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1. WSTĘP
1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Opracowanie prognozy zgodnie z zapisem art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)
wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych
przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek jej wykonania spoczywa na organie opracowującym
projekt dokumentu.
1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko,
zwanym dalej Programem. Prognoza ma za zadanie zidentyfikować możliwe do określenia skutki
środowiskowe spowodowane realizacją postanowień analizowanego dokumentu oraz określić czy
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości konfliktów i zagrożeń. Podlegający ocenie
dokument w swoim założeniu ma charakter ogólny, chociaż definiuje nie tylko priorytety i ich cele,
które wyznaczają kierunki działań związane z ochroną środowiska na terenie gminy, ale także określa
terminy ich osiągnięcia i wielkość przewidywanych środków finansowych (środki własne, budżet gminy,
fundusze UE). Przeprowadzona w tej sytuacji ocena oddziaływania ma jedynie charakter jakościowy.
1.3. METODYKA OPRACOWANIA
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko
została sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)
Prognoza oddziaływania na środowisko gminnego Programu Ochrony Środowiska (POŚ) oparta
została ściśle na Programie Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko, pozostając w zgodności
z dokumentami wyższej rangi i wynika z zapisów Polityki Ekologicznej Państwa. Równocześnie,
Prognoza uwzględnia dokumenty szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
Ponadto przy dokumentacji wykonawcy „Prognozy…” korzystali również z danych, na bazie
których opracowano POŚ, w tym:
danych pochodzących z UMiG Drezdenko,
danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska Województwa Lubuskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska powiatu strzelecko-drezdeneckiego
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Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowego Instytutu Geologicznego,
informacji będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Informacje o istniejącym stanie, potrzebach i planach związanych z ochroną środowiska zostały
dostarczone przez samorząd gminny w formie ankiety. W trakcie prac zostały zaangażowane różne
strony będące zainteresowane zrównoważonym rozwojem Gminy Drezdenko. Szczególne znaczenie
miała ścisła i bieżąca współpraca wykonawcy z przedstawicielami Urzędu Miasta w Drezdenku.
1.4. INFORMACJE o ZAWARTOŚCI PROGNOZY
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) i w związku z tym powinien:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
różnorodność biologiczną,
ludzi,
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zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie Gminy Drezdenko oraz
proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski
odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji
Programu.
1.5. METODOLOGIA WYKONANIA PROGNOZY
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na
lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2028” została sporządzona zgodnie z wymaganym zakresem
w myśl art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)
W opracowaniu wykorzystano także:
„Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,
„Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego”,
„Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Lubuskiego 2020”.
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1.6. DOKUMENTY NADRZĘDNE i CELE
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z uwzględnieniem
perspektywą do roku 2022” powinien być zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi
szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz powiatowego:
„Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,
„Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego,
Powiatowym Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”;
„Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Lubuskiego”
„Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Programem Usuwania Azbestu
oraz Wyrobów zawierających Azbest dla Województwa Lubuskiego”,
„Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Lubuskiego 2020”.
Poniżej przedstawiono cele i priorytety środowiskowe wynikające z nadrzędnych dokumentów
istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie Gminy Drezdenko na szczeblu krajowym,
wojewódzkim i powiatowym, na podstawie których zostały wyznaczone cele i strategia ich realizacji
w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku
2022”.
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Główne cele wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące Gminy Drezdenko:
1. w zakresie poprawy jakości środowiska:
osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie
gospodarki ściekami komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze
źródeł rozproszonych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi,
spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,
minimalizacja zagrożenia mieszkańców gminy ponadnormatywnym hałasem,
wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu,
utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej.
3. w zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii:
wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia
wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz redukcji
emisji zanieczyszczeń do środowiska,
wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
4. w zakresie zadań systemowych:
zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we wszystkich
dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji
przed ich zatwierdzeniem,
upowszechnienie Systemów Zarządzania Środowiskowego,
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,
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współpraca z sąsiednimi gminami.
Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2019
Cel strategiczny: Ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa.
Priorytet I. Doskonalenie działań systemowych
Kierunki działań:
I.1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategicznych programach rozwoju
województwa;
I.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej dla realizacji celów Programu Ochrony
Środowiska;
I.3. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska:
Rozwój proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie
z zasadą
rozwoju zrównoważonego, poprzez:
stosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze środków publicznych,
promocję tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
promocję transferu najnowszych technologii służących ochronie środowiska,
przeprowadzenie kampanii społecznej kształtującej zrównoważone wzorce konsumpcji,
wprowadzanie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja wśród
społeczeństwa;
I.4. Rozwój systemu ekozarządzania:
Stymulowanie przystępowania przedsiębiorstw i instytucji do systemów zarządzania środowiskowego,
w szczególności: systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), osiągania norm i certyfikatów ISO 14001
oraz świadectw CP - Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji.
I.5. Wzrost udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska:
doskonalenie systemu udostępniania społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie
przez organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty
powołane do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony,
utworzenie ogólnodostępnej, regionalnej bazy danych o przyrodzie i środowisku województwa
Lubuskiego,
wspieranie rozwoju szkolnej edukacji w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w gremiach podejmujących
decyzje dotyczące ochrony środowiska,
rozwój współpracy z mediami w zakresie upowszechniania informacji o środowisku i jego
ochronie;
I.6. Rozwój badań i postęp techniczny w dziedzinie ochrony środowiska
wspieranie wdrażania ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla
środowiska,
wspieranie badań dotyczących oceny stanu, zagrożeń i metod ochrony przyrody i środowiska,
w tym doposażenia w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i instytucji
realizujących zadania w ramach obowiązujących systemów (programów) monitoringu,
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wspieranie wymiany naukowej, organizacji seminariów i konferencji naukowych;
I.7. Wzrost odpowiedzialności za szkody w środowisku
prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla
pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych,
wzmocnienie kadrowe i aparaturowe organów inspekcyjnych, pozwalające na pełną realizację
zadań kontrolnych;
I.8. Uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym
Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego w województwie, w szczególności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez:
uwzględnienie w studiach oraz planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony
środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wynikających
z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości
tych dokumentów),
wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych i zasad ochrony krajobrazu kulturowego,
uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska,
w szczególności w zakresie walorów przyrodniczych, jakości powietrza i wód oraz zagrożenia
hałasem;
I.9. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
I.9.1. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez:
podejmowanie akcji i działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska w regionie oraz
upowszechnianie informacji o jego walorach przyrodniczych i kulturowych,
prowadzenie zajęć terenowych, „zielonych lekcji”, wykładów, prelekcji, prezentacji
multimedialnych, pokazów filmów dla różnych grup odbiorców,
organizowanie konkursów, wystaw, akcji, kampanii i festynów ekologicznych,
popularyzację wiedzy o środowisku i jego ochronie przez media, publikacje i Internet,
szkolenia metodyczne dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej,
propagowanie sprzyjających ochronie środowiska zachowań konsumenckich,
promocję proekologicznych form gospodarowania, eko- i agroturystyki, zdrowej żywności
i zdrowego trybu życia;
I.9.2. Wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez samorządy i ich jednostki organizacyjne,
ekologiczne organizacje pozarządowe, grupy obywatelskie, Lasy Państwowe, parki krajobrazowe,
I.9.3. Wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych ośrodków edukacji i informacji ekologicznej
o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, w tym tzw. „zielonych szkół”,
I.9.4. Opracowanie i realizacja lokalnych programów edukacyjnych uwzględniających specyfikę
środowiska,
lokalną tożsamość i tradycję kulturową, dla różnych grup odbiorców,
I.9.5. Rozwój infrastruktury terenowej służącej poznawaniu przyrody: ścieżek edukacyjnych, tras
rowerowych, muzeów przyrodniczych i izb edukacyjnych.
Priorytet II: Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
Kierunki działań:
II.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
II.1.1. Prowadzenie inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu różnorodności biologicznej:
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monitoring i uzupełnianie inwentaryzacji siedlisk i gatunków we wszystkich typach
ekosystemów,
dokonywanie oceny aktualnych i potencjalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności
biologicznej,
monitoring zmian zachodzących w biocenozach, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów
ochrony na obszarach Natura 2000;
II.1.2. Rozwój form ochrony przyrody
utrzymanie, po uprzedniej weryfikacji aktualnego stanu, form ochrony przyrody
w województwie, w tym istniejących rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, ochrony
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
wspieranie powiększania i powoływania nowych form ochrony przyrody w uzgodnieniu
z samorządami lokalnymi,
II.1.3. Opracowywanie i realizacja planów ochrony
sukcesywne opracowywanie i realizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
aktualizacja i realizacja planów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych i programów
ochrony przyrody w nadleśnictwach,
wzmocnienie kadrowe i finansowe służby leśnej, służb ochrony przyrody, straży rybackiej
i straży łowieckiej;
II.1.4. Zapewnienie integralności przyrodniczej województwa
wyznaczenie, utrzymanie i właściwe zagospodarowanie lądowych korytarzy ekologicznych,
łączących obszary o charakterze węzłowym,
budowa przejść dla zwierząt na trasach komunikacyjnych,
zapewnienie ciągłości morfologicznej rzek, ze szczególnym uwzględnieniem tras migracji ryb,
zapewnienie ochrony i renaturalizacja zbiorowisk roślinnych towarzyszących ciekom wodnym,
otaczających zbiorniki wodne i obszary podmokłe;
II.1.5. Ochrona i restytucja elementów rodzimej przyrody
opracowanie i wdrożenie programu eliminacji ekspansywnych gatunków obcych stwarzających
zagrożenie dla rodzimej przyrody,
wspieranie działań mających na celu restytucję zanikłych i zagrożonych gatunków roślin
i zwierząt,
opracowanie i wdrożenie programu ograniczania liczebności zwierząt zagrażających
funkcjonowaniu biocenoz oraz racjonalnemu użytkowaniu zasobów przyrodniczych,
monitorowanie działań związanych z użytkowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie
oraz wspieranie badan naukowych w zakresie wpływu GMO na różnorodność biologiczną;
II.1.6. Ochrona różnorodności przyrodniczej w krajobrazie rolniczym
promocja i realizacja programów rolnośrodowiskowych, wdrażanie na obszarach cennych
przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania,
wspieranie gospodarowania na ekstensywnie użytkowanych łąkach i pastwiskach,
powstrzymywanie sukcesji i ograniczanie zalesień na obszarach nieleśnych o wysokiej wartości
przyrodniczej,
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zachowanie i odtwarzanie śródpolnych remiz, zadrzewień, zakrzaczeń i małych zbiorników
wodnych,
utrzymanie i tworzenie różnych form zadrzewień nierozerwalnie związanych z przestrzenią
krajobrazu kulturowego;
II.1.7. Ochrona różnorodności przyrodniczej w krajobrazie miejskim
zachowanie, powiększanie i pielęgnacja terenów zielonych w miastach, jako obszarów rekreacji
i ostoi przyrodniczych,
wprowadzanie do zieleni miejskiej nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów przy
stopniowej eliminacji gatunków obcych;
II.1.8. Ograniczanie negatywnego wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, mieszkańców,
krajobraz przyrodniczy i kulturowy oraz obiekty zabytkowe poprzez wieloaspektową analizę
potencjalnych oddziaływań i określanie warunków lokalizacji nowych inwestycji;
II.2. Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
II.2.1. Okresowe rewizje planów urządzania lasów, w celu zapewnienia racjonalnego użytkowania
zasobów leśnych, kształtowania właściwej struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów,
z zachowaniem bogactwa biologicznego siedlisk przyrodniczych, flory, fauny i grzybów;
II.2.2.Uzupełnianie i aktualizacja planów urządzania lasów niebędących w zarządzie Lasów
Państwowych;
II.2.3. Realizacja zadań wynikających z planów urządzania lasu,
II.2.4. Aktualizacja programu zwiększania lesistości i kontynuacja zalesień, z uwzględnieniem potrzeb
ochrony wartościowych siedlisk nieleśnych, kształtowania korytarzy ekologicznych i rekultywacji
terenów zdegradowanych;
II.2.5. Rozbudowa i modernizacja bazy szkółkarskiej oraz infrastruktury służącej ochronie lasów;
II.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody
II.3.1. Ochrona przed deficytem wody
realizacja projektów mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na
potrzeby ludności i gospodarki,
utrzymanie i modernizacja systemów melioracyjnych, w tym urządzeń piętrzących wodę,
umożliwiających sterowanie odpływem i zmniejszenie nierównomierności przepływu cieków
poprawa zdolności retencyjnych poprzez ochronę retencji naturalnej, budowę zbiorników
retencyjnych oraz instalowanie urządzeń regulujących odpływ wód,
utrzymanie i odnawianie urządzeń melioracji szczegółowych,
dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych przeznaczonych na cele
przemysłowe i konsumpcyjne, propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody;
II.3.2. Ochrona przed powodzią
przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało do 2013 r. opracować mapy zagrożenia
i mapy ryzyka powodziowego,
wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone,
aktualizacja planów ochrony przeciwpowodziowej, utrzymanie, modernizacja, remonty
i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej: kanałów, przepustów wałowych, stacji pomp
i budowli piętrzących,
budowa i modernizacja dróg dojazdowych do obiektów osłony przeciwpowodziowej;
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II.3.3. Ochrona zasobów wód podziemnych
opracowanie regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych dla głównych zbiorników wód
podziemnych bez izolacji, które takich dokumentacji nie posiadają,
identyfikacja i weryfikacja głównych obszarów zasilania wód podziemnych i odpowiednie ich
zagospodarowanie,
ustanowienie obszarów ochrony słabo izolowanych zbiorników wód podziemnych i stref
ochrony ujęć wód oraz ich właściwe użytkowanie,
likwidacja nieczynnych ujęć wody,
prowadzenie monitoringu wód podziemnych;
II.4. Ochrona powierzchni ziemi
rozwój systemu monitoringu gleb,
upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej oraz doskonalenie doradztwa rolniczego,
przeciwdziałanie erozji gleb poprzez wprowadzanie trwałej pokrywy roślinnej oraz stosowanie
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych,
zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom,
budowa urządzeń ograniczających erozję wodną,
przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogenne, w szczególności zapobieganie dewastacji gleb hydrogenicznych,
zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, dla przywrócenia im
funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej,
waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności,
promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego,
stosowanie urządzeń zabezpieczających glebę przed zanieczyszczeniem;
II.5. Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi
racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych, z wykorzystaniem BAT,
uzupełnienie rozpoznania zasobów kopalin w województwie,
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla ważnych ujęć komunalnych oraz dla ujęć na
obszarach podatnych na zanieczyszczenia z powierzchni terenu,
budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody,
ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych,
eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin;
II.6. Ochrona klimatu
wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową,
promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia wzrostu udziału OZE
w bilansie energii pierwotnej,
aktualizacja i realizacja wojewódzkiego programu ekoenergetycznego,
zwiększanie efektywności energetycznej gospodarki i ograniczanie zapotrzebowania na energię,
prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zapewniający przyrost zasobności drzewostanów
(kumulację dwutlenku węgla);
II.7. Doskonalenie gospodarowania zasobami energetycznymi
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nadzór nad sporządzaniem przez poszczególne gminy projektów założeń do planów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opiniowanie tych planów przez
samorząd województwa.
Priorytet III: Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
Kierunki działań:
III.1. Ograniczanie środowiskowych zagrożeń zdrowia i życia
III.1.1. Koordynacja działań z zakresu monitoringu zagrożeń dla zdrowia mieszkańców poprzez:
zbieranie i udostępnianie informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa (zarówno
nagłych, jak i długotrwałych),
wykonywanie analiz ryzyka zdrowotnego dla procedur związanych z dopuszczaniem inwestycji
do realizacji,
poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci
alarmowe,
wspieranie akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i pracowników
administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska;
III.1.2. Prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
oraz potencjalnych sprawców awarii;
III.1.3. Sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii;
III.1.4. Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i lokalizacji awarii,
likwidacji oraz analizy skutków tych awarii;
III.1.5. Prowadzenie rejestru awarii EKOAWARIE, jako bazy danych do analizy doświadczeń z przebiegu
zaistniałych awarii i akcji ratowniczych;
III.1.6. Analizowanie sytuacji dotyczącej stanu zaopatrzenia ludności w wodę do picia o dobrej jakości
oraz, w miarę potrzeb, inicjowanie działań naprawczych.
III.2. Poprawa jakości powietrza
III.2.1. Redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii poprzez:
likwidację lokalnych kotłowni o dużej emisji i rozbudowę sieci ciepłowniczej,
zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne,
instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowę nowoczesnych sieci
ciepłowniczych,
instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony powietrza,
prowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń energetycznych,
rozbudowę sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) województwa,
zmniejszanie zapotrzebowania na energię: stosowanie energooszczędnych technologii
w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych
systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat energii w systemach
przesyłowych (elektroenergetycznych i cieplnych);
III.2.2. Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez:
modernizację taboru samochodowego i promocję korzystania z publicznych środków
transportu,
poprawę jakości dróg i organizacji ruchu kołowego;
III.2.3. Opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, z uwzględnieniem wykorzystania
odnawialnych źródeł energii;
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III.2.4. Opracowanie i wdrożenie programów ochrony powietrza dla stref, dla których nastąpiło
przekroczenie standardów jakości powietrza;
III.2.5. Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego;
III.3. Poprawa jakości wód
budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych,
osiąganie wymaganych prawem norm jakości ścieków oczyszczonych,
budowa systemów kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, w miejscowościach
zwodociągowanych,
wyposażenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające oraz
budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych,
opracowanie i wdrożenie programu rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych,
uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju,
ograniczanie zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe
pochodzące ze źródeł przemysłowych,
wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków,
wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty
obornikowe, stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,
utrzymywanie trwałej pokrywy roślinnej i ograniczanie zabudowy strefy brzegowej wód, rozwój
systemu monitoringu wód powierzchniowych;
III.4. Doskonalenie gospodarki odpadami
Realizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w tym m.in.:
zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwój czystych technologii, zmniejszenie
materiałochłonności produkcji, zmniejszanie masy opakowań, wydłużenie okresów życia
produktów itp.,
zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska poprzez doskonalenie systemu
preselekcji (objęcie wszystkich wytwórców odpadów komunalnych na terenie województwa
systemem selektywnego odbioru odpadów), sortowania i odzysku odpadów komunalnych,
zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,
wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów,
zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,
eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych baterii i akumulatorów,
utrzymanie i rozwój sprawnego systemu zbierania wraków samochodów i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów,
właściwe postępowanie z odpadami, prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnoedukacyjnej w tym zakresie oraz wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
III.5. Ograniczanie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych
III.5.1. Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w aparaturę do badań akustycznych
i promieniowania elektromagnetycznego,
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III.5.2. Prowadzenie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych oraz dokonywanie oceny
narażania społeczeństwa na czynniki ponadnormatywne, w tym:
aktualizowanie/opracowywanie map akustycznych,
ocena stanu akustycznego dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie akustyczne,
prowadzenie rejestru wojewódzkiego, zawierającego informacje o terenach, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych,
z uwzględnieniem terenów mieszkaniowych i innych miejsc dostępnych dla ludności;
III.5.3. Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem, stosownie do wymogów
ustawy Prawo ochrony środowiska, między innymi poprzez właściwe kształtowanie przestrzeni
urbanistycznej;
III.5.4. Opracowanie programów ochrony przed hałasem na terenach, gdzie przekracza on wartość
dopuszczalną i realizacja przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych dla zmniejszenia poziomu
hałasu;
III.5.5. Ograniczanie hałasu, zwłaszcza w osiedlach mieszkaniowych przez np. tworzenie stref wolnych
od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, tworzenie pasów zadrzewień, budowę ekranów
akustycznych;
III.5.6. Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego (budowa obwodnic, poprawa
stanu nawierzchni ulic i dróg, zapewnienie płynności ruchu);
III.5.7. Stosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem od urządzeń, maszyn, linii
technologicznych, wymiana na urządzenia o mniejszej emisji hałasu;
III.5.8. Propagowanie transportu intermodalnego (szynowo-drogowego);
III.5.9. Wprowadzanie ograniczeń emisji hałasu na obszarach i akwenach cennych przyrodniczo;
III.5.10. Budowa tras rowerowych na terenach zurbanizowanych;
III.6. Ograniczanie zagrożeń ze strony substancji chemicznych w środowisku:
sprawowanie nadzoru nad obrotem i stosowaniem substancji chemicznych dopuszczonych na
rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH i innym aktami normatywnymi,
nakładanie i egzekwowanie przez właściwe organy sankcji wobec posiadaczy PCB, którzy nie
zapewnili usunięcia i unieszkodliwienia PCB i urządzeń, które je zawierają w obowiązującym
terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.,
kontynuacja programu usuwania azbestu,
prowadzenie szkoleń dotyczących odpowiedzialnego stosowania chemikaliów, ich obrotu,
postępowania z odpadami,
propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia
jednorazowego użytku).
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019:
Priorytet środowiskowy: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Cel ekologiczny: Ochrona przyrody i krajobrazu
Cele strategiczne:
I. Utrzymanie wysokich walorów krajobrazowych.
II. Zachowanie wysokiej różnorodności biologicznej, jej ochrona oraz zrównoważone wykorzystywanie.
Cel ekologiczny: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
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Cel strategiczny:
I. Rozwijanie trwale równoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Cel ekologiczny: Ochrona powierzchni ziemi
Cele strategiczne:
I. Wysoka jakość gleby.
II. Racjonalne użytkowanie powierzchni ziemi.
Cel ekologiczny: Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych
Cel strategiczny:
I. Eksploatacja kopalin i wód podziemnych zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Cel ekologiczny: Biotechnologie i organizmy genetycznie zmodyfikowane
Cel strategiczny:
I. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego województwa.
Priorytet środowiskowy: Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
Cel ekologiczny: Materiałochłonność, wodochłonność i odpadowość produkcji.
Cel strategiczny:
I. Racjonalne użytkowanie wody, materiałów i energii.
Cel ekologiczny: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
Cel strategiczny:
I. Wzrost udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych.
Cel ekologiczny: Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy.
Cele strategiczne:
I. Dobry stan zasobów wodnych.
II. Sprawny system ochrony przeciwpowodziowej.
Priorytet środowiskowy: Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.
Cel ekologiczny: Relacja środowisko-zdrowie.
Cel strategiczny:
I. Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia.
Cel ekologiczny: Jakość wód
Cel strategiczny:
I. Dobry stan wód
Cel ekologiczny: Zanieczyszczenia powietrza.
Cel strategiczny:
I. Czyste powietrze.
Cel ekologiczny: Gospodarka komunalna.
Cel strategiczny:
I. Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.
Cel ekologiczny: Zagrożenia wynikające z awarii przemysłowych i stosowania chemikaliów, w tym
substancji niszczących warstwę ozonową.
Cele strategiczne:
I. Sprawny system ochrony środowiska przed poważnymi awariami.
II. Sprawny system pełnej kontroli dystrybucji, składowania i stosowania substancji i preparatów
chemicznych dla osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska.
Cel ekologiczny: Oddziaływania hałasu.
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Cel strategiczny:
I. Dobry klimat akustyczny.
Cel ekologiczny: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Cel strategiczny:
I. Poziomy pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.
Priorytet środowiskowy: Ochrona klimatu
Cele strategiczne:
I. Zapewnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
II. Wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową.
III. Wysoka świadomość ekologiczna.
IV. Skuteczna edukacja ekologiczna.
Priorytet środowisko: Edukacja ekologiczna.
Cele strategiczne:
I. Wysoka świadomość ekologiczna.
II. Skuteczna edukacja ekologiczna.
Priorytet środowiskowy: Monitoring środowiska.
Cel strategiczny:
I. Dobrze funkcjonujący (pełny) monitoring środowiska.
Biorąc pod uwagę cele, wynikające z dokumentów wyższego rzędu oraz aktów normatywnych,
w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
wyznaczono cele krótkookresowe i średniookresowe
1.8 ZAŁOŻENIA ALTERNATYWNE
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) nakłada obowiązek
przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
w przypadku opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022, rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Programu. Wszystkie
działania zaproponowane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata
2015-2018 z perspektywą do roku 2022 z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie
gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. w związku z ciągłym rozwojem
gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji brak realizacji
programu prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów środowiska.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zapisów zawartych w aktualizacji
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”:
pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
zmniejszanie się zasobów wodnych,
postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
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degradacja walorów krajobrazu,
pogorszenie jakości powietrza,
pogorszenie klimatu akustycznego,
zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne,
wzrost zużycia wody,
pogorszenie jakości życia mieszkańców.
W przypadku gdy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022” nie zostanie wdrożony negatywne trendy będą się pogłębiać,
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać.
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. POŁOŻENIE
Gmina Drezdenko położona jest na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w północno wschodniej części województwa lubuskiego na skraju Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Obszar gminy
w większości rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci, zajmując środkową część Kotliny Gorzowskiej
oraz wkracza na wschodnią część Pojezierza Myśliborskiego. Samo miasto Drezdenko, znajduje się
w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej. Gmina od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Krzyż, która
należy do województwa wielkopolskiego. Ponadto graniczy z gminami: Drawsko, Sieraków,
Międzychód, Skwierzyna, Santok, Zwierzyń, Stare Kurowo oraz Dobiegniew. Zgodnie z danymi Urzędu
Miejskiego w Drezdenku powierzchnia gminy wynosi 39.994 ha i zamieszkuje ją 17.380 osób (stan na
dzień 31.12.2014r.). Gmina Drezdenko obejmuje administracyjnie miasto i 27 sołectw, władze gminy
mają siedzibę w Drezdenku.
2.2. LUDNOŚĆ
Tabela 1. Ludność gminy Drezdenko w latach 2011-2014 (stan na 31.XII.2014)
Liczba mieszkańców
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
gmina Drezdenko
miasto Drezdenko
obszar wiejski

17 619
10 565
7 054

17 637
10 491
7 146

17 579
10 447
7 132

2014
17 380
10 346
7 034

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl), dane UMiG Drezdenko

Tabela 2. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2012-2014
(stan na 31.XII.2014)
Liczba mieszkańców na 100 os. w wieku produkcyjnym
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
gmina Drezdenko
56,8
57,9
58,6
Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)
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W 2013 r. liczba kobiet wynosiła 8895, a mężczyzn 8604. Na 100 mężczyzn przypadają 102
kobiety. Gęstość zaludnienia wynosi 44 osób/km2. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000
mieszkańców był w 2013r. ujemny i wynosił - 3,3.

2.3. KLIMAT
Drezdenko położone jest w północno – zachodniej Polsce, rejonie klimatycznym o przewadze
wpływów morskich, a przede wszystkim atlantyckich. Znaczącą rolę odgrywa również równoleżnikowy
przebieg pradolin, ułatwiający przemieszczanie się z zachodu wilgotnych, oceanicznych mas powietrza.
Ma to istotny wpływ na zmniejszenie amplitudy rocznych temperatur, w porównaniu z centralną
częścią kraju. Przejściowość klimatu, typowa dla całej Polski, na obszarach północno – zachodnich
odznacza się szczególnie dużą zmiennością typów pogody i to we wszystkich porach roku.
2.4. UŻYTKOWANIE TERENU
Gmina Drezdenko ma charakter rolno-leśny. Charakterystyka zagospodarowania terenu znajduje
się w tabeli.
Tabela 3. Użytkowanie terenu w gminie Drezdenko (stan na 31.XII.2014r)
Drezdenko gmina
Udział w ogólnej powierzchni
Użytkowanie
powierzchnia [ha]
[%]
Ogółem
39 994
100
Użytki rolne
10 089
25
Użytki leśne
26 906
68
Grunty zabudowane i zurbanizowane (w
tym drogi, tereny kolejowe, tereny
1 167
2
rekr.wypoczynk., użytki kopalne
Wody
980
3
Tereny inne (w tym nieużytki)
852
2
Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

2.5. ROLNICTWO
W Gminie Drezdenko rolnictwo stanowi istotną gałąź gospodarki. Powierzchnia gruntów rolnych
wynosi ok. 10 089ha, z czego 4 088ha to grunty orne. Łąki trwałe zajmują w gminie Drezdenko
powierzchnię 4 408ha.
W strukturze upraw zdecydowanie przeważa uprawa zbóż, mniejsze znaczenie ma uprawa roślin
strączkowych przemysłowych i rzepaku.
Tabela 4. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów na terenie gminy Drezdenko (dane za
rok 2010)
uprawa
powierzchnia zasiewów [ha]
Ziemniaki
77,47
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Żyto
Pszenica ozima
Owies
Zboża ogółem

337
64,73
138,08
1217,12

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

W zakresie hodowli zwierząt, w gminie dominują hodowla bydła opasowego i mlecznego oraz
trzody chlewnej.
Tabela 5. Rodzaje hodowli w gminie (dane za rok 2010)
rodzaj hodowli
bydło
trzoda chlewna
lochy
drób
konie

pogłowie
2085
709
27
302
93

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

2.5. RYNEK PRACY
Na terenie Gminy Drezdenko - stan na 31.12.2013 r. (Główny Urząd Statystyczny) funkcjonowało 1674 podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON. Przeważają
przedsiębiorstwa małe, zatrudniające od 1 do 5 pracowników.
Tabela 6. Wybrane dane o rynku pracy w 2013 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim oraz
gminie Drezdenko
Wyszczególnienie
Powiat
Gmina
Pracujący*
7952
3279
Bezrobotni zarejestrowani
4777
1548
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
14,8
13,9
ludności w wieku produkcyjnym w %
W tym kobiety w %
17,3
16,1
* - dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w rolnictwie
indywidualnym
Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2013 roku
Wyszczególnienie
Powiat
Gmina
Podmioty gospodarki narodowej
zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem
4578
1674
Podmioty gospodarki narodowej
zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
908
952
ludności
Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl
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3. INFRASTRUKTURA
3.1. Gospodarka wodno-ściekowa
W POŚ dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego sformułowano następujący cel długookresowy (do
roku 2022) dotyczący gospodarowania zasobami wody :
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki
sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Przeprowadzając analizę aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Drezdenko należy
zauważyć, że gmina prowadzi działania zgodne z treścią wyżej wspomnianego celu.
Według stanu na 31.12.2014r. długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Drezdenko wynosi
94,1 km a sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej 69,3 km. Liczba przyłączy wodociągowych na
terenie gminy to 2389 (14915 osób korzystających), a kanalizacyjnych 1103 (10883 osoby
korzystających). Według podziału na teren miejski i wiejski gminy 97,2 % mieszkańców miasta
Drezdenko korzysta z sieci wodociągowej przy około 56,6 % korzystających z tej sieci na terenie
wiejskim gminy. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powstała przed 2002 rokiem oparta jest na rurach
wykonanych ze stali i żeliwa, natomiast odcinki powstałe po 2002r wykonane są w oparciu o rury PE
w systemie VAVIN. Inwestycje poczynione przez gminę Drezdenko w rozwój sieci wodociągowej
w ostatnich dwóch latach (2013 i 2014) polegały na rozbudowie sieci w Czartowie i Niegosławiu
(11,9km), na ul. Południowej w Drezdenku (159,5m) oraz ul. Strzeleckiej w Drezdenku (591m)
W 2014r. odprowadzono na terenie gminy 25 645,43 m3 ścieków i funkcjonowało 1564
zbiorników bezodpływowych. w 2014 roku na terenie gminy działały 52 przydomowe oczyszczalnie
ścieków, a w latach 2013-2014 gmina dofinansowała budowy 9 oczyszczalni sumą 24 885zł.

Należy położyć szczególny nacisk na kontrolę właściwego opróżniania zbiorników
bezodpływowych oraz prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości następuje z ujęć w Radowie, Drawinach,
Modropolu, Starych Balicach i Lubiatowie. Zasoby eksploatacyjne wynoszą w sumie około 2800 m3/h.
Tabela 8. Wykaz ujęć wód w gminie Drezdenko

1

Zasoby eksploatacyjne
[m3/godzinę ]
460

Pobór wody
[m3/godzinę ]
2380

1

3,55

14,3

1

23,0

157,8

1

35,0

192,03

Rodzaje ujęć

Liczba [szt.]

Ujęcie podziemne Radowo
Ujęcie podziemne
Modropole
Ujęcie podziemne
Lubiatów
Ujęcie podziemne Drawiny
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Ujęcie podziemne Stare
Bielice

1

8,0

43,6

Źródło: UMiG Drezdenko

Ścieki z terenu Gminy Drezdenko zbierane są z sieci kanalizacji sanitarnej i doprowadzane do
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Drezdenku, przy ulicy Łąkowej,
charakteryzującej się średnią przepustowością 5600 m3/d. Ścieki oczyszczone w gminnej oczyszczalni
zlokalizowanej w Drezdenku doprowadzane są do Starej Noteci. w 2014 roku odebrano na terenie
Gminy Drezdenko 332 dam3 ścieków, a łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi ilość
wyniosła 509 dam3 .
Rys. 1 Położenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Drezdenko

Gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w przy północno-zachodniej granicy m. Drezdenko,
w bezpośredniej bliskości rzeki Stara Noteć. Lokalizacja oczyszczalni była przedmiotem analiz także pod
kątem jej ewentualnego negatywnego wpływu na jakość życia okolicznych mieszkańców. Najbliższa
jednorodzinna zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 200m od budynków oczyszczalni,
a zabudowa wielorodzinna w odległości około 700 metrów. Przez lata działania oczyszczalni nie
stwierdzono jej negatywnego wpływu na życie mieszkańców w najbliższej jej okolicy, ani na okoliczne
środowisko naturalne.
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3.2. Gospodarka odpadami
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) uległ zmianie dotychczasowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa winna spowodować ograniczenie
składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na
składowiskach, zwiększyć odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, zmniejszyć ilość dzikich
wysypisk, a ponadto poprawić stan środowiska na skutek eliminowania przypadków palenia śmieci
w domowych kotłowniach.
Z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku przejęła gmina.
Właściciele nieruchomości nie będą już samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór
odpadów komunalnych. Również z tym dniem powstał obowiązek odprowadzania na rzecz gminy
zadeklarowanej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za wywóz odpadów z gospodarstwa
domowego. Opłata za odpady w przypadku prowadzenia selekcji będzie niższa, dlatego też zachęca się
mieszkańców do sukcesywnego wprowadzania na swoim podwórku tej metody zbierania odpadów.
Opłata przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, na które składają się:
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty tworzenia
i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów, koszty obsługi administracyjnej. Na terenie
gminy przewiduje się system selektywnej zbiórki odpadów:
w zabudowie jednorodzinnej - „u źródła” tj. na posesji, przy wykorzystaniu worków lub
pojemników. w worki bezpłatnie zaopatruje firma zajmująca się odbiorem odpadów
komunalnych.
w zabudowie wielorodzinnej – odpady odbierane będą przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych
pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej (wspólnota mieszkaniowa) we własnym zakresie ustali
sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, w worki lub wspólne
pojemniki.
Celowy Związek Gmin SGO5 został utworzony uchwałą nr. XIX/146/2012 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 22.3.2012r. w skład Związku oprócz Gminy Drezdenko wchodziły następujące
gminy : Dobiegniew, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn.
Od 18 marca 2015 roku gmina przejęła na siebie odpowiedzialność za odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości występując z Celowego
Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie. Na terenie Drezdenka działa Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Pierwszej Brygady 21a. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Gmina posiada program usuwania azbestu i realizuje działanie polegające na koordynacji
utylizacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. w roku 2015r. Gmina Drezdenko
otrzymała od WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansowanie na zadanie „Demontaż, zabranie, transport
oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w wysokości
34 125zł.
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3.1. Drogi i koleje
Informacje na temat dróg zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Drezdenko przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 9. Drogi w gminie Drezdenko
Drogi Gminne
Twarde:
ulepszona:
bitumiczna
betonowa
kostka
nieulepszona
brukowcowa
tłuczniowa

poza granicami
administracyjnymi
miasta (w km)

w granicach administracyjnych
miasta (w km)

70,443
41,82
29,48
0,34
12,00
28,623
18,00
10,623

18,878
14,523
9,549
0,72
4,254
4,355
3,992
0,363

Źródło: UMiG Drezdenko

W latach 2013-2014 na przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej wydano w gminie
Drezdenko blisko 6,4mln złotych.
Przez miasto i gminę przebiegają:
DW nr 154 Łęgowo – Przynotecko - Trzebicz
DW nr 156 Lipiany – Barlinek – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn - Klesno
DW nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo
DW nr 158 Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko
DW nr 160 Suchań – Piasecznik – Choszczno – Drezdenko – Międzychód – Gorzyń –Lewice
Miedzichowo
DW nr 161 Dobiegniew – Podlesiec – Przeborowo
DW nr 164 Podlesiec – Zagórze - Drezdenko
DW nr 170 Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice
DW nr 174 Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice – Nowe Bielice – Krzyż – LubczMały – Wieleń
Północny – Nowe Dwory – Gajewo – Kuźnica Czarnkowska
DW nr 176 Niegosław – Karwin – granica województwa wielkopolskiego
DW nr 181 Drezdenko – Wieleń - Czarnków
oraz drogi powiatowe:
1362 F Gościm – Lubiatów – Sowia Góra
1363 F Gościm – Rąpin - Marzenin
Sieć dróg uzupełniają drogi gminne oraz ulice m. Drezdenko.
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W układzie komunikacyjnym ważne miejsce zajmują linie kolejowe Kostrzyn – Krzyż i Szczecin – Krzyż –
Poznań, dotyczy to przede wszystkim przewozów osobowych. Przebieg linii Kostrzyn – Krzyż jest
równoległy z przebiegiem drogi krajowej 22.
3.2. Sieć energetyczna
Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze sztuczne oraz liniowe źródła pól
elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi. w granicach gminy
znajdują następujące elementy sieci energetycznej, będące źródłami pola elektromagnetycznego:
stacje transformatorowe SN 15/0,4 kV(kilowoltów);
linia elektroenergetyczne 220kV
cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 w (watów);
urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej,
pogotowia i zakładów przemysłowych.
Bilans energetyczny gminy jest korzystny, transformatory w większości dysponują nadwyżką mocy.
Większość linii i urządzeń jest w dobrym stanie technicznym, dlatego też sieć energetyczna terenu
gminy zapewnia zaopatrzenie w energię we właściwym zakresie także i potencjalnych nowych
odbiorców.
Pola elektromagnetyczne emitowane przez linie średnich napięć oraz niskich napięć są
traktowane jako nieistotne źródła pola elektromagnetycznego z punktu widzenia wpływu na
środowisko oraz zdrowie ludzi. Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć generują promieniowanie
o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej. w związku
z tym pod liniami o napięciu 110 kV i wyższym oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak i również
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych należy unikać lokalizacji budynków
mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami.
W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem linie elektroenergetyczne, stacje
nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne,
należy lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów
wynikających z aktów prawa miejscowego, powołujących określone formy, wpływ na krajobraz był jak
najmniejszy. Należy także wprowadzić zasadę, że jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest
lokalizacja kilku obiektów radiowo telewizyjnych lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one być
lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej.
4. ANALIZA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
4.1.

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu, na którym zlokalizowana jest Gmina Drezdenko, została wykształcona w okresie
czwartorzędowym pod wpływem lodowca ze zlodowacenia bałtyckiego. W rejonie Noteci do
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głębokości 20 – 30 m występują utwory rzeczne terasów akumulacyjnych holocenu i utwory
piaszczysto-żwirowe osadzone przez topniejący lądolód w okresie plejstocenu. Urozmaicona rzeźba
terenu, pas wzgórz moreny czołowej na linii Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko dzieli region na
dwie części: północną wysoczyznę – część Wysoczyzny Pomorskiej oraz obszar południowy – płaski,
stanowiący fragment pradoliny Warciańsko – Noteckiej. Niemalże przez sam środek gminy przepływa
największa rzeka tej ziemi, Noteć.
4.2.

Kopaliny

Tabela 10. Bilans zasobów kopalin w Gminie Drezdenko (stan na 31.12.2014r.)

L.p. Nazwa złoża

1

2

Grotów

LipnoNiegosław

Kopaliny wg. NKZ

Statygrafia złoża

Złoża ropy naftowej
i gazu ziemnego

PERM CECHSZTYNSTASSFURT

Złoża mieszanek
żwirowo-piaskowych

Czwartorzęd plejstocen

3

Lubiatów

Złoża ropy naftowej
i gazu ziemnego

PERM CECHSZTYNSTASSFURT

4

Niegosław
MŁ

Złoża piasków
budowlanych

Czwartorzęd plejstocen

Powierzchnia
złoża

1534

8,53

Średnia
Zasoby wydobywalne
miąższość złoża
bilansowe

Zasoby
przemysłowe

1822,21 tys. t

1398,78 tys. t

957,64 mln m3

810,45 mln m3

513 mln t

247 mln t

5397,57 tys. t

3319,4 tys. t

1256,89 mln m3

2,51

5

20,42

24,07

1798,22 mln m3

1,87

1,5

42 mln t

-

Źródło : System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

4.3.

Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w Gminie Drezdenko w utworach
czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych co związane jest głównie z występowaniem na terenie
gminy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Wody z tych utworów są podstawowym źródłem
zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze w gminie. Rozpoznane
i zatwierdzone zasoby tych wód są znaczne i zaspakajają w całości zapotrzebowanie na wodę zarówno
odbiorców indywidualnych, jak również jednostki prowadzące działalność gospodarczą.
Na terenie gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Poziemnych Nr 138 o nazwie Pradolina Toruń –
Eberswalde (Noteć) o powierzchni 2100 km2. Średnia głębokość ujęcia to 30 m, natomiast zasoby
dyspozycyjne oszacowano na 400 tys. m3/d. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem
czwartorzędowym pradolin. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z późn. zm.) wody podziemne oraz obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej na
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich
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zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tym celu tworzy się obszary ochronne
na zasadach określonych Prawem wodnym.
4.3.1. Jakość wód podziemnych
Rejon pradoliny – występujący poziom wód podziemnych w rejonie pradoliny charakteryzuje się
ciągłością poziomu wodonośnego, znaczną miąższością warstw wodonośnych (od 20 do 40 m)
i wysokimi wartościami współczynnika wodoprzepuszczalności. Woda tego poziomu ma charakter
przeważnie swobodny. Zwierciadło wód podziemnych w rejonie pradoliny obniża się stopniowo ku osi
pradoliny oraz doliny Odry, co jest zgodne z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu, i pozostaje
w związku z odpływem powierzchniowym. Głębokość występowania zwierciadła zmienia się
w przedziale od 0 do 15 m p.p.t. Bardzo dobre są parametry warstwy wodonośnej. Pradolina stanowi
regionalną strefę drenażu wód podziemnych. Zasilana jest dopływem wód podziemnych z wysoczyzn
oraz intensywną alimentacją wód opadowych, dzięki znacznej przewadze utworów przepuszczalnych
Monitoring diagnostyczny wód podziemnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
na terenie Gminy Drezdenko realizowany był tylko w m. Gościm (punkt nrde 2023). Ostatnie dostępne
dane dot. badania jakości wody wykazały w 2013 roku III klasę jakości.
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi
okresowe badania wód przeznaczonych do spożycia na określonych wodociągach w poszczególnych
gminach powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Ujęcia wody zlokalizowane na terenie Gminy Drezdenko
gwarantują wodę zdatną do spożycia dla ludzi, na co wskazują badania Sanepid-u.
Należy wspomnieć, że w wielu ujęciach wody (studniach) zlokalizowanych w miejscowościach, gdzie
brak jest dostępu do wodociągu gminnego, woda okresowo jest niskiej jakości i powinna być
uzdatniana.
4.4.

Wody powierzchniowe

Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Noteć, a sieć hydrograficzna nawiązuje bezpośrednio do
mezoregionów geograficznych i jednostek geomorfologicznych. System wód powierzchniowych tworzą
tu - oprócz koryt głównych rzek - liczne drobniejsze dopływy, starorzecza, jeziora, oczka wodne i tereny
podmokłe.
Sieć rzeczna
Do najważniejszych cieków występujących na terenie Gminy Drezdenko zalicza się rzekę Noteć. Jest
ona prawym dopływem Warty, do której wpada w jej 68,2 km. Wypływa z jeziora Przedecz na
pojezierzu Kujawskim. Długość całkowita Noteci wynosi 388,4 km a powierzchnia zlewni 17.330,5 km2.
Główne dopływy rzeki: Drawa, Miała, kanał Pulsa. Drugą co do wielkości rzeką przepływającą przez
teren gminy jest rzeka Drawa, będąca prawym dopływem Noteci, do której wpada w jej 48,9 km.
Wypływa z jeziora Krzywego około 7 km na południowy wschód od Połczyna Zdroju i przepływa przez
Drawieński Park Narodowy.
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Jeziora
Na terenie opracowania znajduje się 21 jezior o powierzchni powyżej 1ha. w sumie ich powierzchnia
wynosi 808,53 ha.
Szczegółowa lista cieków oraz jezior zlokalizowanych w granicach gm. Drezdenko została
umieszczona w projekcie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku
2022.
4.4.1. Jakość wód powierzchniowych
Dla wód powierzchniowych przeprowadza się:
klasyfikację stanu ekologicznego (dotyczy wód naturalnych),
klasyfikację stanu chemicznego,
ocenę stanu wód,
klasyfikację potencjału ekologicznego (dotyczy wód silnie zmienionych i sztucznych),
oceny spełniania wymagań jakościowych wód powierzchniowych związanych z ich
użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego (ocena
przydatności wód do określonych celów – np. do bytowania ryb w warunkach naturalnych lub
ocena zagrożenia – dotyczy to wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych).
Klasyfikacja stanu ekologicznego oparta jest na ocenie biologicznych, hydromorfologicznych
i fizykochemicznych elementów jakości. Elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne określane
są mianem elementów wspierających.
W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził ocenę
stanu wód powierzchniowych na terenie województwa lubuskiego. Badanie dotyczyło wód rzek
i jezior. Na terenie gm. Drezdenko zbadano wody rzek Miały i Starej Noteci. w przypadku Miały stan /
potencjał ekologiczny w ppk monitoringu obszarów chronionych był dobry, w przypadku Starej Noteci
umiarkowany. Badania wykazały, iż wody rzeczne na terenie jednolitych części wód powierzchniowych
znajdujących się w granicach gminy są zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi o jakości wód były
głównie związki azotu i fosforu.
Stan jezior badanych w ramach Systemu Oceny Jakości Jezior zlokalizowanych w granicach gm.
Drezdenko (j. Lubiewo, j. Solecko) był poniżej dobrego lub zły, zarówno w zakresie stanu chemicznego,
jak i ekologicznego.
4.4.2. Melioracje i zagrożenie powodziowe
Państwowa Inspekcja Geologiczna wyznaczyła maksymalny zasięg podtopień w sąsiedztwie dolin
rzecznych, w tym doliny Noteci. Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych
(powodzi), ale przedstawiają maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia
zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie
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i sąsiedztwie doliny rzecznej. Na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego wyznaczono taki obszar
m. in. na terenie Gminy Drezdenko.
Wśród wielu rodzajów powodzi ze strony rzeki można się spodziewać następujących rodzajów
powodzi:
powódź rozlewna – w wyniku frontalnych deszczy na wielkim obszarze dorzecza rzeki (tzw.
„świętojanka”),
powódź roztopowa – w wyniku gwałtownego topnienia śniegu, zasilana silnymi deszczami przy
zamarzniętej powierzchni ziemi o szerokim zasięgu terytorialnym,
powódź zimowa – śryżowa w wyniku zablokowania koryta rzeki śryżem (lokalna) lub zatorowa
w wyniku zatorów w czasie spływu lodów, bardzo groźne, lokalne.
Powodzie zimowe są najgroźniejsze ze względu na nieprzewidywalne miejsce powstania oraz szybki
czas rozwoju zjawiska. System biernej ochrony przeciwpowodziowej (utrzymywany z budżetu Państwa)
na obszarze zlewni Noteci tworzą wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, poldery
zalewowe samoczynne w dolinie rzeki. Urządzenia te utrzymuje Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze. Nadmiar wód Noteci odprowadzany jest systemem kanałów i rowów
melioracyjnych z reguły do przepompowni melioracyjnych, z których woda przerzucana jest w koryto
rzeki. Sieć kanałów i rowów melioracyjnych na terenach gmin Stare Kurowo, Drezdenko, Zwierzyń
i Santok tworzą jeden układ melioracyjny doliny rzeki od Drezdenka do Santoku. Układ ten, aby mógł
sprawnie funkcjonować musi być systematycznie konserwowany i utrzymywany w sprawności
technicznej.
Ogółem powierzchnia gruntów zmeliorowanych urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych
na terenie gm. Drezdenko wynosi 882ha, w tym 18ha to obszar zdrenowany. w związku z zagrożeniem
powodziowym w dolinie rzeki Noteci w 2005 r. dla Gminy Drezdenko został opracowany „Gminny Plan
Operacyjny Ochrony przed Powodzią”. Plan ten jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera on m.in.: Ocenę
zagrożenia powodziowego, zakres działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) na
wypadek powodzi, oraz procedury działania GZZK.
W granicach gm. Drezdenko znajduje się jeden drewniano – kamienny zbiornik małej retencji (obręb
Lubiatów, działka numer 218), o długości 10 m, rzędnej dna 33,60 m n.p.m., rzędnej przelewu 34,50 m
n.p.m., oraz kilometrażu cieku 0+590 km. w trakcie budowy jest zbiornik na Kosinku (Nadleśnictwo
Smolarz), który spełniać ma również funkcje retencyjne, planuje się jego ukończenie do 2025r.
Szczegółową listę działań podjętych przez UMiG Drezdenko w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
i melioracji umieszczono w projekcie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z
perspektywą do roku 2022.
4.5. Gleby
4.5.1. Charakterystyka typów gleb
Gmina Drezdenko charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem warunków przyrodniczych tj.
klimat i pokrywa glebowa, mających wpływ na jego produktywność rolniczą. Pod względem walorów
produkcyjnych przeważają gleby o średniej (klasa IV) i małej wartości (klasy V do VIz) Klasa III obejmuje
tylko do kilku procent powierzchni użytkowanej rolniczo, natomiast relatywnie bardzo duży jest udział
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gleb najmniej urodzajnych (klasy V-VIz) sięgający do 52% i więcej przestrzeni rolniczej. Te najsłabsze
gleby, głównie wytworzone z piasków luźnych, albo słabo gliniastych, odznaczają się dużą
przepuszczalnością, kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy i słabo rozwiniętym kompleksem
sorpcyjnym. Mady rzeczne wykorzystywane są najczęściej jako użytek zielony, w areale gruntów
ornych największy udział ma kompleks żytni dobry, a następnie żytni bardzo dobry oraz żytni słaby.
W areale trwałych użytków zielonych prawie równy udział mają użytki zielone średnie, słabe i bardzo
słabe; użytki zielone bardzo dobre i dobre prawie nie występują.
4.5.2. Przeobrażenia gleb
Przeobrażenia gleb są związane z procesami degradacji naturalnej oraz chemicznej. Degradacja
naturalna spowodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które
wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od
rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju opadów atmosferycznych, temperatury,
sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb.
Degradacja chemiczna gleb związana jest głównie z działalnością człowieka. Często jako odniesienie
chemicznej degradacji uznawane jest jej nadmierne zakwaszenie, na które wpływ mają również związki
siarki i azotu z atmosfery.
4.5.2.1. Degradacja naturalna gleb
Na obszarze Gminy Drezdenko występują ogólnie w przewadze słabe gleby, podatne na
degradację. Czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest między innymi użytkowanie rolnicze oraz
erozja. W celu przeciwdziałania degradacji konieczne jest uwzględnienie stopniowej zmiany struktury
użytkowania gleb. Na terenie Gminy Drezdenko (na glebach bardzo słabych), powinna ona postępować
w kierunku ograniczania pól uprawnych na rzecz lasów i innych użytków zielonych, które najlepiej
chronią glebę.
4.5.2.2. Degradacja chemiczna gleb
Gleby na terenie Gminy Drezdenko pod względem odczynu mają charakter bardzo kwaśny
i kwaśny. Wyniki prowadzonych badań gleb wskazują na ich podwyższoną kwasowość. Kwasowość to
ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej jest powodowana przez
naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze
powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Na
zakwaszenie gleb wpływają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologiczne kwaśne nawozy
sztuczne. Biorąc pod uwagę skalę kwasowości gleb pozostałych gmin powiatu strzelecko drezdeneckiego, gmina Drezdenko charakteryzuje się przeciętną klasą kwasowości.
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4.6. Powietrze atmosferyczne
Na stan powietrza ma wpływ głównie wielkość i rozkład emisji zanieczyszczeń w przestrzeni.
w analizie należy uwzględniać wszystkie źródła, w tym przepływy transgraniczne i przemiany
fizykochemiczne zachodzące w atmosferze.
Głównymi zagrożeniami powodującymi zanieczyszczenie powietrza są m.in.:
zmiany o charakterze klimatycznym – wzrost stężeń CO2(dwutlenek węgla), CH4(metan), N2O
(tlenek diazotu) oraz freonów i halonów w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie
efektu cieplarnianego prowadzi do wzrostu średnich temperatur, wzrostu parowania, a
w efekcie do występowania gwałtownych i silnych zjawisk atmosferycznych skutkujących m.in.
częstymi powodziami, suszami, huraganami oraz zmianami w tradycyjnych uprawach
rolniczych;
eutrofizacja – wzrost stężenia azotu pochodzącego przede wszystkim z przechodzenia związków
azotu z powierza do zbiorników wodnych, prowadzący do poważnych zmian w ekosystemach.
Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę.
4.6.1. Emisje zanieczyszczeń do powietrza
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są:
Spalanie paliw, w wyniku którego powstają m.in. szkodliwe pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla oraz dwutlenek węgla
Procesy technologiczne, uwalniające do atmosfery związki fluoru, kwas siarkowy, tlenek cynku,
chlorowodór, fenole, krezole czy też kwas octowy
Tzw. emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla
(CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.
Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, poprzez::
spalanie paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki
azotu i węglowodory,
emisję pyłów w efekcie ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych, zawierających
ołów, kadm, nikiel i miedź.
Z uwagi na swój rolno-leśny charakter, gmina Drezdenko nie jest w dużym stopniu zagrożona
zanieczyszczeniami powietrza pochodzenia przemysłowego. Na jej terenie głównymi źródłami
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz
pochodzące ze źródeł niskiej emisji (np. piece opalane węglem). Zanieczyszczenia związane
z działaniem zakładów produkcyjnych, np. kopalni kruszywa, są relatywnie niewielkie.
Ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza prowadzi Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Krajeńskich. Większość zakładów na terenie gminy ma uregulowaną stronę formalno prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję.
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4.6.2. Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Drezdenko
Oceniając ogólny stan jakości powietrza na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a tym
samym Gminy Drezdenko, można uznać go za dobry. Największa koncentracja zanieczyszczeń
występuje liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu (drogi
wojewódzkie). Wysokie stężenie pyłu zawieszonego wynika w głównej mierze z obecności znacznej
ilości źródeł niskiej emisji. Ich stopniowa likwidacja, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej lub zmianę
nośnika energetycznego (np. węgla słabej jakości na węgiel o lepszych parametrach jakościowych albo
gaz), powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Parametr ten winien być regularnie
kontrolowany.
Z uwagi na przekroczenie rocznych norm parametrów dla stężeń pyłu zawieszonego (PM10) strefa
lubuska, do której należy także gmina Drezdenko, została zakwalifikowana do opracowania Programu
Ochrony Powietrza, który jest regularnie aktualizowany.
4.6.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych
Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez
ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej
emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla budowy sieci gazowej w gminie,
likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz),
poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną,
wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje
stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych. Jest on jednak zróżnicowany
w poszczególnych rejonach naszego kraju.
4.6.3.1.

Energia słoneczna

Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne,
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Zasoby energii
słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji ciepłej wody
użytkowej w okresie letnim i ok. 50/60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w:
kolektorach słonecznych,
instalacjach fotowoltaicznych,
oświetleniu solarnym,
sygnalizacji solarnej.
Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe,
rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może być
bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć
znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza.
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Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej Gminy Drezdenko
i ograniczają się do niewielkiej liczby nowych domów jednorodzinnych. Można je traktować jako
obiekty referencyjne przyszłych instalacji.
4.6.3.2.

Energia wody

Energia wody jest bardzo atrakcyjnym źródłem energii, jednakże jej wykorzystanie jest zależne od
szeregu uwarunkowań, jednymi z podstawowych są między innymi energetyczność naturalna rzeki
(wielkość i równomierność przepływów), wpływ małej elektrowni wodnej (tzw. MEW) na środowisko
oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze względu na oddziaływanie MEW na środowisko należy
każdą taką inwestycję rozpatrywać indywidualnie i bardzo szczegółowo. Małe elektrownie wodne
(MEW) mogą wpływać na środowisko zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Są przede
wszystkim istotnym elementem regulacji stosunków wodnych – zbiorniki im towarzyszące zwiększają
retencję wody, mogą służyć do celów przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych czy rekreacyjnych.
Dodatkowo woda przechodząca przez turbinę podlega natlenieniu, co poprawia jej zdolność do
samooczyszczenia. Wykorzystanie MEW ma jednak i swoje wady. Podstawowymi przeciwwskazaniami
jest budowa MEW, która wymaga przegrodzenia rzeki nową budowlą piętrzącą (zaporą lub jazem).
Przegrodzenie rzeki wiąże się z ingerencją w naturalny ekosystem, przynosi nieodwracalne zmiany a
w pierwszej kolejności stanowi zakłócenie swobodnego przepływu ryb. Obecność przepławek (których
budowa jest wymagana prawem) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia – ryby często nie są
w stanie ich pokonać, a w przypadku niewłaściwych zabezpieczeń, są w tych miejscach masowo
odławiane przez kłusowników. Ponadto zbiornik przed tamą staje się często osadnikiem ścieków
prowadzonych przez rzekę. Zbiorniki takie są jednocześnie podatne na eutrofizację, spowodowaną
stałym dopływem i gromadzeniem się związków azotu i fosforu. Podniesienie poziomu wód
gruntowych po wybudowaniu zbiornika może spowodować znaczne szkody budowlane i przyrodnicze
w jego okolicy. Zmniejszony przepływ wody poniżej zapory ma negatywny wpływ na ekosystem rzeki,
stanowiąc zakłócenie jej naturalnego biegu.
Rozpatrując wykorzystanie energii wody należy jednak przede wszystkim upewnić się, że nie
nastąpi utrata wartości przyrodniczych przekraczająca zdecydowanie korzyści płynące z budowy MEW.
Na terenie miasta i gminy Drezdenko nie są zlokalizowane elektrownie wodne, najbliższa znajduje się
w gm. Dobiegniew, na rzece Drawie (EW „Kamienna”).
4.6.3.3.

Energia wiatru

Wykorzystanie energii odnawialnej ściśle regulują przepisy narzucone przez Unię Europejską,
która nakazuje wykorzystywać energię odnawialną. Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u
progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat
tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. Jest to o tyle niepokojące, że wielu inwestorów
posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po
pierwsze okazje do zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei
inwestowania w energetykę wiatrową. Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla
miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków
w realizacji całej inwestycji. Dla terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne
dla energetyki wiatrowej, które można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.
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Na terenie Gminy Drezdenko nie odnotowano do tej pory znaczącego zainteresowania inwestorów
w lokowanie farm wiatrowych, należy jednak podkreślić, że teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego
zaliczono do II strefy wietrzności, korzystnej z punktu widzenia rozwoju tej gałęzi energetyki.
4.6.3.4.

Biomasa

Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą
produkcji czystej energii. Jedną z możliwych dróg pozyskiwania dużych ilości biomasy jest uprawa
roślin energetycznych na gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy to między
innymi plantacje kukurydzy, rzepaku, szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw.
Najczęściej wykorzystywane rośliny energetyczne:
Wierzba energetyczna - Wierzbowy surowiec energetyczny jest w zasadzie niewyczerpywanym
i samo odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi sadzonek wierzby jest ich
łatwe ukorzenianie się, odporność na zmienne warunki klimatyczne, umiejętność szybkiej
regeneracji po zbiorze, odporność na choroby i szkodniki, a także wysokie plony biomasy
o dobrej jakości. Do drzew i krzewów wykorzystywanych na cele energetyczne należą: wierzba
wiciowa (Salix viminalis), topola (Populus sp.), trzcina chińska (Miscanthus sp.), malwa
pensylwańska (Malva), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora).
Słoma - Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks
charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych
składników spalania. Podstawową zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu
z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2 podczas
spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu. Spalaniu słomy
towarzyszy także znaczne ograniczenie emisji związków siarki, których jest mniej niż np. podczas
spalania oleju opałowego.
Obliczono, że z powierzchni 58,1 ha wycinki zieleni urządzonej na terenie powiatu strzelecko –
drezdeneckiego, potencjał energii wynosi 1,3 TJ(dżuli/rok), natomiast potencjał mocy cieplnej 0,2
MW(megawat). w przypadku słomy z powierzchni 30 238 ha, potencjał energii wyniesie 33,9 TJ/rok,
natomiast potencjał mocy cieplnej 5,9 MW.2 Oznacza to, że warunki do wykorzystania energii
z biomasy na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, a co za tym idzie także gm. Drezdenko, są
korzystne. Na terenie Gminy Drezdenko uprawy roślin energetycznych prowadzone są jednak w bardzo
ograniczonym zakresie, choć położenie i gospodarka rolna stwarzają pewne potencjalne możliwości
wykorzystania słomy oraz upraw roślin energetycznych.
Realizacja inwestycji związanych z każdym z odnawialnych źródeł energii musi odbywać się
z najwyższą ostrożnością i poszanowaniem dla środowiska naturalnego, ponieważ brak właściwych
analiz wpływu inwestycji lub błędy w ich prowadzeniu mogą doprowadzić do nieodwracalnych
w skutkach szkód w środowisku naturalnym.
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4.7.

Środowisko akustyczne

Na ocenę klimatu akustycznego wpływa sumaryczny poziom hałasu danego obszaru.
w decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz pochodzenia emitowanego hałasu, tj.:
hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu
na rozległość źródeł;
hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;
hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.
Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów
środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego
ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów
komunikacyjnych).
4.7.1. Hałas komunikacyjny
Rzeczywiste zagrożenie hałasem komunikacyjnym na terenie gminy jest umiarkowane. Natężeniu
ruchu na drodze krajowej nr. 24 wynosi około 10tyś. pojazdów na dobę, na pozostałych drogach w
gminie jest on znacznie mniejszy (około 1-2tyś pojazdów na dobę. Zasięg oddziaływania akustycznego
w obrębie drogi nr 24 jest jest znaczny. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 10 000
samochodów na dobę strefa negatywnego oddziaływania akustycznego wynosi do 160 m. WIOŚ nie
prowadziła jednak badań monitoringowych hałasu na wymienionym odcinku drogi znajdujących się na
terenie gm. Kwilcz, nie są więc znane dokładne dane liczby mieszkańców żyjących w zasięgu
negatywnego oddziaływania hałasu drogi krajowej.
4.7.2. Hałas przemysłowy
Poziom hałasu przemysłowego zależy od cech danego obiektu i od rodzaju maszyn i urządzeń
wytwarzających hałas, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów
technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.
Na uciążliwość hałasu pochodzenia przemysłowego wpływa w znacznym stopniu jego
długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże
natężenia. Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do
użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do
środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują
w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości
zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.
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4.8. Przyroda ożywiona
4.8.1. Flora
4.8.1.1.
Ogólna charakterystyka
Współczesna flora Pojezierza Drawskiego i terenów leżących na południu od niego ukształtowała
się w wyniku trwających tysiąclecia wędrówek i osiedlania się roślin pochodzących z różnych obszarów
fitograficznych Europy, a także innych kontynentów. Podstawowy zrąb flory roślin naczyniowych
stanowi element środkowoeuropejski, zwłaszcza w lasach pojezierzy, w których mogą należeć do
panujących, jak na przykład drzewa lasotwórcze: grab, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, jesion, klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, buk zwyczajny oraz rzadki cis pospolity. Tutaj należą również pospolite
rośliny runa leśnego jak: zawilec gajowy, gwiazdnica wielokwiatowa, szczyr trwały, tuszyca palczasta.
Zjawisko to odnosi się również do terenów bezleśnych i wód.
W różnych okresach klimatycznych holocenu szata roślinna i fauna, zmieniały się pod względem składu
gatunkowego i charakteru. Wszystko to sprawiło, że pojawiały się coraz to nowe zespoły leśne, a to
z kolei pociągało za sobą napływ fauny.
Gospodarcza działalność człowieka spowodowała wiele antropogenicznych przeobrażeń szaty
roślinnej, a tym samym ograniczenia terytorialne dla świata zwierzęcego, ubożenie i monotypizację
składu gatunkowego lasów. Mimo drastycznych działań i zmian, liczne polskie lasy mają do dziś dużą
wartość przyrodniczą i krajobrazową, a znaczne ich fragmenty funkcjonują jako korytarze ekologiczne
i są łącznikami pomiędzy refugiami mniej zubożałej przyrody różnych regionów kraju.
4.8.1.2.

Zieleń urządzona oraz nieleśna

Oprócz terenów leśnych, na terenie Gminy Drezdenko wyróżnić należy także roślinność nieleśną,
taką jak śródpolne nasadzenia drzew (w tym nasadzenia w pasach zieleni). Nasadzenia te znajdują się
głównie wzdłuż dróg, a także w rejonie cieków i oczek wodnych, rowów oraz miedz. Głównymi
gatunkami drzew są w tych miejscach takie gatunki, jak grusza, lipy, klony, topole, wierzby,
kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.
Nasadzenia te między innymi pełnią rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają
krajobraz gminy, podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe oraz spełniają na obszarach użytkowanych
rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi i stepowieniem. Dodatkowo, regulują
one stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat. Z tego też powodu, istniejące już zadrzewienia
i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie
konieczności rozbudowie.
Do zieleni urządzonej można zaliczyć także parki dworskie, często objęte ochroną
konserwatorską. W granicach Gminy Drezdenko znajdują się trzy takie parki, w miejscowościach
Drezdenko, Karwin i Radowo.
4.8.1.3.

Lasy

Lasy Gminy Drezdenko położone są na terenach objętych zarządem Nadleśnictwa Smolarz oraz
Nadleśnictwa Karwin. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Gminy Drezdenko położone są
w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej, Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej, Mezoregionu Puszczy Noteckiej,
Równiny Drawskiej i Pojezierza Dobiegniewskiego
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W zależności od stopnia nasilenia szkodliwego oddziaływania gazów i pyłów ustalane są tzw.
strefy uszkodzenia. Na terenie Gminy Drezdenko, lasy zakwalifikowane zostały do zerowej strefy
zagrożeń przemysłowych. Warto jednak pamiętać, że także w wyniku presji turystycznej, może dojść
do spadku przyrostu, a nawet obumierania drzewostanów.
Lasy na terenie gminy są w dość dużym stopniu narażone na występowanie pożarów - zaliczone
zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego. Największe zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się
z bytowaniem w nim ludzi oraz z wypalaniem łąk i pastwisk. W celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych na terenie gminy prowadzone są następujące
działania:
utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż głównych dróg i torów kolejowych,
porządkowanie terenów leśnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
utrzymywanie punktów czerpania wody do celów gaśniczych,
oznakowanie zagrożonych drzewostanów tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
patrolowanie lasów przez Straż Leśną,
wprowadzanie okresowych zakazów wstępu na tereny leśne.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenów (szkodliwych grzybów) stosowane są
metody biologiczne (zabezpieczanie pniaków preparatem PG IBL – Phlebia gigantea) oraz mechaniczne
(usuwanie i palenie porażonych drzewek w uprawach i młodnikach).
W gminie Drezdenko, wg. danych za 2014 rok, znajduje się 26 881,06ha lasów, z czego
26721,27ha to lasy Skarbu państwa, a 159,79ha prywatne. Wskaźnik lesistości w gminie jest bardzo
wysoki - wynosi 65,1% i wzrósł on od 2013r. o 0,05%.
4.8.1.4.

Potencjalne zagrożenia dla flory

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane
następującym zagrożeniom i degradacji:
wypalanie traw i osuszanie terenów,
zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych,
zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym,
zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych,
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja cieków
wodnych,
zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk a
w następstwie przekształcenie roślinności,
niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.
Wyodrębnione tereny gminy zostały objęte ochroną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.). Ma to głównie przyczynić się do zachowania wartości
przyrodniczych i krajobrazowych. Podobne zadanie ma ochrona prowadzona przez nadleśnictwa.
Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju
tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń
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parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury
przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż
skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie gminy.
Sektor rolnictwa również został objęty działaniami na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej,
przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną
Państwa w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. W gminie o tak wysokich walorach
przyrodniczych, preferowane winno być rolnictwo przyjazne środowisku. Rolnictwo takie, oparte
o gospodarstwa prowadzone indywidualnie lub współpracujące miedzy sobą i promujące tradycyjne
metody gospodarowania, powinno być upowszechniane szczególnie na terenach cennych
przyrodniczo. Obszary te mają szansę rozwijać się dzięki ekologicznemu rolnictwu oraz agroturystyce.
Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw.
programy rolno - środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu działań
na rzecz ochrony środowiska i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych przez
rolników (np. rekompensata dla rolników za powrót do tradycyjnych, ekstensywnych metod produkcji).
4.8.2. Fauna
4.8.2.1.
Ogólna charakterystyka
Na terenie województwa lubuskiego dominują gatunki szeroko rozpowszechnione, o dużej
tolerancji ekologicznej i możliwościach migracyjnych. Z punktu widzenia zoologii gmina Drezdenko jest
terenem dość interesującym. Występują tu liczne gatunki kręgowców (ssaki, ptaki, gady i płazy oraz
ryby), w tym gatunki objęte ochroną prawną. Najliczniejszą grupę stanowią gryzonie, które występują
na terenie całej gminy. Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka stanowi odwieczną trasę ptasich
wędrówek. Bardzo zróżnicowane i bogate biotopy są potencjalnym miejscem wyprowadzania lęgów
oraz żerowiskami licznych gatunków ptaków. Dominującym gatunkiem jest kaczka krzyżówka. Inne
zasługujące na uwagę to: kormoran czarny i żuraw. Często można zaobserwować bielika dla którego
obszar ten jest bogaty w bazę pokarmową. Występuje tu także, rzadka w Polsce, dzierzba srokosz
i sikora czarnogłowa. Stwierdzono tu także obecność bardzo rzadkiej wodniczki.
4.8.2.2.

Potencjalne zagrożenia dla fauny

Zwierzęta dziko żyjące na terenie gminy zagrożone są przede wszystkim:
kłusownictwem – mogącym przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia
się populacji poszczególnych gatunków,
nadmierną populacją lisów,
pożarami lasów,
wypalaniem traw,
rozwojem przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska.
Dla zwierząt wodnych, ryb oraz ptactwa, żerującego i gniazdującego głównie w dolinie rzeki
Noteć, a także dla gatunków gadów takich jak padalce, zaskrońce, jaszczurki i zwinki, oraz płazów (żab,
ropuch, rzekotek i kumaków), poważnym zagrożeniem na terenie gminy są:
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zanieczyszczenia wód powierzchniowych (ściekami bytowymi i gnojowicą) –
skanalizowania części osad, mało wydajne oczyszczalnie ścieków oraz dzikie wysypiska,
nieprawidłowo stosowane środki ochrony roślin i nawozy (szczególnie w rejonie rzek),
zmienności i niedobory stanu wód.

brak

W okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów, należy
zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania dzikich zwierząt. W przypadku ochrony zwierząt domowych
konieczne jest funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, a także odpowiednia kontrola weterynaryjna
w zakresie obowiązkowych szczepień zwierząt domowych.
4.8.3. Ochrona prawna obszarów i obiektów cennych przyrodniczo
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) do terenów prawnie
chronionych zaliczamy parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz
obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną podlegającą ochronie mogą mieć również
niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Na analizowanym terenie znajdują się następujące obszary przyrodniczo cenne:
4 obszary Natura 2000,
6 rezerwatów przyrody,
3 obszary chronionego krajobrazu,
1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy,
21 użytków ekologicznych,
36 pomników przyrody.
Ogółem obszary prawnie chronione w Gminie Drezdenko zajmują powierzchnię brutto
76 911,45ha, netto 35 040,36ha z czego 301,87ha to rezerwaty, 357,4ha to użytki ekologiczne,
1184,76ha to zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 28 476ha obszary chronionego krajobrazu, a obszary
NATURA 2000 odpowiednio 35 417,90ha dla OSO (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) i 11 173, 52ha
SOO (Specjalne Obszary Ochrony) .
Szczegółową listę obszarów objętych ochroną wraz z ich opisem umieszczono w projekcie Programu
Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.
4.9.

Walory krajobrazowe

Działalność człowieka wpływa na zmianę walorów estetyczno-widokowych obszaru, związanych
głównie z dużymi obiektami kubaturowymi np. zakładami przemysłowymi, silosami, kominami.
W przypadku Gminy Drezdenko istnieje na jej terenie niewielka ilość zakładów przemysłowych.
Przez powiązanie z siedliskowym charakterem nie pogarszają one walorów estetyczno –
krajobrazowych. Za naruszenie walorów estetyczno – widokowych można uznać natomiast miejscami
chaotyczną i nieujednoliconą stylowo zabudowę mieszkalną na terenie gminy. Wielokrotnie
w miejscach o dużych walorach widokowych występują obiekty wyraźnie się odznaczające i „burzące”
pewnego rodzaju harmonię.
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5.

OCENA ZAGROŻEŃ i TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

5.1. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
WIOŚ w Zielonej Górze co roku opracowuje „Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim”.
Ocena polega na zaliczeniu strefy (powiatu, aglomeracji) do określonej klasy (A, B, C), która zależy od
stężenia zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami, co do
działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Objaśnienia dotyczące „działań wynikających z klasyfikacji”:
Dz.1 dla klasy A: - utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie,
Dz.2 dla klasy B: - określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych stężeń, dążenie do osiągnięcia
stężeń poniżej poziomów dopuszczalnych na tych obszarach,
Dz.3 dla klasy C: - określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych stężeń oraz wartości
dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, podjęcie działań na rzecz jakości powietrza –
opracowanie programu ochrony powietrza.
Powiat Strzelecko-Drezdenecki został zakwalifikowany do klasy a (dane WIOS za rok 2013).
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi stan zanieczyszczenia powietrza są średnie
stężenia substancji w powietrzu dla określonych okresów uśredniania, określane jako imisja.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził na terenie powiatu
strzelecko-drezdeneckiego badania wartości stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
Każdorazowo wyniki były znacznie niższe od norm dopuszczalnych, co pozwoliło na zakwalifikowanie
powiatu strzelecko-drezdeneckiego do strefy A, czyli strefy o poziomach stężeń, które nie przekraczają
wartości dopuszczalnych z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń.
Przedstawione powyżej analizy odnoszą się także do gminy Drezdenko, gdzie również normy
wartości dopuszczalnych nie zostały przekroczone.
Zagrożenia:
Najważniejsze problemy występujące na terenie Gminy Drezdenko w kwestii zanieczyszczenia
powietrza to:
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wynikające ze spalania paliw stałych, głównie
w sektorze komunalno - bytowym,
Zanieczyszczenia powietrza związane ze wzrostem liczby pojazdów przejeżdżających przez
gminę (komunikacyjne).
5.2. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania
naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania, oraz
zanieczyszczenia antropogeniczne.
str. 40

Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia
obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:
rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica),
a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),
hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt
duże lub zbyt częste stosowanie na polach,
niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza
w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej
jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie stawów.
Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód
powierzchniowych należą przede wszystkim:
bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków wodnych (na
nieskanalizowanych obszarach);
zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia
wodnoprawnego);
Zagrożenia:
Wody powierzchniowe gminy są zagrożone bezpośrednio lub pośrednio punktowymi źródłami
zanieczyszczeń. Spływy powierzchniowe z terenów rolniczych występują w ograniczonym, w stosunku
do lat minionych, zakresie z racji ograniczenia terenów rolniczych położonych w zasięgu spływów.
Spowodowane jest to zmniejszeniem terenów uprawnych oraz częściowym przeznaczaniem terenów
rolniczych na tereny rekreacyjne. Jednakże kwestia właściwego postępowania w gospodarstwach
rolnych z wykorzystaniem i magazynowaniem gnojowicy i obornika (m. in. potrzeba budowy płyt
gnojowych) wpływać może na stan środowiska wodnego.
Perspektywę poprawy stanu wód powierzchniowych w gminie Drezdenko upatruje się
w realizowanej rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w inwestycjach dot. oczyszczalni
ścieków, a także w popularyzacji przydomowych oczyszczalny ścieków. Dodatkowo ochrona wód oraz
ich obrzeży powinna znajdować swoje odzwierciedlenie w opracowywanych planach
zagospodarowania przestrzennego.
5.3. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
W celu ochrony szczególnie podatnych na infiltrację zanieczyszczeń obszarów, zwłaszcza tam
gdzie występuje połączenie lokalnych warstw wodonośnych z głębokimi warstwami wodonośnymi
GZWP, występują obszary najwyższej i wysokiej ochrony.
Zagrożenia:
Podstawowym zagrożeniem wód podziemnych są zanieczyszczenia przenikające z powierzchni
ziemi, do której dostają się w wyniku zanieczyszczeń gruntu, przenikania wód powierzchniowych lub
opadowych, zawierających zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Zagrożenia antropogeniczne
wynikają w szczególności z: chemizacji rolnictwa, stosowania nawozów naturalnych niezgodnie
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z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, zanieczyszczeń atmosfery (opad pyłów i gazów imitowanych do
atmosfery), związanych między innymi z dużym natężeniem ruchu komunikacyjnego, nieszczelnych
zbiorników (np.: ściekowych (szamba), paliwowych) oraz nieodpowiednio zabezpieczonych podłoży
składowisk odpadów.
5.4. STAN i TENDENCJE PRZEOBRAŻENIA GLEB
Przeobrażenia gleb są związane z procesami degradacji naturalnej oraz chemicznej. Degradacja
naturalna spowodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które
wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od
rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju opadów atmosferycznych, temperatury,
sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb.
Degradacja chemiczna gleb związana jest głównie z działalnością człowieka. Często jako
odniesienie chemicznej degradacji uznawane jest jej nadmierne zakwaszenie, na które wpływ mają
również związki siarki i azotu z atmosfery.
Na terenie gminy obserwowana jest postępująca degradacja gleb. Widać to przede wszystkim
w stopniu ich zakwaszenia. Wpływa to na zmniejszenie i pogorszenie jakości uzyskiwanych plonów.
Kwaśny odczyn obniża bowiem przyswajalność mikroelementów (Cu, Mn, Zn, oraz Fe). Zmiany te
powodowane są głównie spalaniem paliw (osiadanie zanieczyszczeń pyłowych i chemicznych,
zanieczyszczenia komunikacyjne, kwaśne deszcze) oraz zanieczyszczeniami pochodzącymi z produkcji
rolnej i hodowli zwierząt.
W celu zminimalizowania szkód i przeciwdziałaniu degradacji należy prowadzić procesy
wapnowania gleb, które zmieniają właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb.
Zagrożenia:
degradacja chemiczna (niewłaściwe stosowanie nawozów mineralnych i pestycydów) oraz
zakwaszenie gleb,
degradacja fizyczna (związana z działalnością górniczą, mechanizacją rolnictwa oraz
erozją),
degradacja przez niewłaściwe melioracje: jednostronne osuszanie oczek śródpolnych,
odwadnianie gruntów, brak możliwości retencjonowania wody. Szczególnie jest to
dotkliwe w odniesieniu do ważnych przyrodniczo kompleksów gleb hydrogenicznych.
Skrajnie niekorzystne zabiegi to próby osuszania torfowisk,
intensyfikacja użytkowania rolniczego i zagospodarowania turystycznego.
5.5. STAN i TENDENCJE NATĘŻENIA HAŁASU
Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska i pochodzi z licznych źródeł oraz charakteryzuje się
powszechnością występowania. Długotrwałe występowanie hałasu wywołuje zmęczenie, podatność na
stres, bezsenność, a więc jego wpływ na człowieka jest zdecydowanie negatywny. Głównym źródłem
hałasu uciążliwego dla środowiska przyrodniczego i ludzi jest komunikacja i przemysł. Uciążliwość
hałasu zależy od jego poziomu, pory i częstotliwości jego trwania. Dominującym źródłem hałasu
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w środowisku miejskim jest ruch kołowy. o wielkości poziomu hałasu decyduje przede wszystkim hałas
pojazdów, natężenie ruchu, udział taboru ciężkiego w natężeniu ruchu pojazdów kołowych, prędkość
pojazdów i inne.
Ze względu na rolniczo-leśny charakter Gminy Drezdenko podstawowym źródłem hałasu,
decydującym o klimacie akustycznym tego terenu, jest hałas komunikacyjny. Ustalenie oddziaływania
dróg pod względem emisji hałasu zależy od wielu czynników, takich jak: zabudowa terenu, przebieg
drogi (nasyp, wykop), nachylenie itp. Strefy oddziaływania powinny być weryfikowane okresowymi
pomiarami.
Gwałtowny rozwój motoryzacji spowodował zmiany klimatu akustycznego, który tak jak w całym
województwie również na terenie Gminy Drezdenko ulega postępującemu pogorszeniu. Również tu
konsekwencją znacznego wzrostu liczby pojazdów samochodowych jest między innymi:
proces stabilizacji hałasu na wysokim poziomie w godzinach szczytu komunikacyjnego,
proces rozciągania się godzin szczytu komunikacyjnego: do późnych godzin nocnych
(godz. 24.00) i wczesnych godzin porannych (godz. 5.00),
istotny wzrost natężenia ruchu w godzinach nocnych, co powoduje jedynie niewielki
spadek rejestrowanych poziomów w stosunku do pory dziennej i skutkuje brakiem
możliwości odpoczynku osób mieszkających w otoczeniu głównych szlaków
komunikacyjnych.
Duży ruch samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 15.
Zagrożenia:
uciążliwość hałasu dla okolicznej zabudowy,
zanieczyszczenia wód okolicznych w rzekach i rowach melioracyjnych,
zalewanie terenów okolicznych spływami wód opadowych z jezdni,
wypadki drogowe z udziałem ludzi i zwierząt dziko żyjących,
podwyższone poziomy zanieczyszczenia powietrza,
zanieczyszczenia gleb, upraw i roślin.
5.6. STAN i TENDENCJE ZMIAN PRZYRODY OŻYWIONEJ
Szata roślinna
Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje:
ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną i wodną, jak
również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;
retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów
atmosferycznych i wód podziemnych);
dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa),
uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno – dekoracyjne korzystnie oddziałują na
psychikę człowieka.
Zagrożenia:
Szata roślinna poddawana jest zagrożeniom i degradacji ze strony:
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zanieczyszczeń powiązanych z ruchem komunikacyjnym,
zanieczyszczeń wód,
intensywnego ruchu turystycznego.
Świat zwierzęcy
Zagrożenia:
Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:
nadmierna presja inwestycyjna,
intensywny ruch turystyczny,
pogarszanie kondycji środowiska przyrodniczego.
5.7. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
Dominującym pod względem intensywności źródłem promieniowania elektromagnetycznego
w krajobrazie powiatu strzelecko-drezdeneckiego są nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowych
analogowych i cyfrowych pracujące w paśmie 900MHz i 1 800MHz oraz elektroenergetyczne linie
napowietrzne (EELN) o napięciu 220 kV i 110 kV.
Pole elektromagnetyczne występujące przy antenach telefonii komórkowej mocowanych na
kratownicowych masztach występuje na przestrzeni kilkunastu metrów na poziomie zawieszenia
anteny. Normy techniczne i przepisy aktualnie stosowane w Polsce dotyczące umieszczania anten stacji
zabezpieczają wymagane odległości od miejsc przebywania ludzi.
Zagrożenia:
potencjalne zagrożenie negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na
mieszkańców, spowodowane brakiem zapisów w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi.
5.8. SYNTEZA DANYCH o STANIE PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Na podstawie zebranych informacji i ich analizy sporządzono listę problemów ekologicznych, jakie
występują na terenie Gminy Drezdenko.
Tabela 11. Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie Gminy Drezdenko.
Problem ekologiczny
(forma degradacji
środowiska)

Zanieczyszczenie
powietrza

Główne przyczyny
występowania
problemu
stosowanie
indywidualnego
ogrzewania
(węglowego)

Ogólne metody w zakresie przeciwdziałania
określonemu problemowi
przechodzenie na paliwa ekologiczne lub
promowanie nowoczesnych bardziej
wydajnych kotłów węglowych
tworzenie i rozszerzanie stref ochronnych
prowadzenie nowych nasadzeń leśnych na
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atmosferycznego
nasilony ruch
komunikacyjny

Hałas

niewielkie zakłady
przemysłowe i obiekty
usługowe
duży ruch
komunikacyjny

Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych

brak skanalizowania
całej gminy

Zanieczyszczenie wód
podziemnych

nieszczelne zbiorniki
bezodpływowe lub ich
brak

Degradacja szaty
roślinnej

degradacja gleb

terenach nieużytków
poprawienie płynności ruchu drogowego,
budowa nowych dróg, remonty
i przebudowa istniejących dróg
przebudowa złych rozwiązań węzłów
komunikacyjnych
budowa nowych, remonty i przebudowa
istniejących dróg
modernizacja zakładów przemysłowych
pełne skanalizowanie gminy
budowa indywidualnych oczyszczalni
tam gdzie doprowadzenie sieci
kanalizacyjnej jest trudne do wykonania ze
względu na budowę terenu
pełne skanalizowanie gminy
kontrola szczelności zbiorników
bezodpływowych
właściwa pielęgnacja szaty roślinnej
stosowanie gatunków odpornych na
zanieczyszczenia
zalesianie nieużytków
wzbogacanie gleb środkami
glebotwórczymi (kompost)

Źródło: opracowanie własne

6. OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH z USTALEŃ GMINNEGO PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2015-2018 z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 ORAZ PRZYJĘTYCH
DZIAŁAŃ W TREŚCI TEGO DOKUMENTU.
6.1. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Generalne ustalenia Gminnego Programu Ochrony środowiska rozstrzygają o przyjęciu
następujących działań w okresie do 2022 r.:
Ograniczenie i utrzymanie na niskim poziomie lokalnej emisji (w sektorze komunalnym)
z systemów ogrzewania powinno stanowić ważny element polityki ekologicznej gminy.
Przechodzenie na ogrzewanie o niższej uciążliwości dla środowiska wiąże się z polityką gminy oraz
istnieniem mechanizmów finansowych i administracyjnych promujących pożądane zachowania
mieszkańców.
Preferowane powinny być kotły gazowe, olejowe, urządzenia elektryczne, kotły mieszane na gaz
i elektrykę, piece grzewcze przenośne lub stałe na gaz butlowy, a przede wszystkim
niekonwencjonalne źródła energii dla ogrzewania wody (np. systemy solarne).
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Ograniczeniu emisji sprzyja również oszczędność ciepła wynikająca z termomodernizacji
budynków.
Niewłaściwe przeprowadzenie remontów i ociepleń budynków bez uwzględnienia potrzeb
biologicznych zwierząt, które je zasiedlają, może przyczynić się do zmniejszenia populacji gatunków
chronionych (np. Jerzyk Apus Apus). Wobec tego wymaga się, by przed podjęciem prac sporządzano
ocenę przyrodniczą pod kątem występowania ptaków i nietoperzy.
Dzięki edukacji ekologicznej ograniczyć można spalanie przez ludność odpadów w piecach
domowych.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych może zostać osiągnięte poprzez
modernizacje dróg na terenie gminy, odpowiednie zagospodarowanie pasów otaczających tereny
komunikacyjne oraz zwiększanie udziału transportu zbiorowego. Zmniejszeniu tej uciążliwości
służyć może również kontrola stanu technicznego pojazdów. Przy drogach przebiegających
w terenach otwartych należy wprowadzić zadrzewienia i krzewy jako osłonę przed
zanieczyszczeniami powietrza dla terenów rolnych.
W takim ujęciu „Program” nie może wpłynąć na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza ani
obszaru gminy, ani jej otoczenia. Część przyjętych w programie działań nie będzie jednak możliwa do
wykonania lub we właściwym stopniu skuteczna, o ile nie zostanie wprowadzona do treści
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.2. w zakresie zaopatrzenia w wodę, ochrony zasobów wodnych oraz emisji zanieczyszczeń
do wód lub do ziemi.
Zadania przyjęte do wykonania w treści Gminnego Programu Ochrony Środowiska na okres lat 20152018 obejmują:
Ochronę wód powierzchniowych poprzez :
skanalizowanie obszarów wiejskich i budowę oczyszczalni ścieków,
zapobieganie nielegalnym zrzutom ścieków,
edukację w zakresie właściwego prowadzenia gospodarki rolnej,
likwidację ewentualnych „dzikich” wysypisk odpadów,
ochronę stawów na terenie gminy Drezdenko poprzez: wprowadzanie odpowiednich zapisów do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chroniących tereny wokół stawów przed
nadmiernym rozwojem zabudowy mieszkaniowej i turystyki, a także tworzenie wokół stawów stref
ochronnych zagospodarowanych trwałą zielenią.
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Ochronę wód podziemnych poprzez :
powiększanie powierzchni zalesień sprzyjających zwiększeniu naturalnej retencji i procesom
samooczyszczania wody
szczególną kontrolę rozwoju osadnictwa, rekreacji, rolnictwa oraz produkcji nierolniczej w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, stosowania chemicznych środków nawożenia i ochrony roślin
zabezpieczanie studni głębinowych strefami sanitarnymi
likwidację dzikich wysypisk odpadów
Reasumując - zapisy „Programu”, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi,
powodowanego odprowadzaniem ścieków, przeciwnie - ich realizacja powinna spowodować
uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych obszaru
gminy i jej otoczenia.
6.3. Ochrony powierzchni ziemi i kopalin.
W ramach ochrony powierzchni ziemi Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018,
przewiduje:
Ochrona gleb i zasobów kopalin :
ograniczenie erozji na terenach użytkowanych rolniczo, związanej z działalnością
gospodarczą oraz przekształceniami środowiska (m.in. odnowienie zadrzewień śródpolnych i
koryt cieków wodnych),
kontrola zabudowy na terenach podmokłych (nasypy, zmiana warunków wodnych),
ograniczenie stosowania nawozów sztucznych powodujących zmiany w pokrywie glebowej,
stosowanie, w miarę potrzeby, wapnowania gleb w celu poprawy ich jakości,
stosowanie właściwych i terminowych zabiegów agrotechnicznych,
ochrona złóż udokumentowanych oraz perspektywicznych,
wyłączenie chronionych obszarów z planów miejscowych jako terenów budowlanych,
skupienie szczególnej uwagi na terenach, na których rozpoznane będzie występowania gazu
łupkowego z perspektywa jego eksploatacji.
Stosowanie się do powyższych zasad nie przyczynia się do wzrostu zagrożenia degradacją gleb
i zasobów kopalin. Zapisane w „Programie” działania, przyczynić się mają do zabezpieczenia
i polepszenia stanu gleb oraz zachowania zasobów kopalin występujących na terenie gminy i jej
otoczenia.
6.4. Użytkowanie zasobów naturalnych.
w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych Gminny Program Ochrony Środowiska na
lata 2015-2018, przewiduje:
Racjonalizację użytkowania wody, dzięki działaniom takim, jak:
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minimalizacja strat sieciowych,
oszczędność zużycia u odbiorców,
ograniczenie zużycia wód podziemnych najwyższej jakości jako wody pitnej,
wykorzystanie wód niższej jakości lub wód z oczyszczalni do celów gospodarczych,
wdrożenie monitoringu jakości i zużycia wód w sieciach wodociągowych.
Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji :
wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów z przemysłu ze
wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania,
wprowadzenie nowych małoodpadowych technologii,
wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi
podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).
Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
Odnawialnych :
opracowanie i wdrożenie przez gminę (zgodnie z Prawem Energetycznym) planu zaopatrzenia
w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy
z uwzględnieniem zasady ochrony środowiska;
wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz
podniesienie ich sprawności;
poprawa parametrów energetycznych budynków – termorenowacja (dobór otworów drzwiowych
i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian –
ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą), kierunkową
orientacją stron świata;
stosowanie indywidualnych liczników ciepła;
zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.
Na terenie gminy można to osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim zasobów
biomasy energetycznej (słomy, drewna).
Zapisy „Programu”, w zakresie użytkowania zasobów naturalnych wykluczają wzrost zagrożeń dla
środowiska. Przeciwnie, przyczyniają się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami
wody oraz energii, a także ograniczania obciążenia środowiska gminy i jej otoczenia odpadami
produkcyjnymi.
6.5. Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
w zakresie ochrony przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych założenia Gminnego
Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018, przewidują:
Ochronę przed hałasem poprzez:
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rygorystyczne przestrzeganie wypełniania zobowiązań inwestorów do budowy
infrastruktury przeciwhałasowej (m. in. budowa ekranów),
dążenie do poprawiania organizacji ruchu gwarantującej płynność jazdy,
dążenie do systematycznej poprawy stanu nawierzchni dróg,
promowanie i rozwijanie alternatywnych sposobów poruszania się (intensyfikacja budowy ścieżek
rowerowych).
Ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych poprzez:
ustalenie odpowiedniej odległości projektowanej zabudowy od sieci elektroenergetycznych,
w szczególności w pobliżu projektowanych w przyszłości linii 220 i 110 kV (konsultacje z Polskimi
Sieciami Elektroenergetycznymi),
rygorystyczne przestrzeganie wypełniania zobowiązań inwestorów do budowy
infrastruktury przeciwhałasowej (m. in. budowa ekranów).
Zadania w zakresie ochrony przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych zawarte
w „Programie” nie wpływają na zwiększenie zagrożenia dla stanu środowiska naturalnego gminy.
6.6. Gospodarka odpadami.
W zakresie gospodarowania odpadami założenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata
2015-2018, przewidują:
Zmniejszenie ilości odpadów, które podlegają ostatecznemu składowaniu
Realizowanie zagadnień i ustaleń wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Wszystkie działania w zakresie gospodarki odpadami zawarte w Gminnym Programie Ochrony
Środowiska mają przyczynić się do zmniejszenia lub eliminacji zagrożeń dla środowiska naturalnego,
a ich prawidłowa realizacja nie przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska gminy oraz jej
otoczenia.
6.7. Ochrona zasobów przyrodniczych gminy.
Gminny Programy Ochrony Środowiska na lata 2015-2018, zakłada następujące działania przeciwko
zagrożeniom zasobów przyrodniczych gminy:
Ochrona i rozwój obszarów cennych przyrodniczo zakłada:
nieprzeznaczanie tych terenów na cele nie związane z gospodarowaniem zielenią,
niedokonywanie zmian stosunków wodnych,
zachowanie istniejącego drzewostanu i uzupełniania go o nowy,
unikanie stosowania na terenach leśnych chemicznych środków uprawy i ochrony roślin.
Ochrona lasów :
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bezwzględna ochrona istniejących na obszarach leśnych formacji geologicznych, naturalnych
cieków i zbiorników wodnych, śródleśnych „oczek wodne”, bagien, torfowisk
utrzymanie istniejącego użytkowania, uzupełnianie i poszerzanie kompleksów leśnych na terenach
zagrożonych erozją, a także o niewielkiej przydatności dla rolnictwa
wykorzystywanie obszarów leśnych dla celów rekreacji
przeciwdziałanie degradacji środowiska leśnego oraz ochrona przed intensywnym
zainwestowaniem terenów położonych w bliskim sąsiedztwie obszarów leśnych i śródleśnych
powiększanie powierzchni zalesień sprzyjających zwiększeniu naturalnej retencji i procesom.
Tak przyjęte założenia „Programu”, wykluczają wpływ jego realizacji na zwiększenie zagrożenia dla
zasobów przyrodniczych gminy i jej otoczenia.
6.8. Edukacja ekologiczna
Gminny Programy Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 zakłada następujące działania związane
z edukacją ekologiczną:
promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z
zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;
edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników
energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);
rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia
działalności rolniczej;
rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;
włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych
Zawarte w „Programie” zadania dotyczące edukacji ekologicznej mają za zadanie wpłynąć na
świadomość mieszkańców i, w efekcie, przyczynić się do minimalizacji zagrożeń dla środowiska
występujących na terenie gminy i jej otoczenia.
Te treści „Programu”, których słabością jest ich zbytnie uogólnienie, określają jednak w zadawalającej
skali zakres działań i zadań w przedmiocie ochrony zasobów środowiska gminy i jej krajobrazu,
umożliwiając ponadto w części nie tylko ich ochronę ale i wzbogacanie.
7. OCENA SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, NA
CAŁOŚĆ ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ICH WZAJEMNYM POWIĄZANIU
Zasadniczymi celami polityki Gminy Drezdenko istotnymi z punktu widzenia potrzeb ochrony
środowiska i zbieżnymi z treścią Programów rozwoju lokalnego powiatu strzelecko-drezdeneckiego jak
i Gminy na lata 2015-2022, są:
kształtowanie związków gminy z jej otoczeniem,
równoważenie rozwoju przestrzennego,
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rozwój infrastruktury,
modernizacja i restrukturyzacja zabudowy,
kreowanie wysokiej jakości środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego,
wzbogacanie zasobów przyrodniczych gminy i zapewnianie warunków ochrony i
kształtowania środowiska,
planowanie przestrzenne i realizacja bieżącej i przyszłej polityki przestrzennej.
Jedynym skutecznym czynnikiem zapewniającym funkcjonowanie zasady zrównoważonego rozwoju,
a więc rozwoju harmonijnie łączącego te cele, jest ład przestrzenny.
Wiadomym jest, iż zachowanie równowagi poszczególnych elementów środowiska, a tam gdzie to
możliwe przywracanie im naturalnej zdolności samoregulowania (samooczyszczania), jest uzależnione
od działań osadzonych w trzech dziedzinach gospodarki gminy:
w dziedzinie gospodarki przestrzennej,
w dziedzinie gospodarki komunalnej,
w rolnictwie.
Właściwe funkcjonowanie tych dziedzin gwarantuje mieszkańcom bytowanie w zdrowym,
środowisku. Co więcej, gwarantuje likwidację zagrożeń dla środowiska, powodowanych przez gminę.
Europejska Karta Planowania Przestrzennego określa, iż planowanie to jest narzędziem polityki
społecznej, kulturalnej i ekologicznej, której celem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Wg tej
karty nadrzędnym celem planowania przestrzennego, jest potrzeba lepszego wykorzystania przestrzeni
do rozmieszczania działalności człowieka, ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Treści te są więc
zbieżne z wdrażanymi przez Gminę Drezdenko, celami polityki społeczno - gospodarczej i przestrzennej
samorządu. Przewodnim celem pierwszej z nich jest doprowadzenie do harmonijnego,
wszechstronnego i trwałego rozwoju, zapewniającego podniesienie poziomu cywilizacyjnego i poziomu
warunków życia oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, a także następnych pokoleń dla
osiągnięcia trwałego stopnia akceptacji społecznej.
Przewodnim celem drugiej jest wprowadzenie ładu przestrzennego, rozwinięcie systemu
przestrzeni publicznych, zahamowanie niekorzystnych tendencji i warunków przestrzennych dla
realizacji strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. w sferze ochrony i kształtowania
środowiska - przywrócenie jego wartości, utrzymanie i rozszerzenie ochrony zasobów przyrody i
walorów przyrodniczo - kulturowych oraz krajoznawczo - rekreacyjnych. Realizacja całości obu polityk
jest niemożliwa bez funkcjonowania podstawowego narzędzia ich wdrażania, tzn. miejscowego planu
(planów) zagospodarowania przestrzennego gminy, tj. dokumentu posiadającego status prawa
miejscowego (lokalnego).
Program Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022,
formułując niezbędny zakres działań i zadań do wykonania przez gminę, uzależnia możliwość ich
realizacji, od treści zapisów miejscowych planów (planu) zagospodarowania przestrzennego.
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Brak planu zagospodarowania, stwarza nie tylko podstawowe zagrożenie, ale wręcz barierę dla
wdrażania zarówno strategii rozwoju gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju, jak i polityki
społeczno - gospodarczej samorządu, w tym polityki ekologicznej, a tym samym
programu ochrony środowiska. Natomiast realizacja projektu ochrony środowiska, w zakresie
określonym dla lat 2014-2022, zapewnia zachowanie i wzbogacenie, a w części przywrócenie
naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru - w tym także przewidywanych do
ustanowienia - Obszaru Natura 2000 - SOO, rezerwatu przyrody i obszarów chronionego krajobrazu).
8. OCENA SKUTKÓW DLA ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY, OBSZARÓW CHRONIONYCH
LUB ZMIAN w KRAJOBRAZIE
Zapisy i rozstrzygnięcia „Programu” zapewniają całkowitą ochronę cennym przyrodniczo lub
krajobrazowo obszarom gminy oraz gminnym obszarom i obiektom objętym ochroną prawną.
„Program” nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające siedliskom
przyrodniczym lub krajobrazowym tych obszarów jak i funkcji obszarów objętych ochroną prawną.
W sumie „Program”, zapewnia ochronę przyrodniczą lub krajobrazową obszarów chronionych
i chronionych form przyrody, a także gminnej zieleni zorganizowanej, w proporcjach właściwych do
przewidywanego zagospodarowania gminnych terenów. Gwarancją skuteczności rozstrzygnięć
„Programu”, w szczególności w odniesieniu do obszarów NATURA-2000, może być wyłącznie
wprowadzenie ich do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. OCENA W ZAKRESIE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANA NA ŚRODOWISKO, ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH ORAZ METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY.
Program Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
nie zawiera rozstrzygnięć (ani nie stwarza możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić
transgraniczne oddziaływanie na środowisko, wymagające przeprowadzenia postępowania,
wymaganego w treści art.58 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
pozostaje w swej treści zgodny z kierunkami działań i przedsięwzięciami, określonymi w treści
obowiązujących - Wojewódzkiego i Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Prognozę sporządzono zarówno w oparciu o prace terenowe, jak i uzyskane wyniki badań stanu
środowiska obszaru i regionu (monitoring), a także materiały archiwalne, dokumenty i literaturę.
10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza powstała w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą
wystąpić po wdrożeniu zapisów Programu Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022.
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W prognozie opisane zostały poszczególne zagadnienia ujęte w Programie... Pokazuje ona również
podstawowe cele programu. w prognozie przedstawiono powiązania Programu... z innymi
dokumentami strategicznymi.
Ujęty w niej został także istniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony z punktu widzenia
realizacji Programu... ze szczególnym uwzględnieniem terenów podlegających ochronie.
Przedstawiono także przewidywane znaczące oddziaływania - bezpośrednie, pośrednie wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne
i negatywne. w prognozie przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, jak również trans graniczne oddziaływanie na środowisko.
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