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1. WSTĘP
1.1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia zostało
sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [1] oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [2].
Opracowanie stanowi aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawonia zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Zawonia
z dnia 26 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami.

1.2. ROLA STUDIUM W SYSTEMIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Podstawą sporządzenia studium jest uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 marca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.
Studium określa politykę przestrzenną, uwzględniając zasady określone w koncepcji
zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Studium sporządza się dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak ustalenia studium są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych.

1.3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY STUDIUM
Studium składa się z:


Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

W części dotyczącej uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [1] uwzględniono między innymi istniejące zagospodarowanie
terenu, ład przestrzenny, stan i zasoby środowiska, dziedzictwa kulturowego, warunki życia
mieszkańców, potrzeby i możliwości rozwoju gminy.


Kierunków zagospodarowania przestrzennego

W części dotyczącej kierunków, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [1] określono ogólne kierunki polityki przestrzennej, które
stanowią wytyczne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1.4. UKŁAD STUDIUM
Dokument Studium składa się z:


części tekstowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zawonia.
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części graficznej, obejmującej rysunki w skali 1: 10 000 stanowiące załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Zawonia w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia.

Część rysunkowa (załącznik nr 2) Studium zawiera następujące rysunki:



Rys. 2.1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;
Rys. 2.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
GEOGRAFICZNE

I

POŁOŻENIE

FIZYCZNO-

2.1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAWONIA
Gmina Zawonia to gmina wiejska o powierzchni ok. 118,1 km2. Położona jest ona w północnowschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie Trzebnickim.

Rys. 1. Gmina Zawonia na tle Województwa Dolnośląskiego i powiatu trzebnickiego.
Gmina Zawonia graniczy:


od północnego-wschodu z gminą Krośnice (powiat milicki),



od północy z gminą Milicz (powiat milicki),



od zachodu i południowego-zachodu z gminą Trzebnica (powiat trzebnicki),



od południa z gminą Długołęka (powiat wrocławski),



od wschodu z gminą Dobroszyce (powiat oleśnicki).
UWARUNKOWANIA
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Rys. 2. Gminy sąsiadujące z Gminą Zawonia.

W skład Gminy Zawonia wchodzi łącznie 28 miejscowości, w tym 25 sołectw. Miejscowość Zawonia,
pełniąca funkcję ośrodka administracyjnego Gminy, jest położona w odległości 9 km od miasta
Trzebnicy i 27 km od miasta Wrocławia.
Tab. 1. Sołectwa w Gminie Zawonia
LP.

SOŁECTWO

MIEJSCOWOŚCI I

OBRĘB EWIDENCYJNY

PRZYSIÓŁKI WCHODZĄCE
W SKŁAD SOŁECTWA
1

Budczyce

Budczyce

2

Cielętniki

Cielętniki

3

Czachowo

Czachowo

4

Czeszów

Czeszów

5

Głuchów Dolny

Głuchów Dolny

6

Grochowa

Grochowa

7

Kałowice

Kałowice

8

Ludgierzowice

Ludgierzowice

Ludgierzowice

Pomianowice

Pomianowice
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9

Miłonowice

Miłonowice

10

Niedary

Niedary

11

Pęciszów

Pęciszów

12

Pstrzejowice

Pstrzejowice

13

Prawocice

Prawocice

14

Radłów

Radłów

15

Rzędziszowice

16

Sędzice

Sędzice

17

Skotniki

Skotniki

18

Sucha Wielka

Sucha Wielka

19

Tarnowiec

20

Trzęsowice

21

Rzędziszowice + Kopiec

Rzędziszowice

Tarnowiec + Sucha Mała

Tarnowiec

Stanięcice

Stanięcice + Złotówek

Złotów

22

Złotów

Złotów + Trzemsze

23

Zawonia

Zawonia

Rys. 3. Obręby ewidencyjne w Gminie Zawonia.
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2.2. POŁOŻENIE I UKŁAD PRZESTRZENNY POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW1
ZAWONIA
Wieś ze śladami dawnego układu owalnicy, obecnie wielodrożnica, położona u pn. krańców Wzgórz
Trzebnickich w dolinie Głębokiego Rowu, na wysokości 148-184 m n.p.m.
BUDCZYCE
Wieś rozproszona, położona na Równinie Czeszowskiej, na wysokości ok. 140 m n.p.m., wśród lasów,
na lewym brzegu Głębokiego Rowu, 2 km na pn.-zach. od Zawoni.
CIELĘTNIKI
Wieś ulicówka położona na Wzgórzach Trzebnickich, na wys. 210-222 m n.p.m., przy początku
jednego ze źródliskowych potoków Głębokiego Rowu, 2 km na pd. od Zawoni.
CZACHOWO
Wieś ulicówka z zespołem dworskim, położona na Wzgórzach Trzebnickich, w jarze Potoku
Sędzickiego spływającego na pn.-wsch. na wys. 170-185 m n.p.m. Miejscowość Czachowo znajduję
się 5 km na pn.- zach. od Zawoni.
CZESZÓW
Wieś nieregularna, rozbudowana z pierwotnej owalnicy, położona na Równinie Czeszowskiej na wys.
127-134 m n.p.m., na prawym brzegu Sąsiecznicy. Miejscowość Czeszów znajduje się 8 km na pn.wsch. od Zawoni.
GŁUCHÓW DOLNY
Wieś nieregularna z zespołem dworskim, położona na Wzgórzach Trzebnickich, na wys. 200-207 m
n.p.m., na zboczu opadającym do Potoku Sędzickiego płynącego północno wschodnim skrajem wsi.
Miejscowość Głuchów Dolny znajduję się 6 km na pd.–zach. od Zawoni.
GROCHOWA
Osada leśna rozrzucona wzdłuż szosy z Zawoni do Czeszowa, na odcinku 2,2 km, na wysokości 139162 m n.p.m.
KAŁOWICE
Rozrzucona, niewielka wieś z zespołem folwarcznym, położona na Równinie Czeszowskiej,
w dawniej zabagnionej, obecnie zmeliorowanej dolinie Głębokiego Rowu, na wys. 136-137 m n.p.m.
Miejscowość Kałowice znajduję się 5 km na pn.-zach. od Zawoni.
LUDGIERZOWICE
Mała wieś nieregularna z dawnym zespołem dworskim, położona na Wzgórzach Trzebnickich
w dolinie niewielkiego potoku, na wys. 190-195 m n.p.m., 4 km na wsch. od Zawoni.

1

Podrozdział został opracowany na podstawie:

„Inwentaryzacja krajoznawcza województwa wrocławskiego, Zeszyt 17, Gmina Zawonia”, Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wrocławski, Oficyna Wydawnicza „Sudety”, Irena Kozioł, Jerzy Załęski, Wrocław
2014r.
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POMIANOWICE
Niegdyś folwark, później osada pracowników PGR Rzędziszowice, następnie przysiołek wsi
Ludgierzowice, obecnie osobny obręb ewidencyjny wchodzący w skład sołectwa wsi Ludgierzowice.
Miejscowość położona na Wzgórzach Trzebnickich, na wys. 200-202 m n.p.m., 4 km na pd.- wsch.
od Zawoni.
MIŁONOWICE
Mała wieś nieregularna, niegdyś dwa zespoły dworskie, położona na Wzgórzach Trzebnickich
w dolinie niewielkiego potoku, na wys. 190-200 m n.p.m., 4,5 km na pd. od Zawoni.
NIEDARY
Wieś wielodrożnica położona na Wzgórzach Trzebnickich, na wys. 199-203 m n.p.m., 2 km na wsch.
od Zawoni.
PĘCISZÓW
Wieś ulicówka z zespołem folwarcznym, położona na Równinie Czeszowskiej, na wys.125-126 m
n.p.m., 4km na pn. od Zawoni.
PSTRZEJOWICE
Niewielka wieś rozrzucona, położona na Wzgórzach Trzebnickich, na wys. 153-162 m n.p.m., 3,5 km
na zach. od Zawoni.
PRAWOCICE
Wieś ulicówka położona na Wzgórzach Trzebnickich, na pn. stoku opadającym do niewielkiego
potoku na wys. 178-182 m n.p.m., 5 km na pd.-wsch. od Zawoni.
RADŁÓW
Niewielka wieś położona na Wzgórzach Trzebnickich w dolinie niewielkiego potoku, na wys. 188-193
m n.p.m., 5 km na pd.- zach. od Zawoni.
RZĘDZISZOWICE
Niewielka wieś z zespołem dworskim i wielorodzinnym osiedlem pracowników dawnego PGR,
położona w dolinie Węgrowskiego Potoku, wśród Wzgórz Trzebnickich, na wys. 180-185 m n.p.m.,
3,5 km na zach. od Zawoni.
KOPIEC
Zespół dworski i kilka zagród, przysiółek wsi Rzędziszowice, położony na Wzgórzach Trzebnickich,
na wys. 173-180 m n.p.m., na grzbiecie wzgórza i w dolinie Węgrowskiego Potoku, oddalony o 0,5
km na pd. od wsi.
SĘDZICE
Niewielka wieś rzędówka z zespołem dworskim i wielorodzinnym osiedlem pracowników dawnego
PGR, położona w dolinie niewielkiego potoku, wśród Wzgórz Trzebnickich, na wys. 177-182 m
n.p.m., 4 km na zach. od Zawoni.
SKOTNIKI
Wieś nieregularna z dawnym zespołem dworskim, położona na Wzgórzach Trzebnickich,
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w źródliskowym jarze potoku i na jego skarpie, na wys. 210-220 m n.p.m., 4 km na pd.- zach. od
Zawoni.
SUCHA WIELKA
Niewielka wieś rozproszona z zespołem dworskim, położony na Wzgórzach Trzebnickich, na stoku
wzgórza i w dolinie potoku, na wys. 134-145 m n.p.m., 2,5 km zach. od Zawoni.
TARNOWIEC
Wieś nieregularna z zespołem folwarcznym, położona na Wzgórzach Trzebnickich, w dolinie potoku,
na wys. 170-173 m n.p.m., zabudowa bezpośrednio przylegająca do południowej części Zawoni. Jeden
km dalej na pd. zlokalizowane są pozostałości dawnej cegielni.
TRZEMSZE
Niewielki przysiółek wsi Złotów położony na Równinie Czeszowskiej, przy granicy z miejscowością
Malerzów w gminie Dobroszyce.
SUCHA MAŁA
Przysiołek wsi Tarnowiec, położony w dolinie niewielkiego potoku, wśród Wzgórz Trzebnickich, na
wys. ok. 175 m n.p.m., 2 km na zach. od Tarnowca, 3 km na pd.-zach. od Zawoni.
TRZĘSOWICE
Niewielka rozrzucona wieś, położona na Równinie Czeszowskiej, na wys. ok. 141 m n.p.m., 7 km na
pn.-wsch. od Zawoni.
ZŁOTÓWEK
Wieś rozrzucona na polanie śródleśnej, położona na Równinie Czeszowskiej. Niegdyś przysiołek wsi
Stanięcice, obecnie osobne sołectwo w obrębie wsi Złotów.
STANIĘCICE
Niewielka wieś znajdująca się w obrębie ewidencyjnym Złotów. Wraz z wsią Złotówek tworzy
sołectwo.
ZŁOTÓW
Wieś wielodrożnica, położona na Równinie Czeszowskiej, na wys. 160-178 m n.p.m., 7 km na pn.wsch. od Zawoni.
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW
WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 2
3.1. KLASYFIKACJA FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA GMINY, GEOMORFOLOGIA
I GEOLOGIA
Gmina

Zawonia,

według

klasyfikacji

dziesiętnej

na

jednostki

fizyczno-geograficzne

wg

J. Kondrackiego (2009) położona jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, na obszarze podprowincji
Niziny Środkowopolskie, na granicy czterech mezoregionów:


Kotlina Żmigrodzka (północna i północno-zachodnia część gminy) będąca częścią
makroregionu Obniżenie Milicko-Głogowskie. Mezoregion ten stanowi zagłębienie końcowe
lodowca warciańskiego. Na zachodzie łączy się z Pradoliną Głogowską poprzez zwężenie
doliny Baryczy, natomiast na wschodzie, poprzez podobne zwężenie, z Kotliną Milicką.
Od południa kotlinę zamykają Wzgórza Trzebnickie, natomiast północna granica
z wysoczyznami Leszczyńską i Kaliską jest niewyraźna. Kotliną, ze wschodu na zachód,
przepływa rzeka Barycz, a jej dno wypełniają piaski, zajęte przez bory sosnowe lub lasy
łęgowe w dolinach strug.



Równina Oleśnicka (niewielka południowo-wschodnia część gminy) będąca częścią
makroregionu Nizina Śląska. Przeważają tu tereny zbudowane z gliny zwałowej z ostańcami
form glacjalnych zlodowacenia odrzańskiego, z występującymi sandrami zlodowacenia
warciańskiego, na przedpolu Wzgórz Trzebnickich. Na terenie gminy występuje, jako lekko
falista wysoczyzna morenowa, częściowo sandrowa, pochylona ze wschodu na zachód. Gleby
są brunatnoziemne, zajęte przeważnie przez uprawę, z małą ilością lasów.



Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza Twardogórskie (centralna, zachodnia i wschodnia część
gminy), będące częścią makroregionu Wał Trzebnicki. Wzgórza Trzebnickie są spiętrzonymi
morenami

końcowymi

zlodowacenia

warciańskiego

ze

sfałdowanymi

warstwami

neogeńskimi. Południowe stoki pokrywają piaski sandrowe oraz less, są mało zalesione, ale
w drzewostanach występuje buk, jodła i świerk. Wzgórza Twardogórskie są łukiem moren

2

Rozdział został opracowany na podstawie:

„Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zawonia” mgr inż. Monika Kołodziej-Gądek, Wrocław 2019 r.
„Plan Urządzeniowo – Rolny Gminy Zawonia” Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Maciej Selwa,
Wrocław 2009 r.
„Projekt granicy rolno - leśnej gminy Zawonia” Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Maciej Selwa,
Wrocław 2009 r.
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wciśniętych, przylegających od wschodu do Wzgórz Trzebnickich i zamykających od
południowego zachodu Kotlinę Milicką. Ten łuk morenowy powstał nieco później od łuku
trzebnickiego i sycowsko-ostrzeszowskiego. Jest to region rolniczo-leśny.
Południowa część gminy, położona w zasięgu strefy spiętrzonej moreny czołowej Wzgórz
Trzebnickich, odznacza się znacznie zróżnicowaną rzeźbą i wyniesieniem od 170 do ponad
200 m n.p.m. Najwyższy punkt położony jest pomiędzy Skotnikami, a Miłonowicami na wysokości
241,5 m n.p.m. Wzgórza morenowe, często o stromo nachylonych zboczach (>10%), przecinają
głęboko wcięte wąwozy, przeważnie zadrzewione. Niewiele jest natomiast typowych rozcięć
dolinnych, z uwagi na stosunkowo ubogą sieć hydrograficzną.
Ku północy – w kierunku Równiny Czeszowskiej – teren generalnie się obniża. Równina Czeszowska,
a także Brama Maleszowska (rejon Złotowa), to teren prawie płaski, silnie zalesiony i słabo rozcięty
dolinami, pomimo gęstej sieci rzecznej. Jest to obszar równinny, który ukształtowany został głównie
w wyniku procesów peryglacjalnych. Powierzchnia terenu wznosi się tu do wysokości 140 m n.p.m.
i jest generalnie nachylona w kierunku północno-zachodnim, a w części północnej gminy –
w kierunku zachodnim. Spadki terenu są niewielkie, nieprzekraczające 3o, jedynie miejscami nieco się
zwiększają (rejon wydmowy w okolicach Czeszowa).

Rys. 4. Granice mezoregionów.
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Na obszarze gminy można wyróżnić następujące formy terenu:


formy pochodzenia lodowcowego: wysoczyznę morenową falistą, wysoczyznę morenową
płaską i pagórki moreny wyciśnięcia. Wysoczyzna morenowa falista przylega do północnego
skłonu Wzgórz Trzebnickich. Deniwelacje terenu dochodzą tu do 5 m, a nachylenie zboczy
przekracza 2°. W kierunku północnym przechodzi ona w wysoczyznę morenową płaską, gdzie
nachylenie zboczy dochodzi do 2°, a lokalne deniwelacje nie przekraczają 2 m. W północnej
części Wzgórz Trzebnickich, m.in. w okolicy Cielętnik spotyka się pagórki moreny
wyciśnięcia. Ich wysokość względna miejscami przekracza 10 m;



formy pochodzenia wodnolodowcowego - formy pochodzenia wodnolodowcowego
występują w postaci podłużnych wałów i garbów akumulacji szczelinowej. Formy te mają
orientację W–E i NW–SE, a ich wysokość względna przekracza czasami 20 m. Zbudowane są
głównie z piasków i żwirów. Formy te spotyka się w okolicach Zawoni i Niedar, natomiast
podobne formy, ale pod pokrywą pyłową, stwierdzono na południe od Zawoni oraz
w okolicach Głuchowa Dolnego. Kolejną formą wodnolodowcową na tym terenie są
zagłębienia po martwym lodzie. Odnaleźć je można na obszarze Wzgórz koło Niedar i Sędzic.
Mają one świeże zarysy i przypominają formy o podobnej genezie z obszarów objętych
zlodowaceniem północnopolskim;



formy pochodzenia eolicznego - pokrywy pyłowe pokrywają większą część Wzgórz
Trzebnickich, tym samym maskując starszą rzeźbę ze zlodowacenia środkowopolskiego
i interstadiału emskiego. Pokrywy pyłowe mają zmienną miąższość, od 2 do ponad 10 m. Ich
południowy zasięg wyraźnie pokrywa się z krawędzią Wzgórz, natomiast granica północna
jest mniej więcej równoległa do krawędzi południowej, ale w rzeźbie terenu nie zaznacza się
wyraźnie. W obrębie pokrywy pyłowej wykształciły się formy denudacyjne, takie jak
wąwozy, parowy, suche doliny i dolinki denudacyjne. W okolicach Suchej Wielkiej
i Głuchowa Dolnego niektóre wąwozy osiągają głębokość do 6 m. Less erodowany
i denudowany na Wzgórzach tworzy u ich podnóża miąższe pokrywy deluwialne,
a w dolinach poziom najniższej terasy i stożki napływowe. Innymi formami pochodzenia
eolicznego są wydmy występujące w północnej części gminy, powstałe podczas zlodowacenia
północnopolskiego, a nawet we wczesnym holocenie. Wysokość wydm dochodzi tu do około
10 m;



formy pochodzenia fluwialnego - należą do nich doliny stale i okresowo odprowadzające
wodę. Najczęściej są one płaskodenne i mają dobrze wykształcone terasy zalewowe;



formy pochodzenia antropogenicznego - formy antropogeniczne to przede wszystkim
wąwozy drogowe, terasy rolne oraz wyrobiska po eksploatacji piasku i żwiru. Liczne nisze
poeksploatacyjne różnych rozmiarów spotyka się głównie w rejonie Cielętnik, Tarnowca oraz
Niedar, również jednak na obszarze całej gminy. (wg Winnickiego 1990).
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3.2. GLEBY (STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ)
Na obszarze gminy dominują gleby brunatne właściwe, bielicowe, czarne ziemie, mady oraz gleby
organiczne (murszowo-mineralne). W części północnej gminy dominują utwory piaszczyste
i żwirowe. Są to gleby bardzo lekkie, wytworzone z piasków słabo gliniastych zalegających płytko
i średnio głęboko na piaskach luźnych.
Wśród gruntów ornych przeważają gleby kompleksu 5 (żytni dobry), 6 (żytni słaby), 7 (żytni bardzo
słaby). Należą one do gleb bielicowych, pseudobielicowych i brunatnych wyługowanych i kwaśnych.
Występują w okolicach Złotowa, Czeszowa, Trzęsowic.
W południowej części gminy, w strefie Wału Trzebnickiego, występują utwory pylaste (lessowe),
zaliczane do kompleksu 1 (pszennego bardzo dobrego), 2 (pszennego dobrego) i kompleksu 3
(pszennego wadliwego). Są to kompleksy gleb ornych, występujące w południowo-zachodniej części
gminy w rejonie wsi: Skotniki, Czachowo, Sędzice, Głuchów Dolny, Cielętniki, Radłów, Tarnowiec,
Miłonowice i Rzędziszowice.
Ponadto w obrębie gleb brunatnych i bielicowych wyróżnić można:
– gleby orne kompleksu 2 (pszennego dobrego), 3 (pszennego wadliwego) i 5 (żytniego dobrego),
wytworzone z glin całkowitych oraz glin zalegających płytko i średnio głęboko na piaskach. Zajmują
one środkową i południową część gminy, występując w sąsiedztwie gleb wytworzonych z piasków,
w obrębach wsi: Zawonia, Pomianowice, Prawocice, Niedary, Pstrzejowice i Ludgierzowice,
– gleby orne kompleksu 4 (żytni bardzo dobry) i 6 (żytni słaby), wytworzone z piasków gliniastych
zalegających płytko i średnio głęboko na glinach, piaskach luźnych i słabo gliniastych. Występują one
w środkowej i południowej części gminy.
W dolinach rzek skałę macierzystą tworzą mady powstające z namułów osadzanych przez rzeki
podczas powodzi i wylewów. Nalezą one do kompleksu trwałych użytków zielonych średnich. Na
terenach podmokłych miejscami występują gleby murszowo-mineralne, należące do kompleksu
użytków zielonych słabych i bardzo słabych. Ponadto na obszarze gminy występują czarne ziemie,
które występują jedynie w niewielkich enklawach, najczęściej w obniżeniach terenowych.
Charakteryzują się one grubym poziomem próchnicznym, z dużą zawartością próchnicy.
Gmina Zawonia pod względem ukształtowania terenu w widoczny sposób dzieli się na dwie części
o odmiennych warunkach przyrodniczych: część północną, gdzie przeważają gleby lżejsze, gorszych
klas bonitacyjnych (IV – VI klasy) oraz część południową, gdzie występują gleby II i III klasy
bonitacyjnej oraz niewielkie fragmenty I klasy bonitacyjnej. Głównym typem gleb występujących na
terenie gminy są gleby IV klasy bonitacyjnej, chodź znaczny udział mają również gleby III i V klasy.
Gleby II i III klasy bonitacyjnej występują głównie na terenie Wzgórz Trzebnickich, w związku
z czym południowa część gminy charakteryzuje się wysokimi walorami produkcyjnym.
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Rys. 5. Klasy gleb na terenie Gminy Zawonia.

3.3. KLIMAT
Według regionalizacji klimatycznej Polski (W. Okołowicz, 1968) gmina Zawonia położona jest
w śląsko - wielkopolskim regionie klimatycznym, w strefie wpływów Przedgórza Sudeckiego oraz
średnim wpływem oceanicznych mas powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi 8º – 8,5°C.
Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) to 17,5°C, natomiast najzimniejszego (stycznia)
zawiera się w przedziale -1,2º do -1,8°C.
Według podziału rolniczo – klimatycznego Polski (R. Gumiński, 1948) omawiany obszar należy do
dzielnicy łódzkiej. Okres wegetacyjny trwa 220 – 230 dni. Początek robót polowych przypada
przeciętnie na drugą lub trzecią dekadę marca. Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi 10 – 15 cm,
maksymalnie do 50 cm na obszarze Wzgórz Trzebnickich i zalega ona przez okres 50-60 dni. Zanika
przeciętnie w terminie do 25 marca na północnych krańcach gminy oraz w terminie do 25 - 30 marca
na pozostałej części gminy. Ostatnie przymrozki występują w okresie do 20 – 25 kwietnia.
Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku zachodniego (17 - 20%) o średnich prędkościach 3 3,5 m/sek, a drugorzędnie z kierunku południowo - zachodniego (16 - 20%). Frekwencja
ciszatmosferycznych wynosi średnio 5 do 10%. Średnia roczna suma opadów w okresach wieloletnich
w północnej części gminy wynosi 570 - 600 mm. Na obszarze Wzgórz Trzebnickich ilość opadów
zwiększa się do poziomu 590 - 650 mm. Maksymalna suma miesięcznych opadów przypada na lipiec
i wynosi około 90 mm, a najmniejsze miesięczne opady przypadają na miesiąc luty - około 30 mm.
UWARUNKOWANIA
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Czas trwania termicznej zimy wynosi średnio 60 dni, natomiast lata 90 dni. Wiatry wiejące na terenie
gminy mają najczęściej kierunek północno-zachodni. Najwięcej dni pochmurnych przypada na okres
od listopada do stycznia, najmniej od maja do września, natomiast minimum przypada na czerwiec.

3.4. WODY POWIERZCHNIOWE
Gmina Zawonia położona jest w zasięgu zlewni rzeki Baryczy, a tylko niewielki fragment
południowo-wschodniej części gminy należy do zlewni rzeki Widawy. Dział wodny biegnie grzbietem
Wzgórz Trzebnickich, w pobliżu południowej granicy gminy. Ze zboczy Wzgórz Trzebnickich spływa
niewiele cieków, które płyną głęboko wciętymi dolinkami o sporych spadkach.
W północnej części gminy sieć hydrograficzna jest gęsta. Tworzą ją cieki naturalne, zbiorniki wodne
oraz system rowów melioracyjnych. Głównym ciekiem całej gminy jest rzeka Sąsiecznica, będąca
lewym dopływem Baryczy. Przepływa ona w północnej części gminy, ze wschodu na zachód. Jej
liczne dopływy mają swoje ujścia głównie poza granicami gminy. Najważniejszy z nich to strumień
Jesionka, płynący w północnej części gminy, oraz Głęboki Rów, przepływający przez południową
część gminy. Największym ciekiem płynącym przez obszar gminy, należącym do zlewni Widawy, jest
rzeka Jagodna, która przepływa przez Rzędziszowice i uchodzi do rzeki Dobra poza gminą Zawonia.
Występujące na terenie gminy cieki charakteryzują się niewielkim przepływem oraz niewielką
powierzchnią zlewni.

Rys. 6. Cieki wodne na terenie Gminy Zawonia.
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3.5. SZATA ROŚLINNA
Ze względu na odmienne warunki naturalne i stopień zagospodarowania ziemi przez rolnictwo,
istnieje silne zróżnicowanie regionalne na część północną i południową, różniące się zasięgiem
i wielkością naturalnych zespołów roślinnych.


W części południowej w związku z dobrymi glebami i intensywną gospodarką rolną, naturalne
zespoły roślinne zajmują bardzo małe powierzchnie. Przede wszystkim są to zbiorowiska
chwastów na terenie pól uprawnych (głównie na gruntach odłogowanych), ekosystemy
łąkowe, leśno-łąkowe i leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż dróg, cieków i obniżeń
w rozcięciach erozyjnych. Niewielkie powierzchnie naturalnych użytków łąkowych
przeważnie należą do okresowo wilgotnych i porośnięte są trzęślicą modrą, śmiałkiem
darniowym, czterema gatunkami ostrożenia i wiązówką błotną. Łąki miejsc suchych
porośnięte są rajgrasem wyniosłym, kupkówką pospolitą, życicą trwałą, wiechliną łąkową,
mniszkiem pospolitym, stokłosą miękką i szczawiem zwyczajnym. Oprócz izolowanych
niewielkich płatów zadrzewień i małych lasków nie występują tu większe powierzchnie leśne.
Średnio, wskaźnik lesistości wynosi 5%. W Pstrzejowicach lasy nie występują,
a w pozostałych wsiach na południu nie przekraczają 10% powierzchni. Są to zbiorowiska
borów mieszanych świeżych z równorzędnym udziałem drzew szpilkowych (z przewagą
sosny zwyczajnej) i liściastych. Oprócz tego rosną: buk zwyczajny, grab zwyczajny i brzoza
brodawkowata. W warstwie krzewów rośnie leszczyna pospolita, jarzębina i kruszyna
pospolita. Nad rzekami można spotkać niewielkie fragmenty łęgowych lasów wiązowych
złożonych z olszy czarnej, wiązu pospolitego i dębu szypułkowego. Rzadziej można spotkać
klon polny, topolę białą i dziką jabłoń. W takich obrębach jak Ludgierzowice, Pomianowice
i Tarnowiec, większość powierzchni zielonych tworzą różne zbiorowiska drzew i krzewów,
czyli tzw. tereny zadrzewione.



W części północnej zdecydowanie dominuje udział naturalnych zespołów roślinnych, głównie
przy udziale dużych, zwartych kompleksów leśnych. Największe powierzchnie leśne (tzw.
lasy Grochowej), występują w obrębie Grochowa - ponad 90% oraz w Pęciszowie
i Budczycach - prawie 70%. Nieco mniejsze, na poziomie 50% znajdują się
w Niedarach oraz w Złotowie i Czeszowie (część kompleksu Lasów Milickich).
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Rys. 7. Lesistość Gminy Zawonia.

Pod względem siedliska zaliczane są głównie do borów świeżych i mieszanych, a w terenie bardziej
mokrym, do lasów mieszanych świeżych i wilgotnych. W drzewostanie borów mieszanych mamy
równorzędny udział gatunków szpilkowych i liściastych z przewagą sosny zwyczajnej i dębu
szypułkowego. Oprócz tych gatunków rośnie buk zwyczajny, grab zwyczajny i brzoza brodawkowata.
Pojawiają się również klon i grab. W warstwie krzewów rosną leszczyna pospolita, jarzębina pospolita
i kruszyna pospolita. W runie spotykamy konwalię majową, jerzmiankę większą, wężymorda
niskiego, pomocnika baldaszkowatego i marzankę wonną.
Bory świeże są dość ubogie florystycznie. Dominującym gatunkiem jest sosna, a w warstwie krzewów
pojawiają się dwa gatunki borówki (czarna i brusznica), wrzos zwyczajny, trzmielina, śmiałek pogięty
i orlica pospolita.
Nad Sąsiecznicą występują łęgowe lasy wiązowo - jesionowe. Oprócz wiązów i jesionów występuje tu
olsza czarna i świerk pospolity. W podszyciu dominuje pokrzywa zwyczajna, a towarzyszą jej:
budziszek cuchnący, niecierpek pospolity i jasnota plamista, trzmielina brodawkowata i wiciokrzew
pomorski.
Nad brzegami rzek, na terenach o większym uwilgotnieniu, występują łęgowe lasy wiązowo jesionowe

z

olszą

czarną,

jesionem

wyniosłym

i

rzadziej

świerkiem

pospolitym.

W podszyciu dominuje pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, jasnota plamista. Uzupełnieniem
naturalnej okrywy roślinnej są kompleksy zbiorowisk łąkowych w dolinach rzek i na terenach
podmokłych oraz wtórna sukcesja zbiorowisk chwastów na odłogowane grunty orne. Na terenach pól
UWARUNKOWANIA

21

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWONIA

uprawnych z roślin naturalnych występują jedynie chwasty z gatunków takich jak: gwiazdnica
pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, chwastnica jednostronna.
W zbiorowiskach na najuboższych glebach pojawiają się gatunki kwasolubne, takie jak: sporek polny,
czerwiec roczny, szczaw polny, chłodek drobny, rzodkiew świrzepa, palusznik nitkowaty.
Zbiorowiska użytków zielonych należą do okresowo wilgotnych łąk mezo i eutroficznych z trzęślicą
modrą, śmiałkiem darniowym, ostrożeniami, wiązówką błotną i firletką poszarpaną.
Na terenie gminy Zawonia stwierdzono występowanie 23 gatunków roślin cennych przyrodniczo.
Według inwentaryzacji przyrodniczej, sporządzonej w 1992 r., na terenie gminy na 144 stanowiskach
występują następujące gatunki roślin:
– bagno zwyczajne,
– bluszcz pospolity,
– centuria pospolita,
– goryczka wąskolistna,
– mieczyk dachówkowaty,
– nasięźrzał pospolity,
– paprotka zwyczajna,
– pełnik europejski,
– storczykowate: listera jajowata, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, podkolan biały,
– sromotnik bezwstydny,
– śnieżyczka przebiśnieg,
– turzyca pchła,
– wawrzynek wilczełyko,
– wiciokrzew pomorski,
– widłak gałęzisty;
– kalina koralowa,
– kocanki piaskowe,
– konwalia majowa,
– kopytnik pospolity,
– kruszyna pospolita,
– marzanka wonna,
– pierwiosnka lekarska,
– płucnica islandzka,
– porzeczka czarna.

Ponadto na podstawie danych
Wrocławiu

stwierdzono

na

pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we
terenie

Gminy

Zawonia

występowanie

następujących:

1) roślin:
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 centuria pospolita
 cis pospolity
 gnieźnik leśny
 kalina koralowa
 kocanki piaskowe
 konwalia majowa
 kopytnik pospolity
 kruszyna pospolita
 kukułka
 lilia złotogłów
 listera jajowata
 mieczyk dachówkowaty
 orlik pospolity
 paprotka zwyczajna
 pełnik europejski
 podkolan biały
 podrzeń żebrowiec
 przylaszczka pospolita
 rokietnik pospolity
 szmaciak - wszystkie gatunki
 śnieżyca wiosenna
 śnieżyczka przebiśnieg
 wawrzynek wilczełyko
 wiciokrzew pomorski
 widlicz (widłak) spłaszczony
 widłak goździsty
 widłak jałowcowaty
2) porostów:
 chrobotki
 płucnica islandzka
3) mchów:
 rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi)
4) grzybów:
 płucnica islandzka.

3.6. FAUNA
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 95 lęgowych gatunków ptaków, z czego 68 gatunków
jest pospolitych lub dość licznych, a pozostałe 27 to gatunki rzadkie lub występujące w pojedynczych
parach, lub też w dużym rozproszeniu.
Najbardziej cennym siedliskiem pod względem ornitologicznym jest kompleks stawów koło
Czeszowa z rzadkimi gatunkami lęgowymi, tj.: błotniak stawowy (Circus aeruginosus), cyranka
(Anasquerquedula), czernica (Aythyafuligula), sieweczka rzeczna (Charadriusdubius), zimorodek
(Alcedoatthis) oraz gniazdujące w pobliżu stawów dziwonia (Carpodacuserythrinus), kląskawka
(Saxicolatorquata), jarzębatka (Sylvia nisoria).
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Ponadto na terenie gminy Zawonia, podczas obserwacji na potrzeby sporządzenia „Inwentaryzacji
przyrodniczej…” stwierdzono występowanie 3 gatunków nietoperzy: nocek duży (Myotismyotis), oraz
w lasach przy drodze ze Złotowa do Ludgierzowic – karlik malutki (Pipistrelluspipistrellus)
i borowiec wielki (Nyctalusnoctula).
Powszechnie występują cenne ssaki, tj. kret (Talpaeuropaea), jeż (Erinaceus sp.), ryjówka aksamitna
(Sorexaraneus) i ryjówka malutka (Sorexminutus), a także rzęsorek rzeczek (Neomysfodiens), zębiełek
karliczek (Crocidurasuaveolens), kuna domowa (Martesfoina), gronostaj (Mustelaerminea) oraz łasica
łaska (Mustelanivalis). Z gadów i płazów spotyka się: traszkę zwyczajną (Triturusvulgaris), żabę
moczarową (Rana arvalis), żabę trawną (Rana temporaria), żabę wodną (Rana esculenta), ropuchę
zwyczajną (Bufo bufo), kumaka zwyczajnego (Bombinabombina), rzekotkę drzewną (Hylaarborea),
jaszczurkę zwinkę (Lacertaagilis), jaszczurkę żyworodną (Lacertavivipara), padalca zwyczajnego
(Anguisfragilis), padalca zwyczajnego (Anguisfragilis) oraz zaskrońca zwyczajnego (Natrixnatrix).
Pomimo zanieczyszczenia wód powierzchniowych, w strumieniach występują następujące gatunki
ryb: pstrąg potokowy (Salmotruttafario) - górny bieg Sąsiecznicy i jej dopływów oraz liczne pospolite
gatunki o mniejszych wymaganiach środowiskowych – szczupak (Esox Lucius), płoć (Rutilusrutilus),
słonecznica (Leucaspiusdelineatus), kiełb (Gobiogobio), karaś (Carassiuscarassius), karaś srebrzysty
(Carassiusauratus),

śliz

(Orthriasbarbatulus),

piskorz

(Misgurnusfossilis),

ciernik

(Gasterosteusaculeatus), okoń (Percafluviatilis).
Podczas prowadzonych obserwacji, na terenie gminy Zawonia wyodrębniono następujące stanowiska:
1) bocian czarny:
– Młyny Złotowskie - gniazdo na dębie,
– Grochowa - gniazdo na sośnie;
2) bocian biały:
– Pęciszów – dom mieszkalny nr 15,
– Złotów – stodoła w zagrodzie nr 5,
– Czeszów – ul. Zielona 10, na stodole,
– Miłonowice – na robinii;
3) łabędź niemy – stawy koło Czeszowa – stanowisko lęgowe;
4) brzegówka:
– Czeszów – oberwane zbocze pryzmy na stawie, kolonia lęgowa,
– Ludgierzowice – stara żwirowani na północ od Ludgierzowic,
– Sucha Wielka – dwie żwirownie na wschód od Suchej Wielkiej;
5) nocek duży – kolonia na strychu kościoła w Złotowie.
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Rys. 8. Stanowiska fauny na terenie Gminy Zawonia.
Ponadto

na podstawie danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we

Wrocławiu stwierdzono na terenie Gminy Zawonia występowanie następujących:
1 ) ssaków:
 wydra
2) ptaków:
 błotniak stawowy
 cyranka (Anas querquedula)
 czernica
 dziwonia (Carpodacus erythrinus)
 jarzębatka (Sylvia nisoria)
 kląskawka
 sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
 zimorodek
3) płazów:
 kumak nizinny (Bombina bombina)
 traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
4) owadów:
 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
 pachnica dębowa (Osmoderma eremita).
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3.7. SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Na terenie Gminy Zawonia stwierdzono na podstawie danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska we Wrocławiu następujące typy siedlisk przyrodniczych:
Tab. 2. Typy siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Zawonia.
LP.

KOD

NAZWA

NAZWA ŁACIŃSKA

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Molinion

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie

Arrhenatherion elatioris

3

9110

Kwaśne buczyny

Luzulo-Fagetum

4

9110-1

Kwaśne buczyny

Luzulo-Fagetum

5

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

6

9190-2

Kwaśne dąbrowy

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
i olsy źródliskowe

8

91E0b

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
i olsy źródliskowe

Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum
Quercion robori-petraeae
Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso-inc
Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso-inc

9

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

Ficario-Ulmetum

10

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy i chrobotkowa postać
Peucedano-Pinetum

Peucedano-Pinetum

3.8. KRAJOBRAZ KULTUROWY
Gmina Zawonia jest gminą, w której krajobraz kulturowy ulega znacznym przekształceniom. Z gminy
o charakterze typowo rolniczym gmina przekształca się w gminę o podmiejskim charakterze z dużym
udziałem terenów mieszkaniowych.
Niemniej jednak na terenie gminy nadal dominują obszary rolne, zajmujące ponad 55% ogólnej
powierzchni gminy, występujące głównie w południowej części gminy. Drugą pod względem
wielkości grupę stanowią lasy, które zajmują prawie 39% ogólnej powierzchni gminy. Pozostałe
tereny stanowią tereny zainwestowane, tj. układ komunikacyjny i zabudowania.
Występująca na terenie gminy zabudowa skoncentrowana jest głównie wzdłuż ciągów
komunikacyjnych i ma charakter zabudowy zagrodowej oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, opartej głównie o historyczne układy przestrzenne wsi w układach ulicowych
i wielodrożnicowych. Poza historycznymi układami przestrzennymi nowe tereny zabudowane,
głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rekreacji indywidualnej, powstają na terenach
atrakcyjnych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
lasów, w miejscowościach: Budczyce, Czeszów, Kałowice, Niedary, Pęciszów, Stanięcice,
Trzęsowice, Złotów i Złotówek.
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Zupełnie inna forma zagospodarowania występuje w centralnej części gminy. Wynika to z faktu, iż
obręb Zawonia pełni funkcję ośrodka administracji gminnej, zapewniając mieszkańcom gminy dostęp
do usług publicznych, a także usług komercyjnych. W Zawoni występują również obiekty
produkcyjno-usługowe, a także magazynowe i składowe. Swoją strukturą zabudowy, planem dróg
i układem przestrzennym, wieś ma bardziej charakter małomiasteczkowy niż typowo wiejski.
Zwłaszcza przez ostatnie lata nastąpił rozwój typowego budownictwa mieszkalnego (niewielkie
działki z jednorodzinną zabudową), nie związanego z gospodarstwami rolnymi. Można tu wyodrębnić
starą część wsi z zabudową wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej relacji Trzebnica - Oleśnica, gdzie
znajdują się także różne instytucje użyteczności publicznej i usługowej oraz nowe, małe osiedla
powstałe na obrzeżach wsi, na terenie dotychczasowych gruntów rolnych, które są intensywnie
zabudowywane.
Zwartym charakterem zabudowy, oprócz miejscowości Zawonia, wyróżnia się miejscowość
Tarnowiec, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Zawoni oraz miejscowość Czeszów, zlokalizowana
w północnej części gminy. W miejscowościach tych, przez ostatnich kilka lat, obserwuje się
wzmożony ruch budowlany.
Czeszów jest drugą w kolejności dużą jednostką osadniczą - wieś w typie wielodrożnicy
z krzyżującymi się głównymi drogami powiatowymi i rozbudowanym układem bocznych dróg. Tutaj,
podobnie

jak

w

Zawoni,

na

obrzeżach

starej

zabudowy

powstają

małe

osiedla

z nową zabudową o charakterze willowym i rekreacyjnym.

3.9. FORMY OCHRONY PRZYRODY
Na terenie gminy Zawonia znajdują się następujące obszary oraz obiekty objęte formami ochrony
przyrody:
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skoroszowskie Łąki”;
- pomnik przyrody „Dąb Grochowski”;
- użytek ekologiczny „Polana Grochowska” na terenie wsi Grochowa;
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Skoroszowskie Łąki”
Obszar Natura 2000 SOOS „Skoroszowskie Łąki”, o kodzie PLH020093 obejmuje niewielki fragment
północno-zachodniej części gminy Zawonia. Obszar stanowi kompleks łąk kośnych trzęślicowych
i świeżych oraz szuwarów pomiędzy rzeczką Lipniak, a południową granicą Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy” oraz pola uprawne i stawy zamknięte linią łączącą miejscowości: Ujeździec Mały,
Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Masłowiec, Czeszów, Skoroszów.
Obszar może mieć istotne znaczenie dla przetrwania czerwończyka nieparka Lycaenadispar na
Dolnym Śląsku. Obejmuje jedno z niewielu stanowisk tego gatunku we wschodniej części
województwa. Poza tym może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony jednego z ostatnich stanowisk
modraszków: telejusa (Phengaristeleius) i nausitousa (Phengarisnausithous)oraz ostatniego znanego
stanowiska przeplatki aurinii (Euphydryasaurinia)w zlewni rzeki Baryczy. Obszar chroni rzadkie już
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na Nizinie śląskiej zespoły ekstensywnych łąk wilgotnych (świeżych, kaczeńcowych i trzęślicowych)
z krwiściągiem lekarskim (Sanguisorbaofficinalis)- rośliną żywicielską gąsienic obu wymienionych
modraszków oraz czarcikęsem łąkowym (Succisapratensis), gatunkiem żywicielskim dla przeplatki
aurinii (Euphydryasaurinia). Ponadto wartość ostoi podwyższa obecność chronionych storczyków
i innych roślin dla tego typu łąk.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie gminy Zawonia pomnikiem przyrody ustanowiono, na mocy Uchwały Nr V/46/2007 Rady
Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r., dąb szypułkowy (Quercus robur), zlokalizowany na działce
nr 69/122 w miejscowości Grochowa.
Użytek ekologiczny
Użytek ekologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to zasługujące na ochronę
pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich
ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
W granicach obszaru opracowania zlokalizowany jest użytek ekologiczny „Polana Grochowska”,
ustanowiony na mocy Uchwały Nr V/47/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru „Polana Grochowska” na terenie wsi Grochowa.
Stanowi on cenny przyrodniczo kompleks wilgotnych zbiorowisk roślinnych, obejmujący teren lasów
Grochowej. Pełni on rolę lokalnej ostoi różnorodności biotycznej, gdzie stwierdzono występowanie 15
gatunków roślin naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną, w tym gatunki objęte ochroną
ścisłą:
– nasięźrzał pospolity,
– pełnik europejski,
– wawrzynek wilcze łyko,
– bluszcz pospolity,
– goryczka wąskolistna,
– śnieżyczka przebiśnieg,
– mieczyk dachówkowaty,
– turzyca pchła,
– listera jajowata,
– storczyk plamisty,
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– storczyk szerokolistny
oraz gatunki objęte ochroną częściową:
– kopytnik pospolity,
– kruszyna pospolita,
– konwalia majowa.

Rys. 9. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Zawonia oraz korytarz ekologiczny.

Ponadto na terenie Gminy Zawonia występuje korytarz ekologiczny.
Korytarz ekologiczny
Większa część gminy zlokalizowana jest w granicach Południowo-Centralnego Korytarza(KPdC),
wyznaczonego w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych
łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych
w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach projektu
„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego
ruchu w Polsce”, która opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Bałowieży (obecnie
Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. Hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego.
Głównym założeniem było opracowanie mapy korytarzy o charakterze multifunkcjonalnym przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków i łączących różnorodne siedliska
przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach sieci Natura 2000. Podstawowym celem
opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków
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zagrożonych

fragmentacją

środowiska,

wykorzystywanego

w

planowaniu

przestrzennym

i projektowaniu inwestycji liniowych.
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4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA ZŁÓŻ
KOPALIN
ORAZ
ZASOBÓW
WÓD
PODZIEMNYCH.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW
GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH 3
4.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
Na terenie gminy Zawonia występują udokumentowane złoża kopalin pospolitych – złoża
kruszywa naturalnego, o znaczeniu lokalnym.
Tab. 3. Udokumentowane złoża kopalin na terenie Gminy Zawonia.
NAZWA
ZŁOŻA

ID

STAN
POWIERZCHNIA
ZAGOSPODAROWANIA
[HA]

GŁĘBOKOŚĆ
OD

DO

Kruszywa naturalne
5709

Czeszów

rozpoznane szczegółowo

0,65

0,50

4,40

5076

Ludgierzowice

skreślone z bilansu zasobów

1,3

-

-

6796

Rzędziszowice

skreślone z bilansu zasobów

0,93

-

-

12139

Rzędziszowice I

rozpoznane szczegółowo

2,5157

0,30

9,50

18194

Rzędziszowice I-1

rozpoznane szczegółowo

3,005

0,30

9,20

16360

Sędzice

zagospodarowane

4,487

0,40

5,90

4117

Sucha Wielka

eksploatacja zaniechana

1,98

0,20

6,30

5718

Tarnowiec

rozpoznane szczegółowo

0,55

0,20

5,00

zagospodarowane

1039

-

-

Gaz ziemny
4693

Czeszów

Największe znaczenie mają złoża gazu ziemnego „Czeszów”, występujące w północnej części gminy,
w rejonie wsi Czeszów i Trzęsowice. Złoże to związane jest z systemem pól gazowych występujących
na monoklinie przedsudeckiej, zwłaszcza po północnej stronie Wału Trzebnickiego.
Na terenie gminy prowadzona była również eksploatacja surowców naturalnych, zwłaszcza piasków
i żwirów, na potrzeby lokalnej ludności. Eksploatacja ta prowadzona była w sposób niekontrolowany,

3

Rozdział został opracowany na podstawie:

„Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zawonia” mgr inż. Monika Kołodziej-Gądek, Wrocław 2019 r.
„Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, PSH, 2015 r.
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w wyniku czego część miejsc pozostałych po eksploatacji zarośnięta została roślinnością –
samosiejkami.

Rys. 10. Złoża kopalin na terenie Gminy Zawonia.

4.2. TERENY I OBSZARY GÓRNICZE
W gminie Zawonia występuje obszar i teren górniczy „Czeszów I” (koncesja Nr 115/93 z dnia
21.06.1993 r. na wydobywanie gazu ziemnego, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, zmieniona decyzją Ministra Środowiska, znak: DGK-IV.4771.16.2018.AT z
dnia 14.06.2018 r. - ważna do dnia 21.06.2023 r.)
Obszar i teren górniczy „Czeszów I” mają powierzchnię 1 873 ha. Gaz wydobywany jest systemem
samoczynnym i przekazywany do ośrodka grupowego, gdzie poddawany jest oczyszczaniu.
Ponadto koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2017 oraz 3/E/2017 z dnia 26
stycznia 2017 r., udzielono również na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rzędziszowice
I” (ważna do 31.01.2037 r.) oraz „Rzędziszowice I-1” (ważna do 16.02.2032 r.). Od 18 sierpnia 2014
r. aktywna jest również koncesja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 5/E/2014 na
wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Sędzice" (ważna do 15.07.2022 r.).
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Rys. 11. Tereny i obszary górnicze na terenie Gminy Zawonia.

4.3. WODY PODZIEMNE
Obszar gminy należy do wielkopolskiego regionu hydrogeologicznego, podregionu wielkopolsko –
śląskiego, rejonu hydrogeologicznego Obornik Śląskich – Trzebnicy – Ostrzeszowa. Jest on
zbudowany z utworów kenozoicznych zaburzonych glacitektonicznie o skomplikowanych warunkach
hydrogeologicznych. Wody użytkowe występują w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu. Pierwszy
użytkowy poziom wodonośny występuje na głębokości do 20 m. Wodonośność podłoża osiąga na
większości obszaru gminy 10-30 m3/h. Obniżona wodonośność podłoża (2-10 m3/h) występuje na
niewielkim obszarze na południowy wschód od miejscowości Kopiec i Rzędziszowice, a także w pasie
biegnącym od zachodniej granicy gminy w rejonie Kuźniczyska po wschodnią granicę gminy
w rejonie Złotowa i po Czeszów na północy. Na większości obszaru gminy pierwszy użytkowy
poziom wodonośny jest całkowicie izolowany od wpływów z powierzchni terenu, co wiąże się ze
zmniejszoną wrażliwością na zanieczyszczenie. Niemniej jednak, w północnej części gminy pierwszy
użytkowy poziom wodonośny nie ma takiej izolacji. Dotyczy to terenów od granicy gminy na zachód
od Czeszowa, poprzez tereny położone na południe od Czeszowa, okolice Złotowa, po granicę gminy
na północ od Czeszowa. Na obszarach tych pierwszy użytkowy poziom wód podziemnych cechuje się
zwiększoną wrażliwością na oddziaływania zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu.
W obniżeniach terenowych zwierciadło zwykle występuje na głębokości do 1 m.
Na wzniesieniach terenowych oraz na ich stokach zwierciadło to zalega na głębokości 5 – 10 m,
a niekiedy jeszcze głębiej. W obrębie nieprzepuszczalnych utworów przypowierzchniowych
UWARUNKOWANIA

33

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWONIA

zwierciadło wody nie powinno występować lub może mieć okresowo charakter zwierciadła
zawieszonego w obrębie deluwiów na podłożu nieprzepuszczalnym. W obrębie glin glacjalnych
zwierciadło wód podziemnych zwykle występuje w różnorodnych i często nieregularnych
przewarstwieniach zawierających utwory przepuszczalne (piaski, żwiry).
Północny fragment gminy położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303
Pradolina Barycz – Głogów (E), który jest położony wzdłuż rzeki Baryczy, na przedpolu Wzgórz
Trzebnickich i Twardogórskich.

Rys. 12. Granica głównego zbiornika wód podziemnych.
Formowanie zasobów wód odbywa się głównie poprzez przesączanie wód

opadowych

w przepuszczalne i półprzepuszczalne podłoże. Dodatkowo zasilany jest od południa oraz częściowo
zachodu i wschodu wodami spływającymi z Wzgórz Trzebnickich oraz od północy wodami
napływającymi z Wysoczyzny Leszczyńskiej i Kaliskiej. Zwierciadło wody zalega ogólnie na
głębokości 1 – 5 m, miejscami nieco głębiej. Jest zbiornikiem o charakterze porowym,
charakteryzującym się dużą zmiennością hipsometrii dna. Tworzą go osady piaszczysto-żwirowe,
piaszczyste i piaszczysto pylaste, tworząc dwie warstwy wodonośne: górną, przypowierzchniową
o zwierciadle swobodnym i dolną o zwierciadle napiętym, rozdzielone półprzepuszczającymi
utworami zastoiskowymi (mułki, pyłki, iły warwowe) i glinami zwałowymi.
Stan chemiczny wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego jest na ogół dobry, a ich
jakość ogólnie zaliczono do klas I – III. Ze względu na podwyższone, niezgodne z wymaganiami dla
wód pitnych stężenia żelaza i manganu, wody te są zdatne do spożycia po prostym uzdatnianiu.
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Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych na obszarze gminy Zawonia występuje
JCWPd nr 79 i JCWPd nr 96 oraz JCWPd nr 95. Poniżej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne
jednostki:
JCWPd Nr 79 – powierzchnia: 3819,9 km2, Region: Środkowej Odry, Region hydrogeologiczny wg
Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: VI – wielkopolski.
System krążenia wód podziemnych na terenie jednostki jest wielostopniowy. Głównym źródłem
zasilania jest infiltracja opadów atmosferycznych. Struktury czwartorzędowe zasilane są bezpośrednio
lub poprzez utwory słabo przepuszczalne w skali lokalnej. Krążenie wód w tym piętrze jest
stosunkowo szybkie ze względu na duże spadki zwierciadła wód podziemnych. Nieco inaczej
przebiega proces krążenia wód podziemnych w utworach wodonośnych neogenu. Cechą tego piętra
jest ograniczona więź hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi warstwami, ponieważ nie posiadają
większego rozprzestrzenienia, często tworzą izolowane warstwy i soczewy. Zasilanie następuje drogą
przesączania z nadległych poziomów czwartorzędowych lub bezpośrednio przez infiltrację opadów
przez nadkład gliniasto-ilasty. Odpływ wód podziemnych, zarówno piętra czwartorzędowego jak
i mioceńskiego, wymuszony jest drenującym charakterem doliny Odry i Baryczy oraz jej dopływów.
JCWPd Nr 96 – powierzchnia: 1744,6 km2, Region: Środkowej Odry, Region hydrogeologiczny wg
Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XV – wrocławski.
Ze względu na ukształtowanie terenu spływ wód powierzchniowych odbywa się w kierunku rzeki
Odry. Główną bazą drenażu dla poziomów przypowierzchniowych oraz użytkowych poziomów
wodonośnych jest również dolina rzeki Odry ciągnąca się wzdłuż południowo-zachodniej granicy
JCWPd. Przepływ wód podziemnych generalnie odbywa się z północnego-wschodu na południowyzachód, w kierunku tej rzeki. Lokalnymi bazami drenażu są dwa główne prawobrzeżne dopływy Odry
przepływające przez ten obszar: Widawa i Oleśnica (wraz z jej największym dopływem Dobrą).
Wysokość powierzchni piezometrycznej w strefie centralnej i zachodniej obniża się od 220 do 110 m
n.p.m., a we wschodniej od 180 do 120 m n.p.m. Zasilanie wód podziemnych piętra
czwartorzędowego odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych w głąb
nieizolowanych lub słabo izolowanych utworów piaszczysto-żwirowych.
Neogeńskie piętro wodonośne charakteryzuje się naporowym, subartezyjskim zwierciadłem wody.
Zasilanie wielowarstwowego systemu wodonośnego następuje drogą przesączania poprzez nadległe
poziomy oraz przez okna hydrogeologiczne. Najkorzystniejsze warunki do wymiany wód z piętrem
czwartorzędowym istnieją w rejonach występowania głębokich, czwartorzędowych, rynnowych
struktur kopalnych. Jednakże ogólnie można przyjąć, że więź hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi
poziomami jest ograniczona, ponieważ tworzą one często izolowane warstwy i soczewy. Zasilanie
starszych pięter odbywa się w obrębie stref zaangażowanych tektonicznie oraz poprzez infiltrację wód
z poziomów wyżej ległych.
JCWPd nr 95 - powierzchnia: 1722,3km2, Region: Środkowej Odry, Region hydrogeologiczny
wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XV – wrocławski.
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Na obszarze JCWPd 95 warunki krążenia wód są zróżnicowane. Wody wydzielonych pięter
wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych układach hydrostrukturalnych,
tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym. Układ hydroizohips
wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na zmienne kierunki przepływu wód podziemnych,
generalnie w kierunku doliny Odry. W południowej części obszaru JCWPd strefę zasilania
regionalnego przepływu wód podziemnych stanowią Wzgórza Strzegomskie oraz Wysoczyzna
Średzka, skąd wypływają dwa największe na tym obszarze cieki: Średzka Woda oraz Cicha Woda.
Generalnie obszar ten odwadniany jest ku północy. W północno-wschodniej części JCWPd strefa
zasilania związana jest ze wzniesieniami morenowymi Wzgórz Trzebnickich. Ich południowe stoki
odwadniane są w kierunku południowo-zachodnim. Wysoczyzna Lubińska stanowiąca północnowschodni fragment JCWPd odwadniana jest w kierunku wschodnim. Bazą drenażu dla poziomu
przypowierzchniowego oraz użytkowych poziomów wodonośnych jest dolina Odry. Zasilanie wód
użytkowych pięter wodonośnych odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych oraz
poprzez przesączanie się przez nadkład gliniasto-ilasty. Triasowy oraz paleozoiczny poziom
wodonośny są zasilane przede wszystkim na drodze bezpośredniej infiltracji, przy czym strefy
zasilania dla tych poziomów związane są z wychodniami tych utworów poza granicami JCWPd.
Osobnym zagadnieniem jest dynamika permskiego poziomu wodonośnego związana z eksploatacją
złóż miedzi w północnej części obszaru. W wyniku odwadniania cechsztyńskiego poziomu
wodonośnego zaburzeniom uległy naturalne warunki hydrogeologiczne wód poziomu triasowego,
podwęglowego i częściowo międzywęglowego.

Rys. 13. Jednolite części wód podziemnych na obszarze Gminy Zawonia.
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5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 4
Na terenie gminy Zawonia znajdują się historyczne obiekty objęte ochroną prawną. Są to zarówno
obiekty kubaturowe jak i historyczne układy urbanistyczne (parki pałacowe i podworskie).
Potwierdzenia faktów historycznych związanych z osadnictwem na terenie gminy dostarczają również
liczne stanowiska archeologiczne.
Ślady osadnictwa pradziejowego na terenie gminy sięgają środkowej epoki kamienia – mezolitu,
dokumentują to badania i znaleziska archeologiczne. Wzrost osadnictwa nastąpił w okresie
wczesnośredniowiecznym. Dokumentem źródłowym, w którym wymieniane są miejscowości
dzisiejszej gminy - Rzędziszowice i Skotniki - należące wówczas do biskupstwa wrocławskiego, jest
bulla papieża Hadriana IV z 1155 r. Natomiast w dokumentach z XIII w., dotyczących nadań od
księcia Henryka Brodatego dla klasztoru cysterek w Trzebnicy, wymieniane są liczne miejscowości,
obejmujące ponad połowę terenu gminy. Należały one do klasztoru aż do 1810 r., do czasu jego
sekularyzacji przez zaborcę pruskiego. Dotyczy to też miejscowości Sawona/Zawonia, o której
dokumenty wzmiankują w 1236 r., zaś w 1257 r. Henryk III Biały wydał dokument uprawniający do
lokacji miasta na prawie niemieckim, nie został on jednak nigdy zrealizowany, gdyż stanowiłby
konkurencję dla klasztornej Trzebnicy. Dzieje tych terenów, leżące w średniowieczu na pograniczu
księstw wrocławskiego i oleśnickiego, związane były z walkami między książętami dzielnicowymi,
w późniejszych wiekach z wojnami na tle religijnym. Szczególnie swoje piętno odcisnęła wojna
trzydziestoletnia w XVII w. i towarzyszące jej zarazy, powodujące zniszczenia i wyludnienie wielu
miejscowości. Kolejne zniszczenia przyniosły osiemnastowieczne wojny śląskie miedzy królestwem
pruskim, a cesarstwem austriackim, które doprowadziły do przejęcia tych terenów przez Prusy
i zniemczenia ludności. Wiek XIX jest okresem podniesienia poziomu życia wsi, związanego
z uwłaszczeniem chłopów, wzrostu budownictwa i zaludnienia. 27 lutego 1874 utworzono
AmtsbezirksSchawoine dystrykt - powiat Zawonia, przemianowany 11 lutego 1936 r. na
AmtsbezirkBlüchertal obejmujący wsie: Zawonia, Tarnowiec, Cielętniki, Niedary, Grochowa,
Pfaffenmühlei majątek ziemski Tarnowiec, funkcjonujący do 1945 r., gdy tereny te spod okupacji

4

Rozdział został opracowany na podstawie:

„Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Zawonia na lata 2018-2021”, Zawonia 2018 r.
„Inwentaryzacja Krajoznawcza Województwa Wrocławskiego- Zeszyt 17- Gmina Zawonia” Irena Kozioł, Jerzy Załęski,
PTTK Oddział Wrocławski, Oficyna wydawnicza ”Sudety”, Wrocław 1994.
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niemieckiej wyzwoliły wojska radzieckie. Ludność niemiecka została wysiedlona, a jej miejsce zajęli
polscy osadnicy i rozpoczął się nowy etap przemian społeczno-gospodarczych.
Wykształcony na przestrzeni wieków dorobek kultury materialnej, którego zasoby przetrwały
w gminie do czasów obecnych, również dziedzictwo niematerialne – tradycja, obrzędy, muzyka
ludowa, postaci i zdarzenia historyczne - są wyrazem troski władz samorządowych, aby poznały je
kolejne pokolenia, dają również podstawę do kreowania nowych propozycji turystycznych,
promocyjnych i generujących wzmacnianie lokalnych więzi społecznych.

5.1. OBIEKTY NIERUCHOME I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO
WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW
Wśród zabytków znajdujących się na terenie gminy część jest prawnie chroniona poprzez wpisanie do
rejestru zabytków. Są to obiekty pałacowe, kościoły, a także stanowiska archeologiczne.
Tab. 4. Zabytki nieruchome o najwyższym znaczeniu dla Gminy wpisane do rejestru
zabytków.
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

CZACHOWO

Zespół
Pałacowy:

GŁUCHÓW
DOLNY

Pałac

RZĘDZISZOWICE

Zespół
Pałacowy:

DATOWANIE

REJESTR ZABYTKÓW

Pałac nr 2

pocz. XIX w., k.
XIX w., pocz. XX
w.

A/3634/422/W
z dnia 30.09.1978 r.

Park

2 poł. XIX w.

Pałac nr 13

pocz. XIX w. - k.
XIX w.

Park
SĘDZICE

SUCHA WIELKA

Park dworski

ZAWONIA

ZŁOTÓW

1 poł. XIX w.

Założenie pałacowo folwarczne wraz
z ogrodami gospodarczymi
Park pałacowy
Kościół par. p.w. św.
Jadwigi
Kościół ewangelicki
obecnie Gminy Ośrodek
Kultury
Kościół fil. P.w. Św.
Józefa Oblubieńca

2 poł. XVIII w., k.
XIX w.
1880-1890 r.

XVIII-XX w.
k. XVIII – pocz. XX
w.
1689-1696 r.

A/3634/422/W
z dnia 30.09.1978 r.
A/1154
z dnia 06.03.2009 r.
A/3630/611/W
z dnia 12.06.1987 r.
A/3631/583/W
z dnia 27.12.1984 r.
A/3629/556/W
z dnia 27.12.1984 r.
A/3627/726/W
z dnia 18.12.1996 r.
A/3628/582/W
z dnia 27.12.1984 r.
A/3643/1724
z dnia 20.06.1966 r.

1798-1800 r.

A/3644/1725
z dnia 20.06.1966 r.

1754 r.

A/3639/1041
z dnia23.01.1964 r.
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Tab. 5. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
MIEJSCOWOŚĆ
NIEDARY

NUMER
STANOWISKA

DATOWANIE

REJESTR
ZABYTKÓW

7/123/75-30 AZP

cmentarzysko kurchanowe- epoka brązu

276/Arch/1967

1/110/75-30 AZP

cmentarzysko kurchanowe- epoka brązu

277/Arch/1967

12/17/76-30 AZP

grobla - średniowiecze


2/9/76-30 AZP

295/Arch/1967

osada- wczesne średniowiecze

XI-XIII


osada łużycka - epokabrązu



ślad osadnictwa - średniowiecze



osada - wczesne średniowiecze

140/Arch/1965

VIII-X w.
18/63/75-30 AZP



punkt osadniczy -pradzieje



ślad osadnictwa - epoka kamienia



osada- wczesne średniowiecze

299/Arch/1968

VI-VIII w.


cmentarzysko ciałopalne z kultury
łużyckiej

ZAWONIA



ślad osadnictwa - średniowiecze



osada - wczesne średniowiecze XXIII

1/60/75-30 AZP



punkt osadniczy - pradzieje



punkt osadniczy z kultury

294/Arch/1967

przeworskiej - owr


ślad osadnictwa- epoka kamienia



cmentarzysko ciałopalne z kultury
łużyckiej - epoka brązu V-halsztat



punkt osadniczy - epoka kamienia



osada - wczesne średniowiecze XXIII w.

17/62/75-30AZP



osada - wczesne średniowiecze

414/Arch/1969

XII-XIII w.


osada - wczesne średniowiecze
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Rys. 14. Obiekty nieruchome i stanowiska archeologiczne wpisane do wojewódzkiego
rejestru zabytków.

5.2. OBIEKTY NIERUCHOME UJĘTE WYKAZIE ZABYTKÓW WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU
Wykaz zabytków nieruchomych, ujętych w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu przedstawiono w tabeli poniżej. Kolorem brązowym oznaczono obiekty,
dla których założono karty adresowe gminnej ewidencji zabytków.
Tab. 6. Zabytki nieruchome ujęte w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu.
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT/OBSZAR

DATOWANIE

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

DOM NR 3

-

BUDCZYCE

ok. 1920 r.

DOM NR 5

CIELĘTNIKI

DOM NR 10

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

STODOŁA w zagrodzie nr 1

pocz. XX w.

ZAGRODA NR 3:
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a. dom
b. budynek gospodarczy
c. stodoła

-

DOM NR 5

-

DOM NR 6

-

DOM NR 7

-

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie
nr 7

pocz. XX w.

DOM NR 8

-

ZAGRODA NR 9:
a. dom
b. budynek gospodarczy

a. pocz. XX w.
b. pocz. XX w.

DOM NR 10

-

ZAGRODA NR 11:
a. dom
b. budynek gospodarczy

a. pocz. XX w.
b. pocz. XX w.

DOM NR 12

-

DOM NR 13

ok. 1910 r.

ZAGRODA NR 14:
a. dom, (dawny zajazd, gospoda)
b. budynek gospodarczy
c. stodoła
DOM NR 15

a. 1913 r.
b. 1913 r.
c. 1913 r.
-

DOM NR 17

-

DOM NR 18

-

ZAGRODA NR 19:
a. dom
b. budynek gospodarczy
DOM NR 20

CZACHOWO

-

a. ok. 1910 r.
b. 1921 r.
-

ZAGRODA NR 21:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM NR 22

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ PAŁACOWY:
a. pałac nr 2
b. oficyna nr 1
c. budynek gospodarczy
d. obora
e. park

-
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a. pocz. XIX w., k. XIX w.
pocz. XX w.
b. 1850-1860 r., 1909 r.
c. pocz. XX w.
d. pocz. XX w.
e. 2 poł. XIX w.
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CZESZÓW

ul. Brzozowa

DOM NR 4

pocz. XX w.

DOM NR 5b

-

ZAGRODA NR 7:
a. dom
b. stodoła

-

DOM NR 8

-

DOM NR 9

-

DOM NR 10

1923 r.

DOM NR 11

ok. 1915 r.

DOM NR 12

-

DOM NR 14 a - b

-

ZAGRODA NR 16 a - b - c:
a. dom
b. stodoła

ok. 1905 r.

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

ZAGRODA NR 1:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM NR 8 a

-

DOM NR 10

-

DOM NR 1

-

ZAGRODA NR 3:
a. dom
b. stodoła

-

DOM NR 4

-

DOM NR 5

1920 r.

DOM NR 7

ok. 1920 r.

DOM NR 9 – 9 a

-

ZAGRODA NR 10:
a. dom
b. budynek gospodarczy
ZESPÓŁ KOŚCIELNY:
a. kościół par. p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa
b. brama
c. cmentarz przykościelny

-

DOM NR 2

ok. 1920 r.

DOM NR 4

ok. 1930 r.

ul. Dębowa

ul. Kasztanowa

ul. Konopnickiej

UWARUNKOWANIA

a. 1902 r.
b. 1902 r.
c. pocz. XX w
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DOM NR 6

-

DOM NR 8 a

-

DOM NR 13

-

DOM NR 16

-

SZKOŁA NR 18

pocz. XX w.

DOM NR 22

-

DOM NR 23

-

ZAGRODA NR 10:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM, ob. plebania

ok. 1920 r.

DOM NR 3

-

DOM NR 5

-

DOM NR 9

-

ZESPÓŁ MIESZKALNOGOSPODARCZY NR 2:
a. dom
b. budynek gospodarczy
BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie
nr 3
BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie
nr 5

-

DOM NR 1

-

DOM NR 12

pocz. XX w.

SZKOŁA NR 17

-

DOM NR 25

-

DOM NR 42

-

DOM NR 2

-

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie
nr 7

-

DOM NR 8

-

DOM NR 5

-

DOM NR 6

ok. 1920 r.

DOM NR 13

1923 r.

ul. Polna

DOM NR 2

-

ul. Sosnowa

ZAGRODA NR 5:

ul. Kwiatowa

ul. Leśna

pl. Lipowy

ul. Milicka

ul. Okólna

ul. Piaskowa

UWARUNKOWANIA

-
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a. dom
b. budynek gospodarczy
DOM NR 1

a. l. 20-30 XX w.
b. l. 20-30 XX w.
-

DOM NR 5

-

DOM NR 7

-

ul. Spokojna

DOM NR 1

-

ul. Sportowa

ZESPÓŁ MIESZKALNOGOSPODARCZY:
a. dom
b. warsztat
c. budynek gospodarczy

ul. Topolowa

DOM NR 1

l. 20 XX w.

DOM NR 2 a

-

DOM NR 6

-

MŁYN, ob. hotel

1830 r., 2010-2011 r.

DOM NR 4 + PIEC CHLEBOWY

-

DOM NR 6

-

DOM NR 6

-

DOM NR 8

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ PAŁACOWY:
a. pałac nr 1
b. budynek mieszkalno-gospodarczy nr 8
c. budynek gospodarczy nr 8
d. oficyna nr 9
e. budynek gospodarczy nr 9
f. park

-

DOM NR 7

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ TARTAKU:
a. dom nr 8
b. budynek produkcyjny, ob. magazyn nr 6

-

ul. Spacerowa

ul. Wąska
ul. Zawońska
ul. Zielona

ul. Złotowska

GŁUCHÓW
DOLNY

GROCHOWA

DOM NR 23
KAŁOWICE
KOPIEC

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
HISTORYCZNY UKŁAD ZABUDOWY
PRZYSIÓŁKA
UWARUNKOWANIA

a. 2 poł. XVIII w., k. XIX w.
b. 1900-1910 r.
c. 1900-1910 r.
d. XIX/XX w.
e. XIX/XX w.
f. poł. XIX w.

a. pocz. XX w.
b. ok. 1910 r.
-
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ZESPÓŁ DWORSKI:
a. dwór nr 4/1
b. dom nr 4/2
c. spichlerz nr 4/2
d. budynek gospodarczy
e. budynek gospodarczy
f. park
DOM NR 1
HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

DWÓR NR 13

XVII/XVIII w., XIX w.

DOM NR 1

-

DOM NR 12

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ DWORSKI DOLNY:
a. oficyna nr 15/2
b. budynek gospodarczy (15/2)
c. budynek gospodarczy (15/2)
d. spichlerz
e. obora
f. budynek gospodarczy
g. park
h. stodoła
i. budynek gospodarczy
ZESPÓŁ DWORSKI GÓRNY:
a. willa nr 15/9
b. budynek gospodarczy
c. park

-

DOM NR 5

ok. 1910 r.

DOM NR 15/6

1906 r.

DOM NR 1

-

DOM NR 8

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

DOM NR 8

-

SZKOŁA, ob. dom nr 12

ok. 1910-1920 r.

DOM NR 17

-

ZAGRODA NR 21:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM NR 24

-

LUDGIERZOWICE

MIŁONOWICE

NIEDARY

a. 1 poł. XIX w.,
pocz. XX w.
b. ok. 1915 r.
c. ok. 1915 r.
d. pocz. XX w.
e. pocz. XX w.
f. poł. XIX w.
-
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a. ok. 1910 r.
b. ok. 1910 r.
c. ok. 1910 r.
d. 1898 r.
e. pocz. XX w.
f. pocz. XX w.
g. XIX/XX w.
h. i. a. ok. 1920 r.
b.ok. 1920 r.
c. XIX/XX w.
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PĘCISZÓW

POMIANOWICE

PRAWOCICE

PSTRZEJOWICE

RADŁÓW

DOM NR 25

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a. dom zarządcy nr 4
b. stodoła
c. budynek gospodarczy

-

DOM NR 5

-

DOM NR 6

-

DOM NR 9

-

SZKOŁA, ob. dom nr 10

ok. 1915 r.

DOM NR 12

-

DOM NR 17

-

DOM NR 24

-

DOM NR 32

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

DOM NR 1 a/b

ok. 1930 r.

WILLA NR 2 a/b

ok. 1925 r.

ZAGRODA NR 3:
a. dom
b. stodoła
HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a. dom nr 1
b. obora
BUDYNEK MIESZKALNOGOSPODARCZY NR 3 (5)
ZESPÓŁ FOLWARCZNY:
a. budynek gospodarczy nr 7
b. obory

a. ok. 1930 r.
b. ok. 1930 r.

DOM NR 6

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH:
a. dom mieszkalno- gospodarczy nr 2
b. stodoła

-
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a. ok. 1870 r.
b. pocz. XX w.
c. pocz. XX w.

-

a. pocz. XX w.
b. pocz. XX w.
pocz. XX w.

-
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RZĘDZISZOWICE

SĘDZICE

SKOTNIKI

DOM NR 6

-

DOM NR 7

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ PAŁACOWY:
a. pałac nr 13
b. dom ogrodnika
c. budynek mieszkalno-gospodarczy nr 13/4
d. dom nr 13/3
e. dom nr 13/5
f. dom nr 13/7
g. spichlerz
h. obora
i. stodoła, magazyn
j. brama
k. park

-

DOM NR 2

ok. 1880 r.

DOM NR 9

-

DOM NR 11

pocz. XX w.

DOM NR 12

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ DWORSKI:
a. dwór nr 31 a- b- c- d
b. dom nr 32
c. obora
d. stodoła
e. gorzelnia nr 30/1
f. park
g. gorzelnia, komin, budynek gospodarczy

-

DOM NR 1

XIX/XX w.

DOM NR 2

-

DOM NR 4

ok. 1915 r.

ZAGRODA NR 5:
a. dom
b. budynek gospodarczy
c. kuźnia

-

DOM NR 6

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ DWORSKI:
a. dwór nr 16
b. ogrodzenie z bramą

-
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a. 1880-1890 r.
b., 1900-1910 r.
c. pocz. XX w.
d. k. XIX w.
e. pocz. XX w.
f. k. XIX w.
g. ok. 1880 r.
h. ok. 1910 r.
i. pocz. XX w.
j. pocz. XX w.
k. pocz. XIX w. - k. XIX w.

a. 1 poł. XIX w.
b. ok. poł. XIX w.
c. XIX w.
d. pocz. XX w.
e. 2 poł. XIX w.
f. 1 poł. XIX w.
g. -

a. 1 poł. XIX w., 1937 r.
b. ok. 1937 r.
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STANIĘCICE
SUCHA MAŁA

SUCHA WIELKA

TARNOWIEC

c. park

c. XIX w.

DOM LUDOWY, ob. świetlica nr 1

ok. 1930 r.

ZAGRODA NR 3:
a. dom
b. budynek gospodarczy

a.pocz. XX w.
b. -

DOM NR 5

-

ZAGRODA NR 9:
a. dom
b. budynek gospodarczy

a.ok. 1860 r.
b. -

DOM NR 10/11

-

DOM NR 13

k. XIX w.

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
HISTORYCZNY UKŁAD ZABUDOWY
PRZYSIÓŁKA
HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ PAŁACOWY:
a. pałac nr 11
b. oficyna nr 11 a
c. dom nr 3
d. obora, ob. budynek gospodarczy
e. budynek gospodarczy
f. obora
g. obora
h. chlew
i. gołębnik
j. mur graniczny
k. ogrody gospodarcze
l. park

-

DOM NR 1

a. 4 ćw. XVIII w., XIX w.,
pocz. XX w.,
b. ok. poł. XIX w.,
c. ok. 1910 r.,
d. ok. 1910 r.,
e. 2 poł. XIX w.,
f. ok. 1860 r.,
g. XIX/XX w.,
h. 2 poł. XIX w.,
i. 4 ćw. XVIII w.,
j. 4 ćw. XVIII w., XIX w.,
k. XIX w.,
l. k. XVIII – pocz. XX w.
-

DOM NR 5

pocz. XX w.

DOM NR 7

-

ZAGRODA NR 8:
a.dom
b.kuźnia

a.b.pocz. XX w.

DOM NR 13

-

DOM NR 16

-

DOM NR 18

ok. 1910 r.

DOM NR 19

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-
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ZESPÓŁ DWORSKI:
a. wolarnia
b. dom nr 79
c. dom nr 84
d. dom nr 92
e. suszarnia/stodoła
f. suszarnia/stodoła
g. obora
h. obora
i. spichlerz
j. młyn wodny, ob. Elektryczny
k. stodoła

TRZEMSZE

TRZĘSOWICE

ZAWONIA

ul. Trzebnicka

ul. Szkolna

ul. Milicka

DOM NR 15

a. ok. 1840 r.,
b. ok. 1890 r.,
c. poł. XIX w.,
d. k. XIX w.,
e. k. XIX w.,
f. k. XIX w.,
g. k. XIX w.,
h. ok. 1920 r.,
i. ok. 1900 r.,
j. k. -

DOM NR 18

-

ZAGRODA NR 22:
a. dom
b. stodoła
c. budynek gospodarczy

-

DOM NR 23

-

DOM NR 80

1 ćw. XX w.

DOM NR 87

k. XIX w.

HISTORYCZNY UKŁAD PRZYSIÓŁKA

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-

DOM NR 5

-

ZAGRODA NR 7:
a. dom
b. budynek gospodarczy
DOM NR 12

-

DOM NR 14

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ KOŚCIELNY:
a. kościół par. p.w. św. Jadwigi
b. cmentarz przykościelny
ZESPÓŁ KOŚCIELNY:
a. kościół ewangelicki, ob. Gminny Ośrodek
Kultury
b. cmentarz ewangelicki

a. 1689-1696 r.
b. 1 poł. XVI w.
a. 1798-1800 r.,
b. 1800 r.

MŁYN NR 10

1892 r.

ZAGRODA NR 5:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-
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DOM NR 6/8

ok. 1870 r.

DOM NR 7

-

DOM NR 3

ok. 1880 r.

DOM NR 5

-

DOM NR 7

-

DOM NR 13

-

DOM NR 16

-

KUŹNIA NR 16

-

ZAGRODA NR 17:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM NR 23

-

DOM NR 28

-

DOM NR 29 a- b

-

BUDYNEK MIESZKALNO GOSPODARCZY NR 29 a- b

k. XIX w.

DOM NR 31a

-

DOM NR 33 a-b

-

DOM NR 35

-

DOM NR 37

-

DOM NR 39 b

-

DOM NR 41

-

DOM NR 43

ok. 1890 r.

DOM NR 1

-

ZAGRODA NR 3:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

ul. Oleśnicka

ul. Spacerowa

DOM NR 5

ul. Wrzosowa

DOM NR 1

-

DOM NR 2

-

DOM NR 3

-

ZAGRODA NR 5:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-
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ul. Zielona

ZAGRODA NR 6a:
a. dom
b. budynek gospodarczy

a. ok. 1910 r.

ZAGRODA NR 8 a-b:
a. dom
b. budynek gospodarczy

-

DOM NR 9

ok. 1915 r.

DOM NR 12

-

ZAGRODA NR 13:
a. dom
b. budynek gospodarczy
c. ogrodzenie

-

DOM NR 14 a-b

-

DOM NR 17 a-b

-

DOM NR 19 a-b

-

DOM NR 22

-

DOM NR 23

-

DOM NR 26

-

DOM NR 1

ok. 1925 r.

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI
ZESPÓŁ KOŚCIELNY:
a. kościół fil. p.w. św. Józefa Oblubieńca
b. cmentarz przykościelny
CMENTARZ EWANGELICKI

ZŁOTÓW

ZESPÓŁ DOMU LUDOWEGO:
a. dom ludowy, ob. świetlica nr 34
b. budynek gospodarczy
ZAGRODA NR 4:
a. dom
b. ogrodzenie z bramą
ZAGRODA NR 5:
a. dom
b. stodoła
c. obora

b. -

a. 1754 r.,
b. XIV w.
1 poł. XIX w.
a. pocz. XX w.
b. pocz. XX w.
-

a. ok. 1910 r.,
b. ok. 1910 r.
c. -

DOM NR 9

-

DOM NR 10

-

DOM NR 14

-

ZAGRODA NR 15:
a. dom
b. obora

-

DOM NR 22

-

DOM NR 23
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ZŁOTÓWEK

ZAGRODA NR 24:
a. dom
b. stodoła

-

DOM NR 25

-

DOM NR 31

1810 r.

SZKOŁA, ob. dom nr 33

pocz. XX w.

DOM NR 35 wraz z ogrodzeniem z bramą

-

DOM NR 36

-

DOM NR 40

-

DOM NR 43

ok. 1920 r.

DOM NR 51

pocz. XX w.

DOM NR 52

-

DOM NR 66

-

DOM NR 67

-

DOM NR 69

ok. 1910 r.

DOM NR 73

-

DOM NR 74

-

HISTORYCZNY UKŁAD
RURALISTYCZNY WSI

-
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5.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

LP.

NR. AZP

FUNKCJA
KULTURA
OBIEKTU
BUDCZYCE

CHRONOLOGIA

łużycka

ep. brązu IV-V

1.

1/24/75-30 AZP

osada

2.

2/25/75-30 AZP

grób szkieletowy

owr. pocz.. IV ne

3.

3/26/75-30 AZP

ślad osadnictwa
osada

nieokreślona
laten

4.

4/27/ 75-30 AZP

punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII

5.

5/28/75-30 AZP

punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII

6.

6/29/75-30 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje

7.

7/30/75-30 AZP

8.

8/31/75-30 AZP

9.

9/32/75-30 AZP

10.

10/33/75-30 AZP

11.

11/34/75-30 AZP

12.

12/35/75-30 AZP

13.

13/36/75-30 AZP

14.

15.

14/37/75-30 AZP

15/38/75-30 AZP

przeworska

przeworska

ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze X-XIII

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
osada
osada
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
nieokreślona
pradzieje
owr
pradzieje
nieokreślona

przeworska
łużycka
przeworska
łużycka

kopiec ziemny

nieokreślona

punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
nieokreślona
ep. kamienia
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
nieokreślona

łużycka

przeworska
łużycka

CIELĘTNIKI
16.

1/32/76-30 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje
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CZACHOWO
17.

1/30/76-29 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

18.

1/35/76-29 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

19.

2/31/76-29 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

20.

2/36/76-29 AZP

wieś

wczesne średniowiecze

21.

3/32/76-29 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

22.

4/33/76-29 AZP

ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze

23.

5/34/76-29 AZP

wieś

wczesne średniowiecze

łużycka

pradzieje
nieokreślona

CZESZÓW
24.

1/32/74-31 AZP

cmentarzysko
kurhanowe

25.

2/33/74-31 AZP

osada

łużycka

ep. brązu

26.

3/34/74-31 AZP

łużycka

ep. brązu

27.

4/35/74-31 AZP

cmentarzysko
kurhanowe
grodzisko
stożkowate

28.

5/6/74-30 AZP

cmentarzysko

łużycka

29.

8/36/74-31 AZP

ślad osadnictwa

późne średniowiecze

30.

9/37/74-31 AZP

nieokreślona
ślad osadnictwa

nieokreślona
neolit

31.

9/7/74-30 AZP

ślad osadnictwa

neolit

32.

10/8/74-30 AZP

ślad osadnictwa

późne średniowiecze

ep. brązu II

późne średniowiecze
ep. brązu-halsztat c-d

GROCHOWA
33.

2/111/1/75-30 AZP

cmentarzysko
kurhanowe

nieokreślona

34.

3/112/75-30 AZP

ślad osadnictwa

średniowiecze

35.

4/113/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

36.

5/114/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

37.

6/115/75-30 AZP

kopiec ziemny

nieokreślona

KAŁOWICE
38.

1/117/75-29 AZP

39.

2/118/75-29 AZP

40.

3/119/75-29 AZP

41.

4/120/75-29 AZP

42.

5/121/75-29 AZP

ślad osadnictwa

łużycka

cmentarzysko
ciałopalne
osada
cmentarzysko
ciałopalne
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka

łużycka
prawdzieje
neolit
ep. kamienia

ślad osadnictwa

prawdzieje
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ślad osadnictwa

nieokreślona

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy

prawdzieje
ep. brązu III
prawdzieje
nieokreślona

8/124/75-29 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

9/116/75-29 AZP

punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

prawdzieje
owr wczesny
nieokreślona
ep. brązu wczsna

43.

6/122/75-29 AZP

44.

7/123/75-29 AZP

45.

46.

łużycka

przeworska
łużycka

LUDGIERZOWICE
47.

1/26/76-30 AZP

ślad osadnictwa
osada

ep. kamienia
ep. kamienia

48.

1/33/76-30 AZP

ślad osadnictwa

neolit

49.

3/27/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

50.

4/28/76-30 AZP

ślad osadnictwa

51.

5/29/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

52.

6/52/76-31 AZP

nieokreślona

mezolit

53.

7/51/76-31 AZP

znalezisko luźne

neolit

łużycka

ep. brązu V-halsztat

NIEDARY
54.

1/110/75-30 AZP

cmentarzysko
kurhanowe

55.

2/22/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

56.

3/23/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

57.

4/24/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

58.

5/25/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

59.

6/122/ 75-30 AZP

nieokreślona

60.

7/123/75-30 AZP

61.

8/124/75-30 AZP

cmentarzysko
szkieletowe
cmentarzysko
kurhanowe
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

62.

9/125/75-30 AZP

63.

10/126/75-30 AZP

64.

11/127/75-30 AZP

65.

12/128/75-30 AZP

66.

13/129/75-30 AZP

67.

14/130/75-30 AZP

przełużycka

przełużycka

ep. brązu II

ep. brązu II
ep. kamienia
paleolit schyłkowy

punkt osadniczy

pradzieje

ślad osadnictwa

ep. kamienia

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

średniowiecze
ep. kamienia
ep. kamienia

ślad osadnictwa

ep. kamienia

ślad osadnictwa

ep. kamienia
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PĘCISZÓW
68.

1/10/75-30 AZP

cmentarzysko
ciałopalne

nieokreślona

69.

2/11/ 75-30 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

70.

3/12/75-30 AZP

71.

4/13/75-30 AZP

72.

5/14/75-30 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

kpl

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
pradzieje
ep. kamienia
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
neolit

przeworska

owr

łużycka

73.

6/15/75-30 AZP

punkt osadniczy

74.

7/16/75-30 AZP

ślad osadnictwa

nieokreślona

75.

8/17/75-30 AZP

76.

9/18/75-30 AZP

punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy

pradzieje
ep. kamienia
średniowiecze
owr

77.

10/19/75-30 AZP

ślad osadnictwa

78.

11/20/75-30 AZP

ślad osadnictwa

79.

12/21/75-30 AZP

80.

13/22/75-30 AZP

81.

14/23/75-30 AZP

ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

przeworska

ep. kamienia
przeworska

przeworska

laten
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
średniowiecze
pradzieje
owr 337-340
owr 337-361

RZĘDZISZOWICE
82.

1/59/76-30 AZP

osada

ep. kamienia

83.

2/60/76-30 AZP

ślad osadnictwa

neolit

84.

3/61/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

SĘDZICE
85.

1/155/75-29 AZP

86.

2/156/75-29 AZP

87.

2/161/75-29 AZP

88.

2/160/75-29 AZP

89.

3/157/75-29 AZP

punkt osadniczy
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka
łużycka
łużycka

łużycka
łużycka
łużycka

nieokreślona
wczesne średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
nieokreślona
nieokreślona
średniowiecze
wczesne średniowiecze XII-XIII
pradzieje
nieokreślona
nieokreślona
pradzieje
nieokreślona
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90.

3/20/76-29 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

91.

4/158/75-29 AZP

punkt osadniczy

pradzieje

92.

4/21/76-29 AZP

ślad osadnictwa

neolit

93.

5/159/75-29 AZP

punkt osadniczy

pradzieje

94.

6/116/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

95.

6/118/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

96.

7/117/75-30 AZP

punkt osadniczy

pradzieje

97.

7/119/75-30 AZP

punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII

98.

8/120/75-30 AZP

punkt osadniczy
punkt osadniczy

średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII

99.

9/121/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

SKOTNIKI
100.

1/30/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

101.

2/31/76-30 AZP

wieś

wczesne średniowiecze
SUCHA WIELKA

102.

103.

1/39/75-30 AZP

2/40/75-30 AZP

104.

3/41/75-30 AZP

105.

4/42/75-30 AZP

106.

5/43/75-30 AZP

107.

6/44/75-30 AZP

108.

7/45/75-30 AZP

109.

8/46/75-30 AZP

110.

9/47/75-30 AZP

111.

10/48/75-30 AZP

112.

11/49/75-30 AZP

113.

12/50/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. brązu

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
nieokreślona
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
ep. kamienia
nieokreślona
ep. kamienia
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
nieokreślona
pradzieje
laten
średniowiecze
nieokreślona
średniowiecze
nieokreślona
pradzieje
owr
ep. kamienia
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
nieokreślona
średniowiecze
ep. brązu v-halsztat c

łużycka

łużycka

łużycka
przeworska
łużycka
łużycka
przeworska

łużycka

ślad osadnictwa

średniowiecze
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punkt osadniczy

łużycka

nieokreślona

114.

13/51/75-30 AZP

ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

115.

14/52/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

116.

15/53/75-30 AZP

punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII

przeworska

średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje

117.

16/54/75-30 AZP

118.

17/55/75-30 AZP

ślad osadnictwa

mezolit

119.

18/56/75-30 AZP

ślad osadnictwa

neolit

120.

19/57/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. brązu I

121.

20/58/75-30 AZP

ślad osadnictwa

122.

21/59/75-30 AZP

cmentarzysko

łużycka

ep. brązu III
nieokreślona

TARNOWIEC
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze X-XIII
owr
ep. kamienia
ep. kamienia
ep. kamienia

123.

1/1/76-30 AZP

124.

2/2/76-30 AZP

125.

3/3/76-30 AZP

osada

126.

4/8/76-30 AZP

ślad osadnictwa

późne średniowiecze

127.

5/4/76-30 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

ep. kamienia
ep. kamienia

128.

6/5/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

129.

7/6/76-30 AZP

punkt osadniczy

130.

8/7/76-30 AZP

punkt osadniczy
ślad osadnictwa

przeworska

łużycka

halsztat

łużycka

nieokreślona
późne średniowiecze
ep. kamienia

ZAWONIA

131.

132.

1/60/75-30 AZP

2/9//76-30 AZP

cmentarzysko
ciałopalne
ślad osadnictwa
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
cmentarzysko
ciałopalne
punkt osadniczy
osada
osada

nieokreślona

łużycka

przeworska

łużycka

łużycka

średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
ep. kamienia
wczesne średniowiecze X-XIII
owr
ep. brązu v-halsztat
ep. kamienia
wczesne średniowiecze X-XIII
ep. brązu
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133.

3/10/76-30 AZP

osada
osada
osada
osada
osada

łużycka
wczesne średniowiecze XII-XIII
późne średniowiecze
wczesne średniowiecze

134.

4/11/76-30 AZP

135.

5/12/76-30 AZP

136.

6/13/76-30 AZP

137.

7/14/76-30 AZP

138.

8/61/75-30 AZP

139.

9/15/76-30 AZP

140.

11/16/76-30 AZP

ślad osadnictwa

141.

12/17/76-30 AZP

grobla

średniowiecze

142.

13/18/76-30 AZP

143.

14/19/76-30 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

późne średniowiecze
pradzieje
ep. kamienia
wczesne średniowiecze X-XIII
ep. kamienia

144.

15/20/76-30 AZP

punkt osadniczy

średniowiecze

145.

16/21/76-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

osada
osada

wczesne średniowiecze X-XIII
wczesne średniowiecze XII-XIII
wczesne średniowiecze

146.

17/62/75-30 AZP

147.

18/63/75-30 AZP

148.

19/64/75-30 AZP

149.

20/65/75-30 AZP

150.

21/66/75-30 AZP

151.

22/67/75-30 AZP

osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada

łużycka

późne średniowiecze
wczesne średniowiecze - późne
późne średniowiecze
wczesne średniowiecze - późne
późne średniowiecze
wczesne średniowiecze
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
średniowiecze
wczesne średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
nieokreślona
wczesne średniowiecze

łużycka

osada
ślad osadnictwa
osada
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada

halsztat

średniowiecze
wczesne średniowiecze VIII-X
pradzieje
ep. kamienia
wczesne średniowiecze VI-VIII

punkt osadniczy

pradzieje

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
ep. brązu III-halsztat
pradzieje
nieokreślona

łużycka
łużycka
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wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
laten
nieokreślona
ep. kamienia

152.

23/68/75-30 AZP

punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

153.

24/69/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

154.

25/70/75-30 AZP

155.

26/71/75-30 AZP

ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
cmentarzysko
ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
pradzieje
nieokreślona
ep. kamienia

156.

27/72/75-30 AZP

ślad osadnictwa

157.

28/73/75-30 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

158.

29/74/75-30 AZP

159.

30/75/75-30 AZP

160.

31/76/75-30 AZP

161.

32/77/75-30 AZP

162.

33/78/75-30 AZP

163.

34/79/75-30 AZP

164.

35/80/75-30 AZP

ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy

średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
średniowiecze
pradzieje
średniowiecze
owr
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
ep. kamienia
średniowiecze
ep. kamienia
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII

165.

36/81/75-30 AZP

166.

37/82/75-30 AZP

167.

38/83/75-30 AZP

168.

39/84/75-30 AZP

169.

40/85/75-30 AZP

170.

41/86/75-30 AZP

171.

42/87/75-30 AZP

172.

43/88/75-30 AZP

173.

44/89/75-30 AZP

przeworska
łużycka

łużycka
łużycka

przeworska

halsztat

punkt osadniczy

średniowiecze

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

średniowiecze
pradzieje
średniowiecze
pradzieje

ślad osadnictwa

ep. kamienia

punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada

wczesne średniowiecze X-XIII
ep. kamienia
pradzieje
ep. brązu wczesna
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
ep. kamienia
średniowiecze
pradzieje
owr
nieokreślona
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII

przeworska
łużycka
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174.

45/90/75-30 AZP

175.

46/91/75-30 AZP

176.

47/92/75-30 AZP

177.

48/93/75-30 AZP

178.

49/94/75-30 AZP

179.

50/95/75-30 AZP

180.

51/96/75-30 AZP

181.

52/97/75-30 AZP

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

pradzieje
ep. kamienia
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje

ślad osadnictwa

pradzieje

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy

wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
nieokreślona
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
wczesne średniowiecze X-XIII
nieokreślona
średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII
pradzieje
owr
wczesne średniowiecze 2 poł. IX2 poł. X

punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
osada

łużycka

łużycka

przeworska

182.

53/98/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

183.

54/99/75-30 AZP

punkt osadniczy
punkt osadniczy

późne średniowiecze
wczesne średniowiecze X-XIII

184.

100/55/75-30 AZP

ślad osadnictwa

ep. kamienia

185.

101/56/75-30 AZP

ślad osadnictwa

neolit

186.

102/57/75-30 AZP

osada

łużycka

nieokreślona

187.

103/58/75-30 AZP

ślad osadnictwa

przeworska

nieokreślona

188.

104/59/75-30 AZP

ślad osadnictwa

owr

189.

105/60/75-30 AZP

osada

wczesne średniowiecze

190.

106/61/75-30 AZP

osada

wczesne średniowiecze XII-XIII

191.

107/62/75-30 AZP

ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze

192.

108/63/75-30 AZP

ślad osadnictwa

średniowiecze

193.

109/64/75-30 AZP

ślad osadnictwa

średniowiecze

65/131/75-30 AZP

osada
osada
punkt osadniczy

wczesne średniowiecze XI/XII
późne średniowiecze XIV/XV
pradzieje

194.

ZŁOTÓW
195.

1/1/75-31 AZP

cmentarzysko

neolit

196.

2/65/74-31 AZP

osada

neolit
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197.

2/4/75-31 AZP

osada

198.

3/66/74-31 AZP

osada

199.

3/5/75-31 AZP

osada

200.

4/67/74-31 AZP

201.

6/68/74-31 AZP

202.

łużycka

ep. brązu
mezolit

przeworska

owr

ślad osadnictwa
osada
cmentarzysko
kurhanowe

późne średniowiecze
mezolit

16/69/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

203.

17/70/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

204.

18/71/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

205.

19/72/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

206.

20/73/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

207.

21/74/74-31 AZP

ślad osadnictwa

pradzieje

208.

22/9/74-30 AZP

osada

ep. brązu

łużycka

ep. brązu

Obszar gminy Zawonia został rozpoznany archeologicznie w ramach Archeologicznego Zdjęcia
Polski (AZP). AZP to program badawczy obejmujący swym zasięgiem terytorium całej Polski.
Dotychczas na terenie gminy Zawonia zewidencjonowano 208 stanowisk archeologicznych.

Tab. 7. Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Zawonia.

5.4. CMENTARZE
CZYNNE:
 Cmentarz parafialny (katolicki) przy kościele parafialnym na działce nr 247/1 w Zawoni.
Cmentarz założony przed 1540 rokiem. Położony pośrodku zabudowy wsi przy południowym skraju
drogi. Otoczony od zachodu i wschodu zabudową, od południa i południowego - zachodu kościołem
i cmentarzem ewangelickim. Na terenie równinnym, z niewielką skarpą od południa. Bryła widoczna
w panoramie wsi w widoku od wschodu.
 Cmentarz katolicki na działce nr 443 w Złotowie.
Założony w XIX w. Obecnie wyłącznie nagrobki z okresu od 1947 r. Znajduje się on na wschód od
drogi do Ludgierzowic, 700 m od wsi. Miejsce przed cmentarzem jest dobrym punktem widokowym
w kierunku zachodnim i północnym. Na zachodzie widać skraj lasów złotowskich oraz Stanięcice, na
północnym-zachodzie Trzęsowice, a dalej Czeszów z wieżą kościoła. Na północy u podnóża widać
Złotów, dalej lasy kubryckie, a za nimi zalesione wzgórza lasów milickich.
 Cmentarz katolicki na działce nr 198 w Czeszowie.
Cmentarz współczesny, położony na północ od ul. Trzebnickiej. Powierzchnia cmentarza to około
1ha. Urządzony został on na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego, po którym nie ma już
śladów.
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ZLIKWIDOWANE:
 Miejsce pocmentarne - dawny cmentarz parafialny (ewangelicki) przy kościele parafialnym
na działce nr 449 w Czeszowie.
Cmentarz założony po 1902 roku, zlikwidowany około 1960 roku. Położony pośrodku zabudowy
wielodrożnej wsi, przy głównym skrzyżowaniu dróg. Otoczony od zachodu dużym placem, od
południa drogą ze szpalerem a od pozostałych stron zabudową. Bryła widoczna w panoramie wsi.
 Miejsce pocmentarne - dawny cmentarz parafialny (ewangelicki) przy kościele ewangelickim
na działce nr 247/2 w Zawoni.
Cmentarz założony około 1800 rok, powiększony na początku XX wieku, zlikwidowany około 1976
roku. Położony na terenie równinnym przy południowo-zachodnim skraju zabudowy wsi. Otoczony
od zachodu drogą, od północy i południa zabudową, a od północnego - wschodu cmentarzem
katolickim. Dostępny od drogi od zachodu. Bryła dobrze widoczna w panoramie wsi zwłaszcza od
zachodu.
 Zamknięty cmentarz przykościelny - cmentarz pierwotnie katolicki, od roku 1523
ewangelicki, obecnie znowu katolicki, na działce nr 290 w Złotowie.
Cmentarz założony po 1339 roku, obecnie zamknięty. Położony na nieznacznie opadającym ku
zachodowi placu po środku wsi. Otoczony zabudową, od północy strumieniem, od południa drogami.
Około 500 m na północ od nowego cmentarza. Bryła dobrze widoczna w panoramie wsi.
 Nieczynny cmentarz ewangelicki, na działce nr 442 w Złotowie.
Cmentarz założony w I połowie XIX wieku, nieczynny od 1945 roku. Położony na terenie równinnym
na południowym skraju wsi, około 500 m od kościoła. Otoczony polami, od południowego-zachodu
skośnie biegnąca drogą do Ludgierzowic. Bryła dobrze widoczna od południa. Połączony widokowo
z kościołem.
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6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SYSTEMU

6.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
6.1.1.

Układ drogowy

Na sieć drogową w gminie Zawonia, (wg ewidencji gruntów), składa się 329,17 km różnych dróg,
znajdujących się w zarządzie kilku jednostek administracyjnych.
W całej gminie znajduje się tylko jeden ciąg drogowy będący drogą wojewódzką (wyjątkiem są dwa
odcinki tej drogi należące do Gminy Zawonia). Jest to asfaltowa droga nr 340 relacji Ścinawa –
Wołów – Trzebnica – Zawonia – Oleśnica , która przebiega przez Sędzice (dz. nr 4), Pstrzejowice (dz.
nr 63/1), Suchą Wielką (dz. nr 112 - ten odcinek należy do gminy Zawonia), Zawonię (dz. nr 585),
Niedary (dz. nr 121) i Ludgierzowice (dz. nr 129 - ten odcinek należy do gminy Zawonia, oraz dz. nr
146/2).
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:
- nr 1453 D, relacji Bukowice – Złotów – Rzędziszowice - Łozina – Wrocław (Zakrzów),
- nr 1371 D, relacji Wrocław (Poświętne) – Skarszyn – Zawonia – Czeszów,
- nr 1454 D, relacji Twardogóra – Bukowice - Czeszów – Kuźniczysko,
- nr 1333 D, relacji Czeszów – Złotów,
- nr 1335 D, relacji Blizocin – Pęciszów - Zawonia,
- nr 1336 D, relacji Ligota Trzebnicka – Kałowice – Sucha Wielka,
- nr 1334 D, relacji od drogi wojewódzkiej do wsi Niedary,
- nr 1337 D, relacji Sędzice - Czachowo – Głuchów Dolny – Taczów Wielki - Machnice,
- nr 1338 D, relacji Czachowo – Radłów (do drogi powiatowej nr 1339 D),
- nr 1339 D, relacji Głuchów Dolny – Skotniki,
- nr 1476 D, relacji Rzędziszowice – Dobroszyce.
Pozostałe drogi asfaltowe spełniające rolę głównych osi komunikacyjnych pomiędzy wsiami, znajdują
się w zarządzie gminnym.
Generalnie gmina Zawonia położona jest peryferyjnie w stosunku do przebiegu głównych ciągów
komunikacyjnych o znaczeniu międzyregionalnym. Przez teren gminy nie przebiega żadna linia
kolejowa. System komunikacji gminy jest przeciętnie rozwinięty, dostosowany do intensywności
i charakteru zainwestowania. Na terenie gminy dominuje zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa
jednorodzinna i rekreacji indywidualnej. Niewielka dynamika rozwoju gospodarczego opartego na
przemyśle i intensywnych usługach, mała liczba mieszkańców w poszczególnych wsiach (poza
Zawonią i Czeszowem) nie sprzyjały dotychczas rozbudowie sieci drogowej.
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6.1.2.

Dostępność komunikacyjna gminy do największych miast.

W celu zbadania dostępności komunikacyjnej miasta Wrocławia i Trzebnicy dla mieszkańców gminy
Zawonia przygotowano analizę komunikacyjną, w której skład wchodzi odległość poszczególnych
miejscowości gminnych od centrum najbliższych miast oraz czas dojazdu.

Tab. 8. Analiza komunikacyjna.

LP. SOŁECTWO

ODLEGŁOŚĆ OD
CENTRUM
TRZEBNICY

ODLEGŁOŚĆ OD
CENTRUM
WROCŁAWIA

[km]

[min]

[km]

[min]

1.

Budczyce

11,3

18

32,6

35-65

2.

Cielętniki

13,1

18

30,1

30-60

3.

Czachowo

7,4

10

28,5

30-55

4.

Czeszów

18

20

44,9

40-65

5.

Głuchów Dolny

6,4

10

27,5

28-55

6.

Grochowa

14

18

33,6

35-65

7.

Kałowice

9,6

13

36,6

30-60

8.

Ludgierzowice

15,1

19

29,0

30-55

9.

Miłonowice

15,4

21

26,6

30-55

10.

Niedary

14,6

19

31,4

35-60

11.

Pęciszów

13,5

21

34,8

40-65

12.

Pstrzejowice

7,8

13

32,0

35-60

13.

Prawocice

18

23

28,5

30-55

14.

Rzędziszowice

17,9

22

26,2

28-55

15.

Radłów

8,9

14

26,7

30-60

16.

Sędzice

9,5

13

30,6

30-60

17.

Skotniki

9,9

16

25,8

30-55

18.

Sucha Wielka

8,4

13

32,6

35-60

19.

Tarnowiec

11,7

16

28,7

30-55

20.

Trzęsowice

21,1

24

37,7

40-65

21.

Stanięcice

22,8

27

36,9

40-60

22.

Złotów

21,8

24

35,7

35-60

23.

Zawonia

12,8

17

32,5

35-60
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6.1.3.Ruch pieszo-rowerowy

Na terenie gminy Zawonia sieć szlaków, zarówno rowerowych jak i pieszych, jest dość dobrze
rozwinięta. Szlaki przebiegają w sposób, który pozwala odwiedzić najciekawsze miejsca i obiekty.
Szlaki

rowerowe

o

różnych

poziomach

trudności,

wraz

ze

słynnym

już

w

regionie

szesnastostopniowym wzniesieniem zwanym "Prababką" na trasie Radłów-Skotniki, są wyzwaniem
nie tylko dla amatorów, ale również profesjonalnych kolarzy. Podjazd na „Prababkę” należy bowiem
do jednych z trudniejszych podjazdów w Europie.
Z ważniejszych szlaków, biegnie tu Międzynarodowy Szlak Rowerowy R9 Adriatyk-Bałtyk, zwany
inaczej Szlakiem Bursztynowym.
Przez teren Gminy poprowadzony został również w 2009 r. szlak rowerowy – Korona Kocich Gór
o łącznej długości trasy: 90 km. Co roku na drogach gminy Zawonia rozgrywa się Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Korona Kocich Gór”, którego największą atrakcją jest wspomniana już „Prababka”.

6.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.2.1.

Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy gminy Zawonia zaopatrywani są w wodę do picia i do celów gospodarczych z ujęć
(SUW) w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym (gmina Trzebnica).
Mieszkańcy wsi:
 Czeszów,
 Trzęsowice,
 Złotów,
 Stanięcice,
 Złotówek,
 Trzemesze
zaopatrywani są z ujęcia w miejscowości Czeszów.
Ujęcia wody i stacja uzdatniania wody „Czeszów” położone są w dolinie rzeki Sąsiecznicy na brzegu
lasu przy drodze Zawonia - Czeszów w południowej części wsi. W skład ujęcia wody wchodzą 2
studnie wiercone - studnia nr II i studnia nr III. Studnia nr III jest studnią podstawową, a studnia nr II
pełni rolę studni zamiennej. Studnie eksploatowane są przemiennie, zmiana następuje w okresach 2-3
tygodni. Studnie znajdują się w wygrodzonych strefach ochrony pośredniej, na działce nr 634/10.
Odległość miedzy studniami wynosi 52 m. Ujmowana woda z utworów czwartorzędowych
(wodonośne piaski różnoziarniste ze żwirami i otoczakami) jest pod względem bakteriologicznym
dobra. Zawiera jednak ponadnormatywną ilość żelaza i nadmanganu i w związku z tym wymaga
uzdatniania w SUW. Stacja uzdatniania wody położona jest w odległości około 100 m od studni.
Mieszkańcy wsi:


Głuchów Dolny,



Czachowo,
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Radłów,



Sędzice



Skotniki,

zaopatrywani są z ujęcia wody w Głuchowie Górnym, w gminie Trzebnica.
Ujęcia wody i stacja uzdatniania wody „Głuchów Górny” są położone w północno- wschodniej części
wsi Głuchów Górny. W skład ujęcia wody wchodzą 2 studnie wiercone – studnia nr I będąca studnią
podstawową oraz studnia nr II, pełniąca rolę studni awaryjnej. Studnie eksploatowane są zamiennie,
zmiana następuje w okresach dwu i trzydniowych. Studnie znajdują się we wspólnej, wygrodzonej
strefie ochrony bezpośredniej na działce nr 203/13. Woda jest ujmowana z utworów
czwartorzędowych (wodonośne piaski ze żwirami i otoczakami) i jest pod względem
bakteriologicznym dobra. Woda zawiera podwyższoną okresowo zawartość żelaza i manganu, co
wymaga jej uzdatniania w SUW w Głuchowie Górnym. Stacja uzdatniania wody SUW położona jest
w odległości około 200 m od studni nr I i II.
Mieszkańcy wsi:


Zawonia,



Grochowa,



Tarnowiec,



Sucha Wielka,



Pstrzejowice,



Kałowice,



Pęciszów,



Cielętniki,



Niedary,



Ludgierzowice,



Prawocice,



Kopiec,



Rzędziszowice,



Miłonowice



Pomianowice,

zaopatrywani są poprzez wodociąg grupowy z ujęcia wody w Zawoni, zlokalizowanego we
wschodniej części wsi, przy drodze gruntowej do wsi Rzędziszowice.
W skład ujęcia wody wchodzą 2 studnie wiercone – studnia nr VI, będąca studnią podstawową oraz
studnia nr VIa, pełniąca rolę studni awaryjnej. Studnie eksploatowane są zamiennie, zmiana następuje
w okresach dwutygodniowych. Studnie znajdują się we wspólnej wygrodzonej strefie ochrony
bezpośredniej na działce nr 230/7. Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych (wodonośne
piasek ze żwirami). Skład bakteriologiczny wody nie budzi zastrzeżeń. Poza nadnormatywną ilością
żelaza woda nie zawiera manganu miedzi, a metale ciężkie cynk, ołów, kadm występuje w ilościach
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normatywnych. W związku z ponadnormatywną ilością żelaza woda wymaga uzdatniania poprzez
odżelaziania w stacji uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody (SUW) jest zlokalizowana
w odległości około 200 m od studni nr VI.

Rys. 15. Ujęcia wody, stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnia na terenie Gminy
Zawonia.
6.2.2.

Odprowadzanie ścieków komunalnych

W 2019 r. zakończono budowę kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka o długości około 3,5 km,
w tym wykonano 34 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych. W tej też miejscowości na działce
nr 86/1 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości 359 m3/dobę.
W pozostałych miejscowościach ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w bezodpływowych
zbiornikach na nieczystości ciekłe (szamba), okresowo opróżniane i wywożone do oczyszczalni
ścieków.
Ilość oczyszczanych ścieków na dobę wynosi średnio 40m3. System oczyszczalni jest naturalnym
systemem oczyszczania ścieków opartym na wykorzystaniu roślin wodnych Lemna, popularnie
zwanym rzęsą wodną.
Coraz większą popularnością cieszą się także przydomowe oczyszczalnie ścieków, które pozwalają na
skuteczne i proste oczyszczanie ścieków oraz odprowadzenie ich do gruntu lub wód
powierzchniowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczne rozwiązanie problemu
ścieków w gospodarstwach domowych.
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6.2.3.

Sieć elektroenergetyczna

Gmina Zawonia jest w pełni zelektryfikowana. Zasilanie w energię elektryczną z sieci państwowej
odbywa się liniami średnich napięć z GPZ bez okresowych spadków napięcia. Planowane
przekształcanie funkcji terenów z rolniczych na mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe będzie
jednak w przyszłości wymagać modernizacji sieci, budowy nowych stacji transformatorowych oraz
linii średniego i niskiego napięcia.
Na terenie objętym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
występują:


linie elektroenergetyczne 110kV nr: S-133 relacji Trzebnica - Wierzchowice, S-128 relacji
Pasikurowice -Trzebnica,



projektowana linia elektroenergetyczna 110kV relacji Twardogóra - Wierzchowice (instytucja
odpowiedzialna: Tauron Dystrybucja S.A.),
6.2.4.

Gazyfikacja gminy

Na terenie gminy zgazyfikowane są następujące wsie: Zawonia, Budczyce, Czeszów, Tarnowiec
i Złotów. Alternatywą dla gazu sieciowego jest w dalszym ciągu korzystanie z gazu w systemie
wymiany butli.
Na terenie objętym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zlokalizowana jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia, eksploatowana przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, w skład której wchodzą:


gazociąg przesyłowy w/c relacji PMG Wierzchowice

- Węzeł Kiełczów o średnicy

nominalnej DN 500 i ciśnieniu nominalnym MOP 8.4 MPa


gazociąg przesyłowy w/c PMG Wierzchowice - Węzeł Kiełczów o średnicy nominalnej DN
1000 i ciśnieniu nominalnym MOP 8.4 MPa



stacja regulacyjna Czeszów.

Przez teren gminy Zawonia przebiegają następujące gazociągi kopalniane:
- gazociąg g 57 (Ø 57 x 6 mm) od odwiertu Czeszów – 15 do Ośrodka Grupowego (OG) Czeszów,
MOP (maksymalne ciśnienie robocze gazociągu) 10,0 MPa, rok budowy 1972,
- gazociąg g 76 (Ø 76 x 6 mm) od odwiertu Czeszów – 8 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa,, rok
budowy 1971,
- gazociąg g 76 (Ø 76 x 6 mm) od odwiertu Czeszów – 21 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa, rok
budowy – 1984,
- gazociąg g 89 (Ø 89 x 7mm) od odwiertu Czeszów – 11 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa, rok
budowy 1971,
- gazociąg g 57 (Ø 57 x 6mm) od odwiertu Czeszów – 16 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa, rok
budowy 1972,
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- gazociąg DN 57 (Ø 57 x 6 mm) od odwiertu Czeszów – 17 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa, rok
budowy 1972,
- gazociąg g 108 (Ø 108 x 10 mm) od odwiertu Czeszów – 18 do OG Czeszów, MOP 10,0 MPa, rok
budowy 1983,
- nieczynny gazociąg g 89 (Ø 89 x 7 mm) od zlikwidowanego odwiertu Czeszów – 13 do OG
Czeszów, rok budowy 1971,
- nieczynny gazociąg g 108 (Ø 108 x 8 mm) od zlikwidowanego odwiertu Czeszów – 1 do OG
Czeszów, rok budowy 1971.
Orientacyjny przebieg gazociągów kopalnianych przedstawia Rys. 16. „Sieci elektroenergetyczne
i gazociągi.”

Rys. 16. Sieci elektroenergetyczne i gazociągi.
6.2.5.

Zaopatrzenie w energię cieplną

Z uwagi na brak centralnych urządzeń zaopatrujących mieszkańców w energię cieplną gmina Zawonia
posiada system gospodarki cieplnej rozproszony. W poszczególnych miejscowościach znajdują się
jedynie kotłownie lokalne zaopatrujące w ciepło poszczególne budynki mieszkalne, zakłady pracy,
szkoły. Gmina zmodernizowała wszystkie kotłownie w budynkach administracyjnych oraz w szkołach
– zastosowano gaz z sieci. Mieszkańcy gminy w przeważającej większości korzystają
z indywidualnych palenisk znajdujących się w poszczególnych gospodarstwach domowych
(ogrzewanie piecowe lub etażowe c.o.), głównie opalanych węglem, koksem oraz częściowo gazem
z sieci. W najbliższym okresie czasu pożądana jest zmiana systemu ogrzewania na bardziej
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ekologiczny, głównie wykorzystując gaz sieciowy z uwagi na wyposażenie w sieć gazową
miejscowości Czeszów, Złotów, Zawonia, Tarnowiec, Budczyce oraz inne ekologiczne źródeł ciepła –
paliwa płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, elektryczne i niekonwencjonalne źródła energii.
Dalsza gazyfikacja gminy stworzy przesłanki do zmiany systemu ogrzewania mieszkań oraz innych
budynków, co przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie
w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
6.2.6.

Telekomunikacja

Wszystkie miejscowości gminy Zawonia są stelefonizowane. Na obszarze gminy można bez
przeszkód korzystać z telefonów komórkowych. Nie wszystkie jednak miejscowości mają dobry
zasięg. Całe terytorium gminy ma dobre pokrycie bezprzewodową siecią telefoniczną wszystkich
krajowych operatorów telefonii komórkowej. Dostęp do usług teleinformatycznych w chwili obecnej
jest na poziomie dobrym.
Mieszkańcy mają dostęp do sieci Internet zazwyczaj przez łącza radiowe lub kablowe.
6.2.7.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Skotniki funkcjonuje jeden PSZOK. Do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oddawać można bezpłatnie odpady wytworzone
w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie
i

akumulatory,

zużyte

świetlówki,

szkło,

tworzywa

sztuczne,

makulaturę

oraz

odpady

biodegradowalne.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawonia zostały objęte
nieruchomości zamieszkałe, jak i również nieruchomości niezamieszkałe. Przyjęto, że wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych będzie
zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty, natomiast
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych będzie uzależniona od pojemności zadeklarowanego
przez składającego deklaracje pojemnika służącego do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych, liczby pojemników, ilości wywozów w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za dany
rodzaj pojemnika.
Aktualnie obszar gminy jest obsługiwany przez jeden podmiot zajmujących się odbiorem odpadów
komunalnych. Odpady z gospodarstw są wywożone przez firmę na składowisko śmieci we
Wrocławiu.
Gmina organizuje również akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy.
Odbierane są wtedy takie odpady jak meble, wykładziny, zabawki dziecięce dużych rozmiarów, wózki
dziecięce, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony od rowerów i aut.
Niestety jednak, pomimo powyższych działań na terenie całej gminy nadal istnieją nielegalne
wysypiska śmieci.
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7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
7.1. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE
Zgodnie z danymi na koniec roku 2018, gminę Zawonia zamieszkuje 5803 mieszkańców, w tym 2858
kobiet i 2945 mężczyzn.
Ludność gminy Zawonia stanowi ok. 7% mieszkańców powiatu.
Tab. 9. Podstawowe wskaźniki demograficzne (obliczono na podstawie danych na 31 -122018 r.).
WSKAŹNIK

WARTOŚĆ

ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia)

51 os./km2

kobiety na 100 mężczyzn

97,04

urodzenia żywe na 1000 ludności

11,20

zgony na 1000 ludności

8,96

przyrost naturalny na 1000 ludności

2,24‰

Struktura wiekowa kształtuje się zgodnie z tabelą poniżej – ludność w wieku przedprodukcyjnym
to ok 20%, w wieku produkcyjnym 64 % natomiast w wieku poprodukcyjnym 16%.

Tab. 10. Struktura wiekowa.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym –
17 lat i mniej
Ludność w wieku produkcyjnym: 18-60
lat kobiety, 18-65 lat mężczyźni
Ludność w wieku poprodukcyjnym

OGÓŁEM

W TYM
MĘŻCZYŹNI

W TYM
KOBIETY

1157

613

544

3722

2032

1690

924

300

624
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Wykres 1. Struktura wiekowa.

Rzeczywista struktura demograficzna może nieznacznie odbiegać od danych podanych wyżej, ze
względu na intensywny proces napływu ludności z miast, dla których osiedlanie się na terenach
wiejskich staje się coraz bardziej atrakcyjne.
Część faktycznych mieszkańców gminy może nie być w niej zameldowana.
Od 2010 liczba ludności gminy Zawonia wzrosła o ok. 174 osoby, a więc o ponad 3 %.
Warto zauważyć, że w związku z faktem, iż nie wszyscy mieszkańcy zgłaszają zameldowanie
w gminie, liczba ta może być jeszcze zaniżona.
Tab. 11. Liczba ludności w latach 2010-2018.
ROK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM
2010

2841

2788

5629

2011

2855

2818

5673

2012

2846

2809

5655

2013

2859

2835

5694

2014

2869

2838

5707

2015

2866

2833

5699

2016

2881

2837

5718

2017

2905

2842

5747

2018

2945

2858

5803
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Wykres 2. Liczba ludności w latach 2010-2018.

7.2. MIESZKALNICTWO
Najważniejsze z czynników oddziaływujących na sytuację mieszkaniową to m.in.: zasoby
mieszkaniowe, powierzchnia użytkowa oraz tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Zasoby mieszkaniowe gminy Zawonia z roku na rok systematycznie wzrastają. Liczba mieszkań
od 2010 roku wzrosła o ponad 21%. Jeszcze większym przyrostem charakteryzuje się powierzchnia
użytkowa mieszkań, która wzrosła o prawie 37 %. Średnia powierzchnia mieszkania wzrosła
natomiast o prawie 13 %.
Zjawiska te potwierdzają przyrost liczby mieszkańców gminy wywołany przede wszystkim migracją
ludności z miast.

Tab. 12. Sytuacja mieszkaniowa na obszarze Gminy Zawonia .

ROK

MIESZKANIA

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
MIESZKAŃ

ŚREDNIA
POWIERZCHNIA
MIESZKANIA

[m2]

[m2]

2010

1325

116474,83

87,90

2018

1607

159424,53

99,20

7.3. OŚWIATA
Na terenie gminy Zawonia funkcjonują następujące placówki będące jednostkami organizacyjnymi
gminy:
 Zespół Szkół w Zawoni, przy którym funkcjonuje publiczne przedszkole;
 Szkoła Podstawowa w Czeszowie z oddziałami przedszkolnymi.
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Zespół Szkół w Zawoni funkcjonuje w dwóch budynkach. W jednym mieszczą się oddziały szkoły
podstawowej oraz oddział „0” dla dzieci sześcioletnich zapewniając im realizację rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Drugi budynek zajmowany jest przez publiczne
przedszkole z czterema oddziałami:


grupa dzieci 2,5 - 3 - letnich "Biedronek"



grupa dzieci 3 - 4 - letnich "Żuczków"



grupa dzieci 4 - 5 - letnich "Motylków"



grupa dzieci 5- letnich " Pszczółek"

Dodatkowo funkcjonuje również grupa popołudniowa.
Przedszkole umożliwia dzieciom z gminy skorzystanie z prawa do wychowania przedszkolnego.
Szkoła posiada halę sportową w oddalonym niedaleko budynku.
Na terenie gminy znajduję sie Szkoła Podstawowa w Czeszowie. W szkole funkcjonują dwa oddziały
przedszkolne:


grupa dzieci sześcioletnich,



grupa dzieci między 3-5 rokiem życia z obwodu szkolnego;

Potrzeby oświatowe na terenie gminy są w pełni zaspokojone. Brakuje tu jedynie placówki pełniącej
funkcję żłobka.

7.4. KULTURA
Na terenie gminy Zawonia znajdują się następujące placówki kulturalne:
 Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni;
 Biblioteka w Zawoni;
 Świetlice wiejskie w Złotowie, Rzędziszowicach, Skotnikach, Głuchowie Dolnym,
Cielętnikach, Czachowie, Sędzicach, Kałowicach, Niedarach, Trzęsowicach;
 Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie;
 Biblioteka Publiczna w Czeszowie.
Najważniejszą rolę w zakresie kultury na terenie gminy odgrywa Gminny Ośrodek Kultury.
Od 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje w nowej siedzibie. Na ten cel zaadaptowany został
budynek dawnego kościoła ewangelickiego przy ul. Szkolnej w Zawoni.
Znalazły się tam takie przestrzenie jak sala widowiskowa na 220 osób, pracownie tematyczne oraz
małe zakątki, w których można odpocząć. Budynek posiada też wieżę w której utworzono galerię.
Oprócz tego w dawnej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się Biblioteka Publiczna oraz
sala widowiskowa na 200 miejsc.

UWARUNKOWANIA

75

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWONIA

Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność edukacyjną i kulturalną poprzez
organizowanie i współorganizowanie imprez okolicznościowych, prowadzenie kół zainteresowań,
organizację zajęć klubowych, działalność rekreacyjną oraz opiekę nad świetlicami wiejskimi.
Biblioteki w gminie zapewniają pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom, służą rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki
i rozwojowi kultury. Biblioteki wypożyczają książki na zewnątrz oraz udostępniają zbiory na miejscu.
Większość imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Zawonia organizowana jest przez
GOKiB, niektóre imprezy są też organizowane przy współpracy ze szkołami w Zawoni i Czeszowie.
Większość imprez ma charakter lokalny.
Z obiektów kultury sakralnej, należy wymienić kościoły rzymsko-katolickie znajdujące się na terenie
wsi: Zawonia, Czeszów, Złotów.

7.5. SPORT I REKREACJA
Mieszkańcy Gminy Zawonia, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, mają możliwość
realizacji swoich potrzeb sportowych i rekreacyjnych. Gminna sala widowiskowo-sportowa
w Tarnowcu to największy kubaturowo obiekt w powiecie trzebnickim o szerokości 36,16 m
i długości 44,56 m; wysokość hali to 11m. Obiekt jest wyposażony w nagłośnienie i sprzęt
audiowizualny przystosowany do projekcji filmowej. W hali bezpłatnie dostępna jest również
całkowicie zmodernizowana siłownia ze specjalistycznym sprzętem.
Na terenie gminy znajdują się boiska do gry piłki nożnej w Czeszowie, Zawoni, Złotowie, Sędzicach
i Pęciszowie. Otwarte boiska do gry w siatkówkę znajdują się w Zawoni, Kałowicach, Pęciszowie,
Skotnikach, Niedarach, Sędzicach, a otwarte boiska do koszykówki znajdują się w Zawoni
i Czeszowie.
Ponadto w ramach zagospodarowania terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej
w Zawoni na teren rekreacyjno - sportowo - kulturalny powstał tor o asfaltowej nawierzchni, ułożony
na podłożu z ziemi, złożony z przeszkód (muld, nasypów) i specjalnie wyprofilowanych zakrętów,
tworzących zamkniętą pętlę tzw. „pumptrack”. Z pumptracka korzystać mogą użytkownicy rowerów,
hulajnóg, deskorolek i rolek.
Oprócz tego większość miejscowości wyposażona jest w nowoczesne place zabaw dla dzieci, a także
otwarte strefy aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych wyposażone w place zabaw, siłownie
zewnętrzne i inne urządzenia rekreacyjne.

7.6. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Zawonia znajdują się dwie placówki służby zdrowia:
 Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni,
 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie.
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W Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni znajduje się 8 gabinetów w tym 6 dla
lekarzy,

1

pracownia

EKG,

1

gabinet

zabiegowy.

W

przychodni

przyjmują

lekarze

o specjalnościach: lekarz rodzinny – internista, pediatra, stomatolog, ginekolog (1 raz w tygodniu),
fizjoterapeuta.
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Czeszowie znajdują się cztery gabinety, w tym trzy dla lekarzy i
gabinet zabiegowy. W ośrodku przyjmują lekarze - specjaliści o specjalnościach: lekarz rodzinny –
internista, stomatolog, ginekolog (1 raz w miesiącu). Praktyki lekarskie obejmują standardowe
elementy leczenia pacjentów i odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców. Z porady innych
specjalistów oraz badań specjalistycznych mieszkańcy gminy korzystają w placówkach położonych w
Trzebnicy oraz we Wrocławiu.
Ponadto w Zawoni funkcjonuje także Poradnia Rehabilitacyjna.
Na terenie gminy Zawonia znajdują się 2 apteki we wsi Zawonia: apteka „Malwa” Zawonia ul.
Spacerowa 4 i apteka „Pod Złotą Wagą” przy ul. Milickiej 1, a także 1 Punkt Apteczny „Panaceum”
w Czeszowie przy ul. Marii Konopnickiej 6.
Leczeniem zwierząt zajmują się trzy lecznice weterynaryjne położone na terenie wsi Zawonia.
Gabinet Weterynaryjny prowadzi Jan Zdziarski przy ul. Spacerowej 6/3 w Zawoni, Bogusław
Rubaszewski „Lecznica dla Zwierząt” przy ul. Trzebnickiej 13 w Zawoni oraz Anna Skoczyńska
„Ostoja” przy ul. Budczyckiej 17 w Zawoni.
Najbliższy szpital znajduje się w Trzebnicy: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Prusickiej 55.
Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej jest zlokalizowany przy ul. 1 Maja w Będkowie. Usługi
Pogotowia Ratunkowego realizowane są z Trzebnicy oraz Wrocławia.
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8. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMOGÓW JEGO OCHRONY
Większość zainwestowanego obszaru gminy Zawonia to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
jednorodzinna, uzupełnione zabudową usługową, produkcyjno-usługową oraz produkcyjną.
Na terenach położonych w sąsiedztwie lasów w miejscowościach: Czeszów, Złotów, Złotówek,
Trzęsowice, Stanięcice, Niedary, Pęciszów, Kałowice oraz Budczyce występuje ponadto zabudowa
rekreacji indywidualnej. Praktycznie nie występują konflikty związane z przemieszaniem lub
sąsiedztwem funkcji, które mogą wywoływać konflikty (hodowla zwierząt, działalność produkcyjnousługowa, powierzchniowa eksploatacja surowców naturalnych, drogi itp.). Głównym elementem
zaburzającym ład przestrzenny jest droga wojewódzka dzieląca wsie Zawonia i Ludgierzowice na 2
części: północną i południową. Z elementów „obcych” w krajobrazie wiejskim należy wyróżnić
znajdujące się w miejscowościach Rzędziszowice, Sędzice, Zawonia osiedla mieszkaniowe
wielorodzinne, a także budynki mieszkalne jednorodzinne i inne z dachami płaskimi wybudowane
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Należy jednak zaznaczyć, że ta tendencja
w ostatnich latach została zahamowana i nastąpił powrót do tradycyjnej formy architektonicznej
charakteryzującej się zabudową parterową z poddaszem użytkowym zwieńczoną dachem spadzistym,
pokrytym dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi.
Należy nadmienić, że na terenie większości wsi lub ich fragmentów zachowała się zabudowa i układ
przestrzenny posiadające wysokie walory kulturowe. W dotychczas obowiązującym „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” zostały wyznaczone
strefy ochrony konserwatorskiej. W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wszystkie te strefy wraz z wymogami konserwatorskimi zostały ujęte, co przyczyni się
to do zachowania walorów kulturowych oraz poprawy ładu przestrzennego w miejscowościach
objętych planami miejscowymi.
Z uwagi na konieczność zachowania walorów kulturowych oraz poprawy ładu przestrzennego na
terenie całej gminy zasadnym byłoby sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miejscowości (całych lub części) dla pozostałych wsi na terenie gminy Zawonia.
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA
TERENU
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenu,
przeanalizować należy obowiązujące dokumenty planistyczne dla obszaru gminy. W trakcie
opracowywania niniejszego studium gmina Zawonia posiada łącznie 61 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Znaczna część gminy Zawonia posiada obowiązujące miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów ewidencyjnych. Należą do nich:
Budczyce, Czeszów, Kałowice, Miłonowice, Niedary, Pęciszów, Zawonia i Złotów. Oprócz tego
obowiązują pojedyncze plany dla wyodrębnionych terenów w granicach obrębu: Cielętniki,
Ludgierzowice, Pstrzejowice i Tarnowiec.
Pozostałe uchwalone dokumenty to liczne zmiany planów i nowe plany zagospodarowania
przestrzennego obejmujące swoimi granicami niewielkie tereny, pojedyncze działki lub obszary kilku
przyległych działek na terenach już pokrytych planem.
Zaznaczyć należy, że ze względu na znaczny obszar pokryty planami, możliwość ewentualnego
ograniczenia terenów inwestycyjnych lub zmiany kierunku zagospodarowania tych terenów w ramach
niniejszego studium będzie niewielka. Wiąże się to między innymi z tym, że wycofanie się z terenów
przeznaczonych w MPZP na cele inwestycyjne skutkowałoby powstaniem potencjalnych roszczeń
odszkodowawczych. Na dzień sporządzania studium w niektórych obrębach z obowiązującymi
planami miejscowymi znajdują się już przewidziane rezerwy terenów inwestycyjnych. Dlatego też
decyzje co do ograniczenia bądź rozszerzenia terenów inwestycyjnych w poszczególnych obszarach są
raczej wyborem pomiędzy dalszym rozszerzeniem tych terenów, a pozostaniem przy terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie w MPZP.

9.1. BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
9.1.1. METODOLOGIA TWORZENIA BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWĘ

Na potrzeby sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z zapisami art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1]
dokonuje się bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans niniejszy stanowi podstawę do
określenia potrzeb i możliwości rozwoju urbanistycznego gminy, a także jest jednym z niezbędnych
elementów analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1], dokonując
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:
1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz
demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie
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na

nową

zabudowę,

wyrażone

ilości

w

użytkowej

powierzchni

zabudowy,

w podziale na funkcje zabudowy;
2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, rozumianą jako możliwość
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy,
w podziale na funkcje zabudowy;
3)

się

szacuje

chłonność

położonych

na

terenie

gminy,

obszarów

przeznaczonych

w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy,
w podziale na funkcje zabudowy;
4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa
w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której
mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę,
o którym mowa w pkt 1:
a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - nie
przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3;
b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - bilans
terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnice tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza
obszarami,

o

których

mowa

w

pkt

2

i

3,

maksymalnie

w

ilości

wynikającej

z uzupełnionego bilansu;
5) określa się:
a)

możliwości

finansowania

przez

gminę

wykonania

sieci

komunikacyjnych

i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy;
b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane
z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym
mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami;
6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają możliwości
finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu dostosowania
zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.
Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę wzięto pod uwagę perspektywę 30 lat oraz możliwość
zwiększenie zapotrzebowania o 30% ze względu na niepewność procesów rozwojowych. Bilans
terenów

przeznaczonych

pod

zabudowę

został

poprzedzony

analizami

środowiskowymi,

ekonomicznymi, społecznymi i demograficznymi. W oparciu o wykonane analizy oraz
uwarunkowania określono kierunki rozwoju przestrzennego gminy, których celem jest przede
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wszystkim stwarzanie możliwości inwestowania z jednoczesnym objęciem ochroną najcenniejszych
wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy.
Mocnymi

stronami

gminy

Zawonia

są

z

pewnością

atrakcyjne

położenie

geograficzne

w pobliżu Wrocławia oraz bliskość rynków Europy Zachodniej.
Wspomniane cenne wartości, które należy chronić to między innymi bogactwo fauny i flory, bogate
zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego, zasoby naturalne oraz mało skażone środowisko
naturalne. Na uwagę zasługuję również bardzo unikatowe ukształtowanie terenu, malowniczy
i urozmaicony krajobraz oraz atrakcyjny mikroklimat.
Wymienione wyżej walory, bliskie sąsiedztwo miasta Wrocław oraz współczesny trend
wyprowadzania się ludności miejskiej na wieś to czynniki mające obecnie bardzo duży wpływ na
rozwój gminy Zawonia. Powyższe wiąże się z dużym zainteresowaniem terenami pod inwestycje,
zwłaszcza mieszkaniowe i usługowe. Zainteresowanie to w rzeczywistości jest dużo większe niż
wskazują na to potrzeby wynikające ze stanu ludności i prognoz demograficznych gminy.
Niemniej jednak jak wykazano w analizie uwarunkowań mieszkaniowych, liczba mieszkań
w gminie Zawonia systematycznie, corocznie wzrasta. Powiększa się również ich powierzchnia
użytkowa. Jest to wynik zmieniających się standardów jakości życia mieszkańców i wzrostu
zamożności społeczeństwa. Mając to na uwadze, w przedstawionym poniżej bilansie przewidziano
wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na osobę z 27m 2 w 2018 roku na 50m2 w 2049 roku.
Przyjęta wartość nawiązuję do standardów osiągniętych w rozwiniętych państwach Europy
Zachodniej. Powyższe wpływa więc na potrzebę zmian w strukturze użytkowania terenów polegającą
przede wszystkim na przyroście terenów zabudowanych w obszarach do tego przystosowanych.
Obecne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowano na
podstawie dokumentu Studium przyjętego Uchwałą Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Zawonia
z dnia 26 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami. W trakcie sporządzania niniejszego Studium
dokonano korekt w zakresie przeznaczenia terenów. Na części wskazanych pod zabudowę terenów
wyznaczonych w Studium z 2009 r., wyłączono spod zabudowy obszary nierozwijające się
i znajdujące się z dala od istniejących struktur. Zabieg ten ma na celu zapobieganie
niekontrolowanemu powstawaniu zabudowy mieszkaniowej z dala od terenów już zainwestowanych.
Powyższe działanie umożliwiło wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje bliżej
istniejącej zabudowy i uzupełnienie zwartych struktur. Ograniczono tereny przeznaczone pod
zabudowę, które są niewystarczająco wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną. Ma to na
celu zapobieganie degradacji ładu przestrzennego i funkcji przestrzeni, a także powstawaniu
chaotycznej i rozproszonej zabudowy, która oznacza wyższe koszty budowy i eksploatacji m.in. dróg,
sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz gazowych. Powstawanie tego typu zabudowy stanowiłoby
poważne ryzyko obciążenia budżetu gminy, która w rezultacie mogłaby mieć trudności
z finansowaniem innych zadań, w tym poprawiających infrastrukturę na terenach już zamieszkałych.
W zamian za to umożliwiono uzupełnienie i intensyfikację istniejącego zagospodarowania oraz
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dodanie nowych terenów, tak, aby bezpośrednio przylegały do granic istniejących, rozwijających się
układów osadniczych.
9.1.2. MAKSYMALNE W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ,
W PODZIALE NA FUNKCJĘ ZABUDOWY

Do określenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę przyjęto następujące
funkcje zabudowy:


Zabudowa mieszkaniowa,



Zabudowa związana z aktywnością gospodarczą.
9.1.2.1.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

Zapotrzebowanie na funkcję mieszkaniową określa się jako zapotrzebowanie na powierzchnie
użytkową zabudowy mieszkaniowej, która może być zrealizowana w formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Do określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową posłużono się współczynnikiem
określającym prognozowaną liczbę ludności w gminie oraz planowaną powierzchnię użytkową na
osobę.
Do określenia liczby ludności w 2048 roku posłużono się liczbą ludności w latach 1998-2018.
W tych latach odnotowano wzrost liczby ludności od 5135 osób w roku 1998 do 5803 osoby w roku
2018.

Wykres 3. Liczba ludności w gminie w latach 1998 - 2018

Liczna ludności w gminie w 2018 roku - LL2018
LL2018 – 5 800
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Biorąc pod uwagę średni wzrost liczby ludności w tych latach określono prognozowaną liczbę
ludności w 2049 roku, która wyniosła 7939 osób. Na potrzeby obliczeń zaokrąglono liczbę do 8 000
osób.
Prognozowana liczba ludności w gminie w perspektywie 30 lat – PLL2049
PLL2049 = 8 000

Wykres 4. Prognozowana liczba ludności w gminie w latach 2019-2049.
Powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę - PUO2018
Postawę obliczeń stanowi przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w 2018 roku, która
wyniosła 27 m2
PUO2018 = 27m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie - PU2018
Na podstawie danych o powierzchni użytkowej mieszkania na osobę w gminie oraz liczby ludności
w

2018

roku

obliczono

powierzchnie

użytkową

całego

zasobu

mieszkaniowego

w gminie w 2018 r., która wyniosła 156 600 m2

PU2018 = PUO2018 * LL2018
PU2018 = 27m2 * 5 800
PU2018 = 156 600m2
gdzie:
PUO2018 – powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w 2018 roku.
LL2018 – liczba ludności w 2018 roku.
Planowany wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na osobę PWPU2018-2049
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Zakładając poprawę standardu mieszkaniowego planuje się wzrost powierzchni użytkowej mieszkania
na osobę z 27m2 w 2018 roku na 50m2 w 2049 roku. Przyjęta wartość nawiązuję do standardów
osiągniętych w rozwiniętych państwach Europy Zachodniej.
PWPU2018-2049 = 50m2-27m2
PWPU2018-2049 = 23 m2
Przyrost powierzchni użytkowej mieszkania dla obecnych mieszkańców gminy– PPU2018
Zakładając wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na osobę o 23m2, obliczono zapotrzebowanie na
nowa zabudowę mieszkaniową dla liczby mieszkańców gminy w 2018 r. [LL2018]
PPU2018 = LL2018 * PWPU2018-2049
PPU2018= 5 800 * 23 m2
PPU2018 = 133400 m2
gdzie:
PWPU2018-2049– planowany wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na osobę
LL2018 – liczba ludności w 2018 roku.
Wzrost liczby ludności w perspektywie 30 lat - WLL
Biorąc pod uwagę prognozowaną liczbę ludności w gminie w perspektywie 30 lat oraz obecną liczbę
ludności obliczono wzrost liczby ludności w ciągu 30 lat.

WLL =PLL2049 - LL2018
WLL = 8 000 – 5 800
WLL = 2200os.

gdzie:
PLL2049 – prognozowana liczba ludności w gminie w perspektywie 30 lat
LL2018 – liczba ludności w 2018 roku.
Planowana powierzchnia użytkowa mieszkania w 2049 r. dla nowych mieszkańców gminy PPU2018-2049
Na podstawie prognozowanego wzrost liczby ludności gminy w perspektywie 30 lat obliczono
zapotrzebowanie na zabudowę dla nowych mieszkańców gminy
PPU2018-20149 = WLL* 50m2
PPU2018-20149 = 110 000 m2
gdzie:
WLL– wzrost liczby ludności w perspektywie 30 lat
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Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyrażone w powierzchni użytkowej PPU2049
Do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową podłużono się danymi:


przyrost powierzchni użytkowej mieszkania dla obecnych mieszkańców gminy– PPU2018,



planowana powierzchnia użytkowa mieszkania w 2049 r. dla nowych mieszkańców gminy PPU2018-2049
PPU2049 =PPU2018+ PPU2018-20149
PPU2049 = 133 400 m2+ 110 000 m2
PPU2049 = 243 400 m2

Ustawodawca dopuścił możliwość zwiększenie zapotrzebowania o 30% ze względu na niepewność
procesów rozwojowych, w związku z czym zwiększono zapotrzebowania na nową zabudowę
mieszkaniową.
PPU2049+ 30%= PPU2049+ 30%
PPU2049+ 30% = 243 400 m2 + 30%
PPU2049+ 30% = 316 420 m2
Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w ha = 31,6420 ha powierzchni użytkowej.
9.1.2.2.

ZABUDOWA ZWIĄZANA Z AKTYWNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Przyjęto założenie że zabudowa związana z aktywnością gospodarczą będzie stanowić 30% zabudowy
mieszkaniowej.
31,64 ha powierzchni użytkowej * 30% = 9,49 ha powierzchni użytkowej związanej
z aktywnością gospodarczą.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą w ha = 9,49 ha
powierzchni użytkowej.
9.1.3. CHŁONNOŚĆ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OBSZARÓW, W PODZIALE NA
FUNKCJĘ ZABUDOWY

Na potrzeby sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z art. 10, ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1],
dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę szacuje się chłonność położonych na
terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę jako możliwość lokalizowania na
tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej.
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Chłonność obszarów w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, jako możliwość lokalizowania na
tych obszarach nowej zabudowy oszacowano na postawie danych o użytkowaniu gruntów,
rzeczywistym zagospodarowaniu terenu (lokalizacji zabudowy), w oparciu o przeznaczenia terenów
w planach miejscowych jak i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
W obu przypadkach chłonność nowych terenów mieszkaniowych na obszarach objętych ustaleniami
planów miejscowych obliczono zgodnie z ustalonymi w tych planach parametrami zabudowy,
natomiast na pozostałych obszarach zgodnie z wskaźnikami urbanistycznymi założonymi w Studium.
Tab. 13. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę

CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W
PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ
pow. użytkowa zabudowy[ha]
Zabudowa mieszkaniowa

17,01

Zabudowa związana
z aktywnością gospodarczą

4,30

Tab. 14. Chłonność obszarów w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ
ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ
pow. użytkowa zabudowy[ha]
Zabudowa mieszkaniowa

13,10

Zabudowa związana
z aktywnością gospodarczą

4,31

Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz obszarów przeznaczonych w planach miejscowych
pod zabudowę wyrażone w powierzchni użytkowej zabudowy.
Tab. 15. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
ZAPOTRZEBOWANIA CHŁONNOŚĆ
NA NOWĄ
ZABUDOWĘ
pow. użytkowa
pow. użytkowa zabudowy
zabudowy
[ha]

BILANS

pow.
użytkowa
zabudowy

[ha]

[m2]
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Zabudowa
mieszkaniowa
Zabudowa
związana
z aktywnością
gospodarczą

ogółem

+30%

obszarów w
pełni
wykształconej
zwartej
strukturze f.-p.

ogółem

ogółem

31,64

obszarów
przez.
w planach
miejscowych
pod
zabudowę
17,01

24,34

13,10

30,11

15 300

9,49

4,30

4,31

8,61

8 800

9.1.4. ANALIZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI
KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE INFRASTRUKTURY
SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Potrzeby inwestycyjne gminy Zawonia w perspektywie 30 lat, wynikające z konieczności realizacji
zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy będą polegać na m.in.:


budowie i rozbudowie obiektów i sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej
i kanalizacyjnej;



budowie i modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych: dróg i ulic, ciągów pieszych,
placów;



budowie lub rozbudowie obiektów związanych z edukacja i opieką nad dziećmi: żłobków,
przedszkoli oraz szkół podstawowych;



tworzeniu i modernizacji terenów zieleni oraz sportowo - rekreacyjnych.

Działania gminy Zawonia związane z nakładami i przychodami finansowymi przedstawione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 wykazują, że kondycja finansowa gminy
pozwala na realizowanie zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rozwoju. Należy
jednak wziąć pod uwagę i przyjąć, że obszary wyznaczone w Studium jako nowe tereny przeznaczone
do zainwestowania, nie spowodują konieczności niezwłocznego zrealizowania zadań własnych gminy
z nimi związanych i gwałtownego zwiększania wydatków. Można założyć, że realizacja Studium
odbywać się będzie etapowo poprzez stopniowe uchwalanie planów miejscowych, które nie
spowoduje dodatkowych, ponadprzeciętnych wydatków w budżecie gminy.
Bilans zakłada realizację założeń w perspektywie 30 lat. W związku z tym założenie dotyczące
finansowania przez gminę sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej zostanie
rozłożone w czasie. Dalszy rozwój osadnictwa przede wszystkim powinien polegać na uzupełnianiu
i intensyfikacji istniejącego zagospodarowania lub na dodawaniu nowych terenów, tak aby
sąsiadowały z istniejącymi układami osadniczymi. Znaczna część wyznaczonych nowych terenów pod
zabudowę przylega już do istniejących dróg lokalnych lub dojazdowych, a więc nie powoduje
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dodatkowych obciążeń z tego tytułu. Jedynie przeznaczenie pod zabudowę nowych terenów,
nieposiadających dróg dojazdowych będzie wiązało się z poniesieniem kosztów przez gminę.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuje się, iż przy obowiązujących kierunkach polityki przestrzennej
nie wynikną dodatkowe wydatki znacząco odbiegające od dotychczasowych zadań określonych
w budżecie. W związku z tym, że prognozowany maksymalny przyrost terenów pod zabudowę sięga
odległego horyzontu czasowego, nie pozwala to szacować konkretnych nakładów finansowych na
wykonanie sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej.
Przewiduje się jednak, iż zainwestowanie wyznaczonych terenów, pozwoli między innymi na wzrost
przychodów związanych z podatkiem od nieruchomości. Wprowadzone funkcje będą generowały
również podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Realizacja przyjętych
w studium kierunków daje również duże możliwości inwestycyjne, pozwalające na osiągnięcie
wymiernych korzyści przez gminę. Powstanie obiektów usługowych, produkcyjnych, czy też
rekreacyjno - sportowych, będzie niosło za sobą powstawanie nowych miejsc pracy oraz przyciągnie
turystów, aktywizując gospodarczo obszar gminy i generując większe dochody własne.
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10.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

Z

ZAGROŻENIA

10.1.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne [3] obszary zagrożone powodzią dzielą się na:
1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q 0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
a. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
(Q 1%),
b. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
(Q 10%).
Obszar gminy Zawonia nie jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, ani też obszarem, na
którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia ekstremalnego. Dla obszaru gminy, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nie
sporządził map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), dla rzek
objętych I cyklem planistycznym. Na analizowanym obszarze w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka
Powodziowego (WORP) nie wyznaczono rzek, które zakwalifikowały się do opracowania map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym. Na obszarze
projektu niniejszego studium nie występują rzeki i cieki wodne, które mogłyby stanowić zagrożenie
powodziowe. Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego,
opublikowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (http://mapy.isok.gov.pl/) wynika, iż dla
omawianego terenu nie występuje zagrożenie powodziowe.

10.2.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW
NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
Na obszarze Gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.

10.3.

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE

Do obiektów mogących wpływać na bezpieczeństwo ludności należą:
• zakłady przemysłowe i inne zlokalizowane na terenach mieszkaniowych,
• wysypiska odpadów przemysłowych,
• wysypiska odpadów komunalnych,
• oczyszczalnie ścieków,
• urządzenia energetyki i gazownictwa.
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11.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

Z

POTRZEB

W celu określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy została przeprowadzona analiza SWOT.
Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 16. Analiza SWOT.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- atrakcyjne położenie geograficzne w pobliżu
Wrocławia;
- bliskość rynków Europy Zachodniej poprzez
transgraniczne położenie Dolnego Śląska;
- unikatowa budowa geologiczna i ukształtowanie
terenu, malowniczy i urozmaicony krajobraz
(szczególnie Wzgórza Trzebnickie);
- rozwinięte sadownictwo i ogrodnictwo oraz dobra
jakość plonów;
- bogactwo fauny i flory, bogate zasoby naturalne;
- brak uciążliwego przemysłu;
- nieskażone środowisko naturalne;
- atrakcyjny mikroklimat i możliwość korzystania
z aktywnego wypoczynku przez 4 pory roku;
- dostępność terenów pod inwestycje;
- dobrze rozwinięta infrastruktura szkolno –
sportowa;
- walory rekreacyjno - wypoczynkowe;
- bogate zasoby dziedzictwa historycznego
i kulturowego - obiekty architektury: pałace, kościoły,
dwory;
- przebieg szlaków turystycznych.

- niewystarczające wyposażenie w urządzenia sieci
infrastruktury technicznej;
- brak skanalizowania obszaru całej gminy;
- zły stan nawierzchni części dróg gminnych
i powiatowych;
- zły stan techniczny części obiektów zabytkowych;
- mała ilość gruntów gminnych położonych
w obrębie terenów zainwestowanych lub na terenach
przyległych, które można by przeznaczyć dla celów
realizacji inwestycji publicznych;
słabo
wykorzystane
zasoby
środowiska
przyrodniczego;
- niski poziom zagospodarowania obszarów
chronionych;
- niezadawalający stan zabytkowych parków
popałacowych;
słabo
rozwinięta
baza
gastronomiczna
i noclegowa;
- słabe uposażenie w infrastrukturę i obiekty małej
architektury szlaków turystycznych i rowerowych –
brak ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, ławek,
śmietników, oświetlania na trasie szlaków;
- zbyt małe wykorzystanie możliwości turystycznych
gminy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- rozwój terenów aktywności gospodarczej;
- trend wyprowadzania się ludności miejskiej na wieś;
- rozwój terenów rekreacyjno - sportowych;
- rozwój infrastruktury turystycznej;
- rozwój ścieżek rowerowych i pieszych;
- rozwój i poprawa jakości infrastruktury technicznej;
- rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej;
- poprawa jakości przestrzeni publicznych;
- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
lokalnej mającej na celu utworzenie nowych
podmiotów gospodarczych;
- rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym
i agroturystyką – możliwość rozwoju rolnictwa w tym
kierunku;

- wysokie koszty budowy infrastruktury
technicznej i drogowej;
- brak inwestorów na terenach aktywności
gospodarczej;
- degradacja wód powierzchniowych i podziemnych
w związku z brakiem kompleksowej gospodarki
wodno - ściekowej;
- zacieranie się wartości historycznych i kulturowych
w
skutek
nieumiejętnych
i
bezmyślnych
modernizacji
obiektów
zabytkowych
i historycznych;
- powszechny wandalizm - niszczenie wyposażenia
obiektów
rekreacyjnych,
sportowych
i turystycznych;
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- rosnące zainteresowanie turystyką wiejską,
turystyką aktywną oraz poznawczą;
- tworzenie warunków do rozwoju turystyki
weekendowej i dłuższej;
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
poprzez modernizację dróg powiatowych i gminnych
oraz pełna segregacja ruchu pieszo-rowerowego od
ruchu kołowego;
rewitalizacja
obiektów
architektonicznych
o wysokich walorach historycznych i kulturowych;
- zwiększenie stanu posiadania gruntów gminnych
poprzez wyznaczenie w Studium obszarów
przeznaczonych pod funkcje usług publicznych na
gruntach należących do Skarbu Państwa;
- zewnętrzne źródła dofinansowania – możliwość
pozyskania środków finansowych na nowe inwestycje
drogowe i infrastrukturalne;
- partnerstwo publiczno – prywatne - szansa na
współprace pomiędzy władzami samorządu lokalnego
a podmiotami prywatnymi w realizacji nowych
inwestycji.

- mocna konkurencja sąsiednich regionów i miast
pod względem walorów turystycznych;
- słabe tempo rozwoju gospodarczego regionu;
- zaniechanie tradycyjnych działalności rolniczych
w wielu gospodarstwach;
- rosnące zanieczyszczenie środowiska;
- dewastacja środowiska naturalnego;
- słaba ochrona dziedzictwa kulturowego,
ograniczone nakłady finansowe na renowację
obiektów historycznych.
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12.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO
GRUNTÓW
W strukturze władania gruntami w gminie Zawonia przeważa sektor publiczny. Należy do niego ok.
6308 ha gruntów i stanowi to prawie 54% wszystkich gruntów. Do sektora prywatnego należy ok.
5422 ha gruntów, dając wskaźnik 46% całości gruntów. W poszczególnych obrębach udział obu
sektorów w powierzchni jest mocno zróżnicowany. Zdecydowanie najwięcej (ponad 70%) gruntów
należy do sektora publicznego w Grochowej (tutaj prawie wszystkie), Budczycach, Pęciszowie,
Rzędziszowicach i Miłonowicach. Poza tym, przewaga sektora publicznego zaznacza się jeszcze
w Tarnowcu, Czeszowie, Niedarach i Pomianowicach. Największym udziałowcem tego sektora jest
Państwowe Gospodarstwo Leśne (38,1%), którego grunty leśne największą powierzchnię zajmują
w Grochowej, Budczycach i Pęciszowie.
Na drugim miejscu znajduje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (13,3%), którego
grunty znajdują się w obrębach, gdzie dawniej znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Największe udziały w powierzchni ma w Miłonowicach (67,8%) i Rzędziszowicach (66,7%).
Na pozostałe 4,1%, przypadają grunty komunalne oraz należące do Skarbu Państwa, będące
w zarządzie innych jednostek administracyjnych.
Własność sektora prywatnego przeważa w następujących obrębach: Prawocice, Głuchów Dolny,
Kałowice, Pstrzejowice, Czachowo, Zawonia, Sędzice, Ludgierzowice, Skotniki, Cielętniki i Radłów.
Głównym podmiotem w tym sektorze są indywidualne gospodarstwa rolne z powierzchnią 3929 ha
(33,4% wszystkich gruntów). Znacznie mniejszy udział mają właściciele nieruchomości o powierzchni
do 1 ha – tylko 4,5% (511 ha).
Najmniej gruntów prywatnych znajduje się w obrębach z dominacją lasów – Grochowa, Budczyce,
Pęciszów i w obrębach z gruntami po PGR-ach – Rzędziszowice, Miłonowice.
Tylko w dwóch wsiach oba sektory własności pozostają we względnej równowadze. Są to obręby:
Złotów i Sucha Wielka, gdzie udział własności prywatnej i publicznej występuje w przedziale od 45
do 55% wszystkich gruntów.
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13.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH
Na terenie objętym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawonia, w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014
r. poz. 2448 ujęte są zadania:
•

o znaczeniu wojewódzkim:

-

„Likwidacja

obszarów

wykluczenia

informacyjnego

i

budowa

dolnośląskiej

sieci

szkieletowej"
Dodatkowo na terenie objętym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego występuje projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Twardogóra Wierzchowice (instytucja odpowiedzialna: Tauron Dystrybucja S.A.).

14.
UWARUNKOWANIA
TERENÓW ZAMKNIĘTYCH

WYNIKAJĄCE

Z

WYSTĘPOWANIA

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [4] tereny zamknięte – to
tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
Na obszarze gminy nie występują tereny zamknięte.
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15.

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

[1] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021, poz. 741)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.
1233).
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624)
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052)
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW
W oparciu o wykonane analizy z zakresu uwarunkowań określono kierunki rozwoju przestrzennego
gminy, których celem jest przede wszystkim stwarzanie możliwości inwestowania, z jednoczesnym
objęciem ochroną najcenniejszych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy.
Na kierunki rozwoju przestrzennego gminy Zawonia w dużej mierze wpływa bliskie sąsiedztwo
miasta Wrocław oraz współczesny trend wyprowadzania się ludności miejskiej na wieś. Powyższe
wiąże się z dużym zainteresowaniem terenami pod inwestycje, zwłaszcza mieszkaniowe, usługowe
i rekreacyjne. Zainteresowanie to w rzeczywistości jest dużo większe niż wskazują na to potrzeby
wynikające ze stanu ludności i prognoz demograficznych gminy.
Główny kierunek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów uzależniony jest w dużej mierze
od zmian na rynku pracy (duży odpływ ludności od pracy w rolnictwie), jak również wspomnianego
napływu ludności na teren gminy z zewnątrz. Przewiduje się więc zmiany w strukturze użytkowania
terenów polegające przede wszystkim na przyroście terenów zabudowanych, a co za tym idzie spadku
powierzchni użytków rolnych, głównie gruntów ornych w wyniku postępującego procesu urbanizacji
gminy.
Jak wykazano w części uwarunkowań do niniejszego Studium, gmina Zawonia dysponuje dużym
potencjałem. Atrakcyjne walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz położenie gminy z dala od
zainwestowania przemysłowego i głównych szlaków komunikacyjnych stanowią dobre warunki dla
rozwoju usług w zakresie turystyki i rekreacji.
Podstawową zasadą dla kierunków zmian struktury funkcjonalnej jest równoważenie funkcji na całym
obszarze gminy i tworzenie wielofunkcyjnych struktur przestrzennych. W niniejszym Studium
wprowadza się ogólne obszary przeznaczeń. Obszary przeznaczone pod zabudowę w dużej mierze
stanowią tereny zainwestowane wsi oraz tereny bezpośrednio przyległe do terenów zainwestowanych,
przeznaczone pod nową zabudowę w ramach których możliwe będą przekształcenia strukturalne.
Obszary takie z jednej strony umożliwiają na etapie planów miejscowych wprowadzenie zmian
sposobu użytkowania z rolniczego na mieszkaniowy i usługowy z jednoczesnym umożliwieniem
prowadzenia działalności rolniczej dla osób, które za podstawowe źródło dochodu uznają pracę
w rolnictwie.
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1.1. POLITYKA PLANOWANIA ROZWOJU STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
Na terenie gminy w obrębie wsi Sucha Wielka wyznaczono duży, zwarty kompleks publicznie
dostępnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego, zapewniającego mieszkańcom możliwość
wspólnego spędzania czasu wolnego w otwartej przestrzeni, a przy tym sprzyjającego nawiązywaniu
i pogłębianiu relacji oraz kontaktów społecznych. Zwarty kompleks publicznie dostępnego terenu
rekreacyjno – wypoczynkowych stanowi wyodrębnioną przestrzennie jednostkę funkcjonalną.
Ponadto ustala się przedstawione poniżej wytyczne w zakresie planowania rozwoju struktur
przestrzennych podczas sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Należy dążyć do:


Przeznaczania pod rozwój zabudowy w jednostkach osadniczych w pierwszej kolejności
terenów niezabudowanych zlokalizowanych pomiędzy istniejącą zabudową w granicach
jednostki osadniczej, a w przypadku braku takich terenów – terenów położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, lecz w odległości nie większej niż 100 m od granic
obszarów jednostki osadniczej o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej;



Uwzględnienia lokalnych warunków nasłoneczniania terenu przy ustalaniu wytycznych dla
kształtowania terenów mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii
solarnej do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji
cieplnej poprzez określenie zasad:







kształtowania układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania
zabudowy,
kształtowania wysokości zabudowy na terenach sąsiednich,
dopasowania rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków,
nasycania terenów zabudowy zielenią – w szczególności wysoką,
ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni,
cechujących się wysokim poziomem akumulacji cieplnej,
defragmentacji dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni elementami
wprowadzającymi zacienienie;

 Ustalania wytycznych kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego
wyposażenia uwzględniające warunki przewietrzania terenów poprzez określenie zasad:
 kształtowania układu przestrzennego zabudowy i zagospodarowania terenu
zapewniających odpowiednie warunki przewietrzania na terenach zabudowanych
i przeznaczanych pod zabudowę,
 uwzględniania systemu terenów zieleni jako elementu wpływającego na warunki
przewietrzania,
 określania udziału terenów biologicznie czynnych oraz zieleni wysokiej, w tym na
terenach komunikacyjnych,
 wprowadzania szpalerów lub alei drzew w obszarach dróg lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie;
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2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ
UŻYTKOWANIA
TERENÓW,
W
TYM
TERENY
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ ORAZ TERENY WYŁĄCZONE
SPOD ZABUDOWY
2.1. KATEGORIE PRZEZNACZEŃ
W Studium ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu, które obejmują wyszczególnione
typy przeznaczeń:
LP.

TYPY PRZEZNACZEŃ

KATEGORIE
PRZEZNACZENIA
TERENU

1.

Zabudowa
mieszkaniowa

2.

Usługi publiczne

3.

Usługi komercyjne

4.

Usługi sportu





































zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zabudowa zagrodowa (w tym agroturystyka)
zabudowa rekreacji indywidualnej
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
nauka i oświata
opieka nad dziećmi
kultura i sztuka
usługi zdrowia
obiekty sakralne
bezpieczeństwo publiczne
administracja
obiekty naukowe i badawcze
place targowe
opieka i pomoc społeczna
lecznictwo i opieka nad zwierzętami
rozrywka
turystyka
gospodarka komunalna
pozostałe usługi związane z obsługą mieszkańców
handel
gastronomia
rozrywka
turystyka
biura
pracownie i warsztaty
usługi zdrowia i urody
usługi finansów
obsługa pojazdów
obiekty hotelowe
pola namiotowe i kempingowe
magazyny i składy
mieszkania towarzyszące
pozostałe usługi związane z obsługą firm i klienta
obiekty sportowe
obiekty rekreacyjne
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i rekreacji

5.

Drobna wytwórczość

6.

Przemysł

7.

Eksploatacja
surowców

8.

Rolnictwo

9.

Produkcja
w gospodarstwach
rolnych

10. Zieleń naturalna

11. Gospodarka leśna
12. Zieleń urządzona

13. Cmentarze

14. Wody



















ogrody zoologiczne i botaniczne
terenowe urządzenia sportu i rekreacji
szatnie i zaplecza sanitarne
wypożyczalnie sprzętu sportowego
zaplecza techniczne i administracyjne
rzemiosło
chałupnictwo
przetwórstwo rolno – spożywcze
przetwórstwo ogrodnicze
produkcja
składy i magazyny
handel
bazy budowlane i sprzętowe
bazy logistyczne i transportowe
mieszkania towarzyszące
eksploatacja i poszukiwanie surowców naturalnych
eksploatacja, poszukiwanie i przechowywanie gazu


















uprawy polowe
sady
pastwiska
łąki
chów i hodowla
zadrzewienia i zakrzewienia
obiekty i urządzenia produkcji rolnej
obiekty i urządzenia do chowu i hodowli
obiekty i urządzenia produkcji ogrodniczej
obiekty i urządzenia służące gospodarce leśnej i rybackiej
zabudowa zagrodowa (w tym agroturystyka)
lasy
zadrzewienia
zakrzewienia
zieleń chroniona
obiekty gospodarki leśnej i obsługi leśnictwa















parki pałacowo - folwarczne
parki dworsko - folwarczne
założenia ogrodowe
ogródki działkowe
parki wiejskie
skwery
zieleńce
tereny cmentarne
obiekty sakralne
kolumbaria
kaplice pogrzebowe
obiekty obsługi cmentarza (w tym obiekty usługowe)
wody powierzchniowe śródlądowe
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powierzchniowe

15. Infrastruktura





















16. Infrastruktura
specjalna








urządzenia wodne
kładki
mosty
urządzenia melioracji wodnej
urządzenia służące ochronie przed powodzią
urządzenia służące ochronie przed suszą
zbiorniki retencyjne
drogi publiczne
drogi wodne
drogi wewnętrzne
place
ciągi piesze
ciągi pieszo-rowerowe
przystanki transportu publicznego
obiekty do parkowania pojazdów
urządzenia, sieci i obiekty, służące do przesyłania płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej, a także inne obiekty
i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów
i urządzeń
urządzenia, sieci i obiekty służące do zaopatrzenia ludności
w wodę
urządzenia, sieci i obiekty służące do przesyłania,
oczyszczania, odprowadzania ścieków oraz prowadzenia
gospodarki osadowej
łączność
oczyszczalnie ścieków
punkty selektywnej zbiórki odpadów
ujęcia i stacje uzdatniania wody
farmy fotowoltaiczne
gazowe stacje redukcyjno - pomiarowe

2.2. OBSZARY PRZEZNACZEŃ
Wyznacza się obszary przeznaczeń przedstawione na rysunku Studium, na których dopuszczone są
przestawione w poniższych tabelach kategorie przeznaczenia terenu.
Ustala się, że:
- na obszarach dotychczasowo zagospodarowanych niezgodnie z przeznaczeniami dopuszczonymi
w danym obszarze przeznaczeń opisanym w tabeli poniżej dopuszcza się dodatkowo takie kategorie
przeznaczeń, które odpowiadają temu zagospodarowaniu;
- na obszarach, na których w planach miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie Studium,
określone są przeznaczenia niezgodne z dopuszczonymi w danym obszarze przeznaczeń dopuszcza się
dodatkowo takie kategorie przeznaczeń;
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- na obszarach dotychczasowo zagospodarowanych oraz na których w planach miejscowych
obowiązujących w dniu wejścia w życie Studium, określone są parametry niezgodne z dopuszczonymi
w danym obszarze przeznaczeń dopuszcza się dodatkowo takie parametry.
2.2.1.

Tereny przeznaczone pod zabudowę

Tereny przeznaczone pod zabudowę stanowią tereny inwestycyjne gminy Zawonia, których kierunek
przeznaczenia uwzględnia potrzeby rozwojowe gminy, w tym również potrzeby mieszkańców.
Stanowią je tereny już zainwestowane (w tym tereny, dla których przewiduje się przekształcenia
funkcjonalno-przestrzenne) oraz potencjalne rezerwy terenów budowlanych.
Do terenów przeznaczonych pod zabudowę zakwalifikowano w Studium następujące obszary
przeznaczeń:
OBSZARY O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

M


Zabudowa mieszkaniowa



Usługi publiczne



Usługi komercyjne



Usługi sportu i rekreacji



Drobna wytwórczość



Zieleń naturalna



Zieleń urządzona



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

20%

60%
12 m

OBSZARY O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI USŁUGOWEJ
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

U


Usługi komercyjne



Usługi publiczne



Usługi sportu i rekreacji



Drobna wytwórczość



Zieleń naturalna



Zieleń urządzona



Wody powierzchniowe
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Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

Infrastruktura

20%

80%
12 m

OBSZARY USŁUG PUBLICZNYCH
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

UP


Usługi publiczne



Usługi komercyjne



Usługi sportu i rekreacji



Zieleń naturalna



Zieleń urządzona



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

20%

80%
15 m

OBSZARY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWO-SPORTOWE
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

US


Usługi sportu i rekreacji



Usługi publiczne



Usługi komercyjne



Zieleń naturalna



Zieleń urządzona



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

20%

60%
12 m
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OBSZARY O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

PU

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy
Maksymalna wysokość
urządzeń technologicznych



Przemysł



Drobna wytwórczość



Usługi komercyjne



Usługi publiczne



Usługi sportu i rekreacji



Produkcja w gospodarstwach rolnych



Zieleń naturalna



Zieleń urządzona



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

10%

80%
12 m
25 m

OBSZARY OBSŁUGI ROLNICTWA
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

RU

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy
Maksymalna wysokość
urządzeń technologicznych



Produkcja w gospodarstwach rolnych



Rolnictwo



Zieleń naturalna



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

20%

60%
12 m
25 m

OBSZARY OBSŁUGI ROLNICTWA I USŁUG
Symbol jednostki
funkcjonalnej

RU/U
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Kategorie przeznaczenia
terenu

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy
Maksymalna wysokość
urządzeń technologicznych

2.2.2.



Produkcja w gospodarstwach rolnych



Drobna wytwórczość



Usługi komercyjne



Usługi sportu i rekreacji



Rolnictwo



Zieleń naturalna



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

20%

60%
12 m
25 m

Tereny z ograniczeniami dla zabudowy

Tereny z ograniczeniami dla zabudowy to tereny, na których dopuszczona jest zabudowa, ale
o ograniczonej intensywności i o charakterze czy funkcji odpowiedniej do szczególnej specyfiki
terenu. Do terenów z ograniczeniami dla zabudowy zakwalifikowano w Studium następujące obszary
przeznaczeń:
OBSZARY ZIELENI URZĄDZONEJ
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

ZP


Zieleń urządzona



Usługi sportu i rekreacji



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

60%

20%
5m

OBSZARY ZABYTKOWYCH PARKÓW
Symbol jednostki
ZPz
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
 Zieleń urządzona
terenu
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Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy



Usługi sportu i rekreacji



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

60%

20%
7m

OBSZARY CMENTARZY
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy
Strefy od cmentarzy

ZC


Cmentarze



Zieleń urządzona



Infrastruktura

5%
9m
Wyznacza się strefy od cmentarzy w których obowiązują ograniczenia
w lokalizacji zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

OBSZARY SPECJALNE
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

OS

Minimalny udział
powierzchni biologicznie
czynnej
Maksymalna powierzchnia
zabudowy
Maksymalna wysokość
zabudowy

20%



Infrastruktura specjalna



Infrastruktura

60%
12 m

OBSZARY LASÓW I ZALESIEŃ
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

ZL


Zieleń naturalna



Rolnictwo



Wody powierzchniowe



Infrastruktura



Gospodarka leśna
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Maksymalna wysokość
zabudowy

9m

OBSZARY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

W

Maksymalna wysokość
zabudowy



Wody powierzchniowe



Infrastruktura



Zieleń naturalna



Rolnictwo

6m

OBSZARY EKSPLOATACJI SUROWCÓW
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

Maksymalna wysokość
zabudowy
Maksymalna wysokość
urządzeń technologicznych

PE


Eksploatacja surowców



Zieleń naturalna



Rolnictwo



Wody powierzchniowe



Infrastruktura

12 m
25 m

2.2.3.Tereny wyłączone spod zabudowy

Celem wskazania terenów wyłączonych spod zabudowy jest przede wszystkim powstrzymanie
ekspansji procesów urbanizacji na tereny do tego nieprzygotowane infrastrukturalnie, ale także
ochrona przed zabudową istniejącego potencjału przyrodniczego.
Do terenów wyłączonych spod zabudowy zakwalifikowano w Studium następujące obszary
przeznaczeń:
OBSZARY ROLNICZE
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

R


Rolnictwo



Wody powierzchniowe



Infrastruktura



Zieleń naturalna
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OBSZARY CMENTARZY ZAMKNIĘTYCH
Symbol jednostki
funkcjonalnej
Kategorie przeznaczenia
terenu

ZCz


Zieleń urządzona



Infrastruktura

2.3. OGÓLNE WYTYCZNE DO STOSOWANIA W MIEJSCOWYCH PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Ustala się następujące wytyczne w zakresie sporządzania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:


granice poszczególnych obszarów przeznaczeń powinny być traktowane jako przybliżone
i

mogą

podlegać

pewnym

korektom

i

uściśleniu

w

planach

miejscowych

w oparciu o aktualne granice władania, zainwestowania lub naturalne granice terenówmaksymalnie o 30 m;


przebieg dróg oznaczonych na rysunku Studium powinien być traktowany jako przybliżony
i może podlegać pewnym korektom i uściśleniu w planach miejscowych wynikających
z warunków technicznych;



dopuszcza się wprowadzenie nieoznaczonych na rysunku Studium dróg i ulic publicznych
oraz dróg wewnętrznych w granicach wszystkich obszarów przeznaczeń;



w ramach określonych kategorii przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację obiektów
i urządzeń umożliwiających prawidłowe korzystanie z przeznaczenia, w szczególności
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów i dojść, miejsc do parkowania,
zieleni oraz obiektów małej architektury.

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK
3.1. OGÓLNE KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW
3.1.1.

Polityka ochrony powietrza

Należy dążyć do poprawy stanu powietrza atmosferycznego poprzez:


ograniczenie uciążliwość źródeł zanieczyszczeń, głównie terenów przemysłowych, dzięki
stosowaniu ekologicznych technologii;



zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji;



zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (m. in. rozwój sieci gazowej);



zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez termomodernizację budynków;
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zmniejszenie spalin samochodowych, dzięki modernizacji systemu komunikacyjnego oraz
wprowadzenie zieleni izolacyjnej;



ograniczenie lokalizacji nowych obiektów uciążliwych, emitujących zanieczyszczenia.
3.1.2.Polityka ochrony klimatu akustycznego

Należy dążyć do zmniejszenie emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, poprzez:


modernizację systemu komunikacyjnego – poprawę stanu technicznego nawierzchni;



wprowadzanie zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz wokół
stref generujących hałas;



stosowanie określonych przez zarządców linii elektroenergetycznych zasad ochrony
i wyznaczania stref ochronnych w planach miejscowych wzdłuż tych linii.
3.1.3.Polityka ochrony wód i gleb

Należy dążyć do ochrony wód i gleb, poprzez:


zmniejszenie wycieków ścieków do wód i gleb;



budowę systemu kanalizacji sanitarnej, w tym w uzasadnionych przypadkach indywidualnych
oczyszczalni ścieków;



wykorzystanie zbiorników wodnych, cieków do celów rekreacyjnych i sportowych;



ochronę ujęć wód;



podczyszczanie wód opadowych, zwłaszcza z terenów komunikacji i przemysłowych przed
odprowadzeniem ich do odbiornika, gruntu;



zatrzymanie wód opadowych poprzez retencję;



zachowanie w stanie naturalnym terenów zależnych od wód i innych ekosystemów
utrzymujących wysoką zdolność retencyjną;



wprowadzenie zieleni wzdłuż koryt cieków wodnych;



ograniczenie stosowania uciążliwych nawozów i środków ochrony roślin;



rekultywacje gruntów zdegradowanych.
3.1.4.

Polityka kształtowania zieleni dla terenów rekreacyjnych

Należy dążyć do:


zagospodarowania nowych terenów rekreacyjnych, wprowadzenie form zieleni przy
zachowaniu ekosystemów leśnych, wodnych i innych cennych przyrodniczo;



podniesienia standardu bądź kreowania nowych terenów zieleni ogólnodostępnej;



tworzenia ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych oraz tras pieczo-rowerowych;



przeznaczania na cele rekreacyjne lub zagospodarowanie zielenią obszarów po wyrobiskach
złóż kopalin oraz po rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów.
3.1.5.

Polityka ochrony zieleni wiejskiej

Należy dążyć do zachowania zieleni wiejskiej, poprzez:
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zachowanie przyulicznej zieleni wiejskiej;



zachowanie dużych obszarów przyrodniczo cennych takich jak zespoły łąk i pastwisk oraz
obszarów podmokłych – ograniczenie rozdzielania ich inwestycjami liniowymi lub dużymi
terenami zabudowy, które mogłyby stanowić istotną barierę przestrzenną;



uzupełnienie i wprowadzenie szpalerów i alei drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych;



powiązanie kompleksów zieleni wiejskiej z terenami zabudowy mieszkaniowej i obszarami
sportu i rekreacji.
3.1.6.

Polityka ochrony złóż kopalin

Należy dążyć do:


racjonalnego gospodarowania zasobami oraz kompleksowego ich wykorzystywania;



prowadzenia eksploatacji kopalin zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
koncesji, bez naruszania wartości przyrodniczych obszaru gminy;



niepowodowania przekształceń naruszających równowagę w środowisku oraz uciążliwości na
terenach mieszkaniowych;



realizowania obowiązku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

3.2. KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY USTAWOWYCH FORM OCHRONY
PRZYRODY I KARJOBRAZU
Na terenie gminy Zawonia znajdują się następujące obszary oraz obiekty objęte formami ochrony
przyrody:


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skoroszowskie Łąki”;



pomnik przyrody „Dąb Grochowski”;



użytek ekologiczny „Polana Grochowska” na terenie wsi Grochowa;



ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
3.2.1.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skoroszowskie Łąki”

W stosunku do obszaru Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 obowiązują ustalenia,
wynikające z przepisów odrębnych, których celem jest ochrona siedlisk przyrodniczych.
3.2.2.

Pomnik przyrody

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [1] ustanowienie pomnika przyrody
następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy określa nazwę pomnika, jego
położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego
czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu.
Na terenie gminy Zawonia pomnikiem przyrody ustanowiono, na mocy Uchwały Nr V/46/2007 Rady
Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r., dąb szypułkowy (Quercus robur), zlokalizowany na działce
nr 69/122 w miejscowości Grochowa.
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W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody „Dąb Grochowski” ustanowiono następujące
zakazy:


niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;



uszkadzania i zanieczyszczania gleby;



dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej;



wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;



zmiany sposobu użytkowania ziemi;



wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;



umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych
z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną
i łowiecką;



zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;



umieszczania tablic reklamowych.

3.2.3.

Użytek ekologiczny

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [1] ustanowienie użytku
ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy określa nazwę obszaru,
jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące
jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obszaru lub jego części.
W granicach obszaru opracowania zlokalizowany jest użytek ekologiczny „Polana Grochowska”,
ustanowiony na mocy Uchwały Nr V/47/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru „Polana Grochowska” na terenie wsi Grochowa.
W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego „Polana Grochowska” ustanowiono następujące
zakazy:


niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;



uszkadzania i zanieczyszczania gleby;



dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;



likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;



wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;



zmiany sposobu użytkowania ziemi;



wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
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umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych
z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną
i łowiecką;



zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;



umieszczania tablic reklamowych.
3.2.4.Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Stanowiska gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych, wymienione w rozdziale 3,
podrozdziałach 3.5 i 3.6 części Uwarunkowań niniejszego Studium, ustalone na podstawie przepisów
odrębnych, których występowanie stwierdzono na obszarze gminy, podlegają ochronie przewidzianej
w obowiązujących przepisach.
3.2.5. Korytarz ekologiczny

W części graficznej Studium naniesiony został korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym –
lądowy korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym i lądowy korytarz ekologiczny
o znaczeniu krajowym.
Należy dążyć do:


zachowania ciągłości wskazanego korytarza ekologicznego.

Zaleca się:


zachowanie szerokość korytarza ekologicznego lądowego międzynarodowego, która powinna
wynosić co najmniej 300 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości korytarza
pomiędzy 1000 m a 5000 m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami
zurbanizowanymi,



zachowanie szerokość korytarza ekologicznego lądowego krajowego, która powinna wynosić
co najmniej 200 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości korytarza pomiędzy 300 m
a 1000 m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi.

3.3. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ
UŻTKOWANIA TERENÓW JEDNOSTEK ZIELONEJ INFRASTRUKTURY (ZI)
W części graficznej Studium wyznaczono granice jednostek Zielonej Infrastruktury:
Dla terenów jednostek zielonej infrastruktury ZI.1 należy dążyć do:


utrzymania zieleni wysokiej we wszystkich formach oraz na wszystkich terenach
użytkowanych jako: użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych, grunty leśne, tereny rekreacyjnowypoczynkowe, parki, zieleńce i tereny zieleni
osiedlowej, cmentarze oraz lasy gminne, z dopuszczeniem jej usunięcia jedynie na ważne
cele publiczne z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,



zachowania, uzupełnienia oraz wprowadzenia nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż cieków
naturalnych oraz dróg publicznych,
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zachowania i wprowadzenia nowych zadrzewień wzdłuż miedz.

Dla terenów jednostek zielonej infrastruktury ZI.2 należy dążyć do:


ograniczenia rozpraszania zabudowy poprzez jej lokalizację w formie uzupełnień
pomiędzy istniejącą zabudową oraz w odległości do 100 m od istniejącej zabudowy,



zachowania użytkowania rolniczego na terenach dużych zwartych kompleksów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej o powierzchni powyżej 5 ha.

3.4. KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Ochronę krajobrazu kulturowego na terenie gminy Zawonia uwzględniono przy określaniu struktury
obszarów przeznaczonych pod zabudowę, oraz wybranych parametrów i wskaźników zabudowy,
kierując się m.in. zasadą koncentracji zabudowy oraz dążąc do uporządkowania zastanej struktury
przestrzennej.

Ustalenia

podejmowane

w

ramach

sporządzanych

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, powinny kontynuować założenia ochrony krajobrazu kulturowego.
Będzie to miało znaczenie szczególnie w przypadku historycznych obszarów ruralistycznych wsi
z dominującą jednolitą zabudową, gdzie ustalenia planów powinny wprowadzać nawiązujące do
istniejącej zabudowy parametry, w szczególności:


geometrie dachów



wysokość budynków,



powierzchnie zabudowy,



linie zabudowy.

W przypadku obszarów o niejednolitej zabudowie oraz obszarów przewidzianych pod zainwestowanie
(nieobjętych strefami ochrony konserwatorskiej), bez wykształconego wyraźnego charakteru, należy
ograniczyć się do ustalenia parametrów dotyczących gabarytów obiektów, bez wprowadzania
ograniczeń w zakresie geometrii budynków i nawiązywania do architektury historycznej.

3.5. KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY UZDROWISK
Gmina Zawonia nie znajduje się w zasięgu stref uzdrowiskowych.

4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
4.1. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
4.1.1.

Strefa „A” ochrony konserwatorskiej.

Strefę „A” oznaczono na rysunku symbolem:

W strefie „A” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
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należy zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic i miedzuchów,
placów, historycznych zbiorników wodnych, przebieg: linii zabudowy, kompozycję wnętrz
urbanistycznych, kompozycję historycznej zieleni,) oraz poszczególne elementy tego układu
(tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, historyczne obiekty techniczne,
zabudowę i zieleń);



należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego, poszczególne obiekty
o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu, a funkcje uciążliwe
i degradujące wyeliminować;



należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;



należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
sytuacji, skali, bryły i jej formy architektonicznej (podziałów architektonicznych, proporcji
powierzchni murów i otworów, opracowania elewacji, kolorystki, stolarki okien i drzwi) oraz
nawiązać formami współczesnymi i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji
architektonicznej;



nowopowstająca zabudowa winna rygorystycznie powtarzać przebieg pierwotnej linii
zabudowy oraz winna być kształtowana w oparciu o dostępne materiały ikonograficzne,
w nawiązaniu do zachowanej historycznej zabudowy, oraz o wyniki badań archeologicznoarchitektoniczne;



nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;



należy stosować materiały występujące w lokalnym budownictwie historycznym;



kolorystyka obiektów winna respektować oryginalne rozwiązania kolorystyczne (np. ustalone
badaniami stratygraficznymi) ponadto uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak
i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi (np. biel, rozbielone
beże, piaski);



należy dostosować współczesną funkcję do wartości zabytkowych zespołów budowlanych
i jego poszczególnych obiektów, eliminując uciążliwe funkcje - dotyczy to również
wartościowych kompozycji parkowych, nasadzeń przydrożnych, planowanych osadzeń
cieków i zbiorników wodnych o wartościach historycznych;



należy likwidować obiekty tymczasowe, w przypadku inwestycji nowych należy preferować
te z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania
terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz
pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;



należy uporządkować wnętrza zabudowy zabytkowych zespołów budowlanych;



puste place powstałe po wyburzeniu obiektów powinny uzyskać zagospodarowanie
odtworzeniowe bądź jako zieleńce wewnątrz blokowe, wg. indywidualnych projektów;



preferowana jest zieleń niska i pnąca;



wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;
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wszelkie zamierzenia i działania (w tym wszelkie zmiany form własności, funkcji,
przebudowy, rozbudowy i remontów, zagospodarowania terenu) na obszarze strefy „A”
należy konsultować i uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Dla zespołów kościelnych, niezależnie od powyższych uwarunkowań, jako nadrzędne obowiązują
ustalenia:


zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych;



obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami
wynikającymi z działalności inwestycyjnej;



dla założeń sakralnych obowiązuje wymóg utrzymania dotychczasowego zagospodarowania
terenu, rewaloryzacji elementów historycznego układu, ogrodzeń, bram, obiektów sztuki
sepulkralnej i zieleni;



nowe inwestycje dopuszczalne wyłącznie jako uzupełnienie już istniejącej formy
zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych
relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem założenia;



obowiązuje zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej bez uzgodnienia z właściwym
wojewódzkim konserwatorem zabytków - wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne
należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich i uzgodnić z właściwym
wojewódzkim konserwatorem zabytków;



wszelkie działania podejmowane przy zabytkowym obiekcie lub zespole wpisanym do rejestru
zabytków wymagają pisemnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
4.1.2.

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Strefę „B” oznaczono na rysunku symbolem:

Strefa ta obejmuje obszary historycznych układów ruralistycznych, w obrębie których elementy
dawnego układu przestrzennego miejscowości tzn. rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy,
a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całość
stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. Granice tej strefy są tożsame z granicami historycznych
układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków. Ponadto obejmuje ona zabytkowe zespoły
budowlane, ujęte w wykazie zabytków (i nie objęte strefą „A").
Działalność konserwatorska w strefie „B” zmierza do zachowania zasadniczych elementów
historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim zabudowy, układu dróg, podziału i sposobu
zagospodarowania działek. Zmierza również do restauracji i modernizacji technicznej obiektów
o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów i obszarów.
W strefie „B” obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
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należy zachować i wyeksponować element historycznego układu przestrzennego tj.
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję: wnętrz ruralistycznych,
zabudowy, zieleni, zespoły zabudowy;



należy zachować historyczne nawierzchnie kamienne;



obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;



wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne
i planistyczne;



obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku historycznego
układu przestrzennego, przyrodniczych elementów krajobrazu, jaki w stosunku do
historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych sieci komunikacyjnych, obiektów
zabytkowych znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków i obiektów
historycznych;



należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istniejących
form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia
istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem
obiektu i obszaru;



przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących
wymagane jest uwzględnienie warunków kształtowania nowej zabudowy w obszarze strefy
ochrony konserwatorskiej oraz zasad zachowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki
i architektury, po rozbudowie budynek winien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią
(w przypadku obiektów objętych wojewódzką i gminną ewidencją zabytków obowiązują
odrębne uwarunkowania);



nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym
kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, formy
i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do
historycznej zabudowy poszczególnych miejscowości;



lokalizacja nowej zabudowy w obrębie zespołów folwarcznych możliwa jest wyłącznie
w miejscu nieistniejących historycznych budynków lub jako logiczne uzupełnienie
czworoboku bądź układu zabudowy;



w obrębie w/w zespołów zakazuje się budowy silosów w obrębie podwórzy gospodarczych,
dopuszcza się budowę silosów na tym terenie jako wbudowane w obiekty folwarczne,
w formie obudowanej, w miejscu nieistniejących obiektów historycznych;



zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie historyczne zespoły;



nowa zabudowa nie może przewyższać skalą zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowy
zabytkowej, ani też zakłócać ekspozycji historycznych części miejscowości i zabytkowych
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zespołów budowlanych, winna być ona ponadto wzorowana na zabudowie historycznej
w zakresie sytuacji, skali, bryły, formy architektonicznej i użytych materiałów;


kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania
kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi;



elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących
w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych
w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych;



zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiały okładzinowe;



elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej oraz
uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub
w uzasadnionych przypadkach poddane odpowiedniej przebudowie; analogicznie należy
postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne (np.
błędnych nasadzeń zieleni);



zakaz

lokalizacji

konstrukcji

wieżowych

i

masztów

związanych

z

urządzeniami

przekaźnikowymi telekomunikacji;


zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urządzeń technicznych o gabarytach
kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru;



dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników na materiały masowe na tyłach działek,
osłoniętych zabudową, w miejscach nie eksponowanych, wysokość silosów nie może
przekraczać wysokości historycznych obiektów;



wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie zastępować ziemnymi;



wprowadza się wymóg uzgadniania z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków
wszelkich działań inwestycyjnych (w tym zmiany zagospodarowania terenu), remontów,
przebudów i modernizacji oraz zmiany funkcji obiektów budowlanych, jak i wznoszenia
nowych budynków.
4.1.3.

Strefa ochrony historycznych cmentarzy i miejsc pocmentarnych.

Historyczne cmentarze i miejsca pocmentarne oznaczono na rysunku symbolem: ZCz
Dla obszarów tych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:


w przypadku cmentarzy użytkowanych należy zachować ich dotychczasową funkcję, nowe
inwestycje dopuszczalne wyłącznie jako uzupełnienie już istniejącej formy zainwestowania
terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych relacji oraz pod
warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem założenia;



cmentarze nieużytkowane należy zachować jako tereny zielone, dopuszcza się ich ogrodzenie
w sposób trwały (mur, ogrodzenie metalowe, żywopłot);



należy zachować i konserwować elementy historycznych układów przestrzennych cmentarzy,
w tym historyczne ogrodzenia, bramy, nagrobki, obiekty sztuki sepulkralnej, zieleń;
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mogiły i nagrobki o wartościach zabytkowych zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić na
miejscu, ewentualnie tworzyć dla nich lapidaria lub zachować je w inny sposób zgodnie
z przepisami ogólnymi w zakresie ochrony zabytków;



w przypadku poszerzania cmentarza historycznego należy odseparować go ogrodzeniem,
żywopłotem, bądź aleją od nowego cmentarza;



ochroną powinny zostać objęte wszystkie historyczne obiekty ruchome, wolnostojące
w terenie, tj. kapliczki, pomniki, krzyże pokutne, etc, należy zachować, konserwować oraz
zabezpieczać przed dewastacją.

4.2. OCHRONA OBIEKTÓW I OBSZARÓW
I GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
4.2.1.

WPISANYCH

DO

REJESTRU

Obiekty ujęte w ewidencji zabytków.

Na terenie gminy Zawonia znajdują się obiekty nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Listę tych obiektów przedstawiono w rozdziale 4, podrozdziale 4.2. części Uwarunkowań niniejszego
Studium.
Obowiązują dla nich następujące ustalenia:


należy zachować lub (w zależności od stanu technicznego) odtworzyć ich rozplanowanie,
gabaryty, bryłę, formę, użyte historyczne materiały, formę i rozmieszczenie otworów oraz
detal architektoniczny;



przebudowa lub modyfikacja obiektów ewidencyjnych możliwa jest wyłącznie przy
zachowaniu istotnych, historycznych wartości;



należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym
wizerunkiem budynku, należy utrzymać - lub odtworzyć - oryginalną stolarkę okien i drzwi;



w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową
elewacją budynku;



należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań,
zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding";



należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego;



elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości
zabytkowych obiektów;



prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzić
uzyskaniem wytycznych konserwatorskich;



rozbiórka tych obiektów możliwa jest wyłącznie w przypadku ich szczególnie złego stanu
technicznego.

Zasób gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być
aktualizowany.
4.2.2.

Obszary wpisane do rejestru zabytków.
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Obszary wpisane do rejestru zabytków przedstawiono w rozdziale 4, podrozdziale 4.1. części
Uwarunkowań niniejszego Studium.
W odniesieniu do tych obszarów obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich.
Obowiązują tu uwarunkowania jak dla strefy „A" ochrony konserwatorskiej.
4.2.3.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Na terenie gminy Zawonia znajdują się obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków.
Listę tych obiektów przedstawiono w rozdziale 4, podrozdziale 4.1. części Uwarunkowań niniejszego
Studium.
Obowiązują dla nich następujące ustalenia:


zabytki te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi, wynikającymi z treści odpowiednich
aktów prawnych, w tym przede wszystkim objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej,
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami [2];



odnośnie obiektów zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń
konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej;



należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków;



ustalenia te obowiązują niezależnie od położenia budowli czy innego wpisanego do rejestru
zabytków obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej;



wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;



rewaloryzacja parków wpisanych do rejestru zabytków (odtworzenie dróg i ścieżek, nowe
nasadzenia, elementy małej architektury) może odbywać się wyłącznie za pozwoleniem
konserwatorskim, na podstawie projektu rewaloryzacji, opracowanego przez architekta
krajobrazu.
4.2.4.

Zabytkowe zespoły pałacowe, dworskie i folwarczne.

Zabytkowe zespoły pałacowe, dworskie i folwarczne przedstawiono w rozdziale 4, podrozdziałach
5.1. i 5.2. części Uwarunkowań niniejszego Studium.
Obowiązują dla nich następujące ustalenia:


należy zachowywać i rewaloryzować historyczny układ przestrzenny danego założenia oraz
jego poszczególne komponenty;



nowa zabudowa możliwa jest wyłącznie w miejscu nieistniejącej już, historycznej zabudowy
folwarcznej;



dopuszczalne na tym terenie obiekty winny być wzorowane na lokalnej, historycznej
zabudowie, w zakresie dotyczącym sytuacji, rozplanowania, skali, bryły, stosowanych form
architektonicznych i użytych materiałów;



obiekty historyczne tworzące układ należy poddać pracom remontowym i renowacji; ich
rozbiórka możliwa jest wyłącznie w przypadku złego stanu technicznego, kwalifikującego
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dany obiekt do wyburzenia, przebudowę i adaptację historycznych obiektów folwarcznych
dopuszcza się przy zachowaniu ich istotnych zabytkowych cech;


należy dążyć do uporządkowania zespołu - obiekty wtórne i szpecące winny być docelowo
przeznaczone do rozbiórki bądź też przebudowy, której efektem będzie poprawa standardu
estetycznego;



dla wszelkich dopuszczalnych prac ziemnych obowiązuje wymóg przeprowadzenia
ratowniczych badań archeologicznych lub archeologiczno-architektonicznych, na podstawie
przepisów odrębnych.
4.2.5.

Parki, wpisane do rejestru zabytków i ujęte w wykazie zabytków.

Na terenie gminy Zawonia znajdują się następujące parki wpisane do rejestru zabytków:
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

DATOWANIE

REJESTR ZABYTKÓW

CZACHOWO

Park pałacowy

2 poł. XIX w.

A/3634/422/W
z dnia 30.09.1978 r.

RZĘDZISZOWICE

Park pałacowy

pocz. XIX w. - k. XIX w.

A/3631/583/W
z dnia 27.12.1984 r.

SĘDZICE

Park dworski

1 poł. XIX w.

A/3629/556/W
z dnia 27.12.1984 r.

SUCHA WIELKA

Park pałacowy

k. XVIII – pocz. XX w.

A/3628/582/W
z dnia 27.12.1984 r.

Tereny te oznaczono na rysunku Studium symbolem: ZPz
Obowiązują dla nich następujące ustalenia:


obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne; należy zachować historyczny układ
przestrzenny i kompozycję zieleni oraz konserwować poszczególne elementy tego układu;



obszar określonego parku powinien pozostać założeniem zielonym o funkcji rekreacyjnej;



obowiązuje zakaz podziału nieruchomości oraz wznoszenia nowych zabudowań i innych
obiektów kubaturowych (o ile nie mają one uzasadnienia historycznego);



obowiązuje zakaz lokowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
bezpośrednio z obsługą terenu;



należy docelowo eliminować elementy wtórne, zniekształcające założenie historyczne,
tj. komórki, garaże, obiekty tymczasowe, błędne nasadzenia zieleni.

4.3. OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
4.3.1.

Stanowiska archeologiczne.

Stanowiska archeologiczne przedstawiono w rozdziale 5, podrozdziałach 5.1 i 5.3. części
Uwarunkowań niniejszego Studium i oznaczono na rysunku Studium symbolem:
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W odniesieniu do stanowisk archeologicznych obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:


w obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem studium stanowisk
archeologicznych oraz w ich zasięgu, zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi
wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;



istnieje możliwość odkrycia stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru
podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;



dla nowo odkrywanych stanowisk obowiązują ustalenia jak dla rozpoznanych, tj. konieczność
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.
4.3.2.

Strefa „W" ścisłej ochrony konserwatorskiej - archeologicznej dla obszarów

Strefę „W” oznaczono na rysunku symbolem:

Obowiązują tu następujące ustalenia:


stanowiska archeologiczne o zachowanej formie krajobrazowej (m.in. kurhany z epoki brązu
w Ludgierzowicach i Niedarach, średniowieczna grobla w Zawoni), wraz z terenami
przyległymi, stanowiącymi otoczenie zabytku - zakaz zabudowy, gwarantując właściwe
wyeksponowanie obiektu;



dla obiektów i obszarów wprowadza się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz
działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją
zabytkowego terenu - dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację
zachowanych elementów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia
przed zniszczeniem oraz naukowe badania - w tym archeologiczne;



dla dopuszczalnych prac ingerujących w poziom gruntu obowiązuje wymóg przeprowadzenia
badań archeologicznych, archeologiczno-architektonicznych i in., zgodnie z przepisami
odrębnymi;



na terenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „W" dla zabytków archeologicznych
wyznaczonej dla zespołów kościelnych z cmentarzami określa się priorytet wymogów
konserwatorskich

oraz

zakaz

działań

inwestycyjnych

niezwiązanych

bezpośrednio

z rewaloryzacją zabytkowego teren;


dla prac ingerujących w poziom gruntu obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.3.3.

Strefa „OW” ochrony zabytków archeologicznych

Na obszarze objętym studium (z wyłączeniem obszarów objętych strefą „W" ścisłej ochrony
konserwatorskiej zabytków archeologicznych), ustala się ze względu na potwierdzone i domniemanie
zawartości reliktów archeologicznych (obszar dawnego, intensywnego osadnictwa pradziejowego
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i historycznego, potwierdzonego udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi; zasięgi
dawnych wsi, w tym o potwierdzonej metryce średniowiecznej) - strefę ochrony zabytków
archeologicznych, oznaczoną na rysunku planu symbolem:

Obowiązują tu następujące ustalenia:


wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze dla inwestycji związanych z pracami
ziemnymi, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrębnymi;

Wyznacza się ścisłą strefę ochrony zabytków archeologicznych „OW”, obejmującą historyczne
założenia pałacowo-parkowe, kościelne wraz z cmentarzami i układy ruralistyczne należące do strefy
„A” ochrony konserwatorskiej. Obszar objęty ww. strefą, gdzie elementy dawnej struktury
przestrzennej przetrwały również w jego warstwie podziemnej, traktowany jest jak stanowisko
archeologiczne.
W zakresie ochrony zabytków archeologicznych obowiązują ustalenia jak dla stanowisk
archeologicznych:


dla

planowanej

zabudowy

uzupełniającej

obowiązuje

wymóg

przeprowadzenia

wyprzedzających badań archeologiczno-architektonicznych;


ratownicze badania archeologiczne mogą określić pierwotne linie zabudowy, historyczne
podziały działek, szerokość zabudowy historycznej, która winna znaleźć odzwierciedlenie
w projektowanych elewacjach budynków;



należy liczyć się z koniecznością zachowania w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu
terenu wartościowych reliktów historycznej zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji
w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, bram itp.;



nakazuje się odtworzenie historycznej zabudowy uzupełniającej zgodnie z przekazami
ikonograficznymi oraz wynikami badań archeologiczno architektonicznych.

5. KIERUNKI
ROZWOJU
SYSTEMÓW
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KOMUNIKACJI

5.1. POLITYKA ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
Sieć komunikacji w gminie Zawonia oparty jest na drodze wojewódzkiej nr 340, drogach
powiatowych oraz drogach gminnych. Dla usprawnienia i podniesienia sprawności ruchu
samochodowego ponadlokalnego i lokalnego oraz poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
zakłada się :
- rozbudowę istniejącego systemu komunikacji drogowej;
- modernizację nawierzchni dróg;
- budowę chodników, ścieżek rowerowych;
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- budowę miejsc postojowych.
Dla drogi wojewódzkiej nr 340 przyjmuje się:


klasa techniczna drogi - G 1/2 (główna);



linie rozgraniczające drogi w dotychczasowej szerokości pasa drogowego (zgodnie ze
stanem własności);



linia zabudowy w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
wojewódzkiej w terenie zabudowy i odpowiednio - 20 m poza terenem zabudowy;



obsługa komunikacyjna obszarów przyległych poprzez istniejące skrzyżowania, zjazdy
oraz drogi wewnętrzne, podłączone do DW 340 i drogi niższych klas;



dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów - zgodnie z przepisami odrębnymi,
ograniczającymi liczbę zjazdów z dróg wojewódzkich;



dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, urządzeń
technicznych, infrastruktury technicznej i zieleni w liniach rozgraniczających drogi
wojewódzkiej - zgodnie z przepisami odrębnymi;



ponadto droga podlega przepisom ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
[3] oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie [4].

Dla dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Zawonia przyjmuje się:


docelowa klasa dróg – Z (zbiorcze), dopuszcza się L – (lokalne).

Dla dróg gminnych przyjmuje się:


docelowa klasa dróg D – dojazdowe, w celu usprawnienia sieci drogowej dopuszcza się klasę
L – lokalne.

Dla tras rowerowych zaleca się:


wyznaczenie tras rowerowych umożliwiających bezpośredni dojazd rowerem z punktów
centralnych miejscowości położonych w promieniu do 7 km do zintegrowanych węzłów
przesiadkowych.



planowanie i realizowanie wzdłuż dróg gminnych tras rowerowych pozwalających na
powiązanie jednostek osadniczych bezpośrednio z celami codziennych dojazdów do szkoły,
pracy i usług lub przystanków, mogących stanowić jeden z etapów tych podróży (z
zachowaniem odpowiednich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, adekwatnych, w
szczególności do natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach tych dróg),

5.2. POLITYKA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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5.2.1.

Zaopatrzenie w wodę

Obecnie wykorzystywane ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Zawoni, Głuchowie Górnym
oraz Czeszowie zapewniają pełne pokrycie bieżących potrzeb.
W zakresie zaopatrzenia w wodę, dopuszcza się:


modernizację, rozbudowę i budowę systemów zaopatrzenia w wodę, w tym ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej;



lokalizowanie i korzystanie z ujęć indywidualnych lub lokalnych.

W ramach zaopatrzenia w wodę, należy dążyć do:


budowy infrastruktury wodociągowej na terenach zainwestowanych i przewidzianych do
zabudowy;



modernizacji istniejącej sieci wodociągowej mającej na celu poprawę jakości systemu
zaopatrzenia w wodę;



modernizacji ujęć wody;



wprowadzenia monitoringu zasobów wody pitnej.

Ujęcia wody objęte są strefami ochronnymi zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.2.2.

Odprowadzanie ścieków

Najważniejszym zadaniem w zakresie infrastruktury technicznej na terenie gminy przewidzianym do
realizacji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności przewiduje się budowę sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości położonych w najbliższym sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni
ścieków i kontynuację sieci, która została wybudowana we wsi Sucha Wielka poprzez sukcesywne
kanalizowanie kolejnych miejscowości.
W zakresie odprowadzenia ścieków, dopuszcza się:


modernizację, rozbudowę i budowę systemu kanalizacyjnego;



modernizację, rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków;



lokalizację i stosowanie indywidualnych systemów kanalizacyjnych, w tym szczelnych
bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;

W zakresie odprowadzenia ścieków, należy dążyć do:


odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej;



modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego, w tym oczyszczalni ścieków;



budowy systemu kanalizacyjnego na terenach zainwestowanych i przewidzianych do
zabudowy;
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ograniczenia odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji;



nieodprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz do gruntu.
5.2.3.

Odprowadzanie wód opadowych

W zakresie odprowadzania wód opadowych, dopuszcza się:


modernizację, rozbudowę i budowę systemu kanalizacji deszczowej;



odprowadzanie wód opadowych do gruntu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

W zakresie odprowadzania wód opadowych, należy dążyć do:


zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, poprzez wykorzystywanie zasobów
wód opadowych m. in. do celów gospodarczych, nawadniania terenów zieleni;



ograniczenia terenów nieprzepuszczalnych;



podczyszczania wód opadowych z terenów zanieczyszczonych tj. przemysłowych,
komunikacji;



wykorzystywania terenów zielonych do retencji.
5.2.4.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną planuję się budowę napowietrznej linii 110kV relacji
Twardogóra – Wierzchowice.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, dopuszcza się:


modernizacje, rozbudowę i budowę systemu zaopatrzenia w energię elektryczną w tym stacji
transformatorowych;



zmianę przebiegu tras istniejących linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
oraz ich skablowanie;

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, należy dążyć do:


skablowania istniejących napowietrznych linii, w szczególności na terenach zainwestowanych
i przewidzianych do zabudowy;



zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
5.2.5.

Zaopatrzenie w gaz

W ramach systemu gazowego dopuszcza się:


budowę, rozbudowę, modernizację systemu zaopatrzenia w gaz;



budowę indywidualnych zbiorników na gaz lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;



prowadzenie na gruntach rolnych oraz gruntach leśnych poszukiwawczych badań
geofizycznych i wierceń, a także realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem
odwiertów, budową instalacji technologicznych, budową rurociągów od nowo powstałych
odwiertów do ośrodków zbiorczych, oraz ich późniejszą eksploatację i likwidację.
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W zakresie zaopatrzenia w gaz, należy dążyć do:


modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w gaz, w tym stacji gazowej;



zaopatrzenia w gaz terenów zainwestowanych i nowych terenów przewidzianych pod
zabudowę;



podłączenia do sieci nowych odbiorców;



prowadzenia sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg.

Należy zachować:


strefy kontrolowane dla sieci gazowej znajdującej się na terenie gminy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [6].



strefy ochronne dla czynnych i zlikwidowanych odwiertów wg przepisów odrębnych lub
zgodnie z projektem likwidacji odwiertu;



pasy eksploatacyjne, które wyznacza się zgodnie z normą zakładową PGNIG S.A., numer:
ZN-G-7001:2014;
5.2.6.Zaopatrzenie w ciepło

W ramach systemu zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się:


budowę systemu zaopatrzenia w ciepło;



indywidualne źródła ciepła, spełniające wymogi przepisów odrębnych;

W zakresie zaopatrzenia w ciepło, należy dążyć do:


modernizacji lub likwidacji indywidualnych kotłowni o niskiej sprawności w celu
zmniejszenie uciążliwości dla środowiska;



realizacji działań termomodernizacyjnych budynków, obniżających zapotrzebowania na
ciepło;



wykorzystania gazu do celów grzewczych.
5.2.7.

Telekomunikacja

W ramach systemu telekomunikacyjnego dopuszcza się:


budowę, rozbudowę, modernizację systemu telekomunikacyjnego (urządzeń i sieci) wraz
z stacjami bazowymi telefonii komórkowej i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
realizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
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5.2.8.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Zawonia gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi oraz w oparciu o „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Zawonia”.
W zakresie gospodarki odpadami, należy:


każdą nieruchomość wyposażyć w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz utrzymywać te
urządzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;



wywozić odpady komunalne do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu w przypadku zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych wywóz do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania;



postępować z odpadami (w tym innymi) na zasadach określonych w przepisach
o odpadach.

W zakresie gospodarki odpadami, zakazuje się:


lokalizacji instalacji służących do spalania zwłok zwierzęcych i ich części oraz lokalizacji
grzebowisk dla zwierząt.

W zakresie gospodarki odpadami, należy dążyć do:


stosowania technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich
uciążliwość dla środowiska;
5.2.9.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

W zakresie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych obowiązują następujące ustalenia:


na całym obszarze gminy nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, zaliczonych do inwestycji
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko [7];



na całym obszarze gminy nie dopuszcza się lokalizacji instalacji wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru;



na obszarach PU, PE, RU, R, OS, W na gruntach niepodlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [5] dopuszcza się
lokalizację instalacji, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, które są zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [7];
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na obszarach M, U, UP, US dopuszcza się lokalizację instalacji, wytwarzających energie
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, niezaliczonych do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [7];



na obszarach ZL, ZP, ZC nie dopuszcza się lokalizacji wytwarzających energie
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;



planuje się, że instalacje nie będą powodowały przekraczania standardów środowiska poza
terenem, do którego inwestor posada tytuł prawny i tym samym nie będą wymagały
ustanowienia stref ochronnych.

6. ZASADY ROZMIESZCZANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O
ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM
6.1. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Głównym zadaniem inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest poprawa jakości życia
mieszkańców gminy. W Studium przewiduje się między innymi:


budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej obszar całej gminy;



budowę sieci gazowej obejmującej obszar całej gminy;



modernizację dróg gminnych oraz budowę nowych odcinków dróg gminnych;



budowę chodników w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy;



budowę żłobka;



budowę ogólnodostępnych terenów sportowo- rekreacyjnych.

6.2. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
Na terenie objętym Studium, w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XIX/482/2020 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln.
z dnia 30 czerwca 2020 r. poz. 4036 ujęte jest zadania:
- Składowisko w Skotnikach – rekultywacja- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022.
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7. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
7.1. TERENY ROLNE
Należy dążyć do:


rozwoju proekologicznego rolnictwa;



ograniczenia stosowania uciążliwych nawozów i środków ochrony roślin;



zachowania ciągłości terenów rolniczych;



zachowania dróg transportu rolnego;



utrzymywania i wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;



utrzymania dotychczasowego udziału trwałych użytków zielonych, zwłaszcza łąk;



przeznaczania gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej pod zalesienia i zadrzewienia.

7.2. TERENY LEŚNE
Należy dążyć do:


zachowania dużych i zwartych kompleksów leśnych – ograniczenie rozdzielania ich
inwestycjami liniowymi lub dużymi terenami zabudowy, które mogłyby stanowić istotną
barierę przestrzenną;



wyrównania granicy rolno - leśnej i łączenia izolowanych enklaw leśnych w zwarte, większe
kompleksy;



ograniczenia gospodarki leśnej – wycinki drzew;



uzupełniania i odnawiania drzewostanu;



zachowania i tworzenia połączeń między kompleksami lasów i zieleni;



utrzymania estetyczno - krajobrazowych walorów lasów.

8. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ
OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
W granicach administracyjnych gminy Zawonia nie wskazuje się obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi ani obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas
ziemnych, ze względu na ich niewystępowanie.

9. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU
KOPALINY FILAR OCHRONNY
W granicach administracyjnych gminy Zawonia, na terenach górniczych, nie wyznacza się w złożu
kopaliny filaru ochronnego.
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10.
OBSZARY
POMNIKÓW
ZAGŁADY
I
ICH
STREF
OCHRONNYCH
ORAZ
OBOWIĄZUJĄCE
NA
NICH
OGRANICZENIA
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
W granicach administracyjnych gminy Zawonia nie wskazuje się obszarów pomników zagłady i ich
stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej,
ze względu na ich niewystępowanie.

11.
OBSZARY
WYMAGAJĄCE
PRZEKSZTAŁCEŃ,
REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI
Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji to:


obiekty zabytkowe lub o walorach kulturowych (folwarki), w przeważającej części obiekty po
zlikwidowanych PGR-ach;



istniejąca zabudowa zagrodowa sprzed 1945 r.

Działania na tych obszarach powinny polegać na:


poprawie stanu technicznego obiektów poprzez ich remonty i modernizacje oraz wyposażenie
w standardowe urządzenia infrastruktury technicznej;



dostosowaniu funkcji współczesnej do wartości zabytkowych zespołów i obiektów;



wyeliminowaniu funkcji uciążliwych i degradujących,



zachowaniu w miarę możliwości funkcji poszczególnych części zespołów, folwarki – funkcje
gospodarcze, parki – funkcje rekreacyjne).

Obszary wymagające rekultywacji:


dzikie wysypiska śmieci wymagające likwidacji, a następnie rekultywacji;



wyrobiska po eksploatacji surowców mineralnych;

Nie wyznacza się na terenie gminy Zawonia obszarów wymagających remediacji.

12.

OBSZARY ZDEGRADOWANE

W granicach administracyjnych gminy Zawonia nie wyznacza się obszarów zdegradowanych.

13.
GRANICE
OCHRONNYCH

TERENÓW

ZAMKNIĘTYCH

I

ICH

STREF

W granicach administracyjnych gminy Zawonia nie występują tereny zamknięte.
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14.
OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM,
W
ZALEŻNOŚCI
OD
UWARUNKOWAŃ
I
POTRZEB
ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE
W granicach administracyjnych gminy Zawonia nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych
o znaczeniu lokalnym.

15.

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W STUDIUM

Podstawą sporządzenia Studium była Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.
Opracowując Studium uznano, że ustalenia muszą uwzględniać zmieniające się potrzeby
i możliwości rozwojowe gminy, jak również obejmować pełny zakres i formę Studium określoną
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [8] oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [9]. Studium ma na celu
zaktualizowanie obowiązujących zasad w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
na terenie gminy Zawonia, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, a także potrzebami, jakie
pojawiły się od czasu uchwalenia pierwotnej wersji Studium przyjętego Uchwałą nr XXVI/182/2009
Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami.
Niniejsze opracowanie jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania
przestrzennego gminy, sporządzonym dla jej całego obszaru. Pełni ono rolę koordynacyjną
w planowaniu rozwoju gminy, a także przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i wieloletnich planów inwestycyjnych. Studium nie jest jednak aktem prawa
miejscowego, a zatem nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych związanych
z realizacją inwestycji w gminie.
Przyjęte rozwiązania dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzeni Gminy Zawonia wynikają
przede wszystkim ze szczegółowej analizy uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznogospodarczych i infrastrukturalnych.

Uwzględniono

tu również stan prawny

wynikający

z obowiązujących przepisów, w szczególności wyniki sporządzonego bilansu terenów przeznaczonych
pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [8].
Podstawową zasadą dla kierunków zmian struktury funkcjonalnej było równoważenie funkcji na
całym obszarze gminy i wyznaczenie wielofunkcyjnych obszarów przeznaczeń, w których granicach
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dopuszczono określone kategorie przeznaczenia terenu. Obszary przeznaczone pod zabudowę w dużej
mierze stanowią tereny zainwestowane wsi oraz tereny bezpośrednio przyległe do terenów
zainwestowanych, przeznaczone pod nową zabudowę w ramach, których możliwe będą
przekształcenia strukturalne. Obszary takie z jednej strony umożliwiają na etapie planów miejscowych
wprowadzenie zmian sposobu użytkowania z rolniczego na mieszkaniowy i usługowy z jednoczesnym
umożliwieniem prowadzenia działalności rolniczej dla osób, które za podstawowe źródło dochodu
uznają pracę w rolnictwie. W określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego dążono do
utrzymania

pozytywnych

cech

dotychczasowego

zagospodarowania

przy

usprawnieniu

funkcjonowania układów oraz do stworzenia warunków dla sukcesywnej eliminacji lokalnie
niekorzystnych przejawów tego zagospodarowania, w szczególności w środowisku przyrodniczym
i krajobrazie.
W rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych przyjęto podstawową zasadę nierozpraszania
zabudowy poza ukształtowane skupione zespoły osadnicze. Dalszy rozwój przestrzenny osadnictwa
polegać ma głównie na dopełnieniu istniejących terenów zabudowanych lub na wyznaczeniu terenów
bezpośrednio przylegających do granic układów osadniczych.
W niniejszym studium wprowadzono podział na następujące obszary przeznaczeń:


Obszary o przeważającej funkcji mieszkaniowej



Obszary o przeważającej funkcji usługowej



Obszary usług publicznych



Obszary usług sportu i rekreacji



Obszary o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej



Obszary obsługi rolnictwa



Obszary zieleni urządzonej



Obszary zabytkowych parków



Obszary cmentarzy



Obszary specjalne



Obszary lasów i zalesień



Obszary wód powierzchniowych



Obszary eksploatacji surowców
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Obszary rolnicze



Obszary cmentarzy zamkniętych

W granicach tych obszarów określono wytyczne w zakresie przeznaczenia terenów i zasad ich
wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dla każdego z obszarów
został ustalony katalog dopuszczalnych kategorii przeznaczenia terenów. Celem tak przyjętej metody
sporządzenia studium było wydzielenie w granicach gminy obszarów o przeważających funkcjach
z równoczesnym ustaleniem dopuszczalności działań w ich granicach, przekładających się na ustalenia
planów miejscowych. Równocześnie zostały określone lub zaktualizowane wytyczne ustaleń
w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów dla
poszczególnych terenów wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja polityki przestrzennej gminy jest przede wszystkim uzależniona od decyzji lokalnych
władz. Racjonalne i przemyślane decyzje dotyczące planowania przestrzennego w oparciu o niniejszy
dokument będą skutkowały przede wszystkim wzrostem poziomu życia mieszkańców gminy,
ograniczeniem

kosztów

związanych

z

realizacją

zadań

publicznych

oraz

możliwością

wielokierunkowego rozwoju gminy.
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16.

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020, poz. 55 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021, poz.
710.)
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.)
[4] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016, poz. 124.).
[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1161
z późn. zm. )
[6] Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)
[8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021, poz. 741)
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004, nr 118,
poz. 1233).
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