
ArKom ul. Mi a 4 PL 65-266 Zielona Góra

konto: WBK SA O. Zielona Góra nr 10901535-185680-128-00-0

tel. (0-68) 327-16-79      fax (0-68) 320-86-38ArKom NIP 929-100-43-77         REGON 970378180

ZARZ D GMINY I MIASTA I OWA

STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY I OWA.

TOM I - UWARUNKOWANIA



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 1

Zielona Góra 1999r.

Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy I owa opracowano w Pracowni ArKom – Zielona Góra

Zespó  autorski:

mgr in .arch. Agnieszka Nierzwicka-Mróz - upr.urb.nr 1493 – g ówny projektant
mgr Barbara Polus - upr.urb. nr 890
mgr Wanda Janowska
dr Stanis aw Kowalski
mgr in . arch. Maja W osi ska
mgr in . Jolanta Simi ska-Pempera
mgr in . Edmunt S upski
mgr in . Sylwester Szmigiel
mgr in . Grzegorz Mróz
tech. Agnieszka Synowiec

Spis za czników graficznych:

1. Osadnictwo i demografia – skala 1:50 000
2. Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, struktura funkcjonalno-

przestrzenna – skala 1:25 000
3. Uwarunkowania fizjograficzne – 1:25 000
4. Uwarunkowania rozwoju – infrastruktura techniczna – 1:25 000
5. Uwarunkowania komunikacyjne – 1:25 000
6. Waloryzacja gruntów rolnych – 1:5000
7. Mapa przegl dowa terenów le nych – 1:25 000
8. Struktura w adania gruntami – 1:25 000



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 2

SPIS  TRE CI:

CZ   OGÓLNA ....................................................................................................... 4

1. WST P. ............................................................................................................ 4

2. PRZEBIEG  PRAC  MERYTORYCZNYCH. ...................................................... 4

UWARUNKOWANIA  ZEWN TRZNE ........................................................................ 6

1. PO ENIE W REGIONIE. ............................................................................. 6

2. Gmina na tle województwa lubuskiego. ............................................................ 7

3. Uwarunkowania wynikaj ce z powi za  mi dzywojewódzkich

i mi dzygminnych. ......................................................................................... 7

4. Ekorozwój w regionie. ....................................................................................... 8

UWARUNKOWANIA  WEWN TRZNE ....................................................................... 9

1. UWARUNKOWANIA KULTUROWE ................................................................ 9

1.1. Historia regionu. ............................................................................................ 9

1.2. Znaczenie kulturowe i charakterystyka jednostek osadniczych oraz

istniej cej zabudowy. ................................................................................ 11

1.3. Spis alfabetyczny stanowisk AZP na terenie gminy I owa . ......................... 31

2. UWARUNKOWANIA  SPO ECZNO-GOSPODARCZE.................................. 34

2.1. Podstawowe dane o gminie. ........................................................................ 34

2.2. Sie  osadnicza............................................................................................. 36

2.3. Sytuacja spo eczno-gospodarcza. ............................................................... 37

2.4. Stan zagospodarowania miasta. .................................................................. 41

2.5. Miasto I owa  – podstawowe informacje statystyczne (wg stanu na

31.12.1997r.). ........................................................................................... 44

2.6. Stan zagospodarowania wsi. ....................................................................... 45

2.7. Gmina I owa  – podstawowe informacje statystyczne ( wg stanu na

31.12.1997r.). ........................................................................................... 47

2.8. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu gospodarki. ....................................... 47

2.9. Przekszta cenia w asno ciowe w gospodarce. ............................................ 48

3. ROZPOZNANIE  STANU  I  FUNKCJONOWANIA  RODOWISKA

PRZYRODNICZEGO. .................................................................................. 50

3.1. Charakterystyka warunków naturalnych. ..................................................... 50



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 3

3.2. Budowa i warunki geologiczne. ................................................................... 51

3.3. Surowce mineralne. ..................................................................................... 52

3.4. Warunki wodne. ........................................................................................... 53

3.5. Warunki klimatyczne. ................................................................................... 54

3.6. Warunki glebowe. ........................................................................................ 56

3.7. Szata le na. ................................................................................................. 57

3.8. Degradacja rodowiska przyrodniczego. ..................................................... 59

3.9. Obszary i elementy przyrodnicze obj te ochron  prawn . .......................... 61

3.10. Rolnictwo. ................................................................................................. 62

4. STAN  WYPOSA ENIA  W  INFRASTRUKTUR   TECHNICZN . ................ 64

4.1. Zaopatrzenie w wod . .................................................................................. 64

4.2. Gospodarka ciekowa. ................................................................................ 66

4.3. Melioracje. ................................................................................................... 67

4.4. Ciep ownictwo. ............................................................................................. 69

4.5. Zaopatrzenie w gaz. .................................................................................... 69

4.6. Gospodarka odpadami. ............................................................................... 70

4.7. Cmentarnictwo. ............................................................................................ 71

4.8. Komunikacja. ............................................................................................... 72

4.9. Elektroenergetyka i telekomunikacja. .......................................................... 75

5. UWARUNKOWANIA  PRAWNE ..................................................................... 77

5.1. Obowi zuj ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. ......... 77

5.2. Struktura w asno ci gruntów. ....................................................................... 78

6. UWARUNKOWANIA  ROZWOJU  GMINY..................................................... 78



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 4

 CZ   OGÓLNA

1. WST P.

 Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
kompetencje w zakresie kszta towania adu przestrzennego poprzez okre lanie
przeznaczenia terenów, sposobu i zagospodarowania powierzono gminom.
 Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym okre la dwa rodzaje opracowa
planistycznych sporz dzanych na szczeblu lokalnym. S  to miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (zwane dalej studium). Zarówno tryb jak
i zakres opracowania studium okre lony zosta  w ustawie o zagospodarowaniu
przestrzennym.
 Studium, sporz dzane w granicach administracyjnych gminy, jest podstaw
prowadzenia kompleksowej polityki przestrzennej przez samorz d lokalny.
Dzia ania organów gminy w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego musz  by  zgodne z jego tre ci .

2. PRZEBIEG  PRAC  MERYTORYCZNYCH.

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa.
Przebieg prac merytorycznych:

- rozpoznanie uwarunkowa  rozwoju Gminy – podstawowymi zadaniami by o
rozpoznanie aktualnej sytuacji, istniej cych uwarunkowa  oraz problemów
zwi zanych z rozwojem gminy,

- sformu owanie kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- sformu owanie polityki przestrzennej – zadaniem by o stworzenie podstawy

do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu.

W warunkach gospodarki rynkowej szczególn  trudno  sprawia rozpoznanie
oraz ustalenie przebiegu przysz ych zjawisk i procesów spo eczno-
gospodarczych, a opracowanie elementów strategii rozwoju spo eczno
gospodarczego sprowadza si  do odpowiedzi na pytania:

- jaka jest aktualna sytuacja gminy?
- jaki jest po dany – docelowy – obraz?
- w jaki sposób mo na osi gn  po dany stan?

Na pierwsze pytanie odpowiada etap uwarunkowa . Na drugie i trzecie pytanie –
etap kierunków rozwoju – prognoz, których celem jest okre lenie zmian
spo ecznych i gospodarczych, zarówno wywo uj cych jak i wymagaj cych zmian
w sposobach u ytkowania i zagospodarowania terenu Gminy.
Przedmiotem uwarunkowa  jest analiza i ocena stanu zagospodarowania
uwzgl dniaj ca wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania gminy:

- po enie,
- powi zania z terenami otaczaj cymi,
- rodowisko przyrodnicze,
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- rodowisko kulturowe,
- demografia,
- mieszkalnictwo,
- us ugi,
- funkcje gospodarcze,
- gospodarka komunalna,
- komunikacja,
- ruch budowlany.

Zebranie podstawowych danych i informacji o gminie, przedstawionych w formie
opisowej i graficznej b dzie podstaw  do okre lenia uwarunkowa  rozwoju,
a w dalszym etapie okre lenia celów i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Rozró niono dwie podstawowe grupy uwarunkowa :

- zewn trzne uwarunkowania rozwoju,
- wewn trzne uwarunkowania rozwoju.

 Celem analizy sytuacji zewn trznej i wewn trznej jest zidentyfikowanie
czynników ograniczaj cych i pobudzaj cych rozwój oraz okre lenie szans
i zagro  rozwoju. Poszczególne dziedziny rozwoju omówiono w osobnych
rozdzia ach, które zako czone s  wnioskami wynikaj cymi z przeprowadzonej
analizy.
 W cz ci ko cowej uwarunkowa  rozwoju wyodr bniono walory zas uguj ce
na wykorzystanie oraz bariery rozwoju.
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 UWARUNKOWANIA  ZEWN TRZNE

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym w studium nale y uwzgl dni  ustalenia strategii rozwoju
województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
W okresie rozpoznawania istniej cych uwarunkowa  na terenie Gminy ustalenia
takie nie by y jeszcze sprecyzowane – w rozumieniu ww ustawy. Tak e Wojewoda
Lubuski nie zg osi adnych zada  rz dowych s cych realizacji ponadlokalnych
celów publicznych, zamieszczonych w wojewódzkim rejestrze, a wymagaj cych
umieszczenia w opracowywanym studium. W tej sytuacji korzystano z materia ów

cych w posiadaniu Marsza ka Województwa Lubuskiego.

1. PO ENIE W REGIONIE.

 Gmina I owa po ona jest w po udniowej cz ci województwa lubuskiego, na
granicy z województwem dolno skim. Od pó nocy s siaduje z gmin ary, od
wschodu z gmin  i miastem aga , od po udnia z gminami Osiecznica
i W gliniec, od zachodu z miastem Gozdnica i gmin  Wymiarki.
Gmina I owa jest gmin  o statusie miejsko-wiejskim i nale y do jednych
z mniejszych na terenie woj. lubuskiego.
 Miasto I owa po one jest w odleg ci 64 km od miasta Zielona Góra oraz
w odleg ci 3 km od w a drogi E36, cz cej Kraków i sk z Berlinem –
w przysz ci autostrady A-12 – z drog  krajow aga -Luba -Zgorzelec.
Drogowe, polsko-niemieckie przej cia graniczne znajduj  si  w odleg ci od
miasta I owa ok. 45 km – w Olszynie, 42 km – w knicy, 25 km w Przewozie,
45 km – w Zgorzelcu.
Przez miasto przebiega jednotorowa linia kolejowa ary-I owa-W gliniec,
obs uguj ca g ównie przewozy towarowe.
 Po enie przygraniczne ma istotne znaczenie, a znacznie si  jeszcze
zwi kszy z chwil  w czenia Polski do struktur Unii Europejskiej i przyj cia
obowi zuj cych w niej regu , dotycz cych zakresu swobody przep ywu ludzi,
towarów, kapita u i us ug.
Du e znaczenie dla rozwoju tych kontaktów nale y przypisa  funkcjonowaniu
Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr, którego cz onkiem jest tak e gmina I owa,
a który coraz cz ciej postrzegany jest jako p aszczyzna dla dzia
gospodarczych, spo ecznych i kulturalnych opartych na wspó pracy polsko-
niemieckiej.
Euroregion po ony jest po obu stronach 50-cio kilometrowego odcinka
rodkowej cz ci granicy polsko-niemieckiej i obejmuje obszar ok. 40 km

w kierunku zachodnim od granicy oraz ok. 80 km w kierunku wschodnim.
Istot  cz onkostwa w Euroregionie s  suwerenne decyzje organów
samorz dowych.
Dokonuj cy si  proces restrukturyzacji i prywatyzacji dawnych przedsi biorstw
pa stwowych – dominuj cych w strukturze wytwarzania – ma charakter
wykraczaj cy poza obszar Euroregionu. Uwzgl dniaj c specyfik  regionu, dotyczy
to równie  gminy I owa, gdzie zak ady przemys owe, maj ce ograniczone
mo liwo ci kapita owe i niewielkie zainteresowanie ze strony inwestorów,
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a stanowi  najcz ciej jedyne ród o dochodów lokalnej spo eczno ci,
w mikroskali winny by  traktowane na równi z przemys em schy kowym – z czym
wi  si  , w ramach Eroregionu – specjalne narz dzia wsparcia procesu
restrukturyzacji.
Charakterystyczne dla Euroregionu winno by  rozszerzenie kooperacji
przemys owej pomi dzy podmiotami gospodarczymi z obu jego cz ci.
Gmina I owa charakteryzuje si  nisk  aktywno ci  gospodarcz , najwy szym
poziomem zalesienia, glebami niskich klas, najni szym poziomem zaludnienia.
Wzrost strategicznej roli tego obszaru mo e nast pi  poprzez zastosowanie
wsparcia i rozwoju miejskich obszarów nadgranicznych. Uwzgl dni  przy tym
nale y popraw  jako ci ycia mieszka ców, warunków pracy oraz promocj
dzia alno ci gospodarczej.

2. GMINA NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.
wg stanu na 31.12.1997r. – WUS Zielona Góra

wyszczególnienie województwo
lubuskie gmina miasto wie

powierzchnia w km2

ludno  ogó em

czy ni

kobiety

kobiety na 100 m czyzn

osób/1 km2

ma stwa/1000 ludno ci

zgony/1000 ludno ci

przyrost naturalny/1000 ludno ci

saldo migracji

stopa bezrobocia

13 985

1 020 345

498 821

521 524

104

73

5,10

8,83

2,26

-59

11,5

153

7 515

3 598

3 917

100

49

3,59

12,38

-1,47

-9

11,8

9

4 136

1 908

2 228

117

460

4,10

15,43

-1,93

+26

11,4

144

3 379

1 690

1 689

100

23

2,92

8,48

-0,88

-35

12,3

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z POWI ZA
MI DZYWOJEWÓDZKICH I MI DZYGMINNYCH.

1. Utrzymanie przebiegu trasy autostrady Berlin-Cottbus-Olszyna-Wroc aw (tj.
przebudowa istniej cej drogi Nr 12).

2. Podj cie wspó pracy dotycz cej kszta towania trasy kolejowej Zielona Góra-
ary-W gliniec-Luba -Czechy.

3. Wspó praca wynikaj ca z faktu wyst powania w Woj. Dolno skim i Lubuskim
(w tym na ich styku) walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dóbr kultury
o istotnym znaczeniu dla potencjalnych u ytkowników, a w tym tak e turystów
z Polski i Niemiec.

4. Wspó praca w zakresie prawnych rozstrzygni  dotycz cych ochrony obszaru
Borów Dolno skich

5. Wspó praca dotycz ca problematyki infrastruktury technicznej i komunikacji.
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6. Promocja oferty turystycznej - wypoczynku sobotnio-niedzielnego – dla
mieszka ców o ciennych gmin miejskich: ary i aga .

4. EKOROZWÓJ W REGIONIE.

Nadrz dnym celem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, zgodnie z podpisan
umow , jest wszechstronna dzia alno  na rzecz obszarów przygranicznych, ich
sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego, kulturalnego oraz sta ej poprawy
warunków ycia mieszka ców, w tym zniwelowanie istniej cych ró nic sytuacji
ekonomicznej.
W tym celu opracowano strategi  ekorozwoju Euroregionu, która uwzgl dnia
potrzeb  restrukturyzacji istniej cej bazy spo eczno-gospodarczej
Spo ród zasobów przyrodniczych Euroregionu, szczególny wp yw na realizacj
celów strategicznych na wi kszo ci obszarów przysz ej aktywno ci gospodarczej
Euroregionu (przemys , rolnictwo, turystyka) b dzie odgrywa a gospodarka le na.

ówny cel w tej dziedzinie, oprócz utrzymania cech produkcyjnych, to ochrona
ró norodno ci biologicznej.
W wietle koncepcji ekorozwoju Euroregionu istnieje potrzeba i realna szansa
wykorzystania istniej cych zasobów le nych gminy oraz dalszego ich zwi kszania
poprzez zalesianie terenów wyst powania s abych gleb, nieprzydatnych
w rolnictwie.
Proces zalesiania, mieszcz cy si  w zakresie mo liwo ci uj cia go w programie
pilota owym Euroregionu, traktowa  nale y jako tworzenie swoistej infrastruktury
ekorozwoju. Znaczna powierzchnia obszarów le nych b dzie mia a wp yw na
wzrost turystycznej atrakcyjno ci Gminy.
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 UWARUNKOWANIA  WEWN TRZNE

1. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

1.1. HISTORIA REGIONU.

Krajobraz przyrodniczy i kulturowy jest wa nym elementem to samo ci
gminy I owa.
Jednym z zada  studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy jest tworzenie po cze  funkcjonalnych i przestrzennych
mi dzy elementami rodowiska naturalnego, zabytkowymi obiektami, a formami
gospodarowania. Zharmonizowany krajobraz jest bowiem wyrazem adu
przestrzennego, dyscypliny spo ecznej i zgodnego osi gania celów wspólnoty
lokalnej. Dlatego te  obszarom gminy nale y zapewni  zrównowa ony rozwój
w zgodzie z warunkami naturalnymi i tradycj .

Po ona na skraju Borów Dolno skich gmina owa charakteryzuje si
du ym zalesieniem terenu i s ab  sieci  osadnicz . W przesz ci znaczne
obszary terenu, na którym dzi  wyst puj ki, by y zabagnione. Warunki
przyrodnicze oraz znaczne oddalenie od szlaków komunikacyjnych, nie sprzyja y
zagospodarowaniu tej ziemi. Osadnictwo pojawi o si  tutaj wprawdzie ju
w redniowieczu, ale w porównaniu z pó nocn  cz ci  regionu aga skiego by o
nieliczne i znacznie pó niejsze. Najstarsza droga lokalna z agania do Przewozu
sz a pó nocnym skrajem obszaru dzisiejszej gminy, przez Konin aga ski
i Straszów. Powsta a ona zapewne nie wcze niej ni  w 1252r., gdy Konrad
I G ogowski w czy  Przewóz z okolic  do swego ksi stwa. Wcze niej aga
z Przewozem czy  szlak handlowy zwany Traktem Solnym, który wiód  przez

ary.
owa i inne miejscowo ci gminy powi zane by y z aganiem drogami lokalnymi.

Przebieg tych dróg nie uleg  istotnym zmianom, o czym wiadcz  stare mapy.
W roku 1848 I owa i Konin aga ski otrzyma y po czenie kolejowe z arami (linia

ary –W gliniec) i przez odga zienie w Jankowej aga skiej z aganiem.
W latach trzydziestych XX w. teren gminy przeci a niedoko czona autostrada
z Berlina na sk.
Teren na którym znajduje si  I owa i okolice le y na pograniczu historycznych
ziem: ska, Górnych yc i Dolnych yc. Za czasów Henryka Brodatego
(1202-1238) ca y obszar gminy i dalej a  po Nys yck  nale  do dzielnicy

skiej. W adali nim jeszcze pierwsi ksi ta g ogowscy, a po wydzieleniu w 1272
roku ksi stwa aga skiego – Przemko i Konrad Garbaty. W czasach panowania
Konrada w niewyja nionych okoliczno ciach Przewóz wraz z przynale nym do
niego okr giem znalaz  si  w granicach Górnych yc. Do ksi stwa aga skiego
powróci  w 1413 roku, za spraw  ksi cia Jana I i od tego czasu dzieli  jego losy
polityczne. Ksi stwo dzieli o si  na trzy okr gi: aga ski, nowogrodzki i
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przewozki. Do tego ostatniego przynale  obszar obecnej gminy i owskiej z
wyj tkiem samej I owej, która znajdowa a si  w granicach yc Górnych.
Potwierdzaj  to przekazy ród owe z 1618 i 1669 roku. W pierwszym z nich jest
mowa o wyborze w ciciela I owej Karola Schellendorfa na jednego z dowódców
samoobrony Górnych yc, w zwi zku z wybuchem wojny trzydziestoletniej.
Dokument z 1669 roku wiadczy o przynale no ci I owej do Saksonii. Równie
mapy z oko o 1740 roku wskazuj , e I owa le y poza granic  ksi stwa
aga skiego mimo, i  obejmuje ono Klików, Gozdnic  i Now  Wie . Do powiatu
aga skiego przy czona zosta a w 1820 roku, kiedy decyzj  Kongresu

Wiede skiego (1815r.) yce znalaz y si  w granicach pa stwa pruskiego.
Reforma administracyjna w 1932 roku znios a powiat aga ski, w czaj c jego
po udniow  cz , w tym teren obecnej gminy I owa, do powiatu szprotawskiego.
Mimo ró nej przynale no ci lennej I owej oraz pozosta ych terenów gminy, nie
by o przeszkód aby czy  posiad ci i owskie z innym, po onymi w obr bie
ksi stwa aga skiego. Pozwala  na to fakt podleg ci tak ksi stwa jak i Górnych

yc do korony czeskiej, a królowie Czech byli równocze nie cesarzami
rzymskimi narodu niemieckiego.

Ksi stwo aga skie, po Janie I dziedziczyli jego synowie Baltazar i Jan II -
ten ostatni pocz tkowo cz  zwi zan  z Przewozem, a nast pnie ca e ksi stwo.
Wpl tany w wojn  z bratem, na któr  zaci gn  d ugi, w roku 1472 sprzeda
ksi stwo saskim Wettynom. W 1549 roku cesarz wykupi  ksi stwo, przywracaj c
je koronie czeskiej. W latach 1561-1601 ksi stwo aga skie pozostawa o
w r kach Promnitzów, w cicieli stanowego pa stewka arskiego, w charakterze
zastawu za po yczone cesarzowi 20 000 talarów. Odzyska  je, po sp aceniu
cesarz Rudolf II. Jego nast pca Ferdynand II w 1627 roku sprzeda  ksi stwo
czeskiemu magnatowi i dowódcy cesarskiej armii Albrechtowi Wallensteinowi. Po
tragicznej mierci Wallensteina (1634r.) dobra aga skie wróci y do cesarza,
który przekaza  je swemu synowi i nast pcy tronu Ferdynandowi III, a ten sprzeda
je w roku 1646. Nowym w cicielem ksi stwa zosta  dostojnik cesarskiego dworu
Wac aw Euzebiusz Lobkowic. W 1742 roku, w wyniku przegranej przez Austri
wojny, sk znalaz  si  w pa stwie pruskim.
Ksi stwo aga skie, w tym równie  wi kszo  obszaru gminy, bez I owej,
pozosta o nadal w asno ci  Lobkowiców, którzy w roku 1785 sprzedali je ksi ciu
kurlandzkiemu Piotrowi Bironowi. Po nim ksi stwo dziedziczy y jego córki, kolejno
Wilhelmina, Paulina i Dorota. Ostatnia z nich wydana zosta a za francuskiego
ksi cia Talleyranda-Perigord. Po Dorocie ksi stwem w adali jej potomkowie a  do
czasów hitlerowskich, kiedy zosta o ono skonfiskowane na rzecz pa stwa.
W rejonie I owej, podobnie jak na pozosta ym obszarze ksi stwa, cz
miejscowo ci nale a bezpo rednio do kamery ksi cej, cz  za  pozostawa a
we w adaniu szlachty na zasadzie lenna. Wsiami kameralnymi by y Czerna,
Jankowa aga ska, Szczepanów, Wilkowiska i aganiec. Pozosta e nale y do
dóbr lennych I owa-Borowe, w pewnych okresach rozdzielone na ró nych

cicieli.
Najstarszymi miejscowo ciami w gminie, których pocz tki si gaj  ko ca XIII

wieku b  pocz tków XIV wieku s  I owa, Konin aga ski i Czerna.
redniowieczn  metryk  maj  równie  Borowe i Wilkowiska. Podobna przesz

z racji przynale no ci do ksi stwa aga skiego, nie wyklucza historycznych
odr bno ci poszczególnych osad. Zarówno s owia ski ród os ów nazw jak
i zawarte rozplanowanie wsi wskazuj , e terenów tych nie obj a prowadzona
w XIII wieku w pó nocnej cz ci ksi stwa kolonizacja oparta na przybyszach
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z Flandrii i Niemiec. Przestrzenne i prawne przeobra enie osadnictwa nast pi o
tutaj z opó nieniem i na bazie rodzimego ywio u etnicznego.

1.2. ZNACZENIE KULTUROWE I CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTEK OSADNICZYCH ORAZ ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY.

Gmina I owa nale y do nielicznych gmin, gdzie krajobraz przyrodniczy
góruje nad krajobrazem kulturowym. Jak wykaza y badania powierzchniowe AZP,
teren ten o piaszczystych, lekko gliniastych glebach, cz ciowo zabagniony,
pokryty du ymi kompleksami le nymi zwi zanymi z po eniem na skraju Borów
Dolno skich, nie by  atrakcyjny dla osadnictwa pradziejowego. W ród 111
zewidencjonowanych stanowisk jedynie pojedyncze przypadaj  na okres
pradziejowy i skupiaj  si  przewa nie w okolicach wsi Borowe, Konin aga ski,

aganiec. Aktywno  osadnicz  i to przede wszystkim w pn-zach cz ci gminy
notuje si  dopiero od czasów redniowiecza. W nie na ten okres i czasy
nowo ytne przypada najwi cej stanowisk jak np. w okolicach wsi Konin aga ski,
owa. Wiele jest stanowisk wielokulturowych, przewa nie pochodz cych

z redniowiecza i czasów nowo ytnych, co mo e wiadczy  o ci ci
osadniczej. Stan zachowania stanowisk jest dobry, a to ze wzgl du na ma y ruch
inwestycyjny. Jedynym zagro eniem mo e by  g boka orka lub karczowanie
lasów i przygotowanie terenów pod zalesienie.
Istnienie wi kszo ci jednostek osadniczych przypada na okres redniowiecza,
jedynie wie  Kowalice datuje si  na wiek XVII, a Chwalimierz na wiek XIX. Wsie
le  w zamkni tym, le nym krajobrazie, który otwiera si  w ma ych fragmentach
na pola. W wi kszo ci s  one pozbawione dominant. Jedynie I owa, ze swoim
bogatym programem funkcjonalnym wnosi dominanty przestrzenne (zespó
pa acowo-folwarczno-parkowy, huta) i wewn trzne (ko cio y), które nie wp ywaj
na ekspozycj  miejscowo ci. W Jankowie aga skiej dominanty przestrzenne
i wysoko ciowe wi  si  z cegielni  oraz z zespo em kolejowym, na który otwiera
si  do  ciekawa ekspozycja zniekszta cona negatywnymi dominantami
pojedynczych kominów. Nie znikn a jeszcze dominanta przestrzenna we wsi
Borowe jakim jest zespó  pa acowo-folwarczno-parkowy. Istnieje ruina pa acu,
która by a dominant  wysoko ciow  zespo u. Widoczny jest jeszcze zwarty uk ad
folwarku, który zdekomponowano rozbieraj c budynki gospodarcze
i wprowadzaj c nieprzystaj  wspó czesn  zabudow  gospodarcz , nie
zachowuj c historycznego uk adu. Park mimo post puj cej degradacji jest nie
zatartym elementem wsi. Wprowadzenie na obrze ach wsi wielorodzinnej
zabudowy blokowej równie  wp ywa niekorzystnie na jego ekspozycj . Znikn a
dominanta wsi Szczepanów, gdzie istnia  zespó  folwarczny. Wiele miejscowo ci,
mimo pewnych przekszta ce , czy degradacji niektórych elementów, zachowa o
swoje pierwotne rozplanowanie, niekiedy rozwini te w ró nych okresach czasu.
Najliczniej reprezentowane s  plany ulicowe (Czerna, Rad ówka, Wilkowiska,

aganiec), ulicowo-placowe (Borowe, Szczepanów) i pochodz ce z pó niejszego
okresu uk ady amorficzne (Chwalimierz, Kowalice, Jankowa aga ska).
Pojedyncze miejscowo ci reprezentuj  plan rz dówki (Czy ówek), cuchówki
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(Konin aga ski), wielodro nicy (Klików) i charakterystyczny dla miast plan
geometryczny (I owa). Niestety nie wiele planów, pomijaj c amorficzne, zachowa o
si  w prawie czystej formie jak Borowe, czy rozwini ty plan geometryczny I owej
i jeszcze czytelny plan cuchówki w Koninie aga skim.
Nie zachowa y si  obiekty pochodz ce z okresu redniowiecza. Jedynym,
zachowanym z tego okresu obiektem jest ko ció  filialny w Koninie aga skim
wzniesiony z kamienia polnego i rudy darniowej, wzbogacony w okresie
renesansu o kaplic . Bogate renesansowe i barokowe wn trze z pó nogotyckim
tryptykiem warsztatu Mistrza z Go ciszowic nale y do jednych z najciekawszych
na terenie naszego województwa. W pr nym o rodku handlowym jakim by a
owa, z pewno ci  istnia  tak e ko ció  o metryce redniowiecznej. Obecny

jednak ko ció  parafialny pochodzi z 1729 roku i zosta  wzniesiony w stylu
barokowym wed ug projektu znanego w oskiego architekta Juliusza Simonettiego.
W wyniku przebudowy na pocz. XX wieku powsta a klasycystyczna budowla z
zachowanym barokowym wn trzem opartym na planie krzy a. Ko ció  otoczony
cmentarzem z interesuj cym drzewostanem, mauzoleami i licznymi p ytami z XVII
i XVIII wieku poprzez powi zanie osiowe z zespo em pa acowo- folwarczno-
parkowym nale y do nielicznych osiowych za  barokowych na terenie
naszego województwa. Pozosta e ko cio y o mniejszej warto ci kulturowej
datowane s  na prze om XIX/XX wieku i pocz. XX wieku, a w Borowem na 2 po .
XX wieku. W czystej formie nie zachowa y si  równie  obiekty pochodz ce z
okresu renesansu jak dwór w Borowem, który przebudowywany w XVIII i XIX
wieku obecnie jest w ruinie czy pa ac z XVII wieku w I owej.
Pa ac w I owej wraz z za eniem folwarcznym i parkowym rozbudowany w 1 po .
XVIII wieku i w wieku XIX, poprzez swoje bogate za enie, park interesuj cy pod
wzgl dem dendrologicznym nale y do najciekawszych za  nie tylko na skal
naszego województwa. Mo e nie wybitnym, lecz interesuj cym za eniem
rezydencjonalnym jest pa ac w Czernej. Ca y zespó  pa acowo- folwarczno-
parkowy, nie zwi zany z wsi , pochodz cy z XIX (park, folwark) i pocz. XX wieku
zawdzi cza to ciekawej lokalizacji. Opuszczony pa ac, zaniedbany park szybko
mo e popa  w ruin . Jedynie u ytkowany obecnie folwark znajduje si  w dobrym
stanie.
Z za enia rezydencjonalnego w Szczepanowie zosta  jedynie zaniedbany
obecnie park datowany na XVIII-XIX wiek i w cz ci rozebrany i zdewastowany,
obecnie nie u ytkowany folwark.
Folwark z 2 po . XIX wieku zachowa  si  tak e w Koninie aga skim w do
dobrym stanie powi kszony o wspó czesne budynki gospodarcze.
Na wiek XVIII datowane s  tak e budynki jak karczma i m yn w I owej. Pomimo
dokonanych przeróbek w ró nych okresach czasu nie zatraci y one pierwotnej
formy. Z tego okresu czasu, a szczególnie z pocz. XIX wieku pochodzi zabudowa
mieszkaniowa, której najwi cej zachowa o si  w I owej i Koninie aga skim.
Zabudowa ta w wi kszo ci parterowa wyró nia si  przysadzist  bry  zamkni
wysokim dachem naczó kowym lub dwuspadowym ustawione przewa nie
szczytowo. Elewacje tynkowane wieloosiowe pozbawione detalu
architektonicznego. Wi kszo  zabudowy pochodzi jednak z 2 po . XIX i pocz. XX
wieku. S  to budynki nieco l ejsze w bryle z dachami dwuspadowymi ustawione
kalenicowo o mniejszej ilo ci osi w elewacjach. Budynki te tak e pozbawione s
w wi kszo ci detalu architektonicznego. Spotyka si  do  cz sto, szczególnie
w budynkach gospodarczych elewacje ceglane. Na terenie niektórych wsi,
a przede wszystkim w centralnej cz ci I owej budynki dochodz  do dwu
kondygnacji, pojedyncze do trzech. Zabudowa z pocz. XX wieku wyst puje
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przewa nie na obrze ach wsi. Niestety wspó czesna zabudowa zarówno
jednorodzinna jak i wielorodzinna, blokowa (ta przewa nie na obrze ach)
wprowadzana jest tak e w centra uk adów jak w Koninie aga skim, Borowem,
owie, nie licz c si  z historycznym uk adem wsi z gabarytami i architektur  jej

tradycyjnej zabudowy. Stan techniczny zabudowy jest w wi kszo ci zadawalaj cy.
W wielu jednak obiektach zniekszta cono kompozycj  elewacji poprzez
wprowadzanie i zmienianie otworów okiennych i drzwiowych. W wielu domach
zachowa a si  historyczna drewniana stolarka zarówno okienna jak i drzwiowa.
Z okresu rozwoju gospodarczego tego obszaru zachowa y si  tak e obiekty
przemys owe jak huta szk a w I owej czy cegielnia w Jankowie aga skiej, które

ytkowane znajduj  si  w dobrym stanie. W Jankowie aga skiej tak jak
i w Czernej nie wszystkie obiekty przemys owe zachowa y si  o czym wiadcz
istniej ce kominy. Interesuj co kulturowo jest tak e zabudowa zwi zana
z wprowadzeniem na pocz. XX wieku linii kolejowej. Szczególnie ciekawy jest
zespó  kolejowy z wie  ci nie  i zabudow  mieszkaln  w Jankowej aga skiej.
Budynki dworcowe o charakterystycznych ceglanych elewacjach zachowa y si
tak e w I owej i Koninie aga skim.
Buduj cym elementem przestrzennym wsi jest jej ziele  komponowana. Niestety
poza nielicznymi parkami, uleg y degradacji wiejskie cmentarze, które nie
piel gnowane zatracaj  swoje komponowane uk ady. Historyczne nagrobki
zachowa y si  na niektórych cmentarzach we fragmentach. Niektóre cmentarze
jak w Czernej, Czy ówku czy Borowem wch ania las. Jedyny do  czytelny
pierwotny uk ad i renesansowe, barokowe nagrobki zachowa  cmentarz w I owej.
Z zieleni komponowanej zachowa y si  tak e, szczególnie w I owej aleje drzew

cz ce miejscowo ci tak jak I owa - Borowe, czy sadzone u wylotu dróg z I owej.
Charakterystyczna jest tak e aleja znajduj ca si  w Borowem.
Jak wynika z powy szej analizy najwi ksze warto ci kulturowe posiada miasto
owa, b ca o rodkiem gospodarczym i kulturowym gminy. Zachowa  si  tu
redniowieczny trakt, miejskie, geometryczne rozplanowanie, bardzo cenny

zespó  pa acowo-folwarczno-parkowy oraz parterowa zabudowa pochodz ca z
prze omu XVIII/XIX wiek, której w takiej ilo ci ma o spotyka si  na terenie
województwa. Znaczne walory posiada tak e Konin aga ski z do  bogatym
programem funkcjonalnym wsi, gdzie zachowa  si  XIII wieczny ko ció  i okaza a
zabudowa wiejska. Ciekawym kulturowo uk adem przestrzennym jest tak e
Borowe, którego podstawy element jakim jest zespó  pa acowy ulega dewastacji
podobnie jak w Czernej. Obok uk adów przestrzennych obj ta ewidencj
konserwatorsk  jest tak e zabudowa, która wyst puje we wszystkich
miejscowo ciach i ziele  komponowana jak cmentarze czy aleje.

BOROWE

Historia
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1472 roku, kiedy to ksi  Jan II

aga ski sprzeda  ksi stwo swym kuzynom, elektorom saskim. Borowe by o
wówczas cz ci  maj tno ci Przewóz, b  w XIII wieku w r kach rodu von
Pack i von Biberstein. W latach 1474-1571 dobrami w ada  ród von Melhose.
W roku 1579 Borowe kupi  Krzysztof Schellendorff przy czaj c je do swych
posiad ci I owa. Po dziewi tnastu latach Borowe ponownie znalaz o si  w
kluczu dóbr przewozkich, w r kach Henryka Promnitza w adaj cym dominium
arskim. Jako lennicy Promnitzów na w ciach borowskich wymienione s  rody



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 14

von Berge (1605) i von Lehmann (1627). W roku 1631 w cicielem zostaje Jan
Rechenberg -pan na Przewozie. W 1684 roku Borowe wraca do Promnitzów.
Baltazar Promnitz czy je z nabyt  tak e wówczas I ow  i od tego czasu
pozostaje we wspólnym kluczu, w posiadaniu tych samych w cicieli, a  do roku
1945. W 1687 roku by o we wsi 12 gospodarstw kmiecych i 10 zagrodników, w
1787 roku - 19 gospodarstw kmiecich, 31 cha upników i komorników. W 1840 roku
by y we wsi: tartak, olejarnia, 6 warsztatów sukienniczych i 12 tkackich.
Archeologia

W wyniku przeprowadzonych bada  powierzchniowych AZP
zewidencjonowano 11 stanowisk archeologicznych wskazuj cych na lady
osadnictwa datuj cego si  od epoki kamiennej poprzez epok  br zu z kultur

yck . Wi kszo  to jednak stanowiska z okresu pó nego redniowiecza
i czasów nowo ytnych. Dopóki nie wprowadza si  na te tereny inwestycji
zwi zanych z g bokimi wykopami ,stan ich zachowania nie jest zagro ony.
Wi kszo  stanowisk jest zalesionych.
Krajobraz

Wie  po ona na p askim terenie o zamkni tym krajobrazie, który otwiera
si  na pola jedynie od strony wschodniej.

Dominanty
Dominant  przestrzenn  wsi jest zespó  dworsko-folwarczno-parkowy, który

zosta  za ony przez Krzysztofa Schellendorfa w XVI w. Dwór wzniesiono jako
obronny w stylu renesansowym, który przebudowano w stylu barokowym pod
koniec XVIII w. W 1 po . XIX ponownie przekszta cono go nadaj c mu cechy
gotyckie. Nie u ytkowany obiekt po 1945 roku popada  w ruin . W tym samym
czasie rozebrano cz  folwarku datowanego na wiek XIX, wprowadzaj c
wspó czesne budynki gospodarcze nie licz c si  z historycznym uk adem zespo u
folwarcznego.
Cz ci  zespo u jest tak e park krajobrazowy pochodz cy z XVIII i XIX w., gdzie
zachowa  si  fragment neogotyckiej bramy wjazdowej.
Dominant  wewn trzn , stoj  na nawsiu, jest tak e dzwonnica pochodz ca
z ko ca XIX wieku, pe ni ca obecnie funkcj  warsztatu dla stra y po arnej.
Negatywn  dominant  wsi jest wspó czesna, blokowa zabudowa wielorodzinna na
obrze ach wsi w kierunku Gozdnicy.
Rozplanowanie

Szosa cz ca I ow  z Gozdnic  przechodzi przez wie  odcinaj c zespó
folwarczny od wsi. By  mo e, i  zosta a ona poprowadzona w 1 po . XIX wieku,
a istniej ca droga bli ej folwarku sta a si  drog  wewn trzn . Plan ulicowo-
placowy wsi z dwoma stawami (w tym jeden uregulowany tworzy basen
przeciwpo arowy) zosta  zachowany. Wie  otaczaj  zagospodarowane obecnie
stawy, a teren wsi przecina czysty strumie  Wykroty.
Zabudowa

Zagrody sk adaj  si  w wi kszo ci z 3 budynków zachowuj c wspóln  lini
rozgranicze  i lekko zró nicowan  lini  zabudowy. Przewa aj ca wi kszo
zabudowy datuje si  na 2 po . XIX i pocz. XX wieku. Pojedyncze budynki
pochodz  z 1 po . XIX wieku. Budynki mieszkalne o prostych bry ach, wysokich
dwuspadowych dachach krytych ceramiczna dachówk  karpiówk , ustawione
kalenicowo (tak jak stodo y), pozbawione s  w wi kszo ci detalu
architektonicznego. Wiele budynków zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych,
szczególnie z ko ca XIX i pocz. XX wieku, o ceglanych elewacjach. Budynki
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wcze niejsze ró ni  si  nieco od pó niejszych wi ksz  ilo ci  osi dochodz  do
5-ciu i 7-miu oraz szczytowym ustawieniem. W 2 po . XX wieku, na obrze u wsi
(droga do Gozdnicy) wzniesiono szereg budynków wielorodzinnych (bloki)
i pojedyncze budynki jednorodzinne pozbawione dachów (klocki). Taki te  powsta
przy stawie pe ni c funkcj  remizy stra ackiej. Obok zabudowy mieszkalno
folwarcznej znajduje si  tak e zabudowa o u yteczno ci publicznej jak szko a
pochodz ca z 1 w. XX wieku i dawna gospoda (dwukondygnacyjna, ustawiona
naro nikowo przy nawsiu) z ko ca XIX wieku.
Ziele

Obok du ego kompleksu zieleni jakim jest park krajobrazowy przy zespole
pa acowo-folwarcznym, do zieleni komponowanej nale y zaliczy  cmentarz
poewangelicki po ony na skraju niewielkiego zagajnika, który powsta  w
ostatnim 10-leciu XIX wieku i swoj  funkcj  pe ni  do lat 40-stych XX wieku.
Charakterystycznym elementem wsi jest tak e zachowana aleja d bowo-
kasztanowa na nawsiu dochodz ca do zespo u pa acowo-folwarcznego.
Najd sz  alej  jest jednak aleja d bowa prowadz ca od parku a  do I owej.
Stan zachowania, zagro enia

Najwi kszym zagro eniem uk adu przestrzennego wsi jest post puj ca
degradacja zespo u pa acowo-folwarczno-parkowego, który stanowi jego
dominant . Ju  od d szego czasu w stanie ruiny znajduje si  pa ac. Nie
piel gnowany park krajobrazowy zatraca swój uk ad poprzez samosiejki
i wprowadzane dysharmonizuj ce budynki jak uj cie wody. Straci  swoj
kompozycj  tak e zwarty uk ad folwarczny, gdy rozebrano jego cz  budynków,
a nowe budynki wprowadzono nie licz c si  z historycznym uk adem.
Dysharmonizuj cym elementem w krajobrazie wsi sta y si  równie  budynki
wielorodzinne (bloki) powsta e w 2 po . XX wieku, które nie kontynuuj  uk adu
przestrzennego, a pod wzgl dem architektonicznym odbiegaj  znacznie od
tradycyjnej zabudowy, przekraczaj c jego skal . Zagro eniem mo e sta  si
kontynuacja nielicznej, co prawda, zabudowy jednorodzinnej tzw. klocków, które
nie nawi zuj  do otaczaj cej architektury.
Zgin  ju  cmentarz poewangelicki z nielicznymi fragmentami porozbijanych
nagrobków pochodz cych z ko ca XIX i pocz tku XX wieku wch oni ty przez las.
Znaczenie kulturowe

Zachowany, czytelny uk ad przestrzenny wsi, mimo degradacji jego
elementów nale y do nielicznych w gminie, który winien by  chroniony pod
wzgl dem kulturowym.
Jak wynika z powy szej analizy ochron  konserwatorsk  obj to stanowiska
archeologiczne, park i folwark, a pa ac figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto
mimo obj cia ewidencj  kilku budynków nale oby poszerzy  jego list  o kilka
domów.

CHWALIMIERZ – obecnie przysió ek wsi Borowe

Historia
Powsta  jako osada folwarczna w 1 po owie XIX wieku. W 1840 roku

nazywany Nowym Borowem. Mia  wtedy 20 posesji.
Archeologia

Badania powierzchniowe AZP nie potwierdzi y istnienia stanowisk
archeologicznych na tym terenie.
Krajobraz
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Miejscowo  po ona na p askim terenie w krajobrazie zamkni tym, który
otwiera si  jedynie od strony po udniowej.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Osada o uk adzie amorficznym po ona przy bocznej drodze na pd-zach
od I owej. Teren wsi przecina rzeka Czernica i otaczaj  stawy.
Zabudowa

Zagrody zwarte w uk adzie rozproszonym sk adaj  si  z 2 lub 3 budynków
pochodz cych w wi kszo ci z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Domy w wi kszo ci
o prostych bry ach z wysokimi dwuspadowymi dachami krytymi dachówk
karpiówk  w koronk , ceglanych elewacjach pozbawione detalu
architektonicznego.
Ziele

Brak zieleni komponowanej
Stan zachowania

Zachowany uk ad przestrzenny. Niektóre obiekty przebudowane,
szczególnie poszerzono otwory okienne.
Znaczenie kulturowe

Osada bez znaczenia kulturowego. Jedynie ochron  konserwatorsk  obj to
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

CZERNA

Historia
Wie  nale ca do domeny ksi cej w aganiu, powsta a w czasach

nowo ytnych. Dane z 1660 roku podaj , e w Czernej by o 15 cha upników, 12
komorników i kowal, a w 1787 roku - 15 kmieci, 23 cha upników, 1 komornik.
Dzia  we wsi wiatrak, a opodal ku nica zatrudniaj ca 45 robotników. W 1840
roku funkcjonowa y: m yn wodny, tartak, karczma, 18 warsztatów sukienniczych,
a w hucie pracowa o 34 robotników. Czerna nale a do parafii w Koninie

aga skim.
Archeologia

Równinny, zalesiony i zabagniony teren nie by  atrakcyjny dla osadnictwa
przez ca y okres pradziejów. Nieliczne (3) stanowiska archeologiczne znane
z literatury okre lane jako punkty osadnicze, czy cmentarzysko cia opalne
datowane  na okres neolitu czy kultury yckiej epoki br zu, nie zosta y
potwierdzone przez badania powierzchniowe AZP. Zewidencjonowano natomiast
6 stanowisk w wi kszo ci pochodz cych z okresu pó nego redniowiecza
i czasów nowo ytnych.
Krajobraz

Miejscowo  po ona na p askim terenie w krajobrazie cz ciowo
otwartym (rolniczo-le ny).
Dominanty

Negatywn  dominant  cz ci wsi jest komin pochodz cy z rozebranej huty
datowanej na pocz. XX wieku, która powsta a w pobli u zespo u pa acowo-
folwarczno-parkowego zlokalizowanego w znacznym oddaleniu od wsi.
Rozplanowanie

Wie  le y przy szosie cz cej aga  z I ow . Pierwotny plan ulicówki
o uk adzie anowym pól zosta  znaczne zatarty poprzez wprowadzenie by  mo e
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w pocz. XIX obecnej szosy pozostawiaj c pierwotn , w sk  drog  jako drog
wewn trzn . W 1 w. XIX wieku uk ad wzbogacono tak e poprzez za enie na
ko cu wsi, tu  za rzek  Czern  i kana em zespo u pa acowo-folwarczno-
parkowego, a tak e hut .
Zabudowa

Zagrody w wi kszo ci sk adaj ce si  z 3 budynków zachowuj  wspólna
lini  rozgranicze  i lekko zró nicowan  lini  zabudowy. S  to budynki z XIX i
pocz. XX wieku. Proste w bryle, parterowe budynki, zamkni te wysokimi dachami
dwuspadowymi o ceramicznym pokryciu ustawione  przewa nie kalenicowo.
Nieliczne, najstarsze budynki ustawione szczytowo. Na obrze ach wsi, przy
szosie pojawia si , nieliczna zabudowa wspó czesna. Przy szosie, w 1937 roku
zlokalizowano tak e ko ció  o nieskomplikowanej bryle zamkni tej wysokim
dachem dwuspadowym ustawiony kalenicowo do szosy. Ko ció  ten o niezbyt
wysokiej wie y i drobnej bryle nie tworzy dominanty wsi.

Odr bnym elementem zabudowy wsi jest zespó  pa acowo-folwarczno-parkowy
zlokalizowany w pewnym oddaleniu od wsi, tu  za rzek  Czern  i kana em
datowany na 1 po . XIX wieku i przekszta cony na pocz. XX wieku. Dominant
zespo u jest pa ac wzniesiony w 1905 roku, prawdopodobnie na miejscu
wcze niejszego, w stylu eklektycznym. Zbudowano go jako pi trowy budynek
tynkowany o nieregularnym rzucie o dachu 4-ro spadowym z portykiem i wie .
Obok niego, w zwartym uk adzie zlokalizowano na prze omie XIX/XX wieku
folwark. W jego pobli u, by  mo e z czasów poprzedniej rezydencji, zachowa a
si  prawdopodobnie z pocz. XIX wieku, oficyna (dom nr 72) o do  pot nej bryle,
z wysokim dachem, wieloosiowa, tynkowana.
Tu  przy parku widoczne lady dawnej prawdopodobnie z pocz. XX wieku huty
z której zachowa  si  jedynie komin. Do obiektów techniki mo na tak e zaliczy
most na suchej fosie z prze omu XIX/XX wieku zbudowany z ceg y i drugi most na
rzece Czernej (betonowy) z 1 po . XX wieku.
Ziele

Mi dzy rzek  a folwarkiem znajduje si  park krajobrazowy dziel cy si  na
dwie cz ci. Cz  przy pa acu z niewielk  polan  zamkni ty wzniesieniem, tzw.
ma y park typu swobodnego, zachowa  element si gaj cy 1 w. XIX wieku. Jest to
fragment grabowego szpaleru (od zach. pa acu) pomnikowe d by (200-250 lat),
kana  z pozosta ciami po mostku i prawdopodobnie lodownia. Druga cz
parku to swobodna polana i cz cy si  z ni  ogród.
Obok parku komponowan  ziele  stanowi poewangelicki cmentarz z 2 po . XIX
wieku, który wrós  w kompleks le ny.
Stan zachowania, zagro enia

Pierwotny uk ad przestrzenny zatarty i nieco zdegradowany przez
wprowadzenie wspó czesnej zabudowy jak np. pawilon handlowy. Zabudowa
zachowa a swój historyczny charakter mimo zmian elewacji zwi zanych
z drobnymi przekszta ceniami otworów okiennych.
Park typu swobodnego zachowany w stopniu dostatecznym pozbawiony jednak
opieki powoduje zacieranie si  uk adu. Nie u ytkowany pa ac powoli niszczeje.
W ca kowitej ruinie, oprócz komina pozostaje huta, któr  porasta ziele . Ziele
zag uszy a tak e cmentarz zacieraj c jego uk ad.
Znaczenie kulturowe

Mimo zatartego pierwotnego uk adu przestrzennego zachowa  si  jego
elementy o znaczeniu kulturowym. Jest nim zespó  pa acowo-parkowy figuruj cy
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w rejestrze zabytków i folwark obj ty ewidencj  konserwatorsk . Ewidencj  obj te
 tak e budynki szczególnie datowane na 1 po . XIX wieku.

CZY ÓWEK

Historia
Ma a wie , rz dówka, nale ca do dóbr I owa-Borowe powsta a w czasach

nowo ytnych. W 1660 roku liczy a 8 kmieci, 7 cha upników i komorników. W roku
1840 liczy a 257 mieszka ców, mia a szko , 2 karczmy i folwark.
Archeologia

Badania powierzchniowe AZP wykaza y, i  na obszarze wsi istnieje 8
stanowisk wiadcz cych o ladach osadnictwa. W wi kszo ci pochodz  one to
z pó nego redniowiecza i czasów nowo ytnych.
Stanowiska te w chwili obecnej nie s  zagro one.
Krajobraz

Wie  le y w terenie lekko falistym w krajobrazie zamkni tym, w otoczeniu
lasów od pn., wsch. i zach.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Wie  po ona przy bocznej drodze na pn. od I owej. Obecny plan to dwie
równoleg e rz dówki rozdzielone rzeczk  Czernic . Teren pokrywaj  stawy
i przecinaj  cieki wodne.
Zabudowa

Zagrody zwarte sk adaj ce si  w wi kszo ci z 2 lub 3 budynków przy
zachowaniu wspólnej linii rozgranicze  i zró nicowanej linii zabudowy. Budynki
o prostych bry ach, wysokich dwuspadowych dachach krytych dachówk
karpiówka w koronk  ustawiono szczytowo i kalenicowo. Elewacje w wi kszo ci
pozbawione detalu architektonicznego, tynkowane. S  te  budynki o elewacjach
ceglanych, przewa nie s  to budynki gospodarcze. Pojedyncze budynki
gospodarcze o konstrukcji ryglowej.
Kilka budynków powsta o w 2 po . XX wieku.
Ziele

Z zieleni komponowanej zachowa  si  le ny cmentarz poewangelicki
pochodz cy z XIX wieku na którym zachowa y si  nieliczne fragmenty nagrobków.
Stan zachowania, zagro enia

Ze wzgl du na nieliczne inwestycje zachowa  si  uk ad przestrzenny wsi
i jego zabudowa. Nieliczne budynki wspó czesne i zmiany otworów okiennych
w historycznej zabudowie nie wp yn y negatywnie na historyczne wn trze wsi.
Jedynie z krajobrazu wsi, mimo zachowanego drzewostanu zanika cmentarz,
który wrasta w kompleks le ny.
Znaczenie kulturowe

Pomimo niezbyt bogatego programu wsi zachowa  si  jednak rz dowy plan
wsi, jedyny na terenie gminy i do  rzadki na terenie województwa. Ponadto kilka
obiektów z oko o po . XIX wieku nale oby obj  ewidencj  konserwatorsk . Jak
wynika z ewidencji konserwatorskiej jedyna komponowana ziele  jak  jest
cmentarz uleg  zniszczeniu i nie wymaga opieki konserwatorskiej.

OWA
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Historia
Powsta a jako wie , I owa przekszta ci a si  w XVII wieku w miasto, aby na

pocz tku XIX wieku spa  znowu do rangi wsi. O ponownym uzyskaniu statusu
miasta zadecydowa  przemys .
Pierwsza wzmianka o I owej pochodzi z 1356 roku. Znajduje si  w dokumencie
cesarza Karola IV, moc  którego lennym w cicielem po owy wsi zosta  ród
Kotwiczów. Dzier yli oni posiad , z czasem rozci gni  na ca  wie , do 1566
roku, kiedy jeden z przedstawicieli rodu odsprzeda  dobra Krzysztofowi von
Schellendorfowi. Ten stara  si  rozwija  gospodark , zak adaj c folwarki, buduj c

yny i rozwijaj c produkcj elaza z rudy darniowej. Powi kszy  te  maj tek,
czaj c do swych posiad ci dobra w Borowem. Po mierci Krzysztofa jego syn

Karol zwany Magnusem otrzyma  w 1593 roku potwierdzenie lenne, a w 1602
cesarz Rudolf II zaliczy  go do wy szego stanu szlacheckiego. Z tego zapewne
tytu u w czasie wojny trzydziestoletniej stany górno yckie wybra y go jednym
z komendantów samoobrony terytorialnej. I owa wraz z rozleg ymi posiad ciami
pozostawa a w posiadaniu Schellendorów do roku 1669, kiedy Maksymilian
Schellendorf przekaza  je notarialnie swojej onie Joannie, a ta swej matce Marii
von Friesen. Z Schellendorfami wi e si  budowa feudalnych siedzib w I owej
i Borowem.

W roku 1678, Maria von Friesen podj a starania o przyznanie I owie praw
miejskich. Mimo protestów agania, ar i Przewozu starania te uwie czone
zosta y powodzeniem. Zadecydowa  o tym rozwój gospodarczy i przestrzenny
owej, który rozpocz  si  ju  w XV wieku. Staraniem w cicieli w I owej osiedli

sukiennicy, w zwi zku z czym folwarki rozwin y hodowl  owiec. W XVI wieku
obok sukienniczych pracowa y warsztaty tkackie, bazuj ce na miejscowej uprawie
lnu. Od czasów najdawniejszych funkcjonowa y te  dymarki wytapiaj ce elazo
z rud bagiennych. W XVI wieku w okolicy I owej pracowa o 17 ku nic, a ich
wytwory w cz ci eksportowano, w cz ci za  przerabiano na miejscu. W I owej
ponad stu kowali wytwarza o wieki i gwo dzie, w wi kszo ci na rynek
zewn trzny. Wraz z produkcj  rozwija  si  handel, a co za tym idzie powsta a
tak e warstwa kupiecka. W XVIII wieku rozwin a si  dodatkowa specjalno
rzemie lnicza - cukiernictwo. Tutejsza wytwórczo  pierników chroniona by a
specjalnym patentem ksi cym.

Po nadaniu przywilejów miejskich I owa zreformowana zosta a
przestrzennie. Wytyczaj c regularny plan miasta powi zano go z istniej cymi
elementami uk adu, g ównie z traktem przelotowym i dworem. Zamek istnia  tutaj
najpewniej ju  w redniowieczu. Na jego miejscu powsta  pó norenesansowy dwór
z ma ym parkiem, usytuowany po zachodniej stronie wspomnianego traktu.
Wyd ony w kierunku wschód-zachód czworoboczny plac rynkowy za ony
zosta  naprzeciw pa acu, po drugiej stronie drogi, a dalej na wschód
zlokalizowano ko ció . Jego wie a stan a na wprost portalu pa acowej fasady.
Powsta o, zgodnie z duchem baroku za enie przestrzenne, którego o
przebiega a od feudalnej rezydencji przez rodek rynku do wie y ko cio a.

W 1681 roku I owa wraz z kluczem dóbr dosta a si  w posiadanie Baltazara
Erdmana Promnitza, pana na arach. W r kach Promnitzów pozostawa a do roku
1744, gdy zmar  Baltazar, wnuk Erdmana. Wdowa po nim Anna Zofia z domu
Erbach po lubi a hrabiego Fryderyka Augusta von Kaspoth. Kaspoth przepisa
maj tek swojej drugiej onie Amelii Helenie von Reichenbach. Od niej w roku
1861 kupi  dobra Conrad von Reck. Po nim dobrami w adali Pawe  Jentzig i hrabia
von Hochberg. Pierwszy z nich powi kszy  renesansowo-barokowy park o 18
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hektarów, drugi o kolejne 12. Hochberg przekszta ci  równie  najstarsz  cz
parku, przy pa acu, która urz dzona zosta a w stylu japo skim.

W 1749 roku po ar zniszczy  ca e miasto wraz z ko cio em. Od tego czasu
nast pi  regres gospodarczy, do którego przyczyni o si  tak e praskie
ustawodawstwo znosz ce przywileje cechowe. Na pocz tku XIX wieku I owa
utraci a prawa miejskie. Powolna odbudowa gospodarcza nast pi a dopiero za
spraw   przemys u. W 1848 roku powsta a manufaktura tkacka, a w 1875 huta
szk a, specjalizuj ca si  w produkcji szk a laboratoryjnego. Do 1815 roku I owa
zwi zana by a politycznie z korona czesk  lub Saksoni . W 1815 roku znalaz a
si  w pa stwie pruskim.
Archeologia

Obok Konina aga skiego najwi cej stanowisk archeologicznych
wyst puje na obszarze I owej. Jak wykaza y badania powierzchniowe AZP tereny
te nie sprzyja y osadnictwu przez okresy pradziejowe. Jedyne 4 stanowiska z
epoki kamiennej i z epoki br zu, wymienione w literaturze, nie zosta y
potwierdzone przez AZP. Aktywno  osadnicz  notujemy dopiero od okresu
pó nego redniowiecza i czasów nowo ytnych, na co wskazuje 18
potwierdzonych przez badania stanowisk.
Zagro eniem dla tych stanowisk jest ich bliskie po enie miasteczka, gdzie
mo liwy jest wi kszy ruch inwestycyjny.

Krajobraz
Miejscowo  po ona na p askim terenie w otoczeniu pól, k i lasów.

Dominanty
Najwi ksz  dominant  przestrzenn  miasteczka jest zespó  pa acowo-

folwarczno-parkowy. Jego pocz tki si gaj  wczesnego redniowiecza, kiedy tu
istnia  gród strzeg cy przeprawy przez rzek  Czarn  i bagna. W 1626 roku
powstaje, mi dzy ramionami rzeki Czarnej, nowa, renesansowa siedziba wraz
z ozdobnym ogrodem i zabudowaniami gospodarczymi. Drugi etap rozbudowy
zespo u przypada na pocz. XVIII wieku, kiedy nowy w ciciel ,Baltazar Fryderyk
Promnitz zleci  prawdopodobnie w oskiemu architektowi Juliuszowi Simonettiemu
rozbudow  rezydencji w duchu baroku. Do dworu dobudowano nowe skrzyd o
i wprowadzono bogaty detal architektoniczny. Czy przebudowie uleg y wówczas
zabudowania gospodarcze, trudno stwierdzi . Z pewno ci  jednak
przekszta ceniom uleg  ogród. Wówczas to na powierzchni 21 ha powsta o wielkie
za enie parkowe komponowane w oparciu o g ówn  alej  i koncentrycznie
rozchodz ce si  aleje boczne. W 2 po . XIX wieku park powi kszono o 18 ha
wzbogacaj c go o nowe grupy drzew. Wielkie przeobra enie zespo u nast pi o na
pocz. XX wieku. Pa ac nieznacznie wyd ono, dobudowano wie , a wn trza
otrzyma y, zgodnie z modnym jeszcze historyzmem, charakter renesansowy,
barokowy i secesyjny, a pod wp ywem podró y w ciciela do Japonii,
wprowadzono drewniane boazerie pokryte lak . W tym czasie powsta  jednorodny
stylowo kompleks budynków gospodarczych, który tworzy pierzej  obecnej ul.

aga skiej. S  to budynki jedno i dwukondygnacyjne o dekoracyjnej konstrukcji
muru pruskiego. Pod wp ywem wspomnianej podró y powi kszono park o dalsze
12 ha i wykorzystuj c istniej ce uk ad wodny stworzono ogród japo ski
wprowadzaj c kamienne latarnie, domki-herbaciarnie, mostki. Powsta  tak e park
secesyjny z polanami rododendronów.
Dominant  wysoko ciow  jest ko ció  parafialny p.w. Naj wi tszego Serca
Jezusowego wzniesiony prawdopodobnie, na miejscu wcze niejszego, w 1729



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 21

roku wg projektu architekta Juliusza Simonettiego w stylu barokowym. Na pocz.
XX wieku poddano go gruntowej przebudowie. Ta klasycystyczna budowla
zachowa a barokowy uk ad wewn trzny, oparty na planie krzy a. Nad ca ci
dominuje wie a.
Dominant  przestrzenn  jest równie  dawna huta szk a powsta a w 1875 roku
przy ul. aga skiej, która z biegiem lat przekszta ci a si  w kompleks budynków
o znacznej wysoko ci góruj cych nad otaczaj  zabudow .
Rozplanowanie

Do obecnej chwili zachowa y si  wszystkie elementy planu miasteczka
poczynaj c od traktu prowadz cego z agania do Gozdnicy (obecna ul.

aga ska) i le cego przy nim i przy rzece Czernej, grodu, który w ci gu wieków
przekszta ci  si  w dominuj ce za enie pa acowo-folwarczno-parkowe.
Le ca po przeciwnej stronie grodu wie  przekszta ci a si  w regularny
geometryczny, zachowany do dzi , plan miasta z prostok tnym rynkiem
przylegaj cym do traktu i drugim placem z XVIII wieku za onym na pd. od rynku.
Plan ten rozwin  si , szczególnie w XIX i pocz. XX wieku wzd  wylotów dróg
i dzi ki kolei, powsta ej w 2 po . XIX wieku.
Zabudowa

ród zabudowy miejskiej wyró nia si  zespó  budynków w wi kszo ci
dwukondygnacyjnych przy pl. Wolno ci, który pe ni  funkcje rynku. Zabudowa ta
pochodzi z XVIII i 1 po . XIX wieku, a nieliczne budynki powsta y w 2 po . XX
wieku. Budynki w wi kszo ci w zwartej zabudowie zachowuj  wspóln  lini
zabudowy. Domy murowane o prostych bry ach, niezbyt wysokich dachach
dwuspadowych krytych ceramiczn  dachówk  karpiówk , ustawione kalenicowo.
Elewacje budynków o 4, a nawet 7-miu osiach, tynkowane, w wi kszo ci
pozbawione detalu architektonicznego poza pojedynczymi, które maj  profilowane
opaski, czy boniowane partery.
Nieliczna zabudowa dwukondygnacyjna wyst puje przy ul. Kolejowej, która
pochodzi z czasów budowy kolei tj. z 2 po . XIX wieku. Budynki stoj  w uk adzie
rozlu nionym zachowuj c wspóln  lini  zabudowy. Budynki o zró nicowanej bryle,
dwuspadowych i naczó kowych dachach, w które wprowadzono liczne wystawki.
Wieloosiowe elewacje, tynkowane z pozornymi ryzalitami, zwie czone w wielu
partiach szczytami o mi kkich liniach, ozdobione detalem architektonicznym
z zachowan  w wi kszo ci historyczn  stolark .
Pozosta a zabudowa to w wi kszo ci zabudowa parterowa o rozlu nionym
uk adzie, w niektórych odcinkach zwarta przy zachowaniu wspólnej linii
zabudowy, ustawione kalenicowo. Budynku w centrum miasta pochodz  z XVIII i
1 po . XIX wieku. Na obrze ach natomiast w wi kszo ci to zabudowa z 1 po . XX
wieku. Wczesna zabudowa, to w wi kszo ci zabudowa parterowa
charakteryzuj ca si  wysokimi dachami dwuspadowymi i naczó kowymi, o
prostych bry ach, elewacjach od 4 do 7-miu osi, pozbawione detalu
architektonicznego. Nieliczne budynki ozdobiono boniami, które prawdopodobnie
wykonano podczas wprowadzania, przewa nie w centralnej cz ci budynków,
nastawek trzyosiowych. Pojedyncze budynki si gaj  dwóch kondygnacji.
Zabudowa murowana przy nielicznych budynkach o mieszanej konstrukcji
murowano-szachulcowej. W wielu budynkach zachowa a si  historyczna stolarka
okienna (nawet 6-ciodzielna) i drzwiowa.
Obok XVIII-wiecznej zabudowy mieszkalnej z tego okresu datuje si  tak e
budynek karczmy przy ul. aga skiej o prostej, przysadzistej bryle, dachu
naczó kowym ustawiony szczytowo. Elewacje tynkowane, wieloosiowe. Z XVIII
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wieku pochodzi tak e budynek przemys owy. Jest to m yn wodno-zbo owy przy ul.
skiej przekszta cony nieco w okresach pó niejszych. Wraz z rozwojem

gospodarczym miasteczka i wprowadzeniem linii kolejowej powsta o wi cej
budynków mieszkalnych jak wille otaczaj ce park lub lokalizowane w parku,
ko ció  pomocniczy z ok. 1930 roku oraz budynki przemys owe jak powsta a by
mo e w latach 30-stych XX wieku fabryka tkanin przy drodze na Gozdnic
i u yteczno ci publicznej jak budynek stacji. Obie bry y proste o elewacjach
ceglanych.
Ziele

Obok wielkiego za enia parkowego na terenie miasta komponowan
zieleni  jest tak e cmentarz przyko cielny pochodz cy z okresu budowy ko cio a
tj. z po . XVIII wieku. Za ony na planie mocno wyd onego trapezu
z krzy owym uk adem alej lipowych. W XIX wieku przy przekszta caniu cmentarza
wzniesiono mauzolea rodzin Rothkirchów w 1848 roku i Winklerów w 1 po .XX
wieku.
W 1945 roku przy pl. Wolno ci powsta  skwer z pomnikiem ku czci poleg ych

nierzy radzieckich.
Przy drogach wylotowych na pocz. XX wieku powsta y aleje.
Stan zachowania, zagro enia

Mimo zachowania wszystkich elementów przestrzennych miasteczko mo e
straci  na swojej warto ci o ile b dzie kontynuowana wspó czesna zabudowa,
która nie respektuje historycznego uk adu przestrzennego, a gabaryty budowli
i jego architektura nie s  podporz dkowane tradycyjnej zabudowie. Ewidentnym
przyk adem dezorganizuj cym przestrze  miejsk , jest pawilon us ugowy
zlokalizowany na jednym z kwarta ów, naprzeciwko zespo u pa acowego i wiele
ma ogabarytowych budynków czy te  pawilonów. Wiele cennej zabudowy
mieszkaniowej pozostaje w z ym stanie technicznym, a wiele jest le
remontowanych jak np. dawna karczma przy ul. aga skiej, gdzie zrezygnowano
z ceramicznego pokrycia dachowego. W wielu budynkach powi kszono okna nie
licz c si  z kompozycj  elewacji.
Zagro eniem dla miasteczka jest post puj ca, pomimo wielkich stara ,
degradacja zespo u pa acowo-folwarczno-parkowego. Pa ac ze wzgl du na swoj
obecn  funkcj  nie mo e by  w pe ni zrewaloryzowany ze wszystkimi jego
wspania ymi detalami. Zespó  folwarczny w wi kszo ci zagospodarowany wymaga
jednak kompleksowego rozwi zania po czonego z jego usytuowaniem przy
pa acu i parku. Wielohektarowe obszary parku jedynie w pewnych fragmentach s
w miar  piel gnowane. Zaciera si  jednak japo ska i secesyjna cz  parku
z polanami rododendronowymi, z powi zaniami osiowymi.
Znaczenie kulturowe

Najwi ksze warto ci kulturowe gminy prezentuje miasteczko I owa
zachowuj ca i rozwijaj ca swój uk ad przestrzenny. Pierwotne, geometryczne
rozplanowanie z dwoma prostok tnymi placami i siatk  zwi zanych z nimi ulic
wzbogacony jest wielkim za eniem pa acowo-folwarczno-parkowym wpisanym
do rejestru zabytków. Elementem dope niaj cym, usytuowanym osiowo, zgodnie
z zasadami baroku, jest ko ció  z otaczaj cym go cmentarzem (obj te ewidencj
konserwatorsk ) wyra nie wyodr bniony z otoczenia szpalerami drzew
i wzbogacony mauzoleami. Mimo rozwoju gospodarczego i zwi zanych z tym
przekszta ce , zachowa a si  XVIII wieczna parterowa zabudowa nadaj ca
miasteczku indywidualny charakter wraz z karczm  i m ynem, wpisane do rejestru
zabytków.
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Przestrze  t  wzbogaca zabudowa willowa i przemys owa powsta a pod koniec
XIX i pocz. XX wieku.
Interesuj ce kulturowo obiekty uj te s  w rejestrze i ewidencji zabytków. Jest
jednak wiele obiektów, które z punktu widzenia konserwatorskiego winny by
chronione.

JANKOWA AGA SKA

Historia
Osada o metryce nowo ytnej i amorficznym uk adzie (za ona jako folwark

w okresie mi dzy 1634 a 1654 rokiem), nale a do aga skich dóbr
kameralnych. Parafia by a w Mirostowicach Dolnych. W 1840 roku obok folwarku
istnia y: m yn wodny, tartak, karczma oraz 10 warsztatów sukienniczych. W XIX
wieku powsta a huta szk a, a przy niej osiedle mieszkaniowe. W 1848 roku
Jankowa otrzyma a po czenie kolejowe z I ow  i arami.
Archeologia

Badania powierzchniowe AZP nie potwierdzi y istnienia na tym terenie
stanowisk archeologicznych.
Krajobraz
Wie , w starszej cz ci po ona na pagórkowatym terenie w cz ci XIX wiecznej,
przemys owej na terenie p askim. Ca  otaczaj  lasy i pola.
Dominanty

Dominanty przestrzenne i wysoko ciowe wi  si  z XIX wieczn  cz ci
przemys ow  wsi, gdzie zachowa a si  pochodz ca z XIX wieku cegielnia oraz
negatywne dominanty jakim s  kominy po innych zak adach przemys owych.
Rozplanowanie

Miejscowo  po ona przy bocznej drodze na pn.-wsch. od Wymiarek
i przy trasie kolejowej Ruszów- ary- aga  i aga -Przewóz, któr  za ono w
XIX wieku. Wie  sk ada si  z dwu cz ci odleg ych od siebie o 1,5 km. Cz  pn.
to osada o uk adzie amorficznym, pd. wytworzy a uk ad wielodro nicy. Przez teren
wsi przep ywa strumie  Lubawka.
Zabudowa

W cz ci starszej zagrody w wi kszo ci sk adaj  si  z 2 i 3 budynków
w rozproszonym uk adzie ustawione przewa nie kalenicowo. S  to budynki
z 2 po . XIX wieku i nieliczne z pocz. XX wieku o prostej bryle zamkni te dachami
dwuspadowymi, elewacjach tynkowanych, wieloosiowe pozbawione detalu
architektonicznego. Nieliczne budynki ustawione szeregowo z budynkami
gospodarczymi. W cz ci przemys owej zabudowa pochodzi z pocz. XX wieku.
Cz  z niej zwi zana jest z zespo em kolejowym. S  to budynki
dwukondygnacyjne o dwuspadowych dachach ceramicznych zlokalizowane bli ej
stacji ustawione w rozlu nionej zabudowie. Po drugiej stronie znajduje si  szereg
jednorodzinnych domków z lat 20-30 XX wieku o prostych bry ach, dachach
dwuspadowych ustawionych kalenicowo w uk adzie rozlu nionym, zachowuj cych
wspóln  lini  rozgranicze  i zabudowy. Elewacje tynkowane, 3 i 4 osiowe bez
detalu architektonicznego. S  te  elewacje ceglane. Wiele budynków jedno
i wielorodzinnych powsta o w 2 po . XX wieku.
Z budowli technicznych zachowa  si  wiadukt kolejowy i trafostacja pochodz ce
z pocz. XX wieku.
Ziele

Nie stwierdzono historycznej zieleni komponowanej.
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Stan zachowania, zagro enia
Amorficzny uk ad przestrzenny jest równie  kontynuowany w czasach

wspó czesnych. Powstaje szereg budynków odbiegaj cych od tradycyjnej
architektury. Zabudowa historyczna ulega tak e przemianom poprzez
wprowadzanie zmian elewacyjnych zwi zanych z powi kszaniem otworów.
Zagro eniem mo e by  wprowadzanie wspó czesnej architektury w cz
zwi zan  z zespo em kolejowym.
Znaczenie kulturowe

Najbardziej interesuj  cz ci  wsi jest cz  zwi zana z zespo em
kolejowym sk adaj cym si  z dworca, budynków z nim zwi zanych, wie y ci nie
i budynków mieszkaniowych, które winny by  obj te ewidencj  konserwatorsk .

KLIKÓW

Historia
Wie  po ona na granicy ska (ksi stwa aga skiego) i Górnych yc,

od redniowiecza przypisana do dóbr i owskich. Wielodro nica. Do 1820 roku
w powiecie zgorzeleckim, a nast pnie aga skim. W 1840 roku by y tutaj: m yn
wodny, tartak, olejarnia, ku nia i karczma.
Archeologia

Znane z literatury 4 stanowiska archeologiczne na tym terenie nie zosta y
zweryfikowane w czasie bada  powierzchniowych AZP przeprowadzonych w 1986
ze wzgl du na brak ich lokalizacji. Stwierdzono jedynie istnienie jednego
stanowiska z okresu pó nego redniowiecza.
Krajobraz

Wie  po ona na p askim terenie w le nym krajobrazie zamkni tym.

Dominanty
Brak.

Rozplanowanie
Miejscowo  le y przy drodze prowadz cej z I owej do Ruszowa.

Zachowany uk ad wielodro nicy, któr  przecina rzeka Czerna Ma a.
Zabudowa
Zagrody sk adaj ce si  z 2 i 3 budynków zachowuj  w wi kszo ci wspóln  lini
rozgranicze  i lekko zró nicowan  linie zabudowy. Wi kszo  budynków
pochodzi z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Proste formy budynków o wysokich
dachach pokrytych ceramiczn  dachówk  karpiówk  ustawione s  przewa nie
kalenicowo. Elewacje od 3 do 5 osi pozbawione s  w wi kszo ci detalu
architektonicznego. Pojedyncze budynki gospodarcze wzniesiono w konstrukcji
szachulcowej.
Ziele

Nie stwierdzono istnienia zieleni komponowanej.
Stan zachowania, zagro enia

Niewielki ruch budowlany nie stanowi zagro enia dla uk adu
przestrzennego wsi, ani dla jego zabudowy. Widoczne s  jedynie niewielkie
zmiany elewacji budynków polegaj ce na poszerzaniu lub zmianie otworów
okiennych, które czasami dzia aj  negatywnie na kompozycj  elewacji.
Znaczenie kulturowe
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Jedno zewidencjonowane stanowisko archeologiczne na tym terenie mo e
wskazywa  na jego ma  atrakcyjno  do czasów XVIII i XIX wieku, kiedy to zosta

czony w system planowej gospodarki. Jednak nie wytworzy  si  interesuj cy
kulturowo uk ad przestrzenny. Jedynie nale y chroni  nieliczne obiekty obj te
ewidencj  konserwatorsk  w tym zewidencjonowane stanowisko archeologiczne.

KONINEK

Historia
Folwark nale cy do Konina aga skiego obecnie przysió ek.

Archeologia
Nie stwierdzono wyst powania na tym terenie stanowisk archeologicznych.

Krajobraz
Osada po ona na p aski terenie

Dominanty
Brak.

Rozplanowanie
Miejscowo  po ona przy drodze prowadz cej z I owej ogranicza si  do

kilku zagród.
Zabudowa

Dwie zagrody sk adaj ce si  z 2 i 3 budynków datowanych na prze om XIX
i XX wieku
Proste bry y o dwuspadowych dachach ustawione szczytowo i kalenicowo.
Ziele

Do przysió ka prowadzi aleja d bowa
Stan zachowania

Budynki w rednim stanie technicznym, brak ladów generalnych
przekszta ce .
Znaczenie kulturowe

Przysió ek bez znaczenia kulturowego.

KONIN  AGA SKI

Historia
Metryka si ga najpewniej XIII wieku. W ród ach pierwsza wzmianka, dotycz ca
ko cio a, pochodzi z 1346 roku. Od redniowiecza Konin nale  do klucza dóbr
owskich , a od roku 1684 i owsko-borowskich. Od 1844 maj tek Konin aga ski

zosta  wydzielony z klucza i by  w posiadaniu rodziny Strutz. W roku 1688 by o we
wsi 31 kmieci i 15 komorników. W u yciu by  j zyk ycki i niemiecki. Istnia a
szko a parafialna. W 1787 roku Konin liczy  338, a w 1840 roku 692 mieszka ców.
By y wtedy m yn wodny, karczma, 35 warsztatów tkackich. We wsi przetrwa
zabytkowy, pó nogotycki ko ció  oraz XIX-wieczne zabudowania istniej cego tutaj
od redniowiecza folwarku. W 1848 roku Konin otrzyma  po czenie kolejowe
z I ow  i arami.
Archeologia

Ja wynika z powierzchniowych bada  AZP najwi cej ladów osadnictwa
stwierdzono w pobli u Konina aga skiego Spo ród 49 zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, nie potwierdzono siedmiu, które wymienione s
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w literaturze. Najstarsze stanowiska si gaj  epoki kamiennej i epoki br zu.
Najwi cej jednak przypada na czasy pó nego redniowiecza i czasy nowo ytne.
W wi kszo ci s  to lady czy punkty osadnicze.
Krajobraz

Wie  po ona na p askim terenie wznosz cym si  lekko od strony wsi
Luboszyce, w rolniczym krajobrazie otwartym.
Dominanty

Dominant  wysoko ciow  wsi stanowi ko ció  parafialny p.w. w.
Bart omieja wzmiankowany ju  w 1346r. Obecny pó nogotycki ko ció  (1505r.)
wraz z otaczaj cym murem zbudowano z kamienia polnego i rudy darniowej.
W latach 1594-1595 dostawiono do niego wie  z ceg y, a w 1629r.
pó norenesansow  kaplic .
Dominant  przestrzenn  stanowi folwark pochodz cy prawdopodobnie z 2 po .
XIX wieku o zwartym uk adzie rozbudowany w 2 po . XX wieku.
Rozplanowanie

Miejscowo  le y na trasie aga -Wymiarki. Pierwotny uk ad cuchówki
powsta ej wzd  wodnego cieku ze stawem w cz ci centralnej, zosta  rozwini ty
w XIX i XX wieku o ulice biegn ce równolegle od starej drogi tworz c
wielodro nic .
Zabudowa

Zabudowa zagrodowa sk adaj ca si  w wi kszo ci z 3 budynków, w cz ci
centralnej bardziej skupiona rozlu niona na obrze ach datowana na XIX i pocz.
XX wieku Znaczna cz  obiektów pochodzi z 1 po . XIX wieku. Wi kszo
zagród o wspólnej linii rozgranicze  i zró nicowanej linii zabudowy. Budynki o
prostych bry ach zamkni tych dwuspadowymi dachami ceramicznymi, ustawione
kalenicowo i szczytowo. Obok elewacji tynkowanych, wyst puj  elewacje ceglane,
szczególnie w budynkach gospodarczych. Zarówno jedne jak i drugie
w wi kszo ci pozbawione detalu architektonicznego. W pd.-wsch. cz ci wsi, na
ty ach starej zabudowy wprowadzono w 2 po . XX wieku zabudow  wielorodzinn
(bloki). Obok zabudowy zagrodowej na pocz. XX wieku wzbogacono funkcje wsi
wprowadzaj c ok. 1920 roku szko  i stra  po arn . Wprowadzaj c lini  kolejow
zbudowano tak e stacj  kolejow  obecnie nie czynn . W 2 po . XX wieku
w centrum wsi wprowadzono pawilon handlowy.

Ziele
Do zieleni komponowanej nale y cmentarz z XIX wieku, usytuowany na

skraju lasu przy drodze do agania, oraz cmentarz przyko cielny z kaplic
mauzoleum z 2 po . XIX wieku.
Stan zachowania, zagro enia

Wie  mimo drobnych przekszta ce  zachowa a swój uk ad przestrzenny.
Znaczenie kulturowe

Wie , pomimo przekszta cenia przestrzennego zwi zanego z dys-
harmonizuj  rozbudow  zespo u folwarcznego, budow  pawilonu handlowego
oraz zabudow  wielorodzinn  w 2 po . XX wieku, zachowa a swoje podstawowe
elementy si gaj ce czasów redniowiecza, renesansu jakimi s  ko ció  z 1 po .
XIX wieku i zabudowa zagrodowa.

KOWALICE
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Historia
Wie  powsta a jako osada hutnicza, wzmiankowana w 1450 roku. Po ona

w granicach yc Górnych, wraz z I ow  w czona do powiatu aga skiego
w 1820 roku. Nale a do klucza dóbr i owskich.
Archeologia

Przeprowadzone badania powierzchniowe AZP potwierdzi y istnienie 3
stanowisk archeologicznych pochodz cych z okresu pó nego redniowiecza
i czasów nowo ytnych. Dwa stanowiska, wymienione w literaturze, nie zosta y
potwierdzone.
Stanowiska te nie s  obecnie zagro one.
Krajobraz

Wie ródle na po ona na p askim terenie o zamkni tym krajobrazie.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Wie  o uk adzie amorficznym po ona przy bocznej drodze (brukowanej)
prowadz cej od I owej, tu  za strumieniem (z ma ym wodospadem).
Zabudowa

Kilka zagród sk adaj cych si  przewa nie z 2 budynków pochodz cych
z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Budynki o prostych bry ach, dwuspadowych
dachach krytych ceramiczn  dachówk  karpiówk , ustawione w uk adzie
kalenicowo-szczytowym.
Ziele

Brak zieleni komponowanej.
Stan zachowania, zagro enia.

Stan techniczny budynków na ogó redni. Nie stwierdzono zagro .
Znaczenie kulturowe

Wie  bez znaczenia kulturowego. Jedynie ochron  konserwatorsk  obj to
kilka stanowisk archeologicznych.

RAD ÓWKA – obecnie po udniowa cz  wsi Czy ówek

Historia
Od redniowiecza w zespole dóbr I owy nale cych do ksi t saskich. W XIX
wieku w asno  rodziny von Kospoth. W 1845 roku zanotowano 104
mieszka ców. We wsi by a wtedy cegielnia.
Archeologia

Nie stwierdzono wyst powania na tym terenie stanowisk archeologicznych.
Krajobraz

Wie  po ona na p askim terenie w ród lasów i k.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Wie  po ona przy bocznej drodze na pn. od I owej. Teren przecina rzeka
Czernica. Pierwotny plan ma ej ulicówki cz ciowo zatarty.
Zabudowa

Zagrody sk adaj ce si  z 2 i 3 budynków zachowuj  przewa nie wspóln
lini  rozgranicze  i zró nicowan  nieco linie zabudowy. Budynki pochodz
z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Proste bry y zamkni te dwuspadowymi dachami
ceramicznymi ustawione kalenicowo i szczytowo.
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Ziele
Brak zieleni komponowanej.

Stan zachowania ,zagro enia
Stan techniczny budynków redni, widoczne drobne zmiany w elewacjach

zwi zane z powi kszaniem okien.
Znaczenie kulturowe

Wie  bez znaczenia kulturowego. Pojedyncze obiekty mo na obj
ewidencj  konserwatorsk .

SZCZEPANÓW

Historia
Brak wcze niejszych wzmianek wskazuje na stosunkowo pó ne powstanie

wsi. Wyros a zapewne jako osada przy folwarku za onym w XVI-XVII wieku.
W 1660 roku by o tu jedno gospodarstwo kmiece, o miu zagrodników i jeden
komornik. Tabele statystyczne podaj , e w roku 1820 by o 10 cha upników i 20
komorników, a w 1840-220 mieszka ców. W tym czasie oprócz folwarku by  we
wsi m yn wodny, tartak, karczma i 24 warsztaty tkackie. W folwarcznej owczarni
hodowano 800 merynosów.
Archeologia

Przeprowadzone badania powierzchniowe AZP nie wykaza y istnienia
stanowisk archeologicznych na tym obszarze.
Krajobraz

Wie  po ona na falistym terenie w krajobrazie cz ciowo otwartym.
Dominanty

Brak przestrzennej dominanty ze wzgl du na rozebrany cz ciowo folwark.
Rozplanowanie

Pierwotny uk ad ulicowo-placowy, rozwini ty w XIX wieku obecnie znacznie
zatarty, przecina strumie  Lubianka. Widoczny jest te  zaro ni ty staw.
Zabudowa

Zagrody w wi kszo ci 2 i 3 budynkowe o zwartych uk adach w centrum wsi
i rozlu nionych na jej obrze ach, tworz  wspóln  lini  zabudowy i zbli on  lini
rozgranicze . Proste bry y budynków datowane w wi kszo ci na 4 w. XIX wieku
i pocz. XX wieku (te ostanie wyst puj  przede wszystkim na obrze ach)
o wysokich, dwuspadowych dachach stoj  przewa nie w uk adzie kalenicowym.
Elewacje ceglane i tynkowane, w wi kszo ci 3 osiowe, pozbawione detalu
architektonicznego. Pojedyncze budynki w fragmentach w konstrukcji muru
pruskiego. Nieliczne budynki z 1 po . XIX wieku tynkowane, wieloosiowe (powy ej
4 osi). Z budynków u yteczno ci publicznej zachowa  si  (na wyniesieniu)
budynek dawnej wietlicy o ceglanych elewacjach, a z budowli technicznych
trafostacja z 1 w. XX wieku i resztki ruin po m ynie z tego samego okresu.
Ziele

Z komponowanej zieleni zachowa  si  park datowany na XVIII-XIX wiek
typu krajobrazowego przylegaj cy do folwarku.
Stan zachowania, zagro enia

Zabudowa w rednim stanie technicznym uleg a w wielu przypadkach
przebudowie. Wprowadzono przybudówki, zmieniono kszta t i wielko  okien nie
licz c si  z kompozycj  elewacji.
Zdekomponowany folwark sprawia wra enie zaniedbanego, tak jak przylegaj cy
do niego park zaro ni ty utraci  swoj  kompozycj .
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Znaczenie kulturowe
Zniekszta cony uk ad przestrzenny, pozbawiony dominanty przestrzennej

jakim by  zespó  folwarczny i by  mo e m yn, wspó czesne przebudowy domów
tworz  przestrze  bez znaczenia kulturowego. Na ochron  zas uguj  nieliczne
budynki, które nale y obj  ewidencj  konserwatorsk  wraz z jego otoczeniem.

WILKOWISKO

Historia
Wie  powsta a zapewne w redniowieczu, nale a do domeny ksi cej.

Okresowo zastawiana lennikom szlacheckim, o czym wiadczy wzmianka z 1660
roku, przypisuj ca Wilkowisko Schellendorfom, w adaj cym wówczas kluczem
dóbr I owa. W 1660 roku we wsi by o 10 rodzin kmiecych, 7 cha upniczych i 9
komorniczych, 20 osób zatrudnia y warsztaty tkackie. W 1840 roku wie  liczy a
134 mieszka ców. Funkcjonowa o 12 warsztatów tkackich.
Archeologia

Podczas prac powierzchniowych AZP nie stwierdzono wyst powania na
tym terenie stanowisk archeologicznych.
Krajobraz

Wie  po ona na terenie lekko falistym w krajobrazie zamkni tym. Jedynie
od wsi aganiec otwiera si  na pola.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Wie  po ona przy bocznej drodze prowadz cej z agania do Konina
aga skiego. Teren przecina strumie  Lubianka. Pierwotny uk ad

prawdopodobnie ma ej ulicówki lub rz dówki rozwin  si  w XIX wieku w uk ad
widlicowy.
Zabudowa

Zagrody 2 lub 3 budynkowe zachowuj  wspólna linie rozgranicze
i zró nicowana linie zabudowy. Wi kszo  budynków pochodzi z 2 po . XIX wieku
i pocz. XX. Budynki o prostych bry ach zamkni te dachami dwuspadowymi
pokryte ceramiczn  dachówk  ustawione w wi kszo ci kalenicowo. S  te
budynki ustawione szczytowo po czone szeregowo z budynkami gospodarczymi,

 to zagrody wcze niejsze. W stron  Konina aga skiego zabudowa
zlokalizowana jest po jednej stronie.
Ziele

Cmentarz le ny z 1 po . XIX wieku wyznania ewangelickiego z nielicznymi
fragmentami nagrobków.
Stan zachowania, zagro enia

Nie zachowany pierwotny uk ad przestrzenny, widoczne ubytki
w zabudowie, a tak e do  liczne dobudowy i przebudowy budynków. Rozebrany

yn i budynki folwarczne. Cmentarz wch oni ty przez las.
Znaczenie kulturowe

Wie  bez znaczenia kulturowego. Jedynie pojedyncze obiekty nale y obj
ewidencj  konserwatorsk .
Zewidencjonowany cmentarz nie wymaga opieki konserwatorskiej.

AGANIEC
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Historia
Wie  wzmiankowana w 1412 roku. Nale a do ksi cych dóbr

kameralnych, lecz w 1660 roku wymieniona w kluczu dóbr i owskich, nale cych
wówczas do Schellendorfów. W 1840 roku okre lona jako wie  ksi ca, licz ca
275 mieszka ców. Istnia  wtedy folwark, m yn wodny, tartak, karczma i 33
warsztaty sukiennicze.
Archeologia

Badania powierzchniowe AZP przeprowadzone w 1989 roku nie
potwierdzi y istnienia 6 stanowisk archeologicznych znanych z literatury
datowanych na okres mezolitu i neolitu. Zewidencjonowano 5 stanowisk
pochodz cych z okresu pó nego redniowiecza i czasów nowo ytnych.
Nie stwierdzono stanowisk zagro onych zniszczeniem wymagaj cych interwencji.
Krajobraz

Wie  po ona w zamkni tym krajobrazie na terenie lekko falistym.
Dominanty

Brak.
Rozplanowanie

Wie  po ona po zach. stronie szosy cz cej aga  z I ow  i po czona
z ni  drog  po on  na pd. od pierwotnej drogi biegn cej od szosy przez most
nad rzek . Plan wsi sk ada si  z dwóch cz ci po onych w niewielkim oddaleniu
od siebie. Cz  starsza to ma a ulicówka po ona w pobli u rzeki Czernej.

odsza cz  z zabudow  w uk adzie lekko rozproszonym. Parcele bardzo
krótkie opieraj  si  o las.
Zabudowa

Zagrody sk adaj ce si  w wi kszo ci z 2 lub 3 budynków zlokalizowanych
przewa nie po pn. stronie drogi zachowuj  wspóln  lini  rozgranicze  i nieco
zró nicowan  lini  zabudowy. Wi kszo  budynków pochodzi z 2 po . XIX i pocz.
XX wieku. Pojedyncze obiekty zarówno mieszkalne jak i gospodarcze wzniesiono
wspó cze nie. W wi kszo ci parterowa zabudowa o prostej bryle zamkni tej
wysokim, ceramicznym dachem ustawiona jest kalenicowo. Kilka wcze niejszych
budynków mieszkalnych ustawionych szczytowo po czone s  szeregowo
z budynkami gospodarczymi. Elewacje w wi kszo ci 3 lub 4 osiowe pozbawione

 przewa nie detalu architektonicznego.
Z obiektów techniki zachowa y si  fragmenty ceglanego mostu pochodz cego
prawdopodobnie z ko ca XIX wieku i trafostacja datowana na pocz tek XX wieku.
Ziele

Z zieleni komponowanej zachowa a si  aleja klonowa by  mo e z pocz. XX
wieku, prowadz ca od mostu do wsi, ponadto nieczynny, le ny cmentarz
ewangelicki oraz mogi a zbiorowa nierzy niemieckich z II wojny wiatowej.

Stan zachowania, zagro enia
Zachowa  si  pierwotny uk ad przestrzenny rozwini ty prawdopodobnie na

prze omie XIX i XX wieku.
Zabudowa w do  dobrym stanie technicznym z widocznymi niejednokrotnie
zmianami w elewacji polegaj cymi na poszerzeniu lub zmianie otworów zarówno
okiennych jak i drzwiowych. Elementami k óc cymi si  z historyczn  przestrzeni
jest próba wprowadzania wspó czesnych budynków odbiegaj cych znacznie od
tradycyjnej zabudowy.
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Z istniej cego mostu pozosta y jedynie ceglane przyczó ki , a prowadz ca od
niego aleja jest zaniedbana i widoczne s  ubytki drzewostanu.
Znaczenie kulturowe

Uk ad przestrzenny pomimo jego zachowania nie przedstawia du ej
warto ci kulturowej. Jedynie pojedyncze obiekty mo na obj  ewidencj
konserwatorsk .

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

 1. Borowe - pa ac,
 2. Czerna - pa ac i park,
 3. I owa - Ko ció  parafialny p.w. Naj wi tszego Serca Jezusowego,
 4. I owa - pa ac wraz z folwarkiem,
 5. I owa - park pa acowy,
 6. I owa - aleja grabowa,
 7. I owa - dawna karczma obecnie dom przy ul. aga skiej 21,
 8. I owa - M yn wodny przy ul. M skiej 5,
 9. I owa - dawna plebania, obecnie kamienica przy ul. Wolno ci 10,
 10. I owa - Kamienica przy ul. Wolno ci 3 (d. Rynek),
 11. I owa - Kamienica przy ul. Wolno ci 5 (d. Rynek),
 12. Konin aga ski - Ko ció  filialny p.w. w. Bart omieja.

1.3. SPIS ALFABETYCZNY STANOWISK AZP NA TERENIE GMINY
OWA .

Obszar 71-10

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
1. Borowe 1 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze
2. Borowe 2 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze
3. Borowe 3 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze
4. Borowe 4 - lady osadnictwa epoka kamienna, pó ne redniowiecze,

nowo ytno
5. Borowe 5 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
6. Borowe 6 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
7. Borowe 7 - pkt. osadniczy XIIIw., pó ne redniowiecze,

nowo ytno
8. Borowe 8 - lady osadnictwa pó ne redniowiecze
9. Borowe 9 - lady osadnictwa pó ne redniowiecze, nowo ytno

10. Borowe 10 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze
11. Borowe 11 - pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

Obszar 70-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
12. Czerna 1 1 znalezisko lu ne Neolit
13. Czerna 2 2 lad osadnictwa Neolit
14. Czerna 3 3 lad osadnictwa epoka kamienna
15. Czerna 4 4 osada pó ne redniowiecze, nowo ytno
16. Czerna 5 5 lad osadnictwa staro ytno
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pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
17. Czerna 6 6 lad osadnictwa pó ne redniowiecze, nowo ytno
18. Czerna 7 7 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
19. Czerna 8 8 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
20. Czerna 9 9 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
21. Czerna 10 10 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

Obszar  71-10

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
22. Czy ówek 1 17 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
23. Czy ówek 2 20 lad osadnictwa pó ne redniowiecze, nowo ytno

24. Czy ówek 3 21 lad osadnictwa
pkt. osadniczy

wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze, nowo ytno

25. Czy ówek 4 22 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze

Obszar 71-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia

25. Czy ówek 5 1 lad osadniczy
lad osadniczy

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

26. Czy ówek 6 2
lad osadniczy
lad osadniczy
lad osadniczy

epoka kamienna
staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

27. Czy ówek 7 3 lad osadniczy
lad osadniczy

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

28. Czy owek 8 4 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

Obszar 70-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
29. owa 20 11 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

30. owa 21 12 lad osadniczy
lad osadniczy

kultura ycka epoki br zu pó ne
redniowiecze, nowo ytno

31. owa 22 13 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

Obszar 71-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
32. owa 6 10 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
33. owa 7 11 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
34. owa 8 12 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
35. owa 9 13 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
36. owa 10 14 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
37. owa 11 15 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
38. owa 12 16 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
39. owa 13 17 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

40. owa 14 18 lad osadniczy
lad osadniczy

epoka kamienna
pó ne redniowiecze, nowo ytno

41. owa 15 19 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
42. owa 16 20 osada pó ne redniowiecze, nowo ytno
43. owa 17 21 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
44. owa 18 22 skarb XVII-XVIIIw.
45. owa 19 23 zbiór naczy kultura ycka epoki br zu
46. owa-Dolany 1 5 znaleziska lu ne brak danych

47. owa-Dolany 2 6
lad osadniczy
lad osadniczy
lad osadniczy

epoka kamienna
wczesna epoka br zu
IV-V, epoka br zu-halsztat

48. owa-Dolany 3 7 lad osadniczy epoka kamienna
49. owa-Dolany 4 8 grodzisko brak danych
50. owa-Dolany 5 9 lad osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
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Obszar 72-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia
51. Klików 1 1 lad osadniczy pó ne redniowiecze

Obszar 70-11

Lp. Miejscowo Miejscowo  Obszar Funkcja Chronologia

52. Konin aga ski 1 14

pkt. osadniczy

pkt. osadniczy
pkt. osadniczy

kultura ycka epoki br zu, epoka
br zu-halsztat
kultura luboszycka Or
prawdopodob. wczesne redniowiecze

53. Konin aga ski 2 15
osada
pkt. osadniczy
lad osadniczy

kultura ycka V epoka br zu halsztat
kultura ycka epoki br zu
pó ne redniowiecze, nowo ytno

54. Konin aga ski 3 16 cmentarzysko kultura ycka IV wczesna epoka
br zu-halsztat

55. Konin aga ski 4 17 znalezisko lu ne
znalezisko lu ne

epoka br zu
brak danych

56. Konin aga ski 5 18 znalezisko lu ne epoka kamienna

57. Konin aga ski 6 19 pkt. osadniczy
lad osadniczy

kultura ycka –halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

58. Konin aga ski 7 20
pkt. osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

kultura ycka –halsztat
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze, nowo ytno

59. Konin aga ski 8 21 pkt. osadniczy
pkt. osadniczy

kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

60. Konin aga ski 9 22

lad osadnictwa
lad osadnictwa

pkt. osadniczy

staro ytno
kultura luboszycka pó nego okresu
rzymskiego
pó ne redniowiecze, nowo ytno

61. Konin aga ski 10 23
lady osadnictwa
lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze, nowo ytno

62. Konin aga ski 11 24 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno

63. Konin aga ski 12 25 lady osadnictwa
pkt. osadniczy

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

64. Konin aga ski 13 26 lady osadnictwa
pkt. osadniczy

kultura ycka –halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

65. Konin aga ski 14 27 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
66. Konin aga ski 15 28 lady osadnictwa pó ne redniowiecze, nowo ytno
67. Konin aga ski 16 29 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
68. Konin aga ski 17 30 pkt. osadniczy kultura ycka-halsztat

69. Konin aga ski 18 31 pkt. osadniczy
lady osadnictwa

kultura ycka III epoki br zu
pó ne redniowiecze, nowo ytno

70. Konin aga ski 19 32 lady osadnictwa
lady osadnictwa

prawdopodobnie kultura ycka
pó ne redniowiecze, nowo ytno

71. Konin aga ski 20 33 lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka
pó ne redniowiecze, nowo ytno

72. Konin aga ski 21 34
lady osadnictwa
lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka–halsztat
staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

73. Konin aga ski 22 35
pkt. osadniczy
osada lady
osadnictwa

kultura ycka epoki br zu
kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

74. Konin aga ski 23 36 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

75. Konin aga ski 24 37 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze nowo ytno

76. Konin aga ski 25 38 pkt. osadniczy
pkt. osadniczy

kultura ycka –halsztat
pó ne redniowiecze

77. Konin aga ski 26 39 lady osadnictwa
osada

staro ytno
pó ne redniowiecze nowo ytno
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78. Konin aga ski 27 40 lady osadnictwa
lady osadnictwa

epoka kamienna
pó ne redniowiecze

79. Konin aga ski 28 41 lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze

80. Konin aga ski 29 42 lady osadnictwa
lady osadnictwo

kultura ycka
pó ne redniowiecze

81. Konin aga ski 30 43 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze

82. Konin aga ski 31 44 lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka
pó ne redniowiecze

83. Konin aga ski 32 45 pkt. osadniczy
lady osadnictwa

kultura ycka epoki br zu
nie potwierdzono

84. Konin aga ski 33 46 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze nowo ytno

85. Konin aga ski 34 47 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze

86. Konin aga ski 35 48
lady osadnictwa
lady osadnictwa

pkt. osadniczy

staro ytno
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze, nowo ytno

87. Konin aga ski 36 49 pkt. osadniczy
lady osadnictwa

halsztat
pó ne redniowiecze, nowozytno

88. Konin aga ski 37 50 lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

89. Konin aga ski 38 51 lady osadnictwa
lady osadnictwa

wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze, nowo ytno

90. Konin aga ski 39 52 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

91. Konin aga ski 40 53 osada
osada

kultura luboszycka
pó ne redniowiecze

92. Konin aga ski 41 54 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

93. Konin aga ski 42 55 pkt. osadniczy  pó ne redniowiecze, nowo ytno
94. Konin aga ski 43 56 lady osadnictwa pó ne redniowiecze

95. Konin aga ski 44 57 lady osadnictwa
lady osadnictwa

kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

96. Konin aga ski 45 58 osada
lady osadnictwa

kultura ycka-halsztat
pó ne redniowiecze, nowo ytno

97. Konin aga ski 46 59 lady osadnictwa
lady osadnictwa

staro ytno
pó ne redniowiecze, nowo ytno

98. Konin aga ski 47 60 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
99. Konin aga ski 48 61 osada pó ne redniowiecze, nowo ytno

100. Konin aga ski 49 62 osada pó ne redniowiecze, nowo ytno
101. Kowalice 1 24 lady osadnictwa pó ne redniowiecze, nowo ytno
102. Kowalice 2 25 osada pó ne redniowiecze, nowo ytno
103. Kowalice 3 26 pkt. osadniczy pó ne redniowiecze, nowo ytno
104. Kowalice 4 27 grodzisko brak danych
105. aganiec 1 grodzisko nie potwierdzone
106. aganiec 2 pkt. osadniczy nie potwierdzone
107. aganiec 3 pkt. osadniczy nie potwierdzone
108. aganiec 4 pkt. osadniczy nie potwierdzone
109. aganiec 5 brak danych nie potwierdzone
110. aganiec 6 znalezisko lu ne neolit
111. aganiec 7 znalezisko lu ne mezolit

2. UWARUNKOWANIA  SPO ECZNO-GOSPODARCZE.

2.1. PODSTAWOWE DANE O GMINIE.
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Gmina I owa jest gmin  o statusie miejsko-wiejskim i nale y do jednych
z mniejszych na terenie woj. lubuskiego.

Powierzchnia ogólna Gminy -  15 305 ha
w tym:

miasto I owa - 911 ha
wie - 14 394 ha

Prace nad studium prowadzono wg obowi zuj cego na dzie  31 grudnia 1998r.
podzia u terytorialnego na jednostki:

miasto: 1. I owa
oraz so ectwa: 2. Borowe - i przysió ek Chwalimierz

3. Czerna
4. Czy ówek
5. Jankowa aga ska – wraz z cz ci  o nazwie Janowo
6. Klików
7. Kowalice
8. Konin aga ski – i przysió ek Koninek
9. Szczepanów

10. Wilkowiska
11. aganiec

ytkowanie gruntów – wg stanu na 31.12.1997r.- WUS Ziel.Góra

obszar
powierzchnia

ogólna

w tym

grunty
orne sady ki pastwiska lasy

pozosta e
tereny, nieu ytki
i zabudowania

w hektarach
gmina
miasto
wie

15 305
911

14 394

2 082
314

1 768

14
3

11

1 128
84

1 044

389
82

307

10 254
224

10 030

1 438
204

1 234

ytki rolne w powierzchni ogólnej:
gmina – 23,6 %
miasto – 53,0 %
wie – 21,7 %

Lasy w powierzchni ogólnej:
gmina - 67,0 %
miasto - 24.6 %
wie - 69,7 %

Pozosta e tereny (nieu ytki i zabudowania) w powierzchni ogólnej:
gmina - 9,4 %
miasto - 22,4 %
wie - 8,6 %

Liczba mieszka ców – stan 31.12.1997r. – WUS Zielona Góra
gmina - 7515 osób
miasto - 4136 osób
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wie - 3379 osób

rednia g sto  zaludnienia:
gmina - 49 osób/1km2

miasto - 460 osób/1km2

wie - 23 osób/1km2

2.2.  SIE  OSADNICZA.

Uk ad osadniczy Gminy tworzy 10 wsi so eckich z trzema przysió kami.
rodkiem struktury uk adu osadniczego jest miasto I owa.

lp. miejscowo hierarchia o rodka ówne funkcje ludno
w 1998r.

ogó em gmina gmina miejsko-wiejska przemys , obs uga
ludno ci, rolnictwo 7 581

1. miasto I owa siedziba w adz gminy
i miasta

administracja, przemys ,
obs uga ludno ci 4 259

2. Borowe z przysió kiem
Chwalimierz wie  elementarna produkcja rolna 476

3. Czerna wie  elementarna produkcja rolna,
obs uga ludno ci 356

4.
Czy ówek, Karolinów
i bloki na obrze u
miasta I owa

wie  elementarna
przysió ek

produkcja rolna,
obs uga ludno ci 622

5. Wilkowisko wie  elementarna produkcja rolna 48
6. Klików wie  elementarna produkcja rolna 100
7. Kowalice wie  elementarna produkcja rolna 52

8. Jankowa aga ska wie  elementarna przemys , obs uga
ludno ci 536

9. Konin aga ski
z Koninkiem

wie  podstawowa
przysió ek

produkcja rolna,
obs uga ludno ci 769

10. Szczepanów wie  elementarna produkcja rolna,
obs uga ludno ci 265

11. aganiec wie  elementarna produkcja rolna 98

Analizuj c hierarchi  o rodków w uk adzie sieci osadniczej miasto I owa pe ni rol
rodka centralnego, obs uguj cego gmin  w pe nym zakresie us ug

ponadpodstawowych.
rodkiem o niepe nym zakresie us ug podstawowych jest Konin aga ski, który

skupia najwi kszy potencja  demograficzny terenów wiejskich, a w stosunku do
roku 1987 nast pi  wzrost liczby ludno ci o 3%.
Wzrost liczby ludno ci o 183% (w stosunku do 1987r.) nast pi  we wsi Czy ówek.
Spowodowa o go sztucznie, w czenie terenów zabudowy mieszkaniowej miasta
owa w obr b geodezyjny tej wsi.

Wzrost liczby ludno ci o 2,7% zanotowano tak e we wsi Szczepanów.
Do miejscowo ci stagnuj cych nale y zaliczy  – Borowe. Do miejscowo ci
o charakterze regresyjnym, gdzie spadek liczby ludno ci wynosi powy ej 5%
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(w stosunku do 1987r.) nale  wsie Czerna, Wilkowiska, Klików, Jankowa
aga ska.

2.3. SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA.

Uwzgl dnione zosta y uwarunkowania wynikaj ce z:
- funkcji,
- istniej cej sytuacji demograficznej,
- istniej cego stanu zagospodarowania,
- wyst puj cych trendów w zakresie rozwoju gospodarczego,
- aspiracji i potrzeb inwestycyjnych mieszka ców.

Funkcje gminy.

Administracyjnie gmina miejsko-wiejska I owa  nale y do powiatu aga skiego.
Podstawow  funkcj , zarówno gminy jak i miasta – bior c pod uwag  struktur
zatrudnienia – jest funkcja przemys owa.
Wg danych WUS z 30.09.1998r. zatrudnienie w przemy le wynosi o:
 wie  - 31,0 % z ogó u zatrudnionych na terenach wiejskich,
 miasto- 51,2 % z ogó u zatrudnionych w mie cie.

Poza funkcj  przemys ow  m.I owa prowadzi obs ug  ludno ci ca ej gminy
w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego. W tym zakresie zasi g
oddzia ywania wykracza poza teren gminy. Do Zespo u Szkó  Rolniczych doje a

odzie  z agania, Gozdnicy, Wymiarek i z terenu woj. dolno skiego. Na
ok. 400 uczniów, miejscowa m odzie  stanowi 25 %.
Na terenach wiejskich funkcjami uzupe niaj cymi s rolnictwo i us ugi.

Demografia.

Zaludnienie w 1998r. – wg stanu na 31.12.1998r. –WUS
 ogó em gmina 7530 osób

miasto 4167
wie 3363

Rozmieszczenie ludno ci w gminie:

Lp. Jednostka osadnicza
1987r.

dane z m. planów
zagosp. przestrzen.

1998r.
dane z UGiM wg

meldunku
Gmina ogó em, w tym:
miasto
wie

7378
4269
3109

7581
4259
3322

1. Borowe (z przysió kiem Chwalimierz) 479 476
2. Czerna 394 356

3. Czy ówek (z przysió kiem Karolinów
i blokami na obrze u miasta)

220
bez bloków mieszk.

622
z blokami mieszk.

4. Wilkowiska 62 48
5. Klików 113 100
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6. Kowalice 94 52
7. Jankowa aga ska (z przys. Janowo) 612 536
8. Konin aga ski 747 769
9. Szczepanów 258 265

10. aganiec 130 98

Stan, ruch naturalny i w drówkowy ludno ci w 1998r. (31.12.1998r.)
st

an
 lu

dn
o

ci

m
a

st
w

a

ur
od

ze
ni

a

zgony

pr
zy

ro
st

 n
at

ur
al

ny

zameldowani
na pobyt sta y

wymeldowani
z pobytu
sta ego

saldo
migracji

og
ó

em

w
 ty

m
 n

ie
m

ow
l

ta

w
 ru

ch
u

w
ew

n
trz

ny
m

z 
za

gr
an

ic
y

w
 ru

ch
u

w
ew

n
trz

ny
m

z 
za

gr
an

ic
y

st
a
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trz
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miasto 4 167 31 57 27 - 30 44 1 61 2 -18 -1
czy ni 1 932 x 32 9 - 23 24 - 33 - -9 -

kobiety 2 235 x 25 18 - 7 20 1 28 2 -9 -1
na 1 000
ludno ci x 7,45 13,71 6,49 - 7,21 10,58 0,24 14,67 0,48 -4,33 -0,24

wie 3 363 17 30 43 - 13 63 - 70 - -7 -
czy ni 1 701 x 15 18 - 3 33 - 31 - 2 -

kobiety 1 662 x 15 25 - 10 30 - 39 - -9 -
na 1 000
ludno ci x 5,03 8,87 12,71 - 3,84 18,63 - 20,70 - -2,07 -

Struktura wieku ludno ci w 1998r. (31.12.1998r.).

miasto

ludno ogó em % czy ni kobiety
4 167 100 1 932 2 235

wiek przedprodukcyjny 1 082 26,0 528 554
0-2 lat 152 3,7 76 76
3-6 lat 212 5,1 110 102
7-14 lat 485 11,6 221 264
15-17 lat 233 5,6 121 112
wiek produkcyjny 2 450 59,0 1 216 1 234
18-64 m czy ni x 1 216 x
18-59 kobiety x x 1 234
wiek poprodukcyjny 635 15,0 188 447
65 i wi cej m czy ni x 188 x
60 i wi cej kobiety x x 447
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wie

ludno ogó em % czy ni kobiety
3 363 100 1 701 1 662

wiek przedprodukcyjny 840 25,0 447 393
0-2 lat 77 2,3 39 38
3-6 lat 116 3,5 57 59
7-14 lat 458 13,6 245 213
15-17 lat 189 5,6 106 83
wiek produkcyjny 1 967 58,5 1 058 909
18-64 m czy ni x 1 058 x
18-59 kobiety x x 909
wiek poprodukcyjny 556 16,5 196 360
65 i wi cej m czy ni x 196 x
60 i wi cej kobiety x x 360

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.1998r. – WUS Zielona Góra).
Pracuj cy w gospodarce narodowej wg sekcji europejskiej klasyfikacji dzia alno ci,
w podziale na miasto i wie .( dane nie obejmuj  osób fizycznych prowadz cych
dzia alno  gospodarcz , rolników indywidualnych, spó ek cywilnych, w których
liczba zatrudnionych wynosi 5 i mniej osób).

wyszczególnienie
miasto wie

ogó em sektor
publiczny

sektor
prywatny ogó em sektor

publiczny
sektor

prywatny
ogó em 1 055 635 420 139 107 32
rolnictwo, owiectwo
i le nictwo - - - 24 24 -

rybo óstwo, rybactwo - - - 5 5 -
przemys 540 362 178 43 43 -
górnictwo, kopalnictwo - - - - - -
dzia alno  produkcyjna 540 362 178 43 43 -
zaopatrzenie w energi
elektryczn , gaz i wod - - - - - -

budownictwo 8 8 2 - - -
handel hurtowy i detal.
pojazd. mech. oraz art.

ytku domowego
153 - 153 10 - 10

hotele i restauracje - - - 8 - 8
transport, gospodarka
magazyn. i czno 87 41 46 22 8 14

po rednictwo finansowe 22 - 22 - - -
obs uga nieruchomo ci,
wynajem i dzia alno
zwi zana z prowadzenie-
m interesów

22 4 18 2 2 -

administracja publiczna,
obrona narodowa, opieka
spo eczna

26 26 - - - -

edukacja 119 119 - 20 20 -
ochrona zdrowia i opieka
spo eczna 43 43 - 5 5 -

pozosta a dzia alno
us ugowa, komunalna
i socjalna indywidualna

33 32 1 - - -

gospodarstwa domowe
zatrudniaj. pracowników - - - - - -

organizacje i zespo y - - - - - -



Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy I owa

Pracownia ArKom  ul. Mi a 4  65-266 Zielona Góra 40

mi dzynarodowe
Bezrobocie w 1997r. (wg danych WUS Zielona Góra).

Poziom bezrobocia w gminie oscyluje w granicach redniej wojewódzkiej.
Wyszczególnienie gmina miasto wie

Bezrobotni - ogó em 418 215 203
w tym kobiety 265 129 136
stopa bezrobocia

z prawem do zasi ku
nowo zarejestrowani
wy czeni z ewidencji
zatrudnieni przy pracach

interwenc.

11,8
161
464
657

9

11,4
89

246
315

9

12,3
72

218
344

-

Analiza procesów demograficznych.
Jednym z istotnych obszarów analizy uwarunkowa  dla wyci gni cia

wniosków co do przysz ci gminy jest analiza demograficzna oraz prognoza na
okres perspektywiczny.
Ludno  i otwarto  gminy b dzie dwoma g ównymi czynnikami
decyduj cymi o przebiegu procesów rozwoju.

Analiz  procesów demograficznych przeprowadzono na przestrzeni lat 1984-1998.

lata ludno  ogó em przyrost w liczbach
bezwzgl dnych

przyrost naturalny
w promilach saldo migracji

gmina miasto wie  gmina miasto wie  gmina miasto wie  gmina miasto wie
1984 7 382 4 156 3 226 67 36 31 9,0 8,6 9,4 -30 -43 +13
1986 7 494 4 269 3 225 61 30 31 8,2 7,0 9,5 -7 +6 -13
1989 7 434 4 096 3 338 39 23 16 4,8 5,0 4,7 -96 -36 -60
1991 7 492 4 168 3 324 41 18 23 5,5 4,3 6,8 +5 +41 -36
1992 7 656 4 245 3 411 12 4 8 1,5 0,94 2,32 +4 -10 +14
1997 7 515 4 136 3 379 -11 -8 -3 -1,47 1,93 -0,88 -9 +26 -35
1998 7 530 4 167 3 363 33 30 13 5,5 7,21 3,84 -25 -18 -7

Na podstawie danych charakteryzuj cych przebieg zjawisk (rozwój ludno ciowy)
w okresie 1984-1998 (wybrano 7 niekolejnych lat) nale y stwierdzi , e

- bezwzgl dny przyrost ludno ci wyniós
w gminie – 148 osób
w mie cie  11 osób
na wsi 137 osób

- przyrost naturalny w promilach zmniejszy  si  i wyniós
1984r. 1998r.

gmina
miasto
wie

9,0
8,6
9,4

5,5
7,2
3,8

- migracja
1984r. 1998r.

gmina
miasto
wie

-30
-43
+13

-25
-18
-7
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Struktura wieku

wiek
1984r. 1998r.

gmina miasto wie gmina miasto wie
ogó . % ogó . % ogó . % ogó . % ogó . % ogó . %

przedprodukcyjny 2 174 29,5 1 201 28,9 973 30,2 1 922 25,5 1 082 26,0 840 25,0
produkcyjny 4 170 56,5 2 290 55,1 1 880 58,3 4 417 58,7 2 450 59,0 1 967 58,5
poprodukcyjny 1 038 14,0 665 16,0 373 11,5 1 191 15,8 635 15,0 556 16,5

Spadek liczby ludno ci roczników przedprodukcyjnych
1984r. 1998r.

gmina
miasto
wie

29,5
28,9
30,2

25,5
26,0
25,0

Wzrost liczby ludno ci roczników produkcyjnych
1984r. 1998r.

gmina
miasto
wie

56,5
55,1
58,3

58,7
59,0
58,5

Wzrost liczby ludno ci roczników poprodukcyjnych
1984r. 1998r.

gmina
miasto
wie

14,0
16,0
11,5

15,8
15,0
16,5

Na podstawie obserwcji procesów demograficznych stwierdzono, e
charakterystyczna cech  rozwoju demograficznego gminy I owa  w latach 1984-
1998 by  niewielki wzrost liczby ludno ci i utrzymywanie si  skali wielko ci miasta
na tym samym poziomie. Wyj tkiem by  rok 1989, w którym nast pi  spadek liczby
ludno ci miejskiej o 173 osoby, spowodowany zmniejszeniem si  przyrostu
naturalnego i zwi kszeniem ujemnego salda migracji.
Sytuacj  demograficzn  gminy – na przestrzeni 1984-1998r.- nale y oceni
w zasadzie jako stabiln .

2.4. STAN ZAGOSPODAROWANIA MIASTA.

Infrastruktura spo eczna:
- o wiata:
1 przedszkole miejskie – ucz szcza130 dzieci, wska nik uczestnictwa 61%
grupy wiekowej 3-6 lat;
2 szko y podstawowe – ucz szcza cznie 824 uczniów, udzia  grupy wiekowej
w mie cie wynosi 11,6% tj. 485 uczniów;
szko y ponadpodstawowe – Zespó  Szkó  Rolniczych – uczy si  ok. 400
uczniów, obiekty szkolne obejmuj  oprócz budynku pa acu, tak e budynki
warsztatów szkolnych, pracownie, internat ze sto ówk , szko a obejmuje:
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- 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalno ci rachunkowo  i rynek rolny,
- 2-letnie Policealne Studium Zawodowe o specjalno ci jw.,
- 5-letnie Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego,
- 3-letnia Zasadnicza Szko a Zawodowa – zawód – mechanik, operator maszyn

i pojazdów rolniczych;
- zdrowie:

1 o rodek zdrowia,
1 apteka;

- kultura:
1 Gminny O rodek Kultury i Sportu,
1 Dom Kultury,
1 Biblioteka Publiczna;

ww obiekty wymagaj  remontu
- sport i wypoczynek:

1 stadion miejski,
1 boisko do pi ki no nej;

- handel detaliczny – na terenie miasta zlokalizowano 79 sklepów artyku ów
spo ywczych i przemys owych;

- handel hurtowy – na terenie miasta zlokalizowano 3 hurtownie art. spo ywczych;
- targowiska – zlokalizowano 1 obiekt;
- gastronomia:

3 kawiarnie z dyskotek ,
2 bary gastronomiczne;

- us ugi bytowe – na terenie miasta znajduje si  15 punktów us ugowych np.
fotograf, stolarnie, wypo yczalnia kaset itd., brak szewca;

- us ugi sakralne:
2 ko cio y wyznania rzymsko-katolickiego;

- inne us ugi:
1 lecznica dla zwierz t,
1 zak ad pogrzebowy;

- administracja:
Urz d Gminy i Miasta,
Urz d Stanu Cywilnego,
Komisariat Policji

- banki – 1 Bank Spó dzielczy;
- czno :

1 Urz d Pocztowo-Telekomunikacyjny (940 abonentów),
1 Stacja telefonii komórkowej Era GSM;

- agencje celne – zlokalizowano 1 obiekt;
- stra  po arna – zlokalizowano 1 obiekt;
- hotele – brak, miejsca noclegowe w internacie Zespo u Szkó  Rolniczych;
- cmentarze – zlokalizowano 1 obiekt;

Przemys
Przemys , pe ni cy dotychczasow  funkcj  rozwojow  skoncentrowany jest

ównie w mie cie. Reprezentuj  go zak ady:
VITROSILICON – Spó ka Akcyjna – ul. aga ska 27
Spó ka powsta a na bazie aga skich Hut Szk a. Tradycje produkcji szklarskiej
w I owej aga skiej maj  swoj  ponad 100-letni  histori . Obecnie zak ad
produkuje:
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- s oje o pojemno ci od 0,2 do 1,5 litra,
- naczynia do zniczy,
- szkliwo sodowo-krzemowe,
- szk o wodno-sodowe,
- pustaki keramzytowe Alfa,
- pustaki keramzytowe ½ Alfa,
- bloczki keramzytowe.
Produkcja trafia na rynek krajowy i zagraniczny.

Zak ady Tkanin Technicznych ESKORD – Spó ka Akcyjna – ul. Borowska 8
Firma dzia a na rynku zaopatrzeniowym tkanin oponowych, maj cych
zastosowanie w produkcji opon samochodowych i rowerowych. G ównym odbiorc
jest TC „D bica”. W zak adzie wytwarza si  te  tkaniny poliamidowe do w y
gumowych, oraz sznurki sizalowe, stosowane w produkcji lin stalowych. W ofercie
sprzeda y s :
- sznurki z naturalnego w ókna – sizalu – w tym do maszyn rolniczych:

snopowi za ek i pras roluj cych tex 1820, pras wysokiego i redniego zgniotu
tex 3400 i tex 3000,

- tkaniny oponowe wiskozowe i poliamidowe,
- tkaniny poliamidowe do w y ogrodowych.

INTRA – Spó ka Akcyjna – ul. Borowska 8
Firma posiada baz  w Borowem.

wiadczy us ugi w zakresie specjalistycznego, ko owego transportu
mi dzynarodowego.

Gospodarstwo Specjalistyczne
Produkcyjna Ferma Drobiu – Eugeniusz Szwed, ul. aga ska 78/1
Producent jaj wyl gowych i konsumpcyjnych, zbó , drobiu, piskl t brojlerowskich
z jaj pochodz cych od w asnych stad.

yn wodny

Piekarnia

Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe (stan 31.12.1997r. – WUS zielona Góra):

- ogó em w mie cie 1285
- liczba osób/1 mieszkanie 3,36
- rednia wojewódzka 3,35
- izby ogó em 4652
- liczba osób/1 izb 0,88
- rednia wojewódzka 0,92

- powierzchnia u ytkowa
- mieszka  ogó em w tys.m2 77,3
- powierzchnia u ytkowa
- mieszkania/1 osob  w m2 18,8
- rednia wojewódzka 18,9
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Wybrane informacje o zasobach mieszkaniowych komunalnych:
1. mieszkania stanowi ce w asno  gminy ogó em 451
2. mieszkania stanowi ce w asno  gminy w budynkach komunalnych 338
3. mieszkania stanowi ce w asno  gminy w budynkach b cych

wspó asno ci  gminy ( ze wspólnotami mieszkaniowymi) 113

Budynki mieszkalne, sprzedane osobom prywatnym przez Urz d GiM I owa
w 1997r.

- budynki 2
- mieszkania 2
- powierzchnia u ytkowa 209 m2

- warto  sprzedanych obiektów 27,4 tys. z

Potrzeby mieszkaniowe w zakresie mieszka  komunalnych i socjalnych wg
zg oszonych wniosków:

- komunalne 40
- socjalne 20
- ogó em 60

Ruch budowlany.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane w 1998r:

- budownictwo mieszkaniowe 17
- inne inwestycje 34

W 1998r. nie wydano adnej decyzji o pozwoleniu na budow .

Obrót nieruchomo ciami.
W tabeli przedstawiono dane dotycz ce transakcji obrotu nieruchomo ciami
o powierzchni powy ej 4 arów.

1997r. 1998r.
grunty rolne
grunty budowlane

0
2

0
8

2.5. MIASTO I OWA  – PODSTAWOWE INFORMACJE
STATYSTYCZNE (WG STANU NA 31.12.1997R.).

obszar w km2 9
ludno 4136
zatrudnienie 1175
liczba bezrobotnych 215
stopa bezrobocia 11,4
zak ady przemys owe 4
podmioty gospodarcze 414
hotele 0
lokale gastronomiczne 5
sklepy 79

rodki kultury 2
kino 1
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biblioteki 1
obki 0

przedszkola 1
liczba dzieci w przedszkolu 130

szko y podstawowe 2
liczba uczniów 824

szko y ponadpodstawowe 4
liczba uczniów 400

2.6. STAN ZAGOSPODAROWANIA WSI.

Infrastruktura spo eczna.
- o wiata:

przedszkola – brak
szko y podstawowe:
- Konin aga ski - 57 uczniów,
- Szczepanów – 43 uczniów;

- zdrowie – Wiejski O rodek Zdrowia w Koninie ag;
- kultura – Wiejski Dom Kultury w Jankowej ag. i swietlice we wsiach

Szczepanów, Czy ówek, Konin ag., Czerna, Wilkowiska, Borowe;
- sport i wypoczynek – boiska we wsiach Borowe, Konin ag., Jankowa ag.,

zalew Klików o pow. 17 ha;
- handel detaliczny – 23 sklepy, ilo  sklepów w poszczególnych wsiach:

Jankowa ag. 6
Borowe 2
Klików 1
Szczepanów 2

aganiec 1
Wilkowiska 1
Konin ag. 6
Czy ówek 2
Czerna 2

- gastronomia – bary – 5 (w tym przy trasie E36), 1 kawiarnia, 1 restauracja
(Zajazd Sarmata);

- us ugi sakralne – 5 ko cio ów filialnych parafii rzymsko-katolickich:
Borowe – parafia I owa,
Czerna – parafia I owa,
Szczepanów – parafia ary Kunice,
Jankowa ag. – parafia Mirostowice Dolne – w budowie,
Konin ag. – parafia Witoszyn;

- hotele – Zajazd Sarmata – przy trasie E36;
- czno  – obiekt komutacyjny TP S.A. – Konin ag. 22 abonentów,

stacja telefonii komórkowej w Czy ówku;
- Stra  po arna – obiekty we wsiach: Borowe, Konin aga ski,
- cmentarze – Konin aga ski, Szczepanów;

Przemys
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Na terenach wiejskich gminy zlokalizowano dwa zak ady przemys owe:
- „Boral – Polska” Sp. z o.o. w Jankowej aga skiej produkuj cy ceramik

budowlan ,
- Zielonogórskie Przedsi biorstwo Przemys u drzewnego „Lubtar” Zielona Góra

S.A. Zak ad przemys u Drzewnego w Jankowej aga skiej.

Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe (stan 31.12.1997r. – WUS zielona Góra):
ogó em wie 942
liczba osób/1 mieszkanie 3,59
rednia wojewódzka 3,35

izby ogó em 3756
liczba osób/1 izb 0,90
rednia wojewódzka 0,92

powierzchnia u ytkowa
mieszka  ogó em w ty .m2 63,2
powierzchnia u ytkowa
mieszkania/1 osob  w m2 18,7
rednia wojewódzka 18,9

Wybrane informacje o zasobach mieszkaniowych komunalnych:
1. mieszkania stanowi ce w asno  gminy ogó em 56
2. mieszkania stanowi ce w asno  gminy w budynkach komunalnych 53
3. mieszkania stanowi ce w asno  gminy w budynkach b cych

wspó asno cia gminy ( ze wspólnotami mieszkaniowymi) 3

Budynki mieszkalne, sprzedane osobom prywatnym przez Urz d GiM I owa
w 1997r.

- budynki 1
- mieszkania 1
- powierzchnia u ytkowa 123 m2

- warto  sprzedanych obiektów 1,4 tys. z

Ruch budowlany.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane w 1998r:

wie budownictwo
mieszkaniowe

inne
inwestycje ogó em

Konin aga ski
Szczepanów
Czerna
Borowe
Czy ówek

aganiec
Jankowa aga ska

1/rozbudowa
-

3/rozbudowa
-
-

3/rozbudowa
-

4
1
-
1
5
-
1

5
1
3
1
5
3
1

Obrót nieruchomo ciami.
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W tabeli przedstawiono dane dotycz ce transakcji obrotu nieruchomo ciami
o powierzchni powy ej 4 arów.

lata wie grunty orne grunty budowlane
1997 Czerna

Klików
Konin aga ski

-
-
-

2
1
1

1998 aganiec - 2

2.7. GMINA I OWA – PODSTAWOWE INFORMACJE
STATYSTYCZNE ( WG STANU NA 31.12.1997r.).

obszar 144 km2

ludno 3379 osób
zatrudnienie 139
liczba bezrobotnych 203
stopa bezrobocia 12,3
zak ady przemys owe 1
podmioty gospodarcze 130
hotele 1
miejsca noclegowe 241
lokale gastronomiczne 6
sklepy 23

rodki kultury 1
rodki zdrowia 1

obki 0
przedszkola 0
szko y podstawowe 2

liczba uczniów 100

2.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU GOSPODARKI.

Bud et gminy – realizacja – I pó rocze 1999r.

1.1. Dochody.

og
ó

em

w tym
podatki i op aty lokalne udzia  w podatkach

stanowi cych dochody
bud etu pa stwa

do
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cj
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su
bw
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fiz
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w tys. z
4 475 1 166 40 906 35 128 621 24 597 601 1 756
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1.2. Wydatki.

ogó em

w tym

wynagro-
dzenia

materia y
i us ugi

op aty
i sk adki

dotacje na
wydatki
bie ce

wydatki maj tkowe

ogó em
z tego

wydatki
inwestycyjne

udzia y
w spó kach

w tys. z

3.580 1.258 1.503 270 308 241 241
1.3. Dochody na jednego mieszka ca.

ogó em
w tym

podatki i op aty lokalne udzia y w podatkach stanow.
dochody bud etu pa stwa

w z /1 mieszk.
595 155 83

1.4. Wydatki na jednego mieszka ca.
ogó em w tym

materia y i us ugi wydatki maj tkowe
w z /1 mieszk.

477 200 32

2.9. PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE W GOSPODARCE.

Jednostki zarejestrowane w systemie regon w 1997r.
wyszczególnienie gmina miasto wie

ogó em
sektor publiczny
      w tym komunalne
sektor prywatny

440
14
11

426

310
10
8

300

130
4
3

126

Jednostki zarejestrowane w systemie regon wg form prawnych w 1997r.

wyszczególnienie gmina miejsko-
wiejska

ogó em
w tym:
- przedsi biorstwa pa stwowe i komunalne
- spó ki prawa handlowego
- spó ki cywilne
- osoby fizyczne, prowadz ce dzia alno

gospodarcz  (bez spó ek cywilnych)

440

0
12
19

375

Zestawienie podmiotów gospodarczych wg grup bran owych – za okres
01.01.1989 do 15.04.1999r. – dane UGiM I owa .

handel 192
produkcja 16
us ugi 127
gastronomia 10
transport 33
eksport-import 1
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nieokre lone 35
ogó em 414

Wnioski:
1. Uwarunkowania wynikaj ce z po enia w regionie:

- korzystne po enie przygraniczne,
- cz onkostwo w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr,
- bezpo redni dost p do drogi E36, przysz ej autostrady A12.

2. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu sieci osadniczej:
Analiza jednostek osadniczych, obejmuj ca istniej ce zainwestowanie
i funkcjonowanie stanowi podstawow  kanw   dla rozwoju gminy, ale
równocze nie wskazuje na ograniczone mo liwo ci tego rozwoju.

3. Uwarunkowania wynikaj ce z funkcji:
W obszarze gminy wiod  – pod wzgl dem ilo ci i struktury
zatrudnienia – jest funkcja przemys owa.
Funkcjami uzupe niaj cymi s : obs uga ludno ci, rolnictwo na
obszarach wiejskich, turystyka i wypoczynek, zwi zany z istniej cym
zbiornikiem wodnym.

4. Uwarunkowania wynikaj ce z istniej cego potencja u demogra-
ficznego (1984r. – 100%):
- wzrost liczby ludno ci ogó em gmina 102,0 %

miasto 100,3 %
wie 104,2 %

- zmniejszaj cy si  przyrost naturalny, szczególnie na wsi,
- ujemne saldo migracji, wi ksze zjawisko odp ywu obserwuje si
w mie cie,

- zmiany w strukturze wieku – spadek liczby ludno ci w grupie
przedprodukcyjnej i wzrost w grupie produkcyjnej i poprodukcyjnej.

5. Uwarunkowania wynikaj ce z potencja u przemys owego:
sytuacja ekonomiczna zak adów produkcyjnych w mie cie jest

ona; nast pi , w wyniku transformacji gospodarczych, spadek
produkcji ze wzgl du na brak popytu na wyroby. Odnowy wymaga
park maszynowy, lecz firmom brak kapita u na modernizacje
potencja u wytwórczego.

6. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu i realizacji budownictwa
mieszkaniowego:
Warunki zamieszkania ocenia si  jako rednie, ze wzgl du na;
- z  sytuacj  materialn  ludno ci,
- du e zu ycie substancji mieszkaniowej (przewaga obiektów
wybudowanych przed 1945r.),

- brak nowych mieszka  oddanych do u ytku,
- nieuporz dkowana gospodarka wodno- ciekowa.

7. Uwarunkowania wynikaj ce z przekszta ce  w asno ciowych:
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Sektor prywatny stopniowo wypiera dzia alno  sektora publicznego. W
najwi kszym stopniu wyst pi o to w dzia alno ci Handlowej i us ugowej.
Warunkiem dalszego rozwoju s  transformacje w strukturze w asno ci,
wzrost liczby podmiotów sektora prywatnego – spó ki z udzia em
prywatnego kapita u krajowego i zagranicznego oraz zak adów
prowadzonych prze z osoby fizyczne.

8. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu us ug:
W mie cie wykszta ca si  dwustopniowy uk ad hierarchiczny:
- us ugi ogólnomiejskie,
- us ugi o charakterze osiedlowym.
W mie cie wyst puje du e nasycenie sieci  sklepów, a niedobór
placówek us ugowych.
Sie  publicznych szkó  podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, po
rozbudowie tzw. „starej szko y” w I owej o cztery oddzia y pozwoli na
obs ug  obwodów w granicach ustalonych uchwa  RGiM Nr 31/3/III/99
z dnia 15 marca 1999r.
System obs ugi ludno ci o rodków wiejskich charakteryzuje si  z
dost pno ci  z uwagi na wyst powanie rzadkiej sieci podstawowych

rodków obs ugi.

3. ROZPOZNANIE  STANU  I  FUNKCJONOWANIA  RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO.

3.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NATURALNYCH.

Pod wzgl dem morfologicznym – wg J. Kondrackiego - gmina I owa le y
w obr bie dwóch jednostek - mezoregionów fizyczno-geograficznych: Wzniesie

arskich i Borów Dolno skich.
Wzniesienia arskie - stanowi  wa  moreny czo owej, który w obr bie gminy

podzielono na dwie jednostki morfologiczne: Wysoczyzn  morenow  falist
i Wysoczyzn  morenow  p ask . Ta pierwsza zwi zana jest z wy sz  parti  wa u
morenowego. Na terenie gminy Wysoczyzna morenowa falista wyst puje
w zachodniej cz ci gminy, gdzie jest rozdzielona na dwie cz ci: pó nocno-
zachodni  - rejon Jankowa aga ska - Czy ówek (wys.130-155 m n.p.m.) i cz
po udniowo-zachodni  w pobli u m.Gozdnicy (wys. 145-170 m n.p.m.).

ród lekko sfalowanej powierzchni tej jednostki zaznaczaj  si agodne,
kilkunastometrowej wysoko ci kulminacje. Dolinki rozcinaj ce Wysoczyzn  maj
dwojaki charakter: erozyjne o kszta cie skrzynkowym np. dolinka ubianki
w rejonie Jankowej aga skiej o ostrych stromych skarpach i erozyjno-
akumulacyjne o kszta cie nieckowatym, wyra nie wci te w pod e, cho

boko  wci cia znacznie mniejsza od poprzednich. Wysoczyzna morenowa
aska zajmuje spor  powierzchni  okalaj  Wysoczyzn  falist , (rejon

Szczepanów - Konin aga ski - Ma y Komin). Powierzchnia tej wysoczyzny jest
za ona na wysoko ci 115-135 m n.p.m., a charakter dolinek rozcinaj cych j
nawi zuje do wy ej opisanej Wysoczyzny morenowej falistej.
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Bory Dolno skie stanowi  wysok  teras  akumulacyjn  Kwisy i Bobru,
zajmuj  wi ksz  cz  terenu gminy (cz  wschodnia, centralna i po udniowa).
Jest to p aska powierzchnia za ona na wysoko ci 10-120 m n.p.m.
Miejscami zaznaczaj  si  osta ce morenowe w formie agodnych pagórków lub
ci gi wydm utrwalonych na obszarach zalesionych. W ród form wkl ych
zaznaczaj  si  przede wszystkim systemy dolinne Czernej, Czernej Wielkiej
i Czernej Ma ej. Na przewa aj cej d ugo ci maj  one wyra ny skrzynkowaty
kszta t z kilkumetrowymi kraw dziami. Fragmentarycznie zachowa a si  wy sza
terasa holoce ska. Widoczna jest ona najbardziej w dolinie Czernej poni ej
miejscowo ci Czerna.
Tam te  najbardziej widoczne s  inne formy aktywno ci rzeki jak fragmenty
starorzeczy i odsypy.
Mniejsze dolinki maj  na ogó  kszta t nieckowaty, a wiele mniejszych cieków nie
wykszta ci o w ogóle form dolinnych.

Formy antropogeniczne - do wi kszych form nale  wyrobiska i ha dy
ce efektem powierzchniowego pozyskiwania surowców.

Nale y tu wymieni  przede wszystkim wyrobiska i ha dy w rejonie Jankowej
aga skiej po eksploatacji i ów ceramicznych. Na pó noc od wspomnianej

wysoko ci przy granicy gminy znajduje si  du e, nieczynne wyrobisko o czystej
wodzie okolone ha dami nadk adu.
W pobli u cegielni istnieje czynne wyrobisko, oraz pozosta ci po przesz ej
eksploatacji w s siedztwie.
Niewielkie formy wyrobiska (g ównie po kruszywie naturalnym) rozrzucone s  po
terenie ca ej gminy z tym, e obserwuje si  ich pewn  rejonizacj : mi dzy
Jankow . a Wilkowiskami, wzd  doliny ubianki, na zachód od Konina

aga skiego, na wschód od Czy ówka i w rejonie Borowego.
Do form antropogenicznych nale y zaliczy  tak e liczne pozosta ci po stawach
hodowlanych, zw aszcza w lasach po udniowej cz ci gminy, gdzie zachowa y si
groble okalaj ce zabagnione obecnie misy stawów.

3.2. BUDOWA I WARUNKI GEOLOGICZNE.

Na terenie gminy I owa zaznaczaj  si  dwa zasadnicze obszary o ró nym
stylu budowy geologicznej.
1. Obszar wysoczyzny plejstoce skiej wyst puj cej w zachodniej cz ci terenu.
Obszary te zbudowane s  z zaburzonych glacitektonicznie utworów trzecio-
i czwartorz dowych.
 Trzeciorz d reprezentowany jest przez i y, mu ki i piaski. I y lokalnie wyst puj

na powierzchni, tworz c formy nieregularnych p atów w ród utworów morenowych
i wodnolodowcowych. S  one na ogó  twardoplastyczne i pó zwarte i mog
wykazywa  cechy wysokiej aktywno ci koloidalnej.
 Czwartorz d reprezentowany jest przez utwory plejstoce skie i holoce skie.

Plejstocen to przede wszystkim utwory wodnolodowcowe i gliny morenowe. Te
pierwsze reprezentowane s  przez piaski i wiry redniozag szczone
i wyst puj ce na obszarze wysoczyzny przykrywaj  rozleg ymi p atami gliny i i y
trzeciorz dowe.
Gliny morenowe, wykszta cone jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny
pylaste, buduj  przede wszystkim górn  wysoczyzn  morenow . Gliny s  na ogó
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twardoplastyczne lecz zmieniaj  swój stan w zale no ci od zawilgocenia.
Z plejstocenem wi  si  te  rzeczne piaski, wiry terasy wysokich
(nadzalewowych) wzniesione 5,0-7,0 m nad poziom doliny.

2. Obszar dolinny zwi zany ze wspó czesnymi dolinami rzek: ubianka. Czerna,
Czerna Ma a, Czerna Wielka i Olsza.

Obszary te zbudowane s  z m odych holoce skich osadów aluwialnych oraz
zastoiskowo-bagiennych (tj. mady i torfy). Holocen reprezentowany jest przez
rzeczne piaski i wiry, których mi szo  jest rz du 4,0-8,0 m. Piaski s  lu ne
i redniozag szczone. Lokalnie wyst puj  serie mad rzecznych gliniastych
w stanie plastycznym i mi kko plastycznym.
Ponadto nale y wspomnie  o wyst powaniu torfów w dolinie rzeki „Czernej” i jej
dop ywie „Bagiennej”.
Torfy s rednioroz one o zró nicowanej mi szo ci od 0,5-3,0 m i wyst puj
na nieprzepuszczalnym pod u ilastym.

3.3. SUROWCE MINERALNE.

 Na terenie gminy I owa istniej  znaczne zasoby kruszywa naturalnego
i surowca ilastego. Obecnie prowadzona jest eksploatacja surowca ilastego
w z u „ ukowiec” w rejonie Jankowej aga skiej. A oto udokumentowane
zasoby surowców:

 Surowiec ilasty w z u „ ukowiec”
 mioce ski z wk adkami mu ków. Powierzchnia z a 3,36 ha, rednia mi szo

a 7,0 m. Zasoby bilansowe na dzie  01.01.1961r. wynosi y 235 tys. m3

surowiec nadaje si  do produkcji s czków i dachówek.
 Surowiec ilasty w z u „ ukowiec”- odcinek pó nocny w Jankowej aga skiej.

Nadk ad ok.3,0 m. Brak  informacji o zasobach. Surowiec z tego z a przydatny
jest do produkcji dachówek i s czków.
 Surowiec ilasty w z u „Borowe” - powierzchnia z a 8,1 ha. Nadk ad 1,0 m.

Mi szo  i u w z u 13,5 m. Zasoby bilansowe na dzie  01.07.1970r. wynosz :
w kategorii B – 196 tys. m3, w kategorii C1 – 1025 tys. m3 surowiec nadaje si  do
produkcji ceg y pe nej.
 Kruszywo naturalne „Czy ówek”.

W z u wyró niono: kruszywo naturalne mieszane (pospó ka) o zawarto ci
ziaren do 2,5 mm- 59,3% w ilo ci 340 tys. m3 oraz kruszywo naturalne drobne
(piasek p ukany) w ilo ci 300 tys. m3.

Negatywne wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych uzyskano w rejonie
Borowe - Czy ówek i Czerna.
Dla surowca ilastego perspektywicznymi terenami jest rejon Jankowej aga skiej.
Dla kruszywa naturalnego perspektywiczne rejony, to obszar po ony na
po udnie od Czernej w wid ach rzek Czerna i Olsza oraz rejon Klikowa. Rejony te
jednak mog  mi  tylko znaczenie lokalne.

Wnioski:
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1. Przed przyst pieniem do eksploatacji nowych z  nale y
przeprowadzi  analiz  – zysk-strata – czy rekultywacja terenu nie
przyniesie strat w finansowym bilansie globalnym planowanej inwestycji
oraz nieodwracalnych strat w rodowisku naturalnym.

3.4. WARUNKI WODNE.

3.4.1. Wody powierzchniowe.

Rozpatrywany teren w ca ci nale y do zlewni rzeki Czernej b cej
lewobrze nym dop ywem Bobru, p yn cej generalnie w kierunku SW ku NE przez
ca y teren gminy.
Rzeka Czerna bierze swój pocz tek z po czenia kilku mniejszych strumieni
w rejonie stawów hodowlanych na zachód od wsi Borowe. S  to Przy k
i Czernica z Pieni . Do wi kszych prawobrze nych dop ywów Czernej
wpadaj cych do niej na obszarze gminy nale : Wykroty, Witryna, B onie, Czerna
Ma a - p yn ca przez miasto I owa, Czerna Wielka, Olsza i Gnilica. Do
lewobrze nych Kaskada, Mi dzylesie, Bagienna, bezimienny ciek wpadaj cy do
Czernej ca 2 km w dó  rzeki od wsi aganiec, oraz Czerwona Woda.
Z wymienionych dop ywów najwa niejszymi s  dwa dop ywy prawobrze ne:
Czerna Ma a i Czerna Wielka oraz jeden lewobrze ny: ubianka. Cieki te
prowadz  zdecydowanie najwi cej wody i maj  zasadniczy wp yw na re im wodny
obszaru gminy.
Na terenie gminy wyst puj  tak e ró ne zbiorniki wód powierzchniowych. Do
najwi kszych nale y dawne stawy hodowlane, zgrupowane na po udniu gminy
mi dzy Czern  Ma  a Czern  Wielk , wykorzystuj ce b  misy deflacyjne przy
ci gach wydmowych, b  obni enie dolinne dop ywu Czernej Wielkiej - Zi biny.
Stawy te nie s  w najlepszym stanie technicznym na skutek eutrofizacji i braku
odpowiedniej piel gnacji. Cz  z nich uleg a kompletnemu zniszczeniu,
a o dawnych stawach wiadcz  jedynie fragmenty grobli i system rowów
opaskowych. Prócz wymienionego zgrupowania na terenie gminy stawy
zlokalizowane s  jeszcze w dwóch miejscach: na zachód od miejscowo ci Borowe
i w pó nocnej cz ci miasta I owa. Stawy te s  w dobrym stanie technicznym.
W latach siedemdziesi tych na Czernej Ma ej w po udniowej cz ci gminy, na
kontakcie z gmin  W gliniec zosta  utworzony zbiornik rekreacyjno-retencyjny
zalewaj c fragment dna naturalnej doliny tej rzeczki.
Na terenie gminy wyst puj  tak e niewielkie wyrobiska poeksploatacyjne zalane
wod . Na szczególn  uwag  zas uguje tu zalane wyrobisko po i ach na pó noc od
wsi Jankowa aga ska, z czysta wod , stanowi ce atrakcj  dla w dkarzy.
Pozosta e wody stoj ce to sadzawki i wody parkowe. Najwi ksza jest tu sadzawka
w dolinie Czernej Ma ej w I owej przy m ynie.
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Du e obszary na terenie gminy zajmuj  obszary podmok e. S  one zwi zane
najcz ciej z obni eniami terenowymi w obr bie plejstoce skiej terasy wysokiej
i dolin cieków. Obszary te poddane s  zabiegom melioracyjnym, co w cz ci
spowodowa o obni enie wód gruntowych.

3.4.2. Wody gruntowe.

Charakter wyst powania wód gruntowych jest ci le zwi zany z warunkami
geologiczno - morfologicznymi.
W obszarach dolinnych pierwszy poziom wód gruntowych wyst puje na

boko ci 0,5-0,3 m, przy czym w zdecydowanej cz ci na g boko ci 1,0-2,0 m.
Wody te zwi zane s  z seri  piasków rzecznych i daj  swobodne zwierciad o,
lokalnie w rejonie zalegania mad rzecznych gliniastych, zwierciad o jest pod
niewielkim napi ciem hydrostatycznym. Stwierdzone stany wód gruntowych
nale y przyj  za rednie wysokie.
Pierwszy poziom wód gruntowych na obszarze wysoczyzny wyst puje na

boko ci poni ej 3,0 m i zwi zany jest z piaskami i wirami wodnolodowcowymi.
Poziom tan jest równie  eksploatowany, lecz przewa nie za pomoc  studni
wierconych.
W obszarze wysoczyzny plejstoce skiej woda gruntowa wyst puje te  w formie

cze  w obr bie gruntów nieprzepuszczalnych oraz w formie wód zawieszonych
na ró nych g boko ciach w przewarstwieniach piaszczystych.
Lokalnie woda gruntowa mo e utrzymywa  si  na stropie utworów
nieprzepuszczalnych, co ma miejsce przy ma ych mi szo ciach pokryw utworów
przepuszczalnych.

3.4.3. Hydrogeologia.

Na terenie gminy I owa u ytkowo eksploatowany jest czwartorz dowy poziom
wodono ny.
Wydajno  poszczególnych, pojedynczych odwiertów jest bardzo zmienna i waha
si  od 3,0 do 50,0 m3/godzin , rednio ca. 20,0 m3/godzin .
Wody te charakteryzuj  si  wyj tkowo du  zawarto ci  zwi zków elaza, która
w skrajnych przypadkach si ga 7,0 mg/l.

elazo jest g ównym sk adnikiem obni aj cym jako  wód eksploatowanych na
terenie gminy. Bior c pod uwag  perspektywy poszukiwa  wody, nale y
stwierdzi , e ilo ciowo zasoby wód czwartorz dowych s  du e, natomiast jako
tych wód jest niezadowalaj ca i wymagaj  one uzdatnienia.

3.5. WARUNKI KLIMATYCZNE.

Wed ug K.Prawdzica rejon gminy I owa le y w obr bie XII Krainy Wzniesienia
Po udniowo-Zachodnie, w obszarze przewa aj cych wp ywów oceanicznych.
W stosunku do klimatu obszarów centralnych kraju wyró nia si  mniejszymi
rocznymi amplitudami temperatury powietrza, wcze niejsz  wiosn , d szym
latem, agodniejsz  i krótsza zim  z krótsz  pokryw nie .

Wed ug rednich wieloletnich Kraina 56 charakteryzuje si  nast puj cymi
parametrami:

temperatura stycznia 1,5 oC
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temperatura lipca 17,8 oC
czas trwania zimy 69-71 dni
czas trwania lata 90-95 dni
liczba dni pogodnych 63
liczba dni pochmurnych 115
wysoko  rocznych opadów 550-675mm
liczba dni z pokryw nie 48-55

Termiczne pory roku:
rednia temperatura dobowa czas trwania pocz tek pory

oC dni
Przedwio nie 0 do 5 40
Wiosna 5 do 15 60-65 1 IV
Lato > 15 90 1 VI
Jesie 15 do 5 60-65 1 IX
Przedzimie 5 do 0 40 1 XI
Zima < 0 60 11-21 XII
Fenologiczne pory roku:
- Zaranie wiosny (zakwitanie leszczyny i podbia u) 21 III,
- wczesna wiosna (zakwitanie czeremchy i mniszka lekarskiego) 30 IV,
- pe nia wiosny ( zakwitanie lilaka i kasztanowca) 10V,
- wczesne lato (zakwitanie yta ozimego i grochodrzewia) 1VI,
- lato (zakwitanie lipy drobnolistnej i niwa yta ozimego) 10 VII,
- wczesna jesie  (dojrzewanie kasztanowca i pe nia kwitnienia wrzosu ) 10 IX,
- jesie  (zmiana barwy li cia u kasztanowca i brzozy) 15 XI.

rednie us onecznienie dzienne:
ilo  godzin

kwiecie 4,6
maj 6,0
czerwiec 6,6
lipiec 6,4
sierpie 5,8
wrzesie 5,2
rok 4,0

rednie roczne promieniowanie ca kowite: 230 cal/cm/d

Klimat lokalny
Czynnikiem modyfikuj cym przestrzennie warunki klimatyczne jest morfologia
terenu i szata le na. Generalnie najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia
sta ego pobytu cz owieka to tereny wysoczyznowe, dobrze przewietrzone, wolne
od zastoisk ch odnego powietrza.
W zimie, z ma  cz stotliwo ci  mgie , o dobrych warunkach solarnych. Mniej
korzystne warunki zwi zane s  z rozleg  p aszczyzna terasy plejstoce skiej,
która jako, e jest po ona ni ej, przyjmuje na swoim obszarze powietrze
sp ywaj ce znad wysoczyzny, co w warunkach zimowych mo e prowadzi  do
mrozowisk.
Cz ciej obserwuje si  tu tak e przymrozki. Lokalnie w rejonie obszarów
podmok ych wyst puje podwy szona wilgotno  powietrza, daj c cz sto
w konsekwencji mg y i opary.
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Najmniej korzystne warunki wyst puj  w obr bie den dolinnych i obni
bezdop ywowych, gdy  wymienione wy ej negatywne zjawiska wyst puj
z wi kszym nat eniem. Z tego powodu nie powinno si  tworzy  tu sieci
osadniczych.
Bardzo powa  rol  w modyfikacji lokalnych warunków klimatycznych odgrywaj
istniej ce du e kompleksy le ne. Rola ta jest bardzo korzystna, gdy  powoduj
one wyrównanie dobowych przebiegów temperatury i wilgotno ci, retencjonuj c
wilgo , oddzia ywuj c os aniaj co na spore przyleg e tereny zapobiegaj c zbyt
intensywnemu oddzia ywaniu wietrznemu, a tak e wysuszaniu gleb.
Nale y tak e pami ta  o du ych walorach zdrowotnych lasu, zw aszcza
wyst puj cego na suchych i wie ych siedliskach borowych, wydzielaj cych du e
ilo ci bakteriobójczych olejków eterycznych.

3.6. WARUNKI GLEBOWE.

Gleby gminy I owa powsta y z czwartorz dowych utworów
wodnolodowcowych, morenowych i rzecznych.
Charakteryzuj  si  niewielkim zró nicowaniem typologicznym jak i sk adu
mechanicznego. Pod wzgl dem plonowania gleby te nale  do redniej i niskiej
urodzajno ci, za  bonitacyjnie przynale  do IIIb - VI klasy gruntów ornych
tworz cych generalnie kompleksy (czwarty - ytni bardzo dobry, pi ty - ytni
dobry, szósty - ytni bardzo s aby).
Najlepsze na omawianym terenie s  gleby brunatne w ciwe, a tak e lokalnie
mady wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych lekkich pod cielonych
glinami rednimi lub ci kimi. S  to gleby z dobrze wykszta conym poziomem
próchniczym oraz o w ciwych stosunkach wodno - powietrznych.
Gleby te przewa nie IVa - IVb tylko miejscami IIIb klasy bonitacyjnej zaliczone s
do kompleksu przydatno ci rolniczej ytniego bardzo dobrego.
Przy odpowiednich zabiegach agrochemicznych (nawo enie) i agrotechnicznych
osi gaj  wy szy stopie  kultury, co daje mo liwo  uprawy na nich tych samych
ro lin co na kompleksach pszennych.
Gleby te nale y chroni  przed zmian  u ytkowania na cele nierolnicze. Gleby te
wyst puj  w postaci „wysp” na ca ym terenie gminy.
Drug  grup  mniej urodzajn  s  to gleby tego samego typu wytworzone ze
rednich piasków s abo gliniastych pod cielonych piaskami lu nymi. S  to gleby

ma o urodzajne, nadmiernie przepuszczalne z niewielk  zdolno ci
przepuszczania wody, dlatego te  s  okresowo lub stale zbyt suche. Niedobór
wody staje si  czynnikiem ograniczaj cym dzia anie stosowanych nawozów
mineralnych. Sk adniki nie wykorzystane przez ro liny s  szybko wymywane
z gleby. Gleby te przewa nie V klasy bonitacyjnej zaliczone s  do kompleksu
ytniego s abego, dobór ro lin uprawnych tego kompleksu jest ograniczony

i sprowadza si  g ównie do yta, owsa, ziemniaków, saradeli i ubinów, a plony ich
zale  w du ym stopniu od ilo ci i rozk adu opadów. Gleby te zajmuj  61%
powierzchni uprawnej.
Najs absze gleby brunatne, najmniej urodzajne zaliczone s  do kompleksu
ytniego bardzo s abego VI klasy bonitacyjnej. Wytworzone z piasków
abogliniastych pod cielone s  piaskami lu nymi. S  one ubogie w sk adniki

pokarmowe, a jednocze nie trwale zbyt suche, dlatego stosowanie nawo enia
mineralnego spowodowa  mo e nieznaczny tylko wzrost plonów. Uprawia si  tu
wy cznie yto i ubin ty. U ytkowanie rolnicze tych gleb winno by  przej ciowe.
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Zalecane s  pod zalesienie zw aszcza w pobli u kompleksów le nych. Gleb tych
jest stosunkowo niewiele i wyst puj  wyspowo w postaci niewielkich p atów na
terenie gminy.
Wyst puj ce tu u ytki zielone trwa e, zosta y wydzielone w dwóch grupach.
W pierwszej znalaz y si  u ytki zielone (IV klasy), wyst puj ce na czarnych
ziemiach zdegradowanych, ziemiach szarych i glebach murszowo-mineralnych
i murszowatych oraz na glebach mu owo-torfowych wytworzonych z piasków
gliniastych mocnych i lekkich pod cielonych piaskami lu nymi a tak e glinami
ci kimi. Stosunki wodne tych gleb nie s  w pe ni uregulowane, okresowo za
suche lub nadmiernie uwilgotnione. Rosn  tu przewa nie ki dwuko ne.
Do drugiej grupy zaliczone zosta y u ytki zielone s abe i bardzo s abe (V - VI
klasa bonitacyjna).Powsta e na glebach zbyt suchych (piaskach) lub zbyt
wilgotnych. Rosn  tu ki jednoko ne o niewielkiej wydajno ci z 1 ha.

ytki zielone zajmuj  znaczne powierzchnie zw aszcza pomi dzy I ow
aga sk  a Chwalimierzem.

Wnioski:
1. Ochrona kompleksów gleb klas III i IV, jako elementu rodowiska nie

podlegaj cemu odtworzeniu.
2. Brak w ciwego wykorzystania rolniczego posiadanych zasobów gleb.

3.7. SZATA LE NA.

Na terenie Gminy I owa wyst puj  du e powierzchnie kompleksów le nych.
Ogó em powierzchnia lasów to 10.254 ha – w tym miasto – 224 ha, a wie  –
10030 ha.
Pozostaj  one w wi kszej cz ci zarz dzie Nadle nictw:

aga - 5 041,82 ha (stan na 1999r.)
Wymiarki - 2 505,86 ha
Lipinki yckie - 363,26 ha

wi toszów - 12,45 ha
Po one s  w V Krainie Przyrodniczo Le nej, Dzielnicy Równiny Dolno skiej na
granicy zasi gu jod y, wierka.

Wyst puj  tu nast puj ce typy siedliskowe:

- bór suchy wyst puje na ca 5% powierzchni le nej. Gatunkiem panuj cym jest
sosna (98%) domieszk  za  brzoza (2%). Podszytów na ogó  brak. W runie
wyst puje chrobotek, wrzos, brusznica, szczotlicha, kostrzewa, cz sto pokryw
jest martwa - zalega ció ka. Typem gospodarczym jest bór sosnowy o sk adzie
100% sosna. Gleby bielicowe w ciwe wytworzone z piasków s abogliniastych.

- bór wie y zajmuje najwi ksz  powierzchni . Drzewostan tworzy sosna II - IV
bonitacji, domieszk  stanowi brzoza , wierk Podszyty s abo rozwini te tu
jarz bina, brzoza, ja owiec, wierk.
Sk ad runa - wrzos, kostrzewa, brusznica, czernica, rokiet, chrobotek, wid oz b.
Docelowym typem gospodarczym jest bór sosnowy o sk adzie sosna 90%, brzoza
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i inne li ciaste 10%. Wyst puje na glebach bielicowych w ciwych powsta ych
z piasków.

- bór mieszany wie y ca 10% powierzchni. Drzewostan tworzy sosna z domieszk
brzozy, d bu, wierku i akacji. Ro nie na glebach bielicowych w ciwych,
brunatno - bielicowych i brunatnych wy ugowanych powsta ych z piasków
gliniastych lekkich i s abogliniastych. W podszytach wyst puje brzoza, d b,
jarz bina, wierk, kruszyna. Runo le ne dobrze rozwini te wyst puje tu czernica,
orlica, trzcinnik, pszaniec, rokiet. Gospodarczym typem drzewostanu jest bór
o sk adzie sosna 90%, brzoza 5% i inne 5%.

- las mieszany wyst puje stosunkowo na niewielkiej powierzchni (3%). Drzewostan
tworz  sosna (80%), brzoza, d b, wierk, olsza i buk.
Ro nie na glebach brunatnych wy ugowanych powsta ych z piasków gliniastych
lekkich i mocnych. Dobrze rozwini te podszyty zbudowane z kruszyny, jarz biny,
wierka i jod y. Runo bogate - wyst puje tu malina, je yna, poziomka, sa atnik,

trzcinnik, narecznica. Gospodarczym typem drzewostanu jest las sosnowo-
bowy o sk adzie sosna 7%, d b 20% i inne li ciaste 10%.

- las wie y zajmuje ca 1% powierzchni le nej. Drzewostan zbudowany z d bu,
brzozy, sosny, grabu, buku i wierka Wyst puje na glebach brunatnych
wy ugowanych i brunatnych w ciwych. Podszyty liczne i dobrze rozwini te
tworzy: czeremcha, d b, wierk, brzoza, jarz bina, kruszyna. W runie wyst puje
szczawik, malina, je yna, trz lica. W docelowym sk adzie drzewostanu
przewiduje si  las d bowo - brzozowy o sk adzie d b 50% , brzoza 30% i inne
li ciaste 20%.

- bór mieszany wilgotny zajmuje ca 8% powierzchni. Drzewostan zbudowany
z sosny, brzozy z udzia em wierku, d bu, olszy, topoli, osiki. Wyst puje na
czarnych ziemiach zdegradowanych wytworzonych z piasków gliniastych.
Podszyty liczne z one g ównie z kruszyny, wierku, brzozy, jarz biny. W runie
najliczniej wyst puje : czernica, orlica, narecznica, trzcinnik, p onnik, trz lica,
je yna. Gospodarczym typem drzewostanu jest bór sosnowo - d bowy o sk adzie
sosna 80%, d b 10%, i inne li ciaste 10%.

- bór wilgotny wyst puje na powierzchni 25%. Drzewostan z ony g ównie z sosny.
Domieszki tworz  - brzoza, wierk, sosna. Wyst puje na glebach bielicowych

ciwych wytworzonych z piasków s abogliniastych. Liczne podszyty tworz :
kruszyna, brzoza, wierk, sosna. W runie wyst puje: trz lica, czernica, torfowiec
i rokiet, p onnik. Gospodarczym typem drzewostanu jest bór sosnowo - wierkowy
o sk adzie sosna 70%, wierk 20% i inne 10%.

- las wilgotny zajmuje ca 0,5% powierzchni le nej. Drzewostan sk ada si  z d bu,
brzozy, olszy, grabu, sosny, wierka. Wyst puje na czarnych ziemiach
murszowatych. Podszyty i runo liczne i dobrze rozwini te.

- las mieszany wilgotny wyst puje na 1% powierzchni. Drzewostan buduje sosna,
b, brzoza i inne. Zwi zany jest z czarnymi zmiemiami zdegradowanymi

murszowymi i murszowatymi. W docelowym sk adzie sosna 40%, d b 30%,
brzoza 20% i inne 10%.
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- ols wyst puje na niewielkich powierzchniach na glebach bagiennych, murszowych
i torfowych. Drzewostan sk ada si  g ównie z olszy, brzozy w nasadzeniach
wyst puje wierk, osika, sosna. Podszyty i runo bogate i dobrze rozwini te.
Docelowym typem drzewostanu jest ols o sk adzie docelowym olsza 80%, brzoza
20%.

- ols jesionowy zajmuje 0,5% powierzchni. Zwi zany jest z glebami murszowatymi
i murszowomineralnymi o wysokim poziomie wody gruntowej. Drzewostan
zbudowany z olszy, brzozy, osiki.
Znaczn  cz  obszarów le nych zajmuj  uprawy i m odniki na ubogich
siedliskach borowych. Stwarza to du e zagro enie po arowe.
Lasy gminy s  zasobne w p ody runa le nego i zwierzyn  Podobnie jak
w s siednich gminach jest tu silnie rozwini te owiectwo. Organizowane s  tak e
polowania dla turystów.

Wnioski:
Najwi ksz  warto ci  gminy z przyrodniczego punktu widzenia s  lasy.
Wywieraj  one ogromny wp yw na ca okszta t obiegu materii, bilans
wodny, a tak e na lokalne warunki klimatyczne. Z tego powodu
gospodarka le na winna by  szczególnie rozwa na Dotyczy to
zw aszcza sposobu pozyskiwania drzewa (niestosowanie r bni
zupe nej), dbanie o w ciw  melioracj  terenów le nych, ochron
lasów na siedliskach szczególnie wa nych ekologicznie, utrzymywanie
optymalnego stanu zwierzyny le nej. Dewastacja stawów hodowlanych
w po udniowo - wschodniej cz ci gminy doprowadzi a do podtopienia i
zabagnienia wielu hektarów lasów. Wydaje si , e celowe by oby
reaktywowanie stawów hodowlanych i uregulowanie stosunków
wodnych w tym rejonie. W gospodarce stawami nale y unika  du ych
jednoczesnych spustów wody ze stawów, gdy yzna woda stawowa
mog aby doprowadzi  do niekorzystnych zmian hydrobiologicznych na
drodze sp ywu.
W zwi zku z du  lesisto ci  gminy, nale y d  do obj cia jej tzw.
stref  zrównowa onego rozwoju – zgodnie z Programem Europejskim
Zielone P uca Europy – 1993r. Instytut Trwa ego Rozwoju.
Ponadto, Gmina posiada opracowany program zalesiania gruntów
nieprzydatnych w produkcji rolniczej. Znajduje to wyraz w ustalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie zgodnie
z tym programem oraz wnioskami z onymi przez Nadle nictwa
wskazano obszary do planowych zalesie .

3.8. DEGRADACJA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

Obszar gminy I owa mo na uzna  za stosunkowo ma o zdegradowany.
W pewnym stopniu jednak degradacja dotyczy takich komponentów rodowiska
jak:
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a) powierzchni ziemi poprzez przesz  i obecn  eksploatacj  surowców
mineralnych,

b) wód p yn cych poprzez wprowadzanie do nich cieków,
c) atmosfery poprzez wprowadzanie do niej zanieczyszcze  energetycznych

i przemys owych,
d) szaty le nej poprzez niew ciw  dzia alno  w zakresie gospodarki wodnej.

Ad.a) Najwi ksze wyrobiska zwi zane s  z przesz  i obecn  eksploatacj  i ów
ceramicznych w rejonie Jankowej aga skiej. Wyrobiska te wymagaj
rekultywacji, przy czym, du e nieczynne wyrobisko na pó noc od Jankowej

aga skiej, zalane jest wod , wykorzystywane obecnie przez w dkarzy, winno
pozosta  jako zbiornik wodny. Niewielkie pozosta e wyrobiska poeksploatacyjne
wyst puj  na ogó  na terenach le nych i s  najcz ciej w fazie zarastania
ro linno ci  Nieliczne z nich zosta y zrekultywowane przez le ników.

Ad.b) Wody p yn ce s  zanieczyszczone g ównie przez doprowadzenie do nich
cieków pochodz cych z zak adów i instytucji miasta I owa . Ilo  ich nie jest zbyt

du a (160-200 m3/d) i nie powoduj  one wi kszych zagro . W chwili obecnej
rozpocz to budow  oczyszczalni cieków w I owej, co pozwoli na utrzymanie
wszystkich wód p yn cych gminy w czysto ci. Zak ada si , e wody gminy I owa

 utrzymane w I klasie czysto ci.
W 1996r. jako  wód pod wzgl dem fizyko-chemicznym rz. Czernej Ma ej
i Wielkiej mie ci a si  w III klasie, pod wzgl dem bakteriologicznym rz. Czernej
Wielkiej i Ma ej do m. I owa w III klasie, od I owej do uj cia Czernej Wielkiej wody
nie odpowiada y normom.

Ad.c) Zanieczyszczenie atmosfery powoduje g ównie przemys  i paleniska
domowe skoncentrowane g ównie w o rodku gminy i w mniejszym stopniu
w Jankowej aga skiej. Wed ug dokumentacji okre laj cej uci liwo  Huty szk a
w I owej (F/9425) powoduje ono przekroczenie dopuszczalnych norm st
tlenków azotu na skutek emisji z wyrzutni wentylacyjnych pieców szklarskich. Nie
powoduje natomiast przekroczenia dopuszczalnych st  w zakresie innych
zanieczyszcze .
Zak ad produkcji tkanin technicznych i sznurków „Eskord” emituje g ównie
zanieczyszczenia energetyczne, takie jak SO2, NOx,  CO oraz py y,  podobnie ma
si  tak e emisja z cegielni w Jankowej aga skiej.
Pewien udzia  w emisji zanieczyszcze  energetycznych maj  tak e paleniska
domowe skoncentrowane przestrzennie (miasto I owa).
W chwili obecnej nie zaobserwowano jeszcze bezpo rednich skutków
zanieczyszczenia powietrza wra liwej na nie flory w postaci np. nekrozy li ci,
usychanie drzew iglastych itp.
Ad.d) Istniej ca w przesz ci intensywna gospodarka rybacka na terenach
le nych pozostawi a po sobie liczne stawy hodowlane. Cz  z nich jest

ytkowana do dzisiaj, cz  za  uleg a dewastacji. Dewastacji uleg y tak e
systemy rowów doprowadzaj cych i odprowadzaj cych wod . Konsekwencj  tego
jest podtopienie i zabagnienie terenów dawnych stawów i ich s siedztwa. Ma to
okre lone negatywne nast pstwa dla gospodarki le nej, gdy  spowodowa o to
obni enie jako ci technicznej i zdrowotnej drzewostanów.

Wnioski:
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1. Nale y prowadzi  rekultywacj  nieczynnych wyrobisk poeksploata-
cyjnych.

2. Ograniczy  sp yw zanieczyszcze  do cieków wodnych.
3. D  do ograniczania wprowadzania zanieczyszcze  do powietrza

atmosferycznego
4. Wskazana jest odbudowa oraz regulacja systemu stawów jako

zbiorników retencyjnych. Dewastacja stawów hodowlanych
w po udniowo - wschodniej cz ci gminy doprowadzi a do podtopienia i
zabagnienia wielu hektarów lasów. Wydaje si , e celowe by oby
reaktywowanie stawów hodowlanych i uregulowanie stosunków
wodnych w tym rejonie. W gospodarce stawami nale y unika  du ych
jednoczesnych spustów wody ze stawów, gdy yzna woda stawowa
mog aby doprowadzi  do niekorzystnych zmian hydrobiologicznych na
drodze sp ywu.

3.9. OBSZARY I ELEMENTY PRZYRODNICZE OBJ TE OCHRON
PRAWN .

Elementami podlegaj cymi ochronie prawnej na terenie Gminy s :
- pomniki przyrody – wyst puj ce na terenie parków podworskich,
- strefy ochrony zasobowej uj  wód s cych do zbiorowego zaopatrzenia

w wod  – omówiono szczegó owo w rozdziale, dotycz cym zaopatrzenia
w wod ,

- zbiornik Wód Podziemnych Chocianów-Gozdnica, nale cy do G ównych
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), obejmuj cy po udniowe kra ce gminy,

- u ytki rolne III i IV klasy bonitacyjnej oraz grunty rolne,
- okre lone w ciwymi przepisami gatunki ro lin i zwierz t,
- obszar chronionego krajobrazu Bory Dolno skie, obejmuj cy po udniow  cz

gminy.

Na terenie gminy s  zlokalizowane dwa niezwykle cenne parki podworskie:
jeden w I owej, drugi w Borowem.
Park w I owej o powierzchni kilkunastu ha i charakterze arboretum, tworzy bardzo
ciekawy gatunkowo i wiekowo drzewostan. Jest tu du e nagromadzenie okazów
flory uznanych jako pomniki przyrody:
Nr 82 kolekcja rododendronów - ponad 100 egzemplarzy, pow.0,15 ha - unikat

na skal  kraju
Nr 31 b o obwodzie 420 cm, wysoko ci 26 m, wieku 400 lat
Nr 32 8 d bów o obwodzie 380-400 cm, wysoko ci 20 m i wieku 400-500 lat
Nr 33 platan o obwodzie 410 cm, wysoko ci 20 m. i wieku 400 lat
Nr 34 dwie 300-letnie lipy o obwodzie 370-380 cm i wysoko ci 28 m.
Nr 35 400-letni buk o obwodzie 450 cm i wysoko ci 28 m.
Nr 36 aleja 200-letnich grabów o obwodzie 2 m i wysoko ci 15-18 m

Park ten jest w dosy  dobrym stanie technicznym i zdrowotnym.

Park w Borowem jest bardziej zaniedbany i zdewastowany z winy obecnych
ytkowników. Zajmuje powierzchni  ca 3 ha i ro nie w nim wiele drzew - pomników

przyrody:
Nr 190 9 egzemplarzy 300-letnich d bów szypu kowych o obwodzie 310-380 cm
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i wysoko ci 20 m
Nr 189 dwa egzemplarze 300-letnich buków o obwodzie 305-355 cm

i wysoko ci 20 m
Nr 39 250-letnia akacja o obwodzie 400 cm i wysoko ci 28 m
Nr 38 2 egzemplarze 400-letnich d bów o obwodzie 380 cm  i wysoko ci 28 m
Nr 37 500-letni d b o obwodzie 630 cm i wysoko ci 28 m

Park ten pilnie wymaga piel gnacji i uporz dkowania. Wed ug informacji
uzyskanych w Urz dzie Gminy i Miasta, niektóre wymienione pomniki przyrody
w parku w Borowem zosta y wyci te.
Na terenie gminy s  jeszcze dwa pomniki przyrody:
Nr 385 - grupa 3 d bów 400-letnich o obwodzie pni 570, 540, 410 cm i wysoko ci 25 m

w Czernej
Nr 1047 - stanowisko storczyka szerokolistnego, pow. 15 m2 – Nadle nictwo aga ,

oddz. 65c.

ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 315 - fragment (ok. 8 %) znajduje si
w po udniowej cz ci Gminy.  Warstw  wodono  buduj  osady zandrowe
o mi szo ci 20,0-30,0 mb.  Lokalnie jest ona rozdzielona warstw  gliny lub i u  i
w tych rejonach mi szo  warstwy górnej dochodzi do 10,0 mb, a dolnej 8,0-18,0
mb. Zbiornik zasilany jest przez infiltracj  opadow  na ca ej powierzchni. Pod
wzgl dem ochrony przed zanieczyszczeniem zbiornik nale y do obszarów
wymagaj cych najwy szej ochrony.

Obszary chronionego krajobrazu – obejmuj  obszar Borów Dolno skich,
którego znaczna cz  znajduje si  w granicach omawianej gminy; zosta y
ustanowione Rozporz dzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca
1996r. (Dz.Urz.Woj.Ziel.Nr 12, poz.117) i obejmuj  zespó  le ny. W lasach tych
przewa aj  drzewostany sosnowe z wrzosem zwyczajnym, arnowcem i ja owcem
w podszyciu, ale miejscami wyst puj  domieszki drzew li ciastych (d b, brzoza,
buk), natomiast z drzew iglastych tak e jod a i wierk.

Wnioski:
1. Ostatnie dzia ania w adz gminnych prowadz ce do gazyfikacji I owej

oraz budowa oczyszczalni cieków nale y uzna  za bardzo korzystne
dla rodowiska przyrodniczego.

2. Gleby omawianej gminy nale  do przeci tnych i s abych, dlatego te
nale y szczególnie chroni  przed zmian  u ytkowania nieliczne
kompleksy gleby chronionych. Natomiast gleby najs absze klas VI, VIRz
winny by  w miar  mo liwo ci zalesiane gatunkami odpowiednimi dla
suchych siedlisk borowych.

3. Nale y przeanalizowa  mo liwo  utworzenia nowych obszarów do
obj cia ochron  prawn  – np. u ytki ekologiczne.

3.10. ROLNICTWO.

Dokonane w wyniku zmian ustrojowych przej cie do systemu gospodarki
rynkowej spowodowa o zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu wsi i rolnictwa.
Zmienione warunki makroekonomiczne wywo y g boki regres w produkcji
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rolniczej i pogorszenie warunków ycia zdecydowanej wi kszo ci ludzi na wsi.
Lubuska wie  dodatkowo odczuwa skutki gospodarowania na s abych glebach.
Dotyczy to równie  Gminy I owa, gdzie mamy do czynienie z przewag  obszarów
o warunkach s abych produkcji rolniczej. Wyj tkiem s  obr by wsi Wilkowiska
i Borowe, gdzie znajduj  si  kompleksy gleb III i IV klasy.
Wspó czynnik waloryzacji gruntów rolnych w punktach wynosi dla Gminy– 51,3.
Dla porównania dawne woj.zielonogórskie – 61,3, kraj - 66.6.
Powierzchnia u ytków rolnych ogó em wynosi 3615 ha – co stanowi 23,6 %
powierzchni ca ej gminy, w tym grunty orne 2084 ha – 13,6 %.
Udzia  klas bonitacyjnych gleb w powierzchni gruntów rolnych:

klasa IIIa 0,3%
klasa IIIb 2,0%
klasa IVa 10,7%
klasa IVb 13,0%
klasa V 40,5%
klasa VI 33,1%
klasa VIRz 0,4%

Dominuj  gleby bardzo kwa ne i kwa ne – 92.1% pow. u ytków rolnych. Bardzo
niska jest zasobno  fosforu, a  70% gleb wymaga nawo enia magnezem.
Najwy sze niedobory mikroelementów dotycz  molibdenu, miedzi i boru.
Bior c pod uwag  warunki wodne, obejmuj ce zdolno  retencyjn  gleb oraz
opady, Gmina w skali 10-cio punktowej osi ga 4.0 – posiada warunki na
pograniczu ma o korzystnych (2,1-4,0) i rednio korzystnych (4,1-6,0).

Województwo walczy z problemami restrukturyzacji gospodarstw pa stwowych,
które zajmowa y w gminie I owa ok.46% obszaru u ytków rolnych. Przekszta cenia
w rolnictwie prowadz  do zmniejszenia liczby zatrudnionych i ograniczanie
dochodów znacznej cz ci rodzin wiejskich. Stopa bezrobocia na wsi w Gminie
si ga powy ej 20%. Liczba zarejestrowanych nierolniczych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszka ców wynios a w po owie 1999r. –
5,46.
Przeci tna wielko  gospodarstwa rolnego to powierzchnia powy ej 10 ha.
Zaznaczy  tu nale y, e najliczniejsz  grup  stanowi  rolnicy gospodaruj cy na
obszarze powy ej 15 ha – 42%, nast pnie 5 ha – 30%.
Zaznaczy  tu nale y, e warunki naturalne dla produkcji rolnej na terenie Gminy
nie s  najlepsze – du a lesisto , zró nicowane warunki wodne, s abe,
zakwaszone gleby.
Podstawowe znaczenie dla rolnictwa ma te  sie  us ug produkcyjnych,
przetwórstwo rolne i funkcjonowanie rynku rolnego. Niestety, wszystkie te czynniki
nie s  atutem lecz barier  w rozwoju rolnictwa na terenie Gminy.
W sferze produkcji rolnej aktywno  ludno ci wiejskiej jest bardzo ma a. Nastawia
si  ona przede wszystkim na dzia alno  alternatywn .
Niekorzystnym zjawiskiem jest du y udzia  gruntów ugorowanych i od ogowanych.
Praktycznie niewykorzystane, popadaj ce w ruin  s  zespo y obiektów po by ych
PGR-ach w wi kszo ci wsi na terenie Gminy. Istnieje tu mo liwo  lokalizacji
i rozwoju du ych indywidualnych gospodarstw.

cicielem najwi kszej ilo ci gruntów rolnych jest Agencja
asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, która posiada na terenie Gminy

owa 1002 ha gruntów rolnych – stan na dzie  1.06.1999r.
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Wnioski:
1. Liczba ludno ci utrzymuj cej si  z rolnictwa b dzie male .
2. Nale y d  do pobudzenia aktywno ci ludno ci wiejskiej w kierunku

wykorzystania istniej cych zasobów.
3. Brak infrastruktury obs ugi rolnictwa – sprzeda  pasz, nasion, sprz tu

rolniczego i cz ci zamiennych, punktów skupu i zak adów
przetwórczych – mleczarni, gorzelni itp., oraz rynku rodków produkcji.

4. Nale y prowadzi  intensywne zabiegi agrotechniczne - nawo enie,
odkwaszanie - w celu podniesienia walorów u yteczno ci gleb dla
rolnictwa.

5. Ma e zainteresowanie zagospodarowaniem mienia po by ych PGR-ach.

4. STAN  WYPOSA ENIA  W  INFRASTRUKTUR   TECHNICZN .

4.1. ZAOPATRZENIE W WOD .

Na terenie gminy z wody wodoci gowej korzystaj  mieszka cy jedynie
czterech wsi – Borowe, Wilkowiska, Szczepanów, Konin aga ski. Pozostali
zaopatruj  si  w wod  z uj  lokalnych, przydomowych.
Miasto I owa zaopatrywane jest w wod  cz ciowo z uj cia docelowego, z kilku
wodoci gów lokalnych, ze studni publicznych – 8 szt. – oraz studni
przydomowych w ilo ci ok. 200 szt. W asne uj cia posiadaj  mi dzy innymi
Zak ady Tkanin Dekoracyjnych, Huta Szk a, dawna masarnia, Piekarnia,
Restauracja i O rodek Zdrowia.

Opis szczegó owy sieci wodoci gowej.

MIASTO I OWA
W po udniowej cz ci miasta – ul. Traugutta – zlokalizowane jest uj cie wody
o zasobach eksploatacyjnych w kategorii B, z utworów czwartorz dowych w ilo ci
Q= 180,0 m3/godz. (WZ-1).
Uj cie sk ada si  z trzech studni wierconych o g boko ci S1= 32,5 m,
S2= 25,5 m, S3= 31,2 m. Uj cie posiada ustalon  i zatwierdzon  stref  ochrony
po redniej, zewn trznej. Granice tej strefy zaznaczono na rysunku. Woda surowa
wykazuje ponadnormatywn  zawarto  zwi zków elaza i manganu. Uzdatnienie
wody odbywa si  w hydrofiltrze 60M – obecnie 1 sztuka, docelowo 2 sztuki.
Istniej ca sie  wodoci gowa u ona jest w ulicach: Traugutta, Kolejowej
i Borowskiej – rednica od Ø 225 do Ø80, z rur PE o cznej d ugo ci 4,1 km.

rednica sieci magistralnej Ø 225 zapewnia dostaw  wody docelowo dla ca ego
miasta. Uk ad ten stanowi pocz tek realizacji miejskiego wodoci gu komunalnego.
Wielko  zasobów i przepustowo  stacji uzdatniania zapewniaj  dostaw  wody
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dla ca ego miasta dla celów bytowo-przemys owych, zapewniaj  tak e
odpowiednie zabezpieczenie w wod  miasta na wypadek po aru.

WODOCI G  GRUPOWY  SZCZEPANÓW
Uj cie wody we wsi Szczepanów sk ada si  z trzech studni o g boko ciach
ST 1= 41,0 m, ST 2= 38,0 m, ST 3= 44,0 m (WZ-2). Posiada ono zasoby
eksploatacyjne udokumentowane w kategorii B, w wielko ci Q= 46,0 m3/godz.
Uj cie posiada ustalon  i zatwierdzon  stref  ochrony po redniej, zewn trznej.
Granice tej strefy zaznaczono na rysunku.
Woda surowa zawiera ponadnormatywne ilo ci zwi zków elaza i manganu, które

 usuwane w stacji uzdatniania w filtrostacie typu 60M, o rednicy zbiornika
2,8 m.
Z tego wodoci gu zaopatrywane w wod  s  miejscowo ci Szczepanów, Konin

aga ski, Wilkowiska. Zwodoci gowanie tych wsi jest ca kowite. Sie  wykonano
z rur PCV, o rednicach 90-160 mm. czna d ugo  sieci w tych trzech
miejscowo ciach wynosi 15,1 km. Wodoci g posiada rezerw  wydajno ci.

WODOCI G GRUPOWY BOROWE
Uj cie usytuowane jest we wsi Borowe i sk ada si  z czterech studni
o g boko ciach – 85,0, 50,0 i 27,0 (WZ-3)., posiada udokumentowane zasoby
w kategorii B w wielko ci Q= 135,0 m3/godz.  Uj cie nie posiada ustalonej strefy
ochrony po redniej.
Woda uzdatniana jest poprzez dwustopniow  filtracj  i odmanganianie.
Wydajno  stacji uzdatniania 81,6 m3/godz.
Wodoci g obs uguje wie  Borowe oraz nast puj ce miejscowo ci w gminie
Wymiarki – Witoszyn Górny i Dolny oraz Wymiarki. Sie  wodoci gu w granicach
gminy I owa ma d ugo  2,1 km i rednic  nominaln  150 mm. Wykonano j  z rur
azbestowo-cementowych.
Obecnie oko o 25 % produkcji wody zu ywane jest przez wie  Borowe. Wodoci g
eksploatowany jest przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Wymiarkach.

Wnioski:
1. Istniej ce dwa wodoci gi grupowe zapewniaj  zaopatrzenie w wod  do

celów komunalnych, o odpowiedniej jako ci czterech miejscowo ci.
2. Nowe uj cie i stacja uzdatniania dla miasta I owa gwarantuj  dostaw

odpowiedniej ilo ci wody dla wszystkich odbiorców w mie cie – po
wykonaniu pe nego programu budowy sieci wodoci gowej.

3. Istniej ca sie  wodoci gowa, wykonana z rur azbestowo-cementowych
jest zagro eniem dla zdrowia ludzi i rodowiska.

4. W celu poprawy jako ci ycia mieszka ców terenów wiejskich, nale y
 do rozbudowy sieci wodoci gowej na terenach osadniczych,

które jej nie posiadaj .
5. Zabezpieczenie wody do celów bytowo-gospodarczych na terenach

wiejskich mo e wp yn  dodatnio na sposoby i ch  inwestowania na
tych terenach.
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6. Budowa nowych sieci wodoci gowych musi i  w parze z budow
systemów kanalizacji. Zwi kszy to atrakcyjno  terenów Gminy dla
inwestorów z zewn trz.

4.2. GOSPODARKA CIEKOWA.

Zarówno w mie cie jak i na terenach wiejskich Gminy brak jest obecnie
ciwych rozwi za  w zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków.

MIASTO I OWA
Miasto posiada 6,7 km sieci kanalizacyjnej o funkcji ogólnosp awnej i rednicach
od Ø 0,2 do Ø0,5 m. S  to systemy lokalne, zró nicowane obszarowo,
odprowadzaj ce cieki i wody opadowe bez oczyszczania do cieków
powierzchniowych – Czernej Ma ej i doprowadzalnika A - w o miu miejscach,
wskazanych na planszy infrastruktury technicznej w skali 1:10 000.
Ponadto, istniej  trzy zblokowane, osiedlowe oczyszczalnie cieków typu Bioblok
i Miniblok, o przepustowo ci 100 m3/dob  ka da. Oczyszczalnie te znajduj  si  na
osiedlu Piast – NO-1, W ókniarz – NO-2, PGR-u – NO-3.
Z cz ci budynków cieki gromadzone s  w zbiornikach bezodp ywowych,
z których wywo one s  taborem asenizacyjnym przez Zak ad Gospodarki
Komunalnej do oczyszczalni NO-2 i NO-3.
Miasto posiada opracowan  dokumentacje budowlan  na budow  systemu
kanalizacji z oczyszczalni cieków. Zaprojektowano mieszany system kanalizacji,
sk adaj cy si  z:
- kanalizacji podci nieniowej, o d ugo ci ok. 20,6 km i rednicach 90-250 mm,
- kanalizacji grawitacyjnej, o d ugo ci ok. 1,6 km i rednicach 200-400 mm,

wykorzystano tu cz ciowo istniej ce, osiedlowe uk ady kanalizacyjne,
- kanalizacji t ocznej, o d ugo ci ok. 5,9 km i rednicach 65-225 mm.
Zaprojektowano dwie stacje podci nieniowe – przepompownie cieków -,
zlokalizowane pomi dzy ul. aga sk , a rzek  Czern  Ma  (PS-1) oraz przy
ul. Ogrodowej, po zachodniej stronie rzeki Czernej Ma ej (PS-2). Przewiduje si
tak e „domowe” przepompownie o ma ej wydajno ci w ilo ci 9 sztuk.
Oczyszczalni cieków zlokalizowano w pó nocnej cz ci miasta, przy
ul. aga skiej (NO-4). B dzie to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczna wraz
z tlenow  stabilizacj  osadów i ich mechanicznym odwodnieniem oraz punktem
zlewnym z w asn , r czn  krat  dla cieków dowo onych. Docelowa
przepustowo  oczyszczalni wynosi Q=1500,0 m3/dob . Odbiornikiem cieków
oczyszczonych b dzie rzeka Czerna Ma a.
Zrealizowanie zakresu rzeczowego budowy systemu kanalizacyjnego
i oczyszczalni cieków zapewni prowadzenie w ciwej gospodarki ciekowej na
terenie miasta.

TEREN GMINY
adna z miejscowo ci wiejskich nie posiada systemu kanalizacyjnego

i oczyszczalni cieków. cieki gromadzone s  w zbiornikach bezodp ywowych,
odbierane taborem asenizacyjnym ZGK i wywo one do miejskich, osiedlowych
oczyszczalni. cieki odbierane przez innych us ugobiorców wylewane s  z regu y
na pola uprawne.
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Wnioski:
1. Uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy jest

niezb dne dla prawid owego rozwoju terenów osadniczych.
2. Systematyczna realizacja systemu kanalizacji miejskiej zapewni

utrzymanie prawid owego stanu sanitarnego w mie cie jak i cz ci
gminy poprzez przyj cie w okresie przej ciowym ca ci cieków ze
zbiorników bezodp ywowych.

3. Porz dkowanie gospodarki ciekowej na terenach wiejskich nale y
rozpocz  w pierwszej kolejno ci od miejscowo ci zwodo-ci gowanych,
a nast pnie przewidzianych do zwodoci gowania.

4. Nale y zapobiega  wylewaniu nieczysto ci w miejscach innych ni
wyznaczone oczyszczalnie.

4.3. MELIORACJE.

4.3.1. Charakterystyka ogólna cieków podstawowych.

Grunty Gminy posiadaj  niekorzystne warunki wodne. Gleb o w ciwym
uwilgotnieniu jest zaledwie 8 %, natomiast znaczny udzia  stanowi  gleby
nadmiernie uwilgotnione 22 %, trwale suche 26 %. Pozosta e to gleby okresowo
suche.

Do systemu melioracji podstawowej zaliczono nast puj ce rzeki:
- Czerna Wielka – przep ywaj ca z po udnia na pó noc, po zachodniej cz ci

gminy; ogólna d ugo  cieku wynosi – 69,0 km, w tym w granicach gminy – ok.
31,13 km. Charakterystyczne przep ywy na wysoko ci m.I owej wynosz :

rednia Niska Woda ( NQ) = 0,521 m3/sek.
rednia Wysoka Woda ( WQ) = 10,02 m3/sek.

Rzeka na terenie gminy wymaga rekultywacji (szczególnie odmulenia)
i konserwacji (usuni cia wykrotów drzew) i zabudowy wyrw brzegowych.
Wykonanie tych prac u atwi swobodny sp yw wód.

- Czerna Ma a – jest lewobrze nym dop ywem rz. Czerna Wielka; ca kowita
ugo  cieku wynosi ok. 42 km, w tym na terenie gminy – 9,94 km.

Charakterystyczne przep ywy przy uj ciu do Czernej Wielkiej wynosz :
NQ = 0,42 m3/sek.
WQ = 21,1 m3/sek.

Rzeka wymaga regulacji na dolnym odcinku o d ugo ci ok. 3,6 km tj. od uj cia
do m yna w m. I owa. Ponadto nale oby odbudowa  próg w km 2+002 (rejon
ul. aków), a w miejsce mostu drewnianego wybudowa  most sta y.
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- Olsza – jest prawobrze nym dop ywem rz. Czerna Wielka; uj cie rzeki le y w km
16+800 rzeki Czerna Wielka, poni ej miejscowo ci Czerna. Stan techniczny
cieku jest odpowiedni, wymaga jedynie konserwacji bie cej.

- Czernica – jest lewobrze nym dop ywem rz. Czerna Ma a; pocz tek bierze
w rejonie miasta Gozdnica, wpada do Czernej Ma ej w rejonie miasta I owa.
Wymaga konserwacji bie cej.

- Wykroty – prawobrze ny dop yw rz. Czernicy; znajduje si  na ca ej d ugo ci
w granicach gminy I owa; wymaga konserwacji bie cej.

- B onie – jest prawobrze nym dop ywem rz. Czernicy; wymaga konserwacji
bie cej.

- ubianka – jest lewobrze nym dop ywem rz. Czerna Wielka; kierunek sp ywu
równole nikowy, w odró nieniu od pozosta ych cieków podstawowych; na ca ej

ugo ci wymaga rekultywacji.

4.3.2. Zbiorniki ma ej retencji.

Na terenie gminy znajduj  si  24 zbiorniki ma ej retencji. Wi kszo  z nich to
zbiorniki o ma ej powierzchni zalewu – od ok. 0,05 ha do ok. 0,5 ha. Usytuowane

 przede wszystkim w miejscowo ciach wiejskich:
- miasto I owa – 2 szt.
- Borowe – 5 szt.
- Czy ówek - 3 szt.
- Jankowa aga ska – 3 szt.
- Konin aga ski – 2 szt.
- Szczepanów – 1 szt.

Do najwi kszych zbiorników zaliczono:
- Borowe – stawy górne – na rz. Czernica, powierzchnia – 46,65 ha, obj to

396 500,0 m3, u ytkowany jako stawy rybne przez resort le nictwa ( W-1 );
- Borowe – stawy dolne – na rz. Czernica, powierzchnia – 33,78 ha, obj to

287 100,0 m3, u ytkowane jw. ( W-2 );
- owa Dolna – przy doprowadzalniku „A”, powierzchnia – 38,0 ha, obj to

310 000,0 m3 ( W-3 );
- owa Górna - na rz. Zi bica, o pow. – 30,0 ha, obj to  310 000,0 m3 ( W-4)
- Klików – zalew – na rz. Czerna Ma a, pow. – 16.5 ha, obj to  247 500,0 m3

mo liwo  zagospodarowania turystycznego ( W-5 );
- Czerna Kwisa I – przy rz. Olsza, powierzchnia – 7,0 ha, obj to  68 000,0 m3

(W-8 )
- Czerna Kwisa II – na cieku Gnilica, powierzchnia – 12,31 ha, obj to

111 000,0 m3 ( W-6 );
- Skarbiec – przy rz. Czernicy, pow. – 10,39 ha , obj to  97 000,0 m3 ( W-7 );

Zbiorniki oznaczone symbolami W-1, W-2, W-5, W-7 znajduj  si  w dobrym stanie
technicznym. Pozosta e natomiast, s  cz ciowo wyschni te i w niewielkim
stopniu spe niaj  funkcj  zbiorników retencyjnych,

Wnioski:
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1. Istniej ce, melioracyjne cieki podstawowe nie stanowi  zagro enia
powodziowego dla istniej cej zabudowy oraz systemu osadniczego.
Przep ywy Wysokiej Wielkiej Wody mieszcz  si  w istniej cych
korytach.

2. Wskazane by oby przeprowadzenie kompleksowej regulacji rzeki
Czerna Wielka, dolnych odcinków Czernej Ma ej i ubianki.

3. Rozwa enia wymaga zasadno  odbudowy zbiorników ma ej retencji
oznaczonych symbolami W-3, W-4, W-6, W-8. Barier  s  wzgl dy
ekonomiczne i rodowiskowe.

4. Przewidzie  mo liwo  wykorzystania niektórych zbiorników jako
obiektów rekreacyjnych np. W-5 – zalew Klików.

4.4. CIEP OWNICTWO.

Na terenie Gminy brak jest wi kszych, zdalczynnych systemów
grzewczych. Poszczególne budynki mieszkalne, us ugowe i przemys owe
ogrzewane s  z lokalnych kot owni, o cznej ilo ci ok. 35 sztuk. Po owa z tych
kot owni wykorzystuje opa  sta y do celów grzewczych, jedna – olej opa owy, a 18
– gaz ziemny, sieciowy zaazotowany – GZ-35.
Na terenie miasta, do najwi kszych obiektów ciep owniczych nale  kot ownie do
ogrzewania wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych i zak adów przemys owych.
Kot ownia Huty Szk a (K-1), pracuj ca na potrzeby zak adu i ogrzewaj ca osiedle
Piast oraz kot ownia na osiedlu W ókniarz (K-2) wykorzystuj  do celów
grzewczych opa  sta y. Kot ownia na osiedlu PGR-u (K-3) jest kot ownia na olej
opa owy, kot ownia Spó dzielni Mieszkaniowej w aganiu (K-4) korzysta z gazu
sieciowego dla celów grzewczych.

Wnioski.
1. Ogrzewanie obiektów kubaturowych odbywa  si  b dzie tak jak

obecnie, poprzez lokalne kot ownie. Brak jest ekonomicznego
uzasadnienia dla stworzenia w mie cie zdalczynnego systemu
grzewczego z jednej kot owni.

2. Istniej ce kot ownie w glowe powinny by  systematycznie
modernizowane na obiekty wykorzystuj ce gaz ziemny lub olej
opa owy.

3. Nowe lub modernizowane obiekty mieszkaniowe inne powinny by
ogrzewane z kot owni korzystaj cych z paliwa innego ni  sta e

4. Na terenach wiejskich, systemy ogrzewania powinny korzysta
wy cznie z alternatywnych róde  energii tj. gazu sieciowego, gazu
propan-butan, oleju opa owego, energii elektrycznej.

4.5. ZAOPATRZENIE W GAZ.
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 W pó nocnej cz ci gminy poprowadzono gazoci g magistralny wysokiego
ci nienia (G-1) o rednicach 200 i 150 mm, relacji ary-Wymiarki.
Odga zienie tego gazoci gu w kierunku Mirostowic Dolnych, o rednicy 100 mm
(G-2) zlokalizowano pomi dzy Jankow aga sk , a Koninem aga skim. Tak e
w rejonie Konina . usytuowano zespó  zaporowo-upustowy (EG-1), od którego
poprowadzono sie  wysokiego ci nienia, o rednicy 150 mm w kierunku I owej.
Ko czy si  ona na terenie Huty Szk a, gdzie znajduje si  stacja redukcyjno-
pomiarowa pierwszego stopnia o Q= 3000,0 m3/godz. oraz stacja red.-pom.
drugiego stopnia o Q= 600,0 m3/godz.(EG-2).
Zgazu sieciowego korzystaj  obecnie wy cznie mieszka cy miasta I owa,
zaopatrywani w gaz z sieci niskiego ci nienia. Sie  gazow  poprowadzono na
terenie ca ego miasta za wyj tkiem ul. Dolanowo i odcinka ul. Traugutta.

czna d ugo  sieci gazowej na terenie miasta wynosi 18 435,1 mb, w tym
914,0 mb przy czy gazowych. Sie  wykonano z rur stalowych i PE-HDF,
o rednicach 80-225 mm. Przy cza gazowe wykonano z rur stalowych o rednicy
50 mm. czna ilo  odbiorców (gazomierzy) wynosi 1344 szt., w tym 316
korzystaj cych z gazu do celów grzewczych.
Obszary wiejskie na terenie Gminy I owa nie s  w chwili obecnej obs ugiwane
sieci  gazow .

Wnioski.
1. Obecny uk ad sieci gazowych zapewnia w ciwe zaopatrzenie w gaz

do celów bytowo-gospodarczch i grzewczych mieszka ców miasta,
umo liwiaj c jednocze nie rozszerzenie zakresu zaopatrzenia w gaz
niektórych miejscowo ci.

2. Istnieje mo liwo  zwi kszenia w mie cie ilo ci odbiorców
korzystaj cych z gazu do celów ogrzewania.

3. Opracowany w 1994r. „Program gazyfikacji województwa
zielonogórskiego” przewiduje budow  gazoci gu wysokiego ci nienia, o
rednicy 150 mm na odcinku od EG-1 do miasta Gozdnicy. Realizacja

tego zadania umo liwi dostaw  gazu do wsi Borowe poprzez odr bn
stacj  red.-pomiar. Iº i alternatywnie do wsi Czy ówek – jw.

4.6. GOSPODARKA ODPADAMI.

Ca a Gmina posiada uregulowana gospodark  odpadami sta ymi.
Nieczysto ci gromadzone s  przez mieszka ców i jednostki us ugowo-
przemys owe w typowych pojemnikach, usytuowanych przy poszczególnych
posesjach. System ten obejmuje wszystkie jednostki osadnicze na terenie Gminy
i miasto. Wywozem odpadów zajmuje si  Zak ad Gospodarki Komunalnej w I owej.
Nieczysto ci sta e gromadzone s  na wybudowanym w 1996r. podpoziomowo-
nadpoziomowym, komunalnym  gminnym sk adowisku odpadów. Znajduje si  ono
w obr bie wsi Czy ówek (NU-1). Powierzchnia ca kowita terenu sk adowiska
wynosi - 2,57 ha, powierzchnia pól sk adowania – 1,97 ha. Docelowa obj to
bry y sk adowiska wynosi 128 600,0 m3. Przewidywany okres eksploatacji
wysypiska, przy zag szczaniu odpadów spychaczem – do oko o 2030 roku.
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Obecnie wybudowana i eksploatowana jest pierwsza kwatera o powierzchni
0,92 ha. Dno kwatery uszczelnione jest mat  bentonitow  i geomembrana,
a nast pnie wykonano warstw  filtracyjno-ochronn  z systemem drena u dla
odcieków. Odcieki gromadzone s  w osobnym zbiorniku, o obj to ci 105,0 m3.
Sk adowisko jest ogrodzone, posiada zaplecze socjalne, kontenerowe, wag
samochodow , brodzik dezynfekcyjny i sie  monitoringu lokalnego wód
podziemnych.. Na wysypisku unieszkodliwiane s  odpady bytowo-gospodarcze
i przemys owe III i IV klasy szkodliwo ci.
Przed uruchomieniem obecnego wysypiska komunalnego, eksploatowane by y
cztery sk adowiska na terenie Gminy. Trzy z nich zosta y zrekultywowane. Do
rekultywacji pozosta o by e wysypisko w obr bie wsi Borowe, o powierzchni 0,3 ha
(NU-2).

Wnioski.
1. Realizowane kierunki gospodarki odpadami s  prawid owe

i zapewniaj  w ciw  ochron  przed uci liwo ci  nieczysto ci
sta ych.

2. Prawid owa eksploatacja nowego sk adowiska oraz jego rozbudowa – II
etap – zapewniaj  w ciw  gospodark  odpadami w okresie
perspektywicznym.

3. Nale y jak najszybciej przyst pi  do rekultywacji wysypiska
w Borowem.

4. Nale y kontynuowa  program selektywnego gromadzenia nieczysto ci
sta ych, ze szczególnym uwzgl dnieniem terenu miasta.

5. Barier  w segregacji odpadów jest brak ich potencjalnych odbiorców na
terenie gminy, województwa.

4.7. CMENTARNICTWO.

 Na terenie Gminy znajduj  si  trzy cmentarze, w tym:
dwa komunalne:
owa – pow. 2,67 ha ( w tym cz  nowa 1,30 ha) – eksploatowany przez Zak ad

Gospodarki Komunalnej
-Szczepanów – pow. 0,2 ha – eksploatowany przez Rad  So eck
oraz jeden wyznaniowy:
Konin aga ski – pow. 0,15 ha – eksploatowany przez parafi  rzymsko-katolicka

w Witoszynie Dolnym – Gm.Wymiarki.

rednia ilo  pochówków w ostatnich latach na poszczególnych cmentarzach
wynosi a: w I owej ok. 60-80 rocznie, w Szczepanowie ok. 10 rocznie, w Koninie

aga skim ok. 8 rocznie.
Szacuje si , e istniej ce cmentarze zapewni  mo liwo  pochówku: w I owej

przez ok. 20 lat, w Szczepanowie przez ok. 15 lat, w Koninie aga skim przez ok.
5 lat, przy za eniu cz ciowego wykorzystania miejsc grzebalnych licz cych
ponad 20 lat.

Wnioski
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1. Powierzchnie istniej cych cmentarzy w I owej i Szczepanowie s
wystarczaj ce dla zapewnienia pochówków na odpowiednio d ugi okres
czasu.

2. Wskazane jest wyznaczenie nowego terenu pod cmentarz komunalny
we wsi Konin aga ski oraz wstrzymanie pochówków na istniej cym,
który znajduje si  w centrum wsi – mi dzy innymi ze wzgl dów
sanitarnych.

3. Barier  w wyznaczaniu nowych lokalizacji cmentarzy pozostaje czynnik
ludzki.

4.8. KOMUNIKACJA.

Reforma administracji publicznej która wesz a w ycie 01.01.1999r. obj a
równie  administracj  drogow . Wskutek wprowadzonych zmian w ustawie
o drogach publicznych powsta y cztery kategorie dróg publicznych:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

W podziale tym tylko drogi gminne nie zmieni y zarz dcy i jest to sie  ustalona
Uchwa  Nr XIII/91/86 z 28.04.1986r. (Dz.U.Woj.Ziel. Nr 7 z 20.05.1986r.)
Dotychczasowe drogi wojewódzkie sta y si  drogami powiatowymi, a obecne drogi
wojewódzkie to cz  dawnych dróg krajowych (oznacz. numerem trzycyfrowym)
i nie znalaz y si  w sieci dróg krajowych. Zaliczenia te nast pi y na podstawie:
Rozporz dzenia Ministra Komunikacji z 14.07.1986r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg wojewódzkich (Dz.U. Nr 30 z 1986r. poz. 151), Rozporz dzenia
Rady Ministrów z 15.12.1998r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych
i wojewódzkich (Dz.U. Nr 160 poz. 1071 w zw. z Dz.U. Nr 106 z 1998r. poz. 668).

4.8.1. Istniej ca sie  drogowa.

1.drogi gminne.
Uchwa  nr XIII/91/86 z 28.04.1986 r. ustalono, e sie  dróg gminnych

tworzy  b dzie 10 dróg o cznej d ugo ci 21,9 km oraz 32 ulice w I owej o cznej
ugo ci 12,6 km (79,8 tys. m2). Sie  ta mimo nie najlepszego stanu

technicznego, w przewa aj cej wi kszo ci o nawierzchni gruntowej nie zawsze
ulepszonej, zaspakaja elementarne potrzeby i dost p do sieci dróg.
2. drogi powiatowe

Drogi powiatowe (dawne wojewódzkie) to 6 ci gów dróg oraz 9 (odcinków)
ulic w mie cie, których przebieg okre lono w Dz.U. Nr 30 poz.151.
3.drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie to dwie drogi (dawne krajowe) oznaczone numerami: 296
aga  – I owa – Ruszów i nr 300 I owa – Gozdnica.

4. drogi krajowe
Jedyn  przebiegaj  przez teren gminy, zaliczon  do kategorii dróg

krajowych, to fragment drogi nr 12 (E-36) docelowo autostrady A-12 (Berlin)
Olszyna – Wroc aw.
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4.8.2. Stan techniczny.

Droga krajowa nr 12 (1 jezdnia autostrady z 1938 r) ze wzgl du na liczne
sp kania i nierówno ci jej stan okre la si  na z y. Konieczna jest modernizacja
istniej cej jezdni i dobudowa drugiej wg obowi zuj cych parametrów i standardów
(europejskich). W ze  „I owa” na skrzy owaniu z drog  wojewódzk  nr 296
stanowi wa ny element dalekosi nej (mi dzynarodowej) komunikacji z gminy
i regionu.
Drogi wojewódzkie o szer. 5-6,5 m. (w obr bie miasta 7-9 m.) o nawierzchni
bitumicznej s  w stanie niezadowalaj cym. Wymagaj  pilnej interwencji –
modernizacji lub co najmniej odnowy nawierzchni.

4.8.3. Lokalizacja g ównych urz dze  obs ugi.

Na sieci autostrad tworzone b  tzw. miejsca obs ugi podró nych,
namiastk  takiego miejsca jest obszar przy stacji paliw w obr bie w a
autostradowego „I owa”. Na terenie miasta dzia a nowa, du a stacja paliw.

4.8.4. Istniej ca sie  kolejowa.

Linia kolejowa PKP Mi kowice – Jasie  (ograniczona do 1 toru) pomimo nie
najlepszej kondycji i stanu technicznego - funkcjonuje. Poruszaj  si  po niej
poci gi osobowe i towarowe. Jak ustalono jest to 18 poci gów na dob  (w tym 2
poci gi pospieszne). Linia nie jest przeznaczona do likwidacji.

4.8.5. Komunikacja wodna – nie wyst puje.

4.8.6. Komunikacja lotnicza.

Na terenie gminy brak obiektów zwi zanych z lotnictwem. W s siedztwie
aga , Szprotawa) s  nieczynne lotniska wojskowe armii rosyjskiej. Liczenie na

ich funkcjonowanie (przewóz towarów) jest bardzo iluzoryczne, praktycznie ju
niemo liwe.
Inicjatywa w tej sprawie mo e by  podj ta na szczeblu kraju a nawet
mi dzynarodowym.

Wnioski:
1. Przebieg autostrady A-12 jest ju  praktycznie przes dzony, kwesti  jest

tylko termin rozpocz cia prac budowlanych (po wy onieniu
koncesjonariusza – autostrada b dzie p atn ). Prognozy wskazuj , e
mo e to by  rok 2005. Poprzez nowoczesny w ze  autostradowy
stworzony zostanie wygodny, bliski dost p do sieci dróg
mi dzynarodowych nie tylko dla gminy I owa, ale terenów s siednich
(Gozdnica, aga , Wymiarki). Na terenie gminy powinien powsta
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du y, obustronny MOP typu I i II, zapewniaj cy dystrybucj  paliw
i us ugi gastronomiczne, hotelowe, itp. S siedztwo autostrady i dost p
do niej, bez w tpienia, podniesie warto  i atrakcyjno  inwestycyjn

siednich terenów – gminy i miasta I owa.
2. Przyj te kierunki zagospodarowani i rozwoju sieci drogowej pomimo

nie najlepszego stanu technicznego dróg zapewniaj  osi ganie celów
podró y. Celami tymi s : miasto I owa i poprzez miasto – Gozdnica
(Ruszów, Luba , Zgorzelec) jak i aga . Nie zachodzi potrzeba
tworzenia nowych po cze , ani na sieci dróg krajowych ani
wojewódzkich czy powiatowych. Konieczna, pilna, cz sto od wielu lat
ci gle odk adana, modernizacja dróg i ich utrzymywanie na
odpowiednim standardzie. Bardzo niezadowalaj cy stan dróg
powiatowych i gminnych (zw aszcza poza miastem) wymusza prace
remontowe. Mog  pojawi  si  nowe kierunki po cze  – chocia by
z powodu o ywienia gospodarczego i inwestycyjnego (por. tabel
w przypisie).

3. Niew tpliw  szans  dla ruchu i pasa erskiego i towarowego jest
utrzymanie w ruchu istniej cej linii PKP, pomimo nie najlepszej jej
kondycji (jak ca ej kolei). Perspektywa o ywienia zwi zanego
z ci eniem do ogromnej aglomeracji Berlina (po wej ciu Polski do
Unii) mo e spowodowa  ogromne zainteresowanie po czeniami na
tym kierunku.

4. Za utrzymaniem linii PKP na kierunku W gliniec przemawia tak e
projekt uruchomienia tam terminalu drogowo-kolejowego dla
usprawnienia tranzytowych przewozów towarowych.

5. Barier , ci  do pokonania jest we wszystkich ww przypadkach zbyt
ma y bud et przyznawany przez w ciwe organy na cele utrzymania
sieci komunikacyjnej. A przecie  ka da sie  komunikacyjna jest
pierwszorz dnym elementem rozwoju gospodarczego.

Przypis – tab.
Obci enie ruchem drogowym w okolicy I owy.

Droga
rok1990/1995

Ruch
r.dobowy p/d

Udzia  %
sam. osobowych

Udzia  %
sam. ci arow.

Udzia  %
Autobusów

Nr 12 5600/6000 73/72 14/19 2/1
owa- aga 2700/3600 39/76 31/10 7/4
owa-Gozdnica 2700/1900 36/79 35/7 5/4
owa-Ruszów 2100/1200 49/74 2514 2/1

redni wzrost ruchu prognozowany na sieci wynosi ponad 1,4 (wcze niej wynosi
ok1,06 – 1,23). Prognoza ta nie sprawdza si  na drogach wiod cych na po udnie
(Gozdnica, Ruszów). Wyra ny spadek jest prawdopodobnie oznak  stagnacji
gospodarczej w tym obszarze.
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4.9. ELEKTROENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA.

4.9.1. Charakterystyka istniej cej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Sie  220 kV i 110 kV.

a/. G ównym ród em zasilania w energi  elektryczn  gminy I owa jest:
- stacja elektroenergetyczna 110/20 kV w Jankowej aga skiej.
Posiada ona dwa transformatory 110/20 kV o mocy po 16 MVA ka dy.

b/. Z rozdzielni 110 kV ww. stacji wyprowadzone s  trzy napowietrzne linie
elektroenergetyczne 110 kV:
- kierunek ary – o przekroju przewodów AFL 6-240 mm2,
- kierunek aga  – o przekroju przewodów AFL 6-240 mm2,
- kierunek Boles awiec – o przekroju przewodów 2xAFL 2-120 mm2

stanowi ce powi zanie ww. stacji z krajow  sieci  110 kV.
c/. Przez teren gminy z pó nocy na po udnie przebiega trasa napowietrznej linii

elektroenergetycznej 220 kV relacji Le niów Wielki – Miku owa. Linia ta nie ma
bezpo redniego zwi zku z zasilaniem gminy I owa, niemniej stanowi istotny
element w planowaniu przestrzennym.

Sie  20 kV.

Z rozdzielni 20 kV stacji 110/20 kV w Jankowej aga skiej wyprowadzonych jest
10 linii napowietrznych i kablowych 20 kV rozprowadzaj cych energi  elektryczn
do stacji transformatorowych na terenie gminy I owa, jak i zasilaj ce odbiorców na
terenie gmin s siednich.

a/. Rozdzielnia sieciowa 20 kV w I owej
Rozdzielnia sieciowa 20 kV zlokalizowana przy ul. Borowskiej w I owej. Zasilana
jest podstawowo - napowietrzn  lini  20 kV o przekroju AFL 70 mm2 ze stacji
110/20 kV w Jankowej aga skiej, rezerwowo - lini  napowietrzn  20 kV
o przekroju AFL 70 mm2 z m. Wymiarki.
Z ww. rozdzielni 20 kV zasilane s  stacje transformatorowe 20/0,4 kV na terenie
miasta.

b/. Stacje transformatorowe 20/0,4 kV.
Na terenie gminy I owa zlokalizowane s  43 stacje transformatorowe 20/0,4 kV.

 to stacje typu:
- parterowego - do zasilania liniami kablowymi,
- wie owego i s upowego – do zasilania liniami napowietrznymi.
W ww. stacjach zainstalowane s  transformatory 20/0,4 kV o mocach od 100 kVA
do 630 kVA w zale no ci od typu stacji i aktualnego obci enia.

c/. Linie napowietrzne kablowe 20 kV.
Linie te stanowi  powi zanie i zasilanie stacji transformatorowych 20/0,4 kV ze
stacj  110/20 kV w Jankowej aga skiej, jak i z sieci 20 kV z s siednich gmin.
Przekroje przewodów linii napowietrznych 20 kV – AFL 70 mm2 i  50  mm2 (linie

ówne) i AFL 35 mm2 (niektóre odga zienia do stacji transformatorowych
20/0,4 kV s upowych).
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Przekroje linii kablowych 20 kV (g ównie na terenie miasta I owa) – AL 70 mm2

i AL 70 mm2.

4.9.2. Elektrownie wodne.

Na terenie gminy I owa, na rzece Czerna, w mejscowo ci aganiec znajduje si
elektrownia wodna o mocy 35 kV, wspó pracuj ca z sieci  energetyki zawodowej
na napi ciu 0,4 kV. Jej moc wykorzystywana jest do zasilania lokalnego i nie
stanowi znacz cej wielko ci w bilansie energetycznym gminy.

4.9.3. Ocena stopnia zabezpieczenia w zasilaniu gminy.

Maksymalny pobór mocy elektrycznej przez odbiorców na terenie miasta i gminy
owa wynosi aktualnie ok. 3,5 MW i jest zaspokajany przy istniej cych

urz dzeniach energetycznych.
Istniej ca stacja elektroenergetyczna 110/20 kV w Jankowej aga skiej jest po
modernizacji i jej stan techniczny jest dobry.
Pobór mocy z ww. stacji wynosi ca. 15 MW, co przy zainstalowanych
transformatorach 110/20 kV – 2x16 MVA gwarantuje pe ne zabezpieczenie tej
wielko ci.
Natomiast rozdzielnia sieciowa 20 kV w I owej, wybudowana przed 1939r. jest
ciasna, wyeksploatowana, uniemo liwia wyprowadzenie z niej nowych linii 20 kV.
Stan techniczny stacji transformatorowych 20/0,4 kV zlokalizowanych na terenie
miasta i gminy I owa jest dostateczny.
W przypadku niektórych stacji transformatorowych 20/0,4 kV, (szczególnie tych
wybudowanych przed 1945r.) z uwagi na zbyt ma e gabaryty budynku, brak
mo liwo ci wyprowadzenia nowych obwodów 0,4 kV, oraz wymiany istniej cego
transformatora na jednostk  wi kszej mocy.
Stan techniczny napowietrznych linii elektroenergetycznych 20 kV okre lany jest
jako do  dobry, jedynie stan linii 20 kV nr L-804 (zasilanie rezerwowe
z miejscowo ci Wymiarki) budzi obawy – linia wymaga remontu.
Stan techniczny linii kablowych 20 kV okre la si  jako dobry.

Wnioski:
1. Nale y stwierdzi , e zarówno parametry dostarczanej do odbiorców

energii elektrycznej, jak i niezawodno  dostarczania energii na terenie
gminy I owa w chwili obecnej s  poprawne, zaznaczaj  si  jednak
cz ste spadki napi  w sieci.

2. Lokalizacja na terenie gminy nowych odbiorców energii elektrycznej
wymaga  b dzie inwestycji w sieci elektroenergetycznej 20 kV.

4.9.4. Telekomunikacja.

 Na terenie Gminy znajduj  si  trzy obiekty komutacyjne Telekomunikacji Polskiej
S.A.:

owa 940 abonentów
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Konin ag. 22 abonentów
Borowe 71 abonentów

Linie telekomunikacyjne prowadzone s  wzd  g ównych tras komunikacyjnych.
W najbli szych latach planowana jest budowa nowych obiektów
telekomunikacyjnych w miejscowo ciach Jankowa aga ska, Szczepanów,
Czerna, I owa, Konin aga ski.
Ponadto, na terenie gminy zlokalizowano 2 maszty antenowe telefonii
komórkowej:
 miasto I owa – rejon nowej oczyszczalni cieków ul. aga ska – ERA GSM
 Konin ag.  - rejon w a autostradowego – POLKOMTEL

5. UWARUNKOWANIA  PRAWNE

5.1. OBOWI ZUJ CE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Gmina posiada szereg opracowa  planistycznych, stanowi cych prawo
miejscowe. Nale  do nich:
- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta I owa,

uchwalony uchwa  RNMiG Nr XII/58/86 z dnia 23 czerwca 1986r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 9, poz.225),

zmiana – uchwa a RNMiG Nr XXII/121/87 z dnia 19 listopada 1987r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 9, poz 238),

zmiana – uchwa a RGiM Nr III/31/92 z dnia 25 kwietnia
1992r.(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 9,poz.121),

zmiana – uchwa a RGiM nr VI/42/95 z dnia 26 wrze nia 1995r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 13, poz.83).

- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,
uchwalony uchwa  RNMiG nr XI/56/90 z dnia 23 lutego
1990r.(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 7, poz.159),

zmiana – uchwa a RGiM nr 29/2/VI/97 z dnia 26 sierpni 1997r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 16, poz.160).

- miejscowy plan szczegó owy zagospodarowania przestrzennego os.domków
jednorodzinnych przy ul. aga skiej, uchwalony uchwa  RNMiG Nr XXI/110/87
z dnia 29 wrze nia 1987r.. (Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 9, poz.237),

zmiana – uchwa a RNMiG Nr II/25/89 z dnia 17 lutego 1989r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 14, poz 266 z 1990r.),

zmiana – uchwa a RNMiG Nr V/50/91 z dnia 22 czerwca 1991r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 10, poz 111),

zmiana – uchwa a RNMiG Nr II/14/93 z dnia 5 kwietnia 1993r.
(Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 5, poz 51).

Wszystkie ww. opracowania zosta y sporz dzone w trybie ustawy o planowaniu
przestrzennym z 1984r. Wyj tek stanowi zmiana do m.p.z.p. gminy, sporz dzona
w 1997r., zgodnie z wymogami nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
z 1994r. Praktycznie tylko to ostatnie opracowanie, ze wzgl du na posiadane
zapisy, mo e s  w adzy samorz dowej do wydawania decyzji o warunkach
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zabudowy i zagospodarowania terenu i poprawnie prowadzi  gospodark
przestrzenn  w gminie. Wszystkie inne plany posiadaj  zapisy dotycz ce
wy cznie funkcjonalnego przeznaczenia terenu, bez mo liwo ci kszta towania
przysz ej zabudowy. Ponadto, trac  one wa no  – zgodnie z art.67 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym – z dniem 1 stycznia 2000r.
Poda  terenów mieszkaniowych wyznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

wyszczególnienie
zabudowa

wielorodzinna
w ha

zabudowa
jednorodzinna

w ha
razem

gmina, w tym
miasto
wie

2,71
0,25
2,46

50,18
13,70
36,48

52,89
13,95
38,94

Ponadto, w zmianie do m.p.z.p. gminy I owa, która zachowuje swoj  moc prawn
na dalsze lata, zabezpieczono obszary pod funkcje:

- dzia alno ci gospodarczej z mieszkalnictwem towarzysz cym – 148,97 ha,
- mieszkaniowe – 10,05 ha
- us ugowe, rzemie lnicze – 3,82 ha
- zalesienia – 105,18 ha.

Wnioski:
1. Pomimo braku opracowa  planistycznych, zachowuj cych moc prawn ,

sporz dzonych w trybie nowej ustawy, posiadaj c jedynie jedn  zmian
do planu gminy – zachowuj  wa no  –samorz d posiada du
ofert  terenow  pod praktycznie wszystkie funkcje rozwojowe.

2. Po 1 stycznia roku 2000, obszar miasta I owa pozostanie bez
jakiegokolwiek opracowania planistycznego.

5.2. STRUKTURA W ASNO CI GRUNTÓW.

Stan w adania gruntami na terenie gminy I owa, na dzie  1.06.1999r.
przedstawia si  nast puj co:

Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa 1002,00 ha
Agencja Lasów Pa stwowych, w tym: 7923,39 ha

Nadle nictwo aga 5 041,82 ha
Nadle nictwo Wymiarki 2 505,86 ha
Nadle nictwo Lipinki yckie 363,26 ha
Nadle nictwo wi toszów 12,45 ha

Zasoby komunalne 476,80 ha
asno  prywatna i inna 5897,80 ha

6. UWARUNKOWANIA  ROZWOJU  GMINY
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Walory zas uguj ce na wykorzystanie w rozwoju gminy:
- po enie przygraniczne,
- cz onkostwo w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr,
- blisko  projektowanej autostrady A12,
- potencja  demograficzny – wzrost liczby ludno ci roczników w wieku
produkcyjnym, co wp ynie na zwi kszenie zasobów si y roboczej,

- rozwój sektora prywatnego, demonopolizacja handlu i us ug,
- o rodek szkolnictwa redniego, zawodowego o zasi gu
ponadgminnym,

- poda  terenów pod budownictwo mieszkaniowe i us ugowo-
przemys owe,

- atrakcyjno  elementów rodowiska przyrodniczego i kulturowego
umo liwia rozwój turystyki i agroturystyki,

- korzystne po enie w stosunku do wi kszych o rodków miejskich
ar, agania, Szprotawy) stwarza mo liwo  wypoczynku

wi tecznego,
- czyste ekologicznie i atrakcyjne tereny le ne oraz stawy rybne jako
element turystyki grzybiarzy i w dkarzy,

Bariery rozwoju:
- niekorzystna sytuacja ekonomiczna zak adów produkcyjnych,
- pog bianie si  procesu starzenia si  spo ecze stwa,
- malej ca dynamika przyrostu naturalnego,
- stosunkowo wysoka stopa bezrobocia strukturalnego, a co za tym
idzie ubo enie ludno ci wiejskiej,

- brak stabilizacji w dzia alno ci gospodarczej sektora prywatnego,
- ma y ruch budowlany,
- dekapitalizacja maj tku po by ych PGR-ach,
- s aba baza turystyczna,
- niski poziom ogólnego rozwoju spo eczno-gospodarczego na terenach
wiejskich,

- zbyt du e zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
- z y stan techniczny dróg ko owych,
- niedostatki w zabezpieczeniu w podstawowe media infrastruktury
technicznej obszarów wiejskich – telefonia, wodoci gi, kanalizacja,
energetyka,

- brak miejsc hotelowych w atrakcyjnych punktach turystycznych,
- niska kultura rolnictwa, mog cego s  rozwojowi agroturystyki na
terenie Gminy.

Wa niejsze materia y i opracowania z których korzystano w trakcie
sporz dzania uwarunkowa  do niniejszego Studium:
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1. Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – Pilota owy program
strukturalny – Gubin-Zielona Góra 1997r.

2. Opracowanie fizjograficzne dla gminy I owa – TUP Wroc aw 1986r.
3. Opracowanie fizjograficzne dla miasta I owa – Geoprojekt Wroc aw

1977r.
4. Strategia dla rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego –

Wojewoda Zielonogórskiego 1995r.
5. Studium zagospodarowania przestrzennego województwa zielono-

górskiego – 1998r.
6. Materia y do strategii województwa lubuskiego.
7. Pan-Europejska strategia ró norodno ci biologicznej i krajobra-zowej

– 1993r.
8. Program zwi kszenia lesisto ci województwa zielonogórskiego na

lata 1998-2020– Wojewoda Zielonogórski 1998r.
9. Bibliografia cz ci historycznej:
- K.Handke, G.Steller ,Beschreibung der Schlesischen Kreise Sagan

und Sprottau, Lippstadt 1968r.
- G.Steller, Grund und Gutsherren im Firstentum Sagan 1400-1940,

Sagan 1940r.
- J.C.Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht aller

Dorfer,Flacken,Stadte und ander orte der Konigl. Preuss. Provinz
Schlesien, Breslau 1829r.

- R.Linette, dokumentacja historyczno-architektoniczna palacu
w Borowem 1973r, maszynopis w zbiorach Woj. Kons. Zabytków
w Zielonej Górze, nr. inw. 393.

10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowi -zuj ce
na terenie Gminy I owa.


