejestru
zabytków oraz torfowisko przej ciowe. Grodzisko jest poro niCte lasem bukowym, natomiast torfowisko,
poro niCte olchD, sosnD i brzozD. Na torfowisku ro nie bagno zwyczajne na skraju torfowiska liczne
stanowiska wid aka ja owcowatego.
II. Proponowane stanowiska dokumentacji przyrody nieo ywionej:
1. Odkrywka w by ej cegielni w Rusinowie - udokumentowane osady organogenicznie wieku emskiego,
pod warstwD gliny o miD szo ci ok. 5m.
2. Odkrywka w wirowni w Rosinie - w piaszczystych osadach sandrowych wystCpujD kliny mrozowe
do g . 6m.

1.6. Parki podworskie
Park przy PaGstwowym Domu Dziecka w Chociulach po o ony w pn. czC ci wsi. pow. parku wynosi 4,6
ha. Park o charakterze krajobrazowym, otoczony alejD lip uznanych za pomnik przyrody. Ponad po owC
powierzchni parku zajmujD drzewa. DominujDce gatunki to: wierk, klon, jesion, lipa szerokolistna i
robinia. Z innych drzew rosnD tu cisy, wiDzy, platany. Jako podszycie ro nie tu bez koralowy.
Inwentaryzacja przyrodnicza parku zosta a wykonana w 1980 roku. Obiekt jest zarejestrowany w
rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej Górze pod nr 3175. U ytkownikiem obiektu jest
PaGstwowy Dom Dziecka w Chociulach.
Park w Lubinicku, po o ony w pd. – zach. czC ci wsi. Powierzchnia parku wynosi 11,71 ha. W a cicielem
parku jest Agencja W asno ci Rolnej Skarbu PaGstwa w Zielonej Górze. W drzewostanie dominuje lipa
szerokolistna, klony, kCpy wierków i robinia. Pojedynczo wystCpuje cis, wierk k ujDcy, wiDz syberyjski
i topola kanadyjska o znacznych rozmiarach. Inwentaryzacja przyrodnicza parku zosta a wykonana w
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1981 roku. Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej Górze pod nr
3203, park jest zaniedbany i wymaga konserwacji.
Park w Rosinie, po o ony w pd. – zach. czC ci wsi. pow. parku wynosi 2,15 ha. W a cicielem parku jest
Zielonogórskie PrzedsiCbiorstwo WylCgu Drobiu „Poldrób”. W drzewostanie dominuje: dDb szypu kowy,
lipa szerokolistna i drobnolistna w tym okazy o charakterze pomnikowym, klony, buki, jesiony, wierki,
cis i robinia. Inwentaryzacja przyrodnicza parku zosta a wykonana w 1981 roku. Obiekt jest
zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej Górze pod nr 3209, park jest
zaniedbany i wymaga konserwacji.
Park w Go cikowie, po o ony w pd. – zach. czC ci wsi. Pow. parku wynosi 8,39 ha. Znajduje siC przy
Zielonogórsko-gorzowskim Seminarium Duchownym. W drzewostanie wystCpuje lipa, wierk, wierk
srebrzysty, cis, jesion, platan oraz bluszcz pospolity - okazy kwitnDce. Inwentaryzacja przyrodnicza parku
zosta a wykonana w 1981 roku. Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w
Zielonej Górze pod nr 788, park jest utrzymany w dobrym stanie. W a cicielem jest Seminarium
Duchowne Diecezji Zielonogórsko-G ogowskiej.
Parki i zadrzewienia w .wiebodzinie: park F. Chopina – stary ró norodny drzewostan; tereny przyleg e
do cmentarza, stary ró norodny drzewostan.

1.7. Uwarunkowania rozwoju
1.7.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz o%ci
Nowe jako ciowo wyzwania, jakie niesie ze sobD XXI wiek, stawiajD przed wspólnotD lokalnD trudne
zadania kreowania rozwoju ukierunkowanego na dynamiczne przeobra enia gospodarki, poprawC jej
jako ci i konkurencyjno ci poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo ecznej oraz
jednoczesne traktowanie ochrony rodowiska jako nieroz Dcznej czC ci wszystkich procesów
rozwojowych.
Wa nD przes ankD do podjCcia prac nad strategiD gminy sD dzia ania dostosowawcze, zwiDzane
z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Polska nale y do grupy krajów objCtych programem
PHARE, a od 2000 roku - równie program ISPA i SAPARD.
Polityka lokalna i regionalna Polski w najbli szych latach bCdzie opieraK siC na dostCpie do tych
funduszy, uzupe nionych w asnym wk adem - pochodzDcym z bud etu paGstwa oraz bud etów lokalnych
i regionalnych w tym gminnych.
Z tego wzglCdu podstawD wszelkich prac o charakterze strategicznym musi byK dokument Unii
Europejskiej „AGENDA 2000”, okre lajDcy charakter, wielko K oraz zasady wsparcia rozwoju
regionalnego krajów cz onkowskich i kandydujDcych (w tym Polski) w latach 2000-2006.
Wej cie Polski do Unii Europejskiej i likwidacja granicy z Niemcami przyczyni siC do integracji ca ego
województwa lubuskiego, w tym Gminy .wiebodzin z sDsiedniD BrandenburgiD i do powstania
miCdzyregionalnego rynku pracy i us ug, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie
Zachodniej. W procesach tych nale y upatrywaK zupe nie nowych, bardzo korzystnych uwarunkowaG
rozwoju regionu a w szczególno ci miasta i gminy .wiebodzin.

1.7.2. Uwarunkowania zewn-trzne

Rozwój miasta i gminy .wiebodzin, z racji po o enia geograficznego w województwie, Polsce
i w Europie, podlega silnym uwarunkowaniom zewnCtrznym o charakterze gospodarczym, politycznym,
spo ecznym i przestrzennym. Nale y zwróciK uwagC na wysokD ocenC atrakcyjno ci .wiebodzina
w rankingu miast powiatowych (1998 r.).
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Na zewnCtrzne uwarunkowania rozwoju Gminy sk adajD siC:
- uchwalenie Strategii rozwoju województwa lubuskiego (marzec 2000 r.) przyjmujDcej, e g ównymi
celami rozwoju województwa lubuskiego sD:
- zapewnienie spójno ci województwa lubuskiego, w którego sk ad wesz y gminy b.
województwa zielonogórskiego i b. województwa gorzowskiego,
- podniesienie poziomu wykszta cenia ludno ci i potencja u naukowego,
- rozwój przedsiCbiorczo ci i pomoc dla ma ych i rednich przedsiCbiorstw
- wykorzystanie zasobów rodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki.
- dzia alno K Euroregionu Odra-Nysa -Bóbr,
- geograficzna blisko K du ych rynków zbytu, krajowych i europejskich,
- konieczno K przebudowy struktury gospodarki i podniesienia jej konkurencyjno ci,
- nap yw kapita u zagranicznego do Polski i inwestycje zagraniczne,
- peryferyjne po o enie z punktu widzenia polskiego rynku,
- plany modernizacji i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich
- prace Polsko-Niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznej gospodarki przestrzennej.
Dla rozwoju Gminy .wiebodzin jak i ca ego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada
blisko K Berlina, który staje siC du D metropoliD o znaczeniu europejskim. Oddzia ywanie Berlina bCdzie
ros o wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje wa ne miejsce w tak zwanym
„europejskim bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez WiedeG, Bratys awC, PragC, Drezno,
Wroc aw, Berlin, PoznaG do Szczecina i Trójmiasta.
Aglomeracja Berlina bCdzie dla mieszkaGców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym
centrum kulturalnym, naukowym i o rodkiem komunikacji miCdzynarodowej (lotniska, wCze kolejowy)
ale tak e wa nym obszarem ekspansji firm produkcyjnych (w tym rolniczych oferujDcych ywno K
wysokiej jako ci), handlowych i us ugowych oraz wa nym rynkiem pracy. Blisko K Berlina jest tak e
szansD w wykorzystaniu walorów rodowiska dla rozwoju ró norodnych form turystyki i wypoczynku.
Wa nym o rodkiem dla Gminy .wiebodzin bCdzie w najbli szych latach PoznaG wraz z aglomeracjD.

1.7.3. Uwarunkowania wewn-trzne
Uwarunkowania gospodarcze
Miasto i gmina .wiebodzin sD zlokalizowane na skrzy owaniu dróg: z zachodu na wschodu i z pó nocy
na po udnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód DczDca Berlin z Poznaniem i WarszawD ma znaczenie nie
tylko dla Gminy ale i ca ego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w
gminie .wiebodzin znajdzie siC zjazd w rejonie Jordanowa.
Droga nr 3, w najbli szej przysz o ci droga szybkiego ruchu, biegnDca z pó nocy na po udnie DczDca
Szczecin, Gorzów Wlkp., ZielonD GórC z granicD czeskD posiada tak e du e znaczenie dla nie tylko samej
Gminy .wiebodzin ale dla ca ego województwa lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa szczególnD rolC, gdy
Dczy obie stolice województwa: Gorzów (siedziba w adz rzDdowych) i ZielonD GórC (siedziba w adz
samorzDdowych). Planowana autostrada A3 bCdzie realizowana dopiero po roku 2020.
Do wewnCtrznych uwarunkowaG gospodarczych, poza atrakcyjnym po o eniem na skrzy owaniu dróg,
nale y zaliczyK:
- przestrzenne rozmieszczenie bazy gospodarczej (ok. 85 % firm jest zlokalizowanych
w .wiebodzinie),
- aktywno K, wielko K i strukturC bran owD firm prywatnych,
- przedsiCbiorczo K mieszkaGców,
- poziom i jako K konsumpcji oraz mo liwo ci jej zaspokojenia,
- zasoby pracy skupione w .wiebodzinie i okolicznych wsiach,
- tradycje przemys owe .wiebodzina,
- du y udzia sektora prywatnego w rolnictwie,
- wysokD kulturC rolnD du ych gospodarstw prywatnych,
- upadek PGR-ów i dzia alno K AWRSP,
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-

stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej,
dobry stan rodowiska,
zainteresowanie inwestorów zewnCtrznych,
aktywno K w adz Gminy w poszukiwaniu zewnCtrznych Jróde finansowania.

Uwarunkowania spo eczne
Analiza uwarunkowaG wskazuje na znacznie wy szD gCsto K zaludnienia w stosunku do okolicznych
gmin, korzystniejszD strukturC wiekowD ludno ci (ok. 53 % ludno ci w wieku produkcyjnym) oraz
znaczne zró nicowanie zjawisk spo ecznych na terenach wiejskich i w samym .wiebodzinie:
- skupienie wiCkszo ci mieszkaGców w samym .wiebodzinie
- zjawisko bezrobocia i nCdzy na wsi, szczególnie we wsiach popeegerowskich , przy niskiej
stosunkowo stopie bezrobocia w .wiebodzinie,
- niedorozwój obszarów wiejskich.
Rozwijana w .wiebodzinie po II wojnie dzia alno K produkcyjna (m.in. w Eltermie) wykszta ci a sporD
grupC wysokiej klasy specjalistów, z których wielu utworzy o i prowadzi z du ym sukcesem firmy
prywatne.
Uwarunkowania &rodowiskowo-przestrzenne
Obszarem koncentracji aktywno ci gospodarczej by i nadal pozostanie .wiebodzin, w którym
zlokalizowana jest wiCkszo K podmiotów prowadzDcych dzia alno K us ugowo-produkcyjnD.
Mimo, i wielko ci ruchów migracyjnych nie sD znaczDce, obszarami dodatniego salda migracji pozostajD
tereny wiejskie (+58), za miasto cechuje ujemne saldo migracji (-68).
Obszarami inwestowania (g ównie budownictwo mieszkaniowe) pozostaje .wiebodzin oraz Jordanowo
i Wilkowo. Obszarem inwestycji produkcyjno-us ugowych pozostaje nadal .wiebodzin oraz tereny
po o one w sDsiedztwie miasta, na skrzy owaniu dróg komunikacyjnych.
Specyfika obszarów:
-

tereny rolnicze skupione g ównie w po udniowej czC ci gminy, cechuje wystCpowanie jak i w ca ym
mikroregionie wiebodziGskim, kompleksów dobrej jako ci gleb; mo liwa jest dalsza intensyfikacja
produkcji rolnej poprzez zwiCkszenie upraw pszenicy, jCczmienia i buraków cukrowych; mo liwe jest
zwiCkszenie plantacji upraw ro lin jagodowych, sadów oraz upraw specjalnych; dla rozwoju tych
terenów niezbCdne jest inwestowanie w wyposa enie infrastrukturalne, podnoszenie kwalifikacji
pracowników rolnych oraz przyciDgniCcie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem
w istniejDcych obiektach przedsiCwziCK oko orolniczych ew. ma ej przedsiCbiorczo ci (dzia alno ci
pozarolniczej) ;

-

tereny turystyczne wokó jezior Nies ysz, Paklicko Wielkie i Wilkowskie cechuje du a przydatno K
dla rozwoju kwalifikowanej turystyki pobytowej, wCdkowania i rekreacji; na uwarunkowania te
sk adajD siC obszary krajobrazu chronionego, du a ilo K zró nicowanych zbiorników wodnych, du y
udzia terenów le nych, interesujDce formy przyrody (fauna, flora); atrakcjD turystycznD jest zespó
barokowy w Go cikowie, blisko K :agowa i MiCdzyrzeckiego Rejonu UmocnieG; tereny
turystyczne gminy cechuje obecnie sezonowo K ruchu turystycznego, ma o zró nicowana oferta
turystyczna, s abe wyposa enie infrastrukturalne, niskiej jako ci po Dczenia komunikacyjne (drogi
gminne),

-

tereny okolic miasta .wiebodzina (i okolicznych wsi) pozostanD nadal obszarem intensywnego
osadnictwa; miasto jest i pozostanie obszarem rozwoju intensywnej dzia alno ci us ugowoprodukcyjnej, pe niDcym jednocze nie wiodDcD funkcjC administracyjnD, o wiatowD, zdrowotnD,
sportowD i kulturalnD o rodka ponadlokalnego (powiatowego).
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1.8. Analiza SWOT
1. Mocne strony
- atrakcyjne po o enie na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych,
- dobrze rozwiniCta baza produkcyjno-us ugowa w .wiebodzinie,
- dynamiczny rozwój firm prywatnych,
- korzystne warunki do rozwoju ró norodnych form turystyki,
- otwarto K w adz Gminy na inicjatywy gospodarcze (tereny inwestycyjne),
- stosunkowo czyste rodowisko,
- umiejCtno K rozwiDzywania problemów infrastrukturalnych na szczeblu ponadgminnym,
- dobra infrastruktura komunalna,
- konsekwentna realizacja koncepcji kanalizacji gminy,
- du e rezerwy terenów inwestycyjnych (us ugi, nieuciD liwa produkcja, sk ady, logistyka),
- znaczne rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacjC.
2. S#abe strony
- brak wieloletniego programu inwestycji w Gminie
- podejmowanie decyzji inwestycyjnych bez przeprowadzenia analizy wykonalno ci,
- brak systemu obs ugi inwestorów w gminie,
- brak systemu gospodarki odpadami sta ymi w Gminie,
- jako K po DczeG drogowych wewnDtrz gminy i w mie cie,
- brak komunikacji lokalnej,
- brak cie ek rowerowych i tras pieszych w gminie,
- niska wiadomo K ekologiczna spo eczeGstwa,
- liczne emisje niskie w mie cie,
- ma a aktywno K obywatelska mieszkaGców.
3. Szanse rozwoju
- po o enie w korytarzu transeuropejskim,
- zakwalifikowanie .wiebodzina do grona najbardziej atrakcyjnych miast powiatowych,
- mo liwo K aktywizacji gospodarczej terenów po o onych wzd u szlaków komunikacyjnych,
- budowa autostrady A2 i drogi szybkiego ruchu nr 3,
- wej cie Polski do Unii Europejskiej i wymuszenie dzia aG w zakresie wspierania rozwoju lokalnego,
- stworzenie nowych obszarów inwestowania,
- wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju wybranych form turystyki i agroturystyki,
- wspieranie rozwoju ma ych i rednich firm.
4. Zagro@enia rozwoju
- os abienie tempa rozwoju kraju,
- wzrost inflacji,
- brak nap ywu znaczDcego kapita u inwestycyjnego,
- brak rodków na finansowanie inwestycji w asnych Gminy,
- rozwój .wiebodzina kosztem wsi,
- utrudniony dostCp do kapita u dla osób rozpoczynajDcych dzia alno K gospodarczD.

1.9. Wyzwania przysz#o;ci
Formu ujDc strategiC rozwoju miasta i gminy .wiebodzin uwzglCdniono wyzwania, przed którymi Gmina
stanie w niedalekiej przysz o ci, je li chce odnie K sukces w warunkach otwartej europejskiej gospodarki:
Ekorozwój - trwale zrównowa ony rozwój jako podstawowy kierunek programów rozwoju; rozwój
zrównowa ony rozumiany jako system spo eczny w którym wszelkie procesy wewnCtrzne sD
zharmonizowane z procesami zachodzDcymi w systemie przyrodniczym; dziCki temu miCdzy obiema
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sferami utrzymuje siC stan równowagi, który zapewnia trwa o K istnienia obu systemów. RosnDca rola
aspektów ochrony rodowiska wp ynie na wzrost zapotrzebowania na produkty i opakowania
nieszkodliwe dla rodowiska, na wzrost roli recyklingu oraz racjonalnD gospodarkC bogactwami
naturalnymi.
System spo eczny, na który sk adajD siC sfera nauki, techniki, gospodarki, polityki, kultury materialnej,
kultury duchowej, oddzia ywuje na system przyrodniczy. Podstawowa zasada ekorozwoju zak ada, e
potrzeby wynikajDce z istnienia poszczególnych sfer systemu spo ecznego mogD byK zaspokajane
stosownie do mo liwo ci produkcyjnych i asymilacyjnych rodowiska przyrodniczego.
Wiedza - region konkurencyjny to taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej – rozumiany jako
zdolno K do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejDcych lub nowych
zasobów rzeczowych – pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie wytworów
gminy, regionu.
Konkurencyjno;? - Gmina .wiebodzin bCdzie konkurowa a z innymi gminami regionu, w tym
z gminami Brandenburgii. w przyciDganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu
dobrych jako ciowo miejsc pracy dla mieszkaGców Gminy oraz pozosta ych gmin powiatu.
Warunki osiDgniCcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oparte bCdD na:
- dostCpno ci komunikacyjnej obszarów,
- ofercie terenów inwestycyjnych,
- osiDgniCtym poziomie wiedzy,
- innowacyjno ci mieszkaGców gminy.
RosnDce znaczenie kapita#u ludzkiego i warto;ci niematerialnych w gospodarce - kapita
intelektualny (wykszta cone kadry), posiadane licencje, patenty, znaki towarowe (marki), know-how,
wypracowane procedury bCdD mia y decydujDce znaczenie w walce konkurencyjnej.
Innowacyjno;? rozumiana jako zdolno K podejmowania twórczych rozwiDzaG, której istotnym
sk adnikiem sD uwarunkowania spo#eczno-kulturowe, które przenikajD do ca ego instytucjonalnego
i produkcyjnego uk adu gminy. Mobilno K spo eczna, zdolno K i mo liwo K nieograniczonej komunikacji,
udzia
w
wymianie
globalnej
sD
warunkami
rozwoju
rodowiska
innowacyjnego
Komunikacja - dostCpno K: stan infrastruktury technicznej zapewniajDcy maksymalnD zdolno K udzia u
w wymianie produktów materialnych oraz niematerialnych jest podstawowym warunkiem atrakcyjno ci
dla inwestorów oraz warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeGstwa; dotyczy to zarówno
komunikacji drogowej jak i komunikacji w zakresie przekazywania informacji ( znajomo K jCzyków
obcych, dostCp do infostrad); swoboda przep#ywu informacji gospodarczych, handlowych, naukowych,
w tym szczególnie przy wykorzystaniu Internetu
Zmniejszenie znaczenia systemów zcentralizowanych – os abione zostanie zdecentralizowanie
systemów zasilania (sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacji) - powstanD lokalne Jród a energii
dla potrzeb ma ych i rednich odbiorców.
Wzrost znaczenia dzia#alno;ci us#ugowo-handlowej, w tym szeroko rozumianych us ug
niematerialnych, przy umiarkowanym rozwoju dzia alno ci produkcyjnej nie naruszajDcej równowagi
rodowiska; spadek znaczenia rolnictwa tradycyjnego, rozwinie siC wysoko specjalistyczne rolnictwo, w
tym rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spo ywcze warzyw i owoców.
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2. PROGRAM OCHRONY WARTO)CI KULTUROWYCH
I PRZYRODNICZYCH.
2.1. Wizja rozwoju miasta i gminy1
1. Wizja miasta i gminy .wiebodzin w okresie najbli szych 15 lat wiD e siC ze zrównowa onym
rozwojem gospodarczym i nowD jako ciD ycia i pracy poprzez ukszta towanie Gminy jako obszaru
atrakcyjnego dla mieszkaGców gminy, dla osób odwiedzajDcych gminC, dla firm dzia ajDcych na jej
terenie oraz dla przysz ych inwestorów poprzez budowC zró nicowanej, konkurencyjnej gospodarki,
przyjaznej rodowisku opartej na ró norodno ci bran oraz aktywno ci ma ych i rednich firm.
2. Miasto .wiebodzin dziCki swojemu korzystnemu po o eniu nadal bCdzie pe niK rolC o rodka
administracyjnego dla ca ego powiatu oraz o rodka realizujDcego na rzecz ca ego subregionu us ugi
mieszkalnictwa, dzia alno ci us ugowo-produkcyjnej, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportoworekreacyjnej i kulturalnej.
3. W 2015 r. Gmina bCdzie obszarem o doskona ej dostCpno ci komunikacyjnej. DziCki wybudowaniu
autostrady A2 rozwinD siC tereny po o one wzd u szlaków komunikacyjnych, gdzie powstanD obiekty
obs ugi tranzytowej, bazy i sk ady, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty handlowo-us ugowe
i produkcyjne, nieuciD liwe dla rodowiska.
4. Nowo rozwijane firmy lokalizowaK bCdD swojD dzia alno K na wyznaczonych terenach inwestycyjnych,
w specjalnych strefach gospodarczych (parki gospodarcze), w których dziCki koncentracji i pe nemu
wyposa eniu w infrastrukturC minimalizowaK siC bCdzie ich negatywne oddzia ywanie na rodowisko.
5. Stan ;rodowiska naturalnego ulegnie poprawie dziFki wdro@eniu kompleksowego systemu
gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystaniu surowców wtórnych
oraz budowie sieci kanalizacyjnej w ca#ej Gminie. Dzia alno K produkcyjna bCdzie stale kontrolowana
pod wzglCdem szkodliwo ci dla rodowiska.
6. Gmina nadrobi zaleg o ci w dziedzinie gospodarki wodno- ciekowej (budowa sieci wodociDgowokanalizacyjnej na terenie ca ej Gminy), gospodarki odpadami wdra ajDc system gospodarki odpadami
(segregacja, utylizacja, sk adowanie, zagospodarowanie surowców wtórnych).
Miasto oraz wie bCdD posiada y pe nD infrastrukturC technicznD: zasilanie w energiC, wodC,
oczyszczalnie cieków, systemy ogrzewania na poziomie nie odbiegajDcym od standardów Unii
Europejskiej.
7. Zrealizowany zostanie program rewitalizacji i humanizacji zabytkowej („starej”) czF;ci miasta,
wyeliminowany zostanie ruch samochodowy i wyznaczone zostanD na obrze ach miasta parkingi z
infrastrukturD, w centrum miasta powstanie parking wielopoziomowy.
8. Spójno K wewnCtrznD gminy zapewniD dobrej jako ci drogi gminne wraz z obiektami towarzyszDcymi
DostCpno K komunikacyjnD znakomicie poprawi autostrada A2 oraz droga szybkiego ruchu nr 3.
9. Zagospodarowanie przestrzenne gminy realizowane bCdzie wg kryteriów ekologicznych
i humanistycznych. NastDpi zrównowa enie wszystkich sfer ycia i dzia alno ci cz owieka.

1

W formu owaniu wizji i kierunków rozwoju miasta i gminy .wiebodzin uwzglCdniono wyniki konsultacji
spo ecznych
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2.2.

Za#o@enia strategii rozwoju

2.2.1. Misja miasta i gminy wiebodzin
„MisjD miasta i gminy )wiebodzin jest tworzenie i wykorzystywanie przewagi

konkurencyjnej w celu uzyskania i utrwalania wysokiej jako;ci @ycia, z zachowaniem
zasad zrównowa@onego rozwoju spo#ecznego, gospodarczego i przestrzennego oraz
poszanowaniem warto;ci przyrodniczych.”
Przez przewagC konkurencyjnD rozumie siC zdolno K do produkowania i oferowania dóbr i us ug o takich
parametrach technicznych, cenowych i jako ciowych, e znajdD one nabywców na rynkach
ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowa onego rozwoju rozumie siC:
- aktywizacjC gospodarczD Gminy z zachowaniem zasad zrównowa onego wzrostu z uwzglCdnieniem
czynników spo ecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych z wykorzystaniem
atrakcyjno ci po o enia, walorów naturalnych i tradycji,
- dzia ania na rzecz poprawy spo ecznych warunków ycia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
bezpieczeGstwa, kultury i kultury fizycznej,
- poprawC dostCpno ci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacjC obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsiCbiorczo ci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania rodków zewnCtrznych wspierajDcych zrównowa ony rozwój
Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
Standardy Unii Europejskiej, w znaczeniu u ytym w misji Gminy, dotyczD wielu obszarów aktywno ci.
W dziedzinie kontaktów miCdzyludzkich, w postCpowaniu administracyjnym czy w gospodarce tego typu
standardy okre la dorobek prawny Unii Europejskiej. Ponadto wystCpujD standardy funkcjonalne, których
niedotrzymanie uprawnia do uzyskiwania subwencji unijnych (np. poziom umieralno ci niemowlDt,
stopieG zró nicowania wewnCtrznego, poziom dochodu narodowego w odniesieniu do redniej krajów
Unii itd.). Oddzielnym zagadnieniem sD standardy stanowiDce normy techniczne i u ytkowe
w odniesieniu do grup produktów lub poszczególnych przedmiotów pozostajDcych w miCdzynarodowym
obrocie towarowym.
PrzyjCta deklaracja misji pozwala na docelowy kompromis pomiCdzy sferD spo eczno-gospodarczD
a przyrodniczD, zgodny z dotychczas przyjCtymi za o eniami i podejmowanymi dzia aniami ZarzDdu
Miasta.
Strategia rozwoju oparta o powy szD deklaracjC misji powinna przyczyniK siC do zwiCkszenia
konkurencyjno ci Gminy w skali województwa oraz w skali krajowej i miCdzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji.

2.2.2. Cele strategiczne
Za o ono, e strategia nie powinna s u yK utrzymaniu status quo, lecz przede wszystkim powinna byK
nastawiona na „równanie do najlepszych”. Formu ujDc strategiC, przyjCto za o enie, e rozwiDzanie
kluczowych problemów rozwojowych Gminy wymaga aktywnej postawy a jednocze nie kierujDc siC
zasadD zrównowa onego rozwoju, zwrócono uwagC na braki i zagro enia.
Za podstawowy atut Gminy uznano po o enie na skrzy owaniu dróg, z pó nocy na po udnie i z zachodu
na wschód, w korytarzu transeuropejskim. Czynnik ten mo e stanowiK szansC, ale mo e te powodowaK
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relatywne obni anie rangi miasta i gminy .wiebodzin wobec otoczenia europejskiego
i krajowego.
W przypadku szybszego, potencjalnie, rozwoju gmin i regionów sDsiednich mo e okazaK siC, e samo
po o enie nie wystarczy. Brak dostatecznej aktywno ci ukierunkowanej na rozwój Gminy i ca ego
powiatu mo e wp ynDK w przysz o ci na pogarszanie siC jej pozycji konkurencyjnej.
Najwa niejsze uwarunkowania wewnCtrzne rozwoju wynikajD z jednej strony z istniejDcej sieci
osadniczej, z drugiej za wiD D siC przebiegiem procesów gospodarczych, w tym ze strukturD
i rozmieszczeniem podmiotów gospodarczych.
Brak równowagi przestrzennej rozwoju gospodarki zwiDzany z dominacjD .wiebodzina wiD e siC
z problemami aktywizacji i restrukturyzacji obszarów wiejskich. Posiada to decydujDcy wp yw jako K
ycia mieszkaGców wsi a w szczególno ci na dostCp do edukacji, us ug medycznych, opieki spo ecznej,
dóbr kultury oraz podstawowych dóbr i us ug.

Priorytetowy cel strategiczny sformu owano nastCpujDco:
Ochrona ;rodowiska i wysoka jako;? przestrzeni
Za najwa niejsze cele uznano rozwój infrastruktury s u Dcej zachowaniu warto ci rodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego.
Ochrona rodowiska zgodnie zapisanD w Konstytucji RP zasadzie zrównowa onego rozwoju
(ekorozwoju), jest jednD z najwa niejszych dziedzin ycia spo eczno-gospodarczego.
Do najwa@niejszych zagadnieK ochrony ;rodowiska w Gminie nale@D:
- zapewnienie bezpieczeKstwa ekologicznego,
- potrzeba dalszej poprawy stanu ;rodowiska,
- ochrona zasobów przyrody.
Do dzia aG priorytetowych w zakresie ochrony rodowiska w najbli szych latach nale eK bCdD przede
wszystkim dzia ania obejmujDce:
- w zakresie gospodarowania odpadami – stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji bDdJ
unieszkodliwiania odpadów, wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów oraz wdro enie
jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów;
- w zakresie gospodarki wodno-;ciekowej - kontynuacjC budowy sieci kanalizacyjnej oraz
zaopatrzenie wsi w wodC; renowacjC i budowC sieci kanalizacji deszczowej w mie cie;
- w zakresie jako;ci powietrza – wyeliminowanie emisji niskich w mie cie oraz zapewnienie
zgodno ci nowo podejmowanych przedsiCwziCK z zasadami ekorozwoju.
W Gminie .wiebodzin priorytetowy charakter posiadajD przedsiCwziCcia w zakresie gospodarki
odpadami. W gospodarce odpadami g ównym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów,
ograniczenie ich ilo ci i szkodliwo ci. Ponadto nale y dD yK do jak najwy szego stopnia odzysku lub
usuwania odpadów w sposób nie zagra ajDcy yciu ludzkiemu i nie powodujDcy szkód w rodowisku.
Szczególne znaczenie dla ochrony rodowiska, w horyzoncie czasowym strategii rozwoju majD priorytety
zwiDzane z racjonalnD gospodarkD odpadami na terenie Gminy.
Nale y opracowaK sposoby godzenia rozwoju rolnictwa i turystyki z wymogami ochrony wód zlewni
jeziora Nies ysz, Wilkowo i Paklicko Wlk. Wp ywaK nale y na ograniczenie sp ywu do wód
zanieczyszczeG obszarowych, np. przez preferowanie stosowania w rolnictwie nawozów lepiej
przyswajalnych przez gleby i ro liny.
Kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego, podniesienie stanu estetycznego gminy oraz
zachowanie warto ci rodowiska kulturowego i przyrodniczego, przy uwzglCdnieniu potrzeb przysz ych
pokoleG, zosta y uznane za wa ne zadania gminy. SD one ci le zwiDzane z planowaniem przestrzennym
i zarzDdzaniem przestrzeniD2/.
2/

Szerzej w „Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy .wiebodzin”
2000, JBPP sp. z o. o. i TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz
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Zasada zrównowa onego rozwoju w rozumieniu ekorozwoju, jak i konieczno K zachowania dla
przysz ych pokoleG dorobku kulturowego, nak ada na wszystkie instytucje i obywateli okre lone
obowiDzki. Nader czCsto zarysowujD siC trudne do prostych rozstrzygniCK konflikty pomiCdzy
wymienionymi obowiDzkami a doraJnymi potrzebami ycia spo ecznego i gospodarczego.
W a ciwD drogD do uzyskania na tym polu odpowiednich, wywa onych rozstrzygniCK jest zintegrowane
zarzDdzanie obszarami prowadzone na podstawie opracowaG planistycznych budowanych w procesie
pe nej wiadomo ci ze strony spo eczno ci gminy i jej pe nego zaanga owania.
Poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiDzaG w obszarze rozwoju urbanistycznego miasta, kszta towania
rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych, ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego musi
towarzyszyK prze wiadczenie o konieczno;ci racjonalizacji wykorzystania terenów ju@
zabudowanych.
Podnoszenie jako ci u ytkowej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni podnosi jej walory gospodarcze
np. dla rozwoju turystyki, osiedlania siC przybyszy z zewnDtrz, osób prywatnych i podmiotów
gospodarczych.
Do dzia aG priorytetowych zwiDzanych zarówno z ochronD rodowiska jak i jako ciD ycia mieszkaGców
Gminy i atrakcyjno ciD Gminy dla inwestorów nale y tak e zaopatrzenie w ciep#o, energiF elektrycznD
i gaz.
Zaopatrzenie gminy w ciep o, energiC elektrycznD i paliwa gazowe obejmuje przedsiCwziCcia majDce na
celu gazyfikacjC Gminy (opracowanie koncepcji gazyfikacji .wiebodzina i okolicznych miejscowo ci),
modernizacjC systemów grzewczych, ocieplanie budynków mieszkalnych i u yteczno ci publicznej oraz
poprawC niezawodno ci zasilania w energiC elektrycznD.
Najwa niejszym przedsiCwziCciem jest modernizacja systemu ogrzewania i termorenowacja przewidziana
na lata 2000-2005 i obejmujDca:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo ci w po udniowej czC ci gminy po o onych
wzd u rurociDgu gazowego;
- opracowanie programu termomodernizacji budynków .wiebodzinie;
- inwestycje w sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowo ci w po udniowej czC ci
gminy;
- modernizacjC sieci rozdzielczej w .wiebodzinie;
- realizacjC programu termomodernizacji budynków w .wiebodzinie.
Zgodnie z ustawD Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. wraz z póJn. zmianami m. in.
z dn. 26 maja 2000 r. opracowano „Projekt za o eG do planu zaopatrzenia gminy w ciep o, energiC
elektrycznD i paliwa gazowe, który zawiera:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo ci w po udniowej czC ci gminy po o onych
wzd u rurociDgu gazowego;
- ocenC stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energiC elektrycznD i
paliwa gazowe;
- przedsiCwziCcia racjonalizujDce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- mo liwo ci wykorzystania istniejDcych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzglCdnieniem skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciep a odpadowego z instalacji odpadowych;
- propozycje wspó pracy z innymi gminami.
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2.2.3. Szczegó owe zestawienie celów
G ówne cele strategiczne i cele po rednie w zakresie sieci i urzDdzeG infrastruktury technicznej z
wyodrCbnieniem dzia aG w asnych Gminy i dzia aG stymulowanych obejmujD:
Cele

Dzia ania w asne Gminy

Dzia ania stymulowane przez Gmin-

Cel priorytetowy: Atrakcyjne ;rodowisko i wysoka jako;? przestrzeni
Cel po;redni: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Kompleksowe uporzDdkowanie
gospodarki odpadami

Kompleksowe uporzDdkowanie
gospodarki ciekowej
Zabezpieczenie w wodC
konsumpcyjnD o odpowiedniej
jako ci i ilo ci obszaru ca ej
Gminy.
Zaopatrzenie w energiC (ee,
ec,gaz) zgodnie ze standardami

Budowa, wspólnie z gminami powiatu,
sk adowiska odpadów w Jeziorach
Opracowanie i wdro enie jednolitego
systemu gromadzenia i wywozu
odpadów.
Opracowanie i wdro enie systemu
selekcji i recyklingu odpadów.
Opracowanie programu likwidacji
dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Renowacja i budowa sieci kanalizacji
deszczowej w mie cie.
Budowa nowych i modernizacja
istniejDcych ujCK wody, stacji
uzdatniania i magistrali przesy owych.

Lobbing na rzecz pozyskania rodków
z funduszy celowych i pomocowych.
Wspó praca z sDsiednimi gminami i
UrzCdem Marsza kowskim.

Gazyfikacja Gminy, w tym:
opracowanie koncepcji gazyfikacji
.wiebodzina i okolicznych
miejscowo ci.
Ocieplanie budynków mieszkalnych i
u yteczno ci publicznej
(termorenowacja)
Modernizacja i rozwój sieci
energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Wspieranie rozwoju
niekonwencjonalnych Jróde energii.

Wspó praca z Zak adem
Gazowniczym, Zak adem
Energetycznym, UrzCdem
Marsza kowskim i Lubuskim UrzCdem
Wojewódzkim oraz sDsiednimi
gminami.

Lobbing na rzecz pozyskania rodków
z bud etu paGstwa i funduszy
pomocowych.
Wspó praca z sDsiednimi gminami.
Lobbing na rzecz pozyskania rodków
z bud etu paGstwa i funduszy
pomocowych.

Cel po;redni: Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów ;rodowiska naturalnego
Wspieranie technologii ma o i
bezodpadowych, wdra anie technologii
utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów zdegradowanych, m.in.
wyrobisk.
Sukcesywna likwidacja punktów
sk adowania substancji
niebezpiecznych.
1.8. Ochrona zasobów wód
Maksymalne ograniczenie zrzutu
powierzchniowych i podziemnych cieków nieoczyszczonych.
oraz poprawa ich jako ci.
Poprawa jako ci wód podziemnych.
Wspieranie budowy oczyszczalni
przyzagrodowych na terenach o
rozproszonej zabudowie.
Ochrona czysto ci wód jezior oraz ich
rekultywacja.
1.7. Ochrona gleby.

Zapobieganie procesom degradacji
gleb.
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1.9. Poprawa jako ci atmosfery.

Zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza w mie cie.
Proekologiczna modernizacja systemów
grzewczych.
Ograniczenie emisji do atmosfery py ów
i szkodliwych gazów przemys owych.

Cel po;redni: Kszta#towanie i utrzymanie #adu przestrzennego
Podniesienie efektywno ci zarzDdzania
przestrzeniD poprzez:
- utworzenie bazy danych do katastru
nieruchomo ci,
- utworzenie zasobu map,
- stworzenie systemu informacji
planistycznej,
- integracja istniejDcych systemów i
baz danych bran owych.
1.11. Przeciwdzia anie degradacji Opracowanie efektywnych metod
przestrzeni przez
wykorzystania terenu w zale no ci od
nieskoordynowanD dzia alno K
jego po o enia w gminie i warunków
inwestycyjnD
fizjograficznych
Ochrona krajobrazu naturalnego i
kulturowego.
1.12. Racjonalizacja
Rewaloryzacja, rewitalizacja i
wykorzystania przestrzeni
humanizacja zabytkowego centrum
zagospodarowanej i
.wiebodzina.
przekszta canej
Odbudowa zaniedbanych obszarów
miasta.
1.13. Zintegrowane zarzDdzanie
Tworzenie i wdra anie planów
przestrzeniD.
zintegrowanego zarzDdzania
przestrzeniD w Gminie.
1.14. Podniesienie wiadomo ci o Wykorzystanie planowania
warto ci przestrzeni i procedurach miejscowego do wspomagania rozwoju
prawnych w zakresie
gospodarczego gminy.
gospodarowania przestrzeniD
Krajobrazowe kszta towanie przestrzeni
zurbanizowanej.
1.10. Stworzenie gminnego
systemu informacji przestrzennej

Oddzia ywanie na mieszkaGców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czysto ci w miejscach
publicznych

Cel po;redni: Zachowanie warto;ci ;rodowiska przyrodniczego i kulturowego
1.15. Podniesienie stanu
estetycznego i czysto ci gminy.
1.16. Wspieranie ochrony
przyrody w Gminie

1.17. Wspieranie ochrony
warto ci kulturowych gminy.

Opracowanie i realizacja programu
utrzymania Gminy w czysto ci.
Podniesienie ogólnego stanu
estetycznego gminy.
Opracowanie i wdro enie programu
ochrony przyrody w Gminie.
Wdro enie systemu edukacji
ekologicznej dzieci i m odzie y.
Wyznaczenie tras rowerowych i budowa
tras rowerowych.
Podejmowanie i wspieranie dzia aG
zwiDzanych z ochronD warto ci
kulturowych gminy a w szczególno ci:
- aktualizacja rejestru zabytków,
- wprowadzenie do programów
nauczania wiadomo ci o historii i
tradycjach .wiebodzina,
- dba o K o zabytki, parki
- podworskie i stare cmentarze.

Oddzia ywanie na mieszkaGców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czysto ci w miejscach
publicznych.
Wspó praca z organizacjami
ekologicznymi i Lubuskim Klubem
Przyrodników
Wspó praca z sDsiednimi gminami i
UrzCdem Marsza kowskim i
Euroregionem „Sprewa, Nysa, Bóbr”.
Wspó praca z sDsiednimi gminami,
instytucjami ochrony zabytków,
Starostwem Powiatowym i UrzCdem
Marsza kowskim.
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2.3. Priorytetowe przedsiFwziFcia
Lp.

Zestawienie priorytetowych przedsiFwziF?

Termin
realizacji

1.

Budowa sk adowiska z sortowniD i kompostowniD odpadów organicznych w
Jeziorach
Opracowanie i wdro enie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk adowania
odpadów sta ych w Gminie
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie.
Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Budowa sieci wodociDgowej w miejscowo ciach Gminy
Opracowanie koncepcji gazyfikacji .wiebodzina i okolicznych miejscowo ci
Opracowanie i realizacja programu termomodernizacji budynków komunalnych.
Proekologiczna modernizacja systemów grzewczych w mie cie.
Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych Jróde energii.
Automatyzacja wCz ów cieplnych w kot owniach komunalnych.
Sukcesywne uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w .wiebodzinie
Rewaloryzacja, rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum .wiebodzina
Odbudowa zaniedbanych obszarów miasta.
Podniesienie czysto ci i poprawa estetyki gminy.
Opracowanie i wdra anie planów zintegrowanego zarzDdzania przestrzeniD
Opracowanie i wdro enie programu ochrony przyrody w Gminie.
Aktualizacja rejestru zabytków.
Opracowanie i realizacja programu ochrony obiektów zabytkowych, parków
podworskich i starych cmentarzy.
Wdro enie edukacji ekologicznej dzieci i m odzie y w Gminie
Wprowadzenie do programów nauczania wiadomo ci o historii i tradycjach
.wiebodzina
Opracowanie i coroczna aktualizacja wieloletniego programu inwestycji
Opracowanie i wdro enie systemu gromadzenia informacji dla potrzeb
monitoringu Gminy.
Systematyczne poszukiwanie mo liwo ci zewnCtrznych Jróde finansowania
przedsiCwziCK inwestycyjnych

2001-2003

2.
3.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2001-2002
2003-2006
2001-2006
2005-2010
2001-2003
2001-2005
2001-2008
dzia ania ciDg e
2001-2006
dzia ania ciDg e
2001-2010
2001-2010
2001-2005
2002-2005
2001-2002
2004-2005
2001-2005
2001-2005
dzia ania ciDg e
2001-2005
dzia ania ciDg e
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2.4. Opis wybranych projektów i programów wdro@eniowych
1. Nazwa programu:

WPROWADZENIE :ADU PRZESTRZENNEGO I POPRAWA ESTETYKI
GMINY

2. Cel programu:
UporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mie cie
Podniesienie ogólnego stanu estetycznego gminy
Poprawa jako ci ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- poprawa estetyki i czysto ci miejsc publicznych
- uporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mie cie
- rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum miasta
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap)
- realizacja dzia aG ratowania budynku ratusza
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap)
4. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2005, 2005 - 2010
- poprawa estetyki i czysto ci miejsc publicznych - praca ciDg a
- uporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mie cie - praca ciDg a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap): 2000-2003
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap): 2000-2010
- remont budynku ratusza: 2001-2002
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7 Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy
8. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin
9. Mród#a finansowania:
rodki w asne gminy, rodki pomocowe
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1. Nazwa programu:

OCHRONA WARTO CI KULTUROWYCH GMINY

2. Cel programu:
Ochrona i rehabilitacja historycznie ukszta towanych zespo ów zabytkowych lub pojedynczych obiektów.
Utrwalenie to samo ci i odrCbno ci kulturowej Gminy.
Rewitalizacja zabytkowego centrum .wiebodzina oraz przywrócenie wysokiej warto ci walorów architektoniczno urbanistycznych uk adowi zabudowy na terenie by ego klasztoru cysterskiego w Go cikowie (Parady u).
Poprawa jako ci ycia mieszkaGców Gminy.
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów i turystów.

3. Uzasadnienie:
Utrzymanie wysokich walorów rodowiska kulturowego wymaga szerokiego wspó dzia ania mieszkaGców Gminy i
samorzDdu lokalnego.
Konieczno K ochrony pojedynczych obiektów i zespo ów obiektów zabytkowych, objCtych wykazem PaGstwowej
S u by Ochrony Zabytków, historycznie ukszta towanego uk adu ródmie cia .wiebodzina, zabudowy wiejskiej
oraz stanowisk archeologicznych. Dla ochrony warto ciowych dóbr kultury Gminy, zespo ów zabytkowych lub
pojedynczych obiektów warto ci ustalono nastCpujDce zasady:
- ochronC historycznie ukszta towanych uk adów zabudowy wiejskiej oraz utrzymywanie wyznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego granic urbanistycznego rozwoju miejscowo ci.
- ochronC historycznie ukszta towanego krajobrazu kulturowego centrum .wiebodzina z jego redniowiecznym
uk adem urbanistycznym i przywrócenie wysokiej warto ci walorów architektoniczno - urbanistycznych
zabudowy terenów po o onych w historycznym centrum miasta oraz w jego otoczeniu,
- Dczne rozwiDzywanie problemów i sposobów ochrony oraz odnowy zabytkowych za o eG parkowych oraz
towarzyszDcych im zabytkowych uk adów zabudowy

4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- inwentaryzacjC dziedzictwa kulturowego Gminy i opracowanie programu jego odnawiania i propagowania
- aktualizacjC rejestru zabytków wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- dba o K o parki podworskie i stare cmentarze oraz ochrona stanowisk archeologicznych.
- rewitalizacjC b. klasztoru cysterskiego w Go cikowie
- rewitalizacjC i humanizacjC zabytkowego centrum miasta wspólnie z w a cicielami nieruchomo ci
- humanizacjC istniejDcych zespo ów zuniformizowanej zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta (osiedli
Widok, ;aków) oraz na terenach wiejskich
- wprowadzenie do programów nauczania historii .wiebodzina

5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2010
- aktualizacja rejestru zabytków wspólnie - 2001
- dba o K o parki podworskie i stare cmentarze - praca ciDg a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego centrum miasta : 2001-2010
6. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Zachowanie warto&ci &rodowiska przyrodniczego i kulturowego
7. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
rodowiska naturalnego i kulturowego; cel: Rozwijanie &wiadomo&ci proekologicznej cel: Wykorzystanie
walorów &rodowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki.
6. Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy
Koszty rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta zostanD oszacowane oddzielnie
7. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, dyrektorzy szkó , mieszkaGcy, Kuratorium O wiaty, Woj. Konserwator Zabytków
8. Mród#a finansowania: rodki w asne gminy, rodki pomocowe
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1. Nazwa programu:

OCHRONA PRZYRODY W GMINIE

2. Cel programu:
Ochrona i w a ciwe wykorzystanie istniejDcych zasobów przyrody
Rozbudowa istniejDcego systemu ochrony przyrody i krajobrazu terenów gminy oraz poprawa stanu
rodowiska przyrodniczego Gminy
Podniesienie wiadomo ci ekologicznej mieszkaGców Gminy
Poprawa jako ci ycia mieszkaGców Gminy
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla mieszkaGców i turystów
3. Uzasadnienie:
Zgodnie z przyjCtD strategiD zrównowa onego rozwoju i kierunkami zagospodarowania przestrzennego
przyjCto, e system ochrony przyrody powinien obejmowaK: zasoby wodne, ekosystemy le ne,
ekosystemów niele ne, flory i fauny, istniejDce formy geomorfologiczne i gleby, tereny zieleni urzDdzonej
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wdro enie systemu ochrony przyrody w Gminie
- likwidacja istniejDcych Jróde zanieczyszczeG wody
- likwidacjC wyrobisk
- wytyczenie i budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) we wspó pracy z
sDsiednimi gminami
- rozpropagowanie cie ki przyrodniczej nad brzegiem jeziora Nies ysz
- dba o K o parki podworskie (Chociule, Lubinicko, Rosin)
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko ach Gminy .wiebodzin, gmin powiatu i powiatu
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, poszukiwanie mo liwo ci sfinansowania
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2001
- wdro enie systemu ochrony przyrody w Gminie - 2001
- dba o K o parki podworskie - praca ciDg a
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko ach - 2001
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 2001
6. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Zachowanie warto&ci &rodowiska przyrodniczego i kulturowego
7. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
rodowiska naturalnego i kulturowego; cel operacyjny: Rozwijanie &wiadomo&ci proekologicznej
6. Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy
7. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Konserwator Przyrody,
Kuratorium O wiaty, dyrektorzy szkó , mieszkaGcy Gminy, Instytucje ochrony przyrody (m.in. Lubuski
Klub Przyrodników w .wiebodzinie)
8. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin i Starostwa Powiatowego, rodki pomocowe
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1. Nazwa programu:

PROGRAM PODNIESIENIA WIEDZY I WIADOMO CI
EKOLOGICZNEJ

2. Cel programu:
NadrzCdnym celem rozwoju Gminy jest utrzymanie wysokich walorów rodowiska naturalnego
wymagajDce szerokiego, wiadomego wspó udzia u mieszkaGców Gminy na rzecz ochrony rodowiska.
W tym celu konieczne jest podnoszenie wiedzy i wiadomo ci ekologicznej oraz upowszechnianie
wzorców zachowaG proekologicznych poprzez:
- wybór instrumentów podniesienia wiedzy i wiadomo ci ekologicznej
- dzia alno K edukacyjnD, g ównie dzieci i m odzie y
- dzia alno K promocyjnD.
Wa nym zadaniem jest zabezpieczenie Jróde finansowania przedsiCwziCK proekologicznych.
3. Uzasadnienie:
Obecny stan wiadomo ci ekologicznej mieszkaGców Gminy oraz wiadomo K zagro eG dla cz owieka
mo na uznaK za wystarczajDcy. Powoduje on nawet chCK udzia u w dzia aniach na rzecz ochrony
rodowiska ale zdecydowanie brak jest inicjatorów takich dzia aG. PrzyjCto za o enie, e Gmina
.wiebodzin, wspólnie z gminami powiatu i starostwem bCdD inicjatorem i jednocze nie organizatorem
dzia alno ci edukacyjnej w zakresie ekologii, kierowanej g ównie do dzieci i m odzie y.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wspó udzia w realizacji programu rozwoju wiedzy i wiadomo ci ekologicznej
- powo anie Powiatowego O rodka Edukacji Ekologicznej
- kszta cenie i dokszta canie nauczycieli jako multiplikatorów edukacji ekologicznej
- organizowanie konkursów wiedzy o rodowisku dla dzieci i m odzie y
- wspólnD dzia alno K edukacyjnD Powiatowego O rodka Edukacji Ekologicznej i szkó
- tworzenie autorskich programów szkolnych i ich upowszechnienie w szko ach
- promowanie proekologicznego modelu ycia
- dostarczanie wiedzy nt. zagro eG rodowiska na poziomie gospodarstwa domowego
- przekazywanie wiedzy rolnikom jako producentom ywno ci.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo anie komitetu sterujDcego rozwojem wiedzy i edukacji ekologicznej
- opracowanie programów edukacyjnych i podzia zadaG
- utworzenie centrum edukacji ekologicznej (lokalizacja, rozwiDzania techniczne, czas realizacji) przy
wykorzystaniu dotychczasowych do wiadczeG (o rodki edukacji ekologicznej Lasów PaGstwowych,
O rodek Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze i in.)
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Jróde finansowania przedsiCwziCcia.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Zachowanie warto&ci &rodowiska przyrodniczego i kulturowego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
rodowiska naturalnego i kulturowego; cel operacyjny: Rozwijanie &wiadomo&ci proekologicznej
7. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, szko y, Lasy PaGstwowe, Kuratorium
O wiaty, Lubuski Klub Przyrodników, organizacje ekologiczne
8. Mród#a finansowania:
Gmina .wiebodzin, Starostwo Powiatowe, Lasy PaGstwowe, instytucje finansowe, fundusze pomocowe,
sponsorzy
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1. Nazwa programu:

KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

2. Cel programu:
Poprawa warunków ycia mieszkaGców Gminy
Ochrona rodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów
Modyfikacja systemu organizacji i zarzDdzania gospodarkD odpadami
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czC ciD sk adowD ogólnego celu jakim powinna byK
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiDzanie gospodarki wodno- ciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajDcy rodowisku.
Gminny system gospodarki odpadami powinien byK systemem zintegrowanym i kompleksowym tj.
obejmowaK wszystkie odpady powstajDce na terenie miasta i gminy (odpady komunalne, u ytkowe i
produkcyjne).
Podsystem gromadzenia i transportu odpadów musi byK uzupe niony podsystemem utylizacji (m.in.
kompostowana) i sk adowania odpadów. Na etapie gromadzenia odpadów konieczne bCdzie wdro enie
systemu selektywnego sk adowania (w specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach) a nastCpnie
na etapie utylizacji - ich przerobu (makulatura, opakowania i worki plastikowe, szk o).
W odniesieniu do odpadów produkcyjnych, zale nie od ich charakteru, stosuje siC zró nicowany sposób
utylizacji np. przeterminowane leki spala siC (najbli sza spalarnia znajduje siC w Gorzowie).
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- budowC sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- likwidacjC dzikich wysypisk: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie programu i
przeprowadzenie rekultywacja terenów
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2005

8. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, pozosta e gminy powiatu, ZWKiUK sp. z o.o. , TEW sp. z o. o.
10. Mród#a finansowania:
rodki w asne gminy, rodki z NFO.iGW, Ekofundusz, rodki w asne inwestorów, dotacje, rodki
pomocowe (m.in. PHARE CBC).
11. Uwagi dodatkowe:
Wielko K rodków finansowych w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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1. Nazwa projektu:

BUDOWA SK:ADOWISKA, SORTOWNI I KOMPOSTOWNI ODPADÓW
W JEZIORACH WYS.

2. Cel projektu:
Poprawa warunków ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona rodowiska naturalnego gmin powiatu
Wdro enie kompleksowego systemu sk adowania, wywozu, sortowania, kompostowania i sk adowania
odpadów komunalnych
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czC ciD sk adowD ogólnego celu jakim powinna byK
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiDzanie gospodarki wodno- ciekowej i usuwania odpadów sta ych
sposób nie zagra ajDcy rodowisku.
Czynnikiem sprzyjajDcym jest wiadomo K nieuchronno ci realizacji przedsiCwziCK zwiDzanych z
zagospodarowaniem odpadów sta ych.
Czynnikiem utrudniajDcym sD wysokie koszty budowy oraz ograniczono K w asnych rodków Gminy.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- budowC sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- budowC sk adowiska odpadów u ytkowych oraz przemys owych
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w Gminie
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:
Do koGca 1999 r. zrealizowano budowC kwatery nr 1(etap 1)
Planowana budowa kwatery nr 2 (etap 2) - 2001-2002
Budowa sortowni i kompostowni (etap 3) 2002-2003
6. Koszty:
Udzia Gm. .wiebodzin w kosztach etapu 2 wynosi 6 mln z , w tym udzia rodków w . 844,8 tys. z
Udzia Gm. .wiebodzin w kosztach etapu 3 wynosi 4,92 mln z , w tym udzia rodków w . 1 267,2 tys. z
7. Uczestnicy projektu:
- Gmina .wiebodzin, ZWKiUK sp. z o.o. (firma zarzDdzajDca sk adowiskiem)
- Gmina Lubrza
- Gmina :agów Lub.
- Gmina Szczaniec
- Gmina SkDpe
8. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin, rodki z NFO.iGW, rodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC, ISPA, dotacje
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1. Nazwa programu:

OPRACOWANIE I WDRODENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI STA:YMI

2. Cel programu:
Poprawa jako ci ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin
Poprawa i ochrona rodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów.
3. Uzasadnienie:
System sk adowania i wywozu nieczysto ci sta ych oraz system selekcji i recyklingu odpadów sta ych sD
niezbCdnymi elementami systemu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, u ytkowymi i
produkcyjnymi powstajDcymi na terenie Gminy. Przyk adem takiego systemu jest zielonogórski system
PREKO ZG.
Dotychczas na terenie Gminy .wiebodzin brak jest systemu odzysku surowców wtórnych.
Brak jest tak e komórki/jednostki zarzDdzajDcej gminnD gospodarkD odpadami.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
Opracowanie i wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów - 2001 - 2002
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów - 2003-2006
Utworzenie komórki/jednostki zarzDdzajDcej gminnD gospodarkD odpadami (programowanie,
organizowanie us ug) - 2001
8. Koszty:
Koszty realizacji przedsiCwziCcia bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin
ZWKiUK sp. z o.o.
TEW sp. z o. o.
10. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin, rodki z NFO.iGW, dotacje, rodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC
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1. Nazwa programu:

KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ

2. Cel programu:
UporzDdkowanie gospodarki ciekowej Gminy .wiebodzin
Poprawa warunków ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin i gmin sDsiednich (gmina SkDpe, Lubrza,
:agów)
Ochrona rodowiska naturalnego gmin
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki wodno- ciekowej jest czC ciD sk adowD ogólnego celu jakim powinna byK
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiDzanie gospodarki wodno- ciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajDcy rodowisku.
Czynnikiem sprzyjajDcym jest wiadomo K nieuchronno ci realizacji przedsiCwziCK zwiDzanych z
gospodarkD ciekowD.
Czynnikiem utrudniajDcym sD wysokie koszty budowy oraz ograniczono K w asnych rodków Gminy.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- DokoGczenie kanalizacji .wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka)
- Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w .wiebodzinie (Os. ;aków II etap, ul. :DkowaZwiDzkowa, ul. Cegielniana)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej i po udniowo-zachodniej czC ci Gminy.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2010

8. Koszty:
Ogó em 23 054,6 tys.z , w tym kwota 20 630 tys. z obejmuje wspó udzia Gminy w projekcie „Ochrona
wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”, z czego 5 510 tys. z bCdzie pochodziK ze
rodków w asnych Gminy .wiebodzin
9. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, Gminy: Lubrza, :agów i SkDpe, UrzDd Marsza kowski w Zielonej Górze
10. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca kowite uporzDdkowanie gospodarki ciekowej w Gminie, co jest zgodne z zawartD we WstCpnym
Narodowym Planie Rozwoju osiD rozwojowD nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego
rozwoju infrastruktury ochrony rodowiska” oraz osiD rozwojowD nr 6 „Wzmocnienie potencja u
regionów i przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin, rodki z NFO.iGW, dotacje, rodki pomocowe, (ISPA, Phare)
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1. Nazwa projektu :

OCHRONA WÓD JEZ. NIES:YSZ I ZLEWNI DORZECZA GÓRNEGO
RZEKI PLISZKI

2. Cel projektu:
Kompleksowe uporzDdkowanie gospodarki ciekowej Gminy i gmin powiatu
Poprawa warunków ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona rodowiska naturalnego gmin powiatu
Wzrost atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej.
3. Uzasadnienie:
Budowa systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalniami w rejonie Jez. Nies ysz i zlewni górnego biegu rzeki
O obok i Pliszki jest niezbCdna dla utrzymania czysto ci wód powierzchniowych.
Jez. Nies ysz i zlewnie górnego biegu rzek O obok i Pliszki nale D dotychczas do bardzo czystych rejonów
województwa lubuskiego o du ych walorach przyrodniczych i turystycznych posiadajDcych wody o I-ej kasie
czysto ci. Jednocze nie rejon ten jest terenem du ego nap ywu turystów oraz rozwiniCtej hodowli (wschodnia czC K)
co stwarza zagro enie zanieczyszczenia wód i ich degradacji.

4. Opis przedsiFwziFcia:
Projekt obejmuje budowC sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w po udniowej czC ci Gminy wspólnie z
sDsiednimi gminami:
- opracowanie „Za o eG programowych ochrony wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”
- znalezienie Jróde zewnCtrznego dofinansowania: opracowanie wniosków na sfinansowanie inwestycji ze
rodków NFO.iGW, pomocowych (ISPA) i in.
- opracowanie dokumentacji obejmujDcej:
- koncepcjC programowo-przestrzennD wraz z ocenD oddzia ywania na rodowisko
- studium wykonalno ci (Feasibility Study)
- dokumentacjC geodezyjnD i geologicznD
- projekt budowlany wraz z ocenD oddzia ywania na rodowisko
- wykup terenów pod inwestycjC
- budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej czC ci Gminy (budowa, rozruch, wykonanie operatu wodnoprawnego dla uzyskania zezwolenia na eksploatacjC)

5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:

2000 - 2010

8. Koszty projektu:
Koszt „Za o eG programowych....” wykonanych przez SETO C.D. &C. Office s.c. Biuro Consultingu,
Projektowania i Realizacji z :odzi.......470 tys. z ;
Koszt realizacji projektu (wraz z kosztami dokumentacji technicznej).....ok. 50 mln z (ostateczny koszt zale y od
wybranego wariantu); udzia w asny gmin wynosi 13,07 mln z , w tym - udzia Gminy .wiebodzin 5,3 mln z ;
Udzia gminy .wiebodzin , zgodnie z umowD o przystDpieniu do realizacji wspólnej inwestycji pn.
„System sanitarny ochrony wód Jeziora Nies ysz i górnego dorzecza rzeki Pliszki” z dnia 25.04.2000 r., wynosi
40 % tj. ok. 15,12 mln z

7. Uczestnicy projektu:
Gmina .wiebodzin, gminy: Lubrza, :agów i SkDpe, UrzDd Marsza kowski w Zielonej Górze
8. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin, rodki z NFO.iGW ,

rodki pomocowe (ISPA ew. inny fundusz)
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1. Nazwa programu:

KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ

2. Cel programu:
Zaopatrzenie wszystkich miejscowo ci Gminy .wiebodzin w wodC
UporzDdkowanie spraw formalnych zwiDzanych z gospodarkD wodnD w Gminie
Poprawa warunków ycia mieszkaGców Gminy .wiebodzin
Wzrost atrakcyjno ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki wodno- ciekowej jest czC ciD sk adowD celu „Atrakcyjne rodowisko i wysoka jako K
przestrzeni”
Czynnikiem sprzyjajDcym jest zainteresowanie mieszkaGców zaopatrzeniem wszystkich miejscowo ci w wodC,
czynnikiem utrudniajDcym sD znaczne koszty budowy oraz ograniczono K w asnych rodków Gminy.

4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- przeprowadzenie inwentaryzacji istniejDcych sieci wodociDgowych w Gminie.
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w .wiebodzinie
- opracowanie koncepcji zaopatrzenia wszystkich miejscowo ci w wodC
- zaopatrzenie wszystkich miejscowo ci w wodC:
budowa grupowego wodociDgu dla Go cikowa, Jordanowa i Nowego Dworku z istniejDcego ujCcia wody w
Kolonii Go cikowo (2 studnie o g Cboko ci 44,0 mb i 66,0 mb o zatwierdzonych zasobach w wielko ci Q =
51,0 m3/godzinC; stacja uzdatniania o wydajno ci Q = 135,0m3/dobC)
budowa wodociDgu grupowego dla miejscowo ci Rzeczyca, WityG i Kupienino
z wykorzystaniem udokumentowanych zasobów wody b. PGR-u w Rzeczycy w wysoko ci Q=75,0
m3/godz
budowa wodociDgu Rusinów - GliGsk
budowa wodociDgu Roz ogi - .wiebodzin
budowa wodociDgu Rudgierzowice - Osogóra - Chociule
budowa lokalnego wodociDgu dla KCpska po udokumentowaniu zasobów wód podziemnych lub alternatywnie
doprowadzenie wody z wodociDgu ODRw Kalsku (zasoby w wys. Q=60,0 m3/godz.)
- uporzDdkowanie spraw formalnych dla komunalnych ujCK wody poprzez opracowanie operatów wodno-prawnych
okre lajDcych granice stref ochrony po redniej oraz uzyskanie brakujDcych pozwoleG wodno-prawnych na pobór
wód podziemnych (6 ujCK)

5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001 - 2010

8. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy
9. Uczestnicy programu:

Gmina .wiebodzin

10. Mród#a finansowania:
rodki w asne gmin, rodki z NFO.iGW, rodki pomocowe (ISPA, SAPARD)
11. Uwagi:
Zgodno K z osiD rozwojowD nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego rozwoju
infrastruktury ochrony rodowiska” oraz osiD rozwojowD nr 6 „Wzmocnienie potencja u regionów i
przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów” wg WstCpnego Narodowego Planu Rozwoju
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1. Nazwa programu:

ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
W WIEBODZINIE

2. Cel programu:
Zmniejszenie ilo ci Jróde emisji niskich w mie cie
Upowszechnienie roweru jako rodka lokomocji w mie cie
„Przyjazno K” centrum miasta dla mieszkaGców, osób przyjezdnych i turystów
Podniesienie atrakcyjno ci miasta dla mieszkaGców i inwestorów
3. Uzasadnienie:
Projekt Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jest czC ciD sk adowD celu „Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni”.
Czynnikiem sprzyjajDcym jest zainteresowanie mieszkaGców zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza,
czynnikiem utrudniajDcym sD znaczne koszty budowy oraz ograniczono K w asnych rodków Gminy.

4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- ewidencja Jróde zanieczyszczeG powietrza w mie cie
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mie cie
- budowa cie ek rowerowych i parkingów w mie cie
- zamkniCcie dla ruchu samochodowego centrum miasta
- stworzenie warunków do zmiany systemu ogrzewania w mie cie
- opracowanie koncepcji gazyfikacji .wiebodzina (i okolicznych miejscowo ci).

5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 - 2010
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta - 2001
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mie cie- 2001
- budowa tras rowerowych - 2001-2003
- zmiana systemu ogrzewania w mie cie i zmniejszenie Jróde emisji niskich - 2010
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bCdD okre lane w corocznych bud etach gminy
8. Uczestnicy programu:
Gmina .wiebodzin, Starostwo Powiatowe, mieszkaGcy miasta, Euroregion „Sprewa, Nysa, Bóbr”
9. Mród#a finansowania:
rodki w asne gminy, NFO.iGW, banki, rodki pomocowe
10. Uwagi:
Zmniejszenie zanieczyszczeG powietrza w mie cie jest zgodne z zawartD we WstCpnym Narodowym
Planie Rozwoju osiD rozwojowD nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego rozwoju
infrastruktury ochrony rodowiska” oraz osiD rozwojowD nr 6 „Wzmocnienie potencja u regionów i
przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
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1. Nazwa projektu:

ZAOPATRZENIE GMINY W CIEP:O, ENERGIE ELEKTRYCZN@ I
PALIWA GAZOWE (projekt za o*eG do planu)

2. Cel projektu:
Projekt za o eG powinien okre laK:
- ocenC stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energiC elektrycznD i paliwa
gazowe
- przedsiCwziCcia racjonalizujDce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych
- mo liwo ci wykorzystania istniejDcych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzglCdnieniem
skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji
odpadowych
- wspó pracC z innymi gminami.

3. Opis przedsiFwziFcia:
Projekt obejmuje nastCpujDce zadania:
- likwidacja lub modernizacja drobnych Jróde ciep a w obrCbie gCstej zabudowy miasta oraz wprowadzanie
ogrzewania zdalaczynnego w kot owniach gazowych
- automatyzacja wCz ów cieplnych, kot owni oraz odbiorników ciep a
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo ci w po udniowej czC ci gminy po o onych wzd u rurociDgu
gazowego (2000)
- stworzenie programu termomodernizacji budynków .wiebodzinie (2001)
- realizacja inwestycji sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowo ci w po udniowej czC ci Gminy i
.wiebodzinie (2001-2002)
- realizacja programu termomodernizacji budynków w mie cie (2002-2005)
- systematyczna poprawa sprawno ci o wietlenia - oszczCdno ci mogD byK uzyskane poprzez stosowanie wysoko
sprawnych Jróde wiat a oraz optymalizacjC systemu sterowania o wietleniem dróg i ulic (dzia ania ciDg e)
- promowanie wykorzystania energii s onecznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy technicznej w ród
potencjalnych inwestorów (dzia ania ciDg e)
- budowanie nowych budynków wg technologii energooszczCdnych.

5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne rodowisko i wysoka
jako K przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7 Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001 - 2005
8 Koszty:
Koszty realizacji projektu bCdD okre lone oddzielnie dla poszczególnych przedsiCwziCK
9. Uczestnicy projektu:
Gmina .wiebodzin, Rejon Energetyczny - PrzedsiCbiorstwo Energetyczne ZZE S.A. w Zielonej Górze
Rejon Gazowniczy - Zak ad w Zgorzelcu, Rejon Przesy u Gazu we Wroc awiu PGNiG, firmy
produkujDce energiC cieplnD, firmy zaopatrzeniowe
7. Mród#a finansowania:
rodki w asne gminy, rodki pomocowe, rodki NFO. iGW, kredyty bankowe, rodki Zak adów
Energetycznych, rodki firm produkujDcych energiC cieplnD
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1. Nazwa projektu:

OPRACOWANIE I WDRODENIE SYSTEMU GROMADZENIA
INFORMACJI DLA POTRZEB MONITORINGU GMINY

2. Cel projektu:
Utworzenie lokalnej bazy danych o gminie dla potrzeb sprawozdawczych oraz planistycznych, informacji
dla inwestorów oraz wspó pracujDcych instytucji.
3. Uzasadnienie projektu:
IstniejDce rozproszenie informacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzCdu.
Niespójno K okresów sprawozdawczych, brak procedur agregacji danych.
Brak osób odpowiedzialnych za koordynacjC zbierania i opracowywania danych o Gminie.
WystCpowanie istotnych obszarów informacji nie podlegajDcych monitoringowi.
Gromadzenie danych w formie trudnodostCpnej.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- inwentaryzacja zakresu danych niezbCdnych dla zarzDdzania gminD
- okre lenie zapotrzebowania na informacje przez poszczególne komórki urzCdu
- opracowanie koncepcji bazy danych o gminie
- ustalenie procedur pozyskiwania informacji
- ustalenie komórki odpowiedzialnej za gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie informacji

5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001-2002
Etap wstCpny - opracowanie koncepcji, poszukiwanie Jróde finansowania
Etap I - opracowanie projektu
Etap II - realizacja projektu:
Faza 1
- utworzenie zbioru informacji o gospodarce gminy, o podmiotach gospodarczych, produktach, rynku pracy,
zasobach naturalnych, obiektach do zagospodarowania itp.
- utworzenie zbioru informacji o zasobach ludzkich ( kwalifikacje bran owe itp.)
- utworzenie zbioru informacji o infrastrukturze technicznej
- utworzenie bazy danych o stanie rodowiska naturalnego
- utworzenie bazy danych o gospodarce terenami
- utworzenie bazy danych o przedsiCbiorstwach poszukujDcych partnerów gospodarczych
Faza 2
Aktualizacja zbiorów danych, cykliczne publikacje wybranych wskaJników dla potrzeb mieszkaGców.

5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 4. Sprawnie i efektywnie zarzDdzana
gmina cel: Usprawnienie zarz1dzania Gmin1
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiCbiorczo ci cel: Rozwój instytucjonalnego i kapita owego otoczenia biznesu; cel: Aktywna
promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów
7. Koszty: 30 000 z (szac.)
8. Uczestnicy projektu:
Gmina .wiebodzin, UrzDd Statystyczny, Lubuski UrzDd Marsza kowski, Lubuski UrzDd Wojewódzki
9. Mród#a finansowania:
.rodki w asne Gminy, rodki pomocowe
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1. Nazwa programu:

OPRACOWANIE i WDRODENIE SYSTEMU WIELOLETNIEGO
PLANOWANIA I ZARZ@DZANIA INWESTYCJAMI GMINY

2. Cel programu:
Opracowanie i wdro enie systemu wieloletniego planowania inwestycji.
Wdro enie procedur oceny efektywno ci inwestycji.
Wdro enie systemu kontroli realizacji inwestycji.
3. Uzasadnienie programu:
Wzrost efektywno ci wykorzystywania rodków finansowych gminy.
UporzDdkowanie gospodarki finansowej gminy.
Sprawna realizacja inwestycji wieloletnich.
4. Opis przedsiFwziFcia:
Program obejmuje wdro enie procedur Wieloletniego Planowania Inwestycji Komunalnych Gminy (WPI)3. Plan
wieloletni jest planem kroczDcym (4-6 letnim) zawierajDcym program zadaG inwestycyjnych Gminy
uporzDdkowanych wg priorytetów, z okre lonym rokiem rozpoczCcia i zakoGczenia, zawierajDcym planowane,
Dczne nak ady finansowe z rozbiciem na poszczególne lata oraz podaniem Jróde finansowania w poszczególnych
latach.
Funkcje WPI:
- formalny mechanizm podejmowania decyzji
- powiDzanie ze strategiD rozwoju
- narzCdzie zarzDdzania finansowego
- podstawa komunikacji ze spo eczeGstwem.
WPI nie tylko u atwia wybór priorytetowych zadaG inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi oraz
oczekiwaniami spo eczeGstwa ale tak e umo liwia znalezienie równowagi pomiCdzy potrzebami rozwojowymi a
mo liwo ciami finansowymi.
Program obejmuje:
U atwienie wyboru priorytetowych zadaG inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi.
Umo liwia znalezienie równowagi pomiCdzy potrzebami rozwojowymi a mo liwo ciami finansowymi.
Przedstawienie planów inwestycyjnych firm komunalnych, w tym dotacji na zadania inwestycyjne dla zak adów
bud etowych oraz weryfikacji finansowej ekonomicznej strony Studium.

5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 4. Sprawnie i efektywnie zarzDdzana
gmina cel: Usprawnienie zarz1dzania Gmin1
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego 3. Rozwój przedsiCbiorczo ci
cel: Aktywna promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 -2002
8. Koszty: 30 000 z (szac.)
9. Uczestnicy programu:
Gmina Swiebodzin, instytucje doradcze
8. Mród#a finansowania:
rodki w asne, fundusze pomocowe

3

Przyk adem opisu procedury mo e byK "Poradnik dla Gmin i Powiatów WPI, zintegrowane zarzDdzanie
finansami", wydany w 2000 r., LGPP - Partnerstwo dla SamorzDdu Terytorialnego.
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