
 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI 

GMINA DREZDENKO 

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZACJI 

USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DREZDNKO 

 

 

 

 

OPRACOWANIE: 

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

PAWEŁ SZUMIGAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



 2 

SPIS TREŚCI 

 

1.  PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA .......................................................................... 5 

2. CEL I ZAKRES PROGNOZY ..................................................................................................................... 5 

3.  METODA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY ............................................................ 7 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM ............................. 9 

5. POWIĄZANIA STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI ....................................................................... 11 

5.1. DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ ........................................................................................................ 11 

5.2. DOKUMENTY KRAJOWE ......................................................................................................................... 12 

5.3. DOKUMENTY REGIONALNE ................................................................................................................... 13 

5.4. DOKUMENTY LOKALNE ......................................................................................................................... 18 

6. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBSZARU OPRACOWANIA ................................................. 21 

6.1. POŁOŻENIE REGIONALNE ...................................................................................................................... 21 

6.2. RZEŹBA TERENU ..................................................................................................................................... 22 

6.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ....................................................................................................................... 22 

6.4. WARUNKI KLIMATYCZNE ...................................................................................................................... 22 

6.5. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ............................................................................................. 23 

6.6. GLEBY ...................................................................................................................................................... 28 

6.7. SZATA ROŚLINNA ................................................................................................................................... 29 

6.8. WARTOŚCI KULTUROWE ....................................................................................................................... 30 

6.9. OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE .......................................................................................................... 35 

7. OCENA STANU ŚRODOWISKA .............................................................................................................. 62 

7.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ............................................................................................................. 62 

7.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ............................................................................................. 64 

7.3. KLIMAT AKUSTYCZNY I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE ................................................................. 67 

8. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU  

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ............................................................... 72 

9. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU  

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ......................................................... 72 

10. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU  

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE  



 3 

CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWANIA 

DOKUMENTU .......................................................................................................................................... 74 

11. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .......................... 77 

12. CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ STUDIUM ORAZ OBSZARÓW  

OBJĘTYCH TYCH ODDZIAŁYWANIEM .............................................................................................. 81 

12.1. OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W STUDIUM NA  

OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ......................... 81 

12.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ............... 90 

12.3. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI ........................................................... 91 

12.4. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA FAUNĘ I FLORĘ ........................................... 91 

12.5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WODNE ............................... 92 

12.6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ................................................. 93 

12.7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY .............................. 94 

12.8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI ................................ 94 

12.9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA 

MATERIALNE ....................................................................................................................................... 96 

12.10. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO .................... 97 

12.11. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT ........................................................... 98 

12.12. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE.................................... 98 

12.13. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA FORMY OCHRONY PRZYRODY……………….98 

12.14. POZOSTAŁE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM101 

13. SYNTEZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ................................................. 102 

14. OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE 

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................................................. 110 

14.1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI Z WARUNKAMI 

OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM ......................................................... 110 

14.2. OCENA ZGODNOŚCI USTALEŃ STUDIUM Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI  

OCHRONY ŚRODOWISKA .................................................................................................................. 112 

14.3. OCENA STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ ............................................................. 112 



 4 

15. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ  

NA ŚRODOWISKO ................................................................................................................................. 112 

16. 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 ........................................................................................... 119 

17. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ 

PRZEPROWADZANIA .......................................................................................................................... 120 

18. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ..... 121 

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ................................................................... 122 

20. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 126 

 



 5 

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawę prawną wykonania „Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko” stanowi art. 46 oraz art. 51 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 [21]. 

Podstawę formalną opracowania stanowi natomiast Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku XLVII/376/2014 z dnia 

25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Drezdenko. 

 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko został 

uzgodniony poprzez:  

1. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WOOŚ-I.411.7.2015.EK 

z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczące uzgodnienia zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko, 

2. pismo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku nr NZ-771.3/U1/2015 z dnia 23 stycznia 

2015 r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko. 

 

 

2. CEL I ZAKRES PROGNOZY 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. 

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest niezbędnym 

elementem procesu planowania przestrzennego. Studium stanowi etap poprzedzający sporządzanie planów miejscowych 

poprzez wskazanie pełnego zakresu możliwości przedsięwzięć planistycznych oraz realizacji idei i zamierzeń rozwoju lub 

ograniczeń czy ochrony, w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej. 

Celem prognozy jest ocena projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, które w możliwie najwyższym stopniu winno zapewniać wykorzystanie zasobów środowiska dla rozwoju zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju. Prognoza powinna umożliwić identyfikację przewidywanych skutków środowiskowych 

spowodowanych realizacją ustaleń studium oraz dokonać oceny, czy przyjęte rozwiązania ochrony środowiska w sposób 

wystarczający zabezpieczą środowisko przed powstaniem konfliktów i zagrożeń. 

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:  

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,  

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,  

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

W prognozie oddziaływania na środowisko dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań 
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ekofizjograficznych i przestrzenno-funkcjonalnych na obszarze objętym studium. Dokonano analizy przyjętych rozwiązań 

planistycznych i kierunków rozwoju przestrzennego, w tym identyfikacji najważniejszych oddziaływań, jakie mogą 

wystąpić w wyniku realizacji ustaleń dokumentu. Z uwagi na specyfikę studium, które określa kierunki rozwoju funkcji 

poszczególnych terenów, lecz nie określa tempa i skali ich osiągnięcia, prognoza oddziaływania na środowisko ma jedynie 

charakter jakościowy.  

 

Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [21]. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1. Zawiera:  

 Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.  

2. Określa, analizuje i ocenia:  

 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,  

w szczególności dotyczącej obszarów podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 

r. o ochronie przyrody, 

 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, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne  

i negatywne na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności:  

 różnorodność biologiczną,  

 ludzi,  

 zwierzęta, 

 rośliny,  

 wodę,  

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  
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 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne,  

 zabytki,  

 dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy.  

3. Przedstawia:  

 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,  

w szczególności na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru – przedstawia rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych  

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Prognoza jest wykładana do publicznego wglądu razem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i ma służyć jako materiał pomocniczy dla społeczeństwa w celu zapoznania się z możliwymi 

skutkami środowiskowymi projektowanego dokumentu. 

 

 

3. METODA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych. Informacje zawarte w niniejszej prognozie 

oddziaływania na środowisko opracowane zostały stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Analizę i ocenę stanu środowiska wykonano na podstawie danych monitoringu środowiska na poziomach krajowym 

i regionalnym oraz danych z dostępnych dokumentów strategicznych i planistycznych. Uwzględniono uwarunkowania 

wynikające z obecnego stanu środowiska, jego podatności oraz odporności na degradację, a także zdolności do 

samoregeneracji. Uwzględniono także informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla 

przyjętych dokumentów powiązanych ze studium.  

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano następujące dokumenty i opracowania: 

1) „Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” 

[3]; 

2)  „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” [9]; 

3) „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” [6]; 

4) „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” [2]; 

5) „Program ochrony środowiska województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”, 

(Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXI/185/12 z dnia 12 marca 2012 r.) [10]; 

6) „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2020 r.” 
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(Uchwała Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku); 

7) „Raport: Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem 

dobrego stanu wg danych z monitoringu operacyjnego w 2009 r.”, Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut badawczy, Warszawa, 2010 [12]; 

8) „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego” (Uchwała Nr XXXVII/272/2002 

Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2002 roku) [8]; 

9) "Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego" (Uchwał Nr XXII/191/12 

Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.) 

10) „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”, [14]; 

(Uchwała Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku); 

11) Raport: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011 - 2012”, WIOŚ Zielona Góra, 2013 [11]; 

12) „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014 z perspektywą na 

lata 2015-2018” [1]; 

(Uchwała NR XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r.); 

13) „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do 2015 roku” [13]; 

(Uchwała NR XXIII/170/2000 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 sierpnia 2000 r.); 

14) „Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Arkusz N-33-116-A Strzelce Krajeńskie”, Karwacka 

Gabriela, Kijowska Jolanta, Kijowski Andrzej, Żynda Stefan, 2002 [4]; 

15) „Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Arkusz N-33-116-B Drezdenko”, Karwacka Gabriela, 

Kijowska Jolanta, Kijowski Andrzej, Żynda Stefan, 2002 [5]. 

16) „Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Arkusz N-33-116-C Trzebicz”, Karwacka Gabriela, 

Kijowska Jolanta, Kijowski Andrzej, Żynda Stefan, 2002 

17) „Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Arkusz N-33-116-D Drezdenko”, Karwacka Gabriela, 

Kijowska Jolanta, Kijowski Andrzej, Żynda Stefan, 2002. 

Do podstawowych aktów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych wykorzystanych przy opracowywaniu 

prognozy należą: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [16], 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [17], 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18], 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [19], 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [20], 

 Ustawa 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 [21], 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [22], 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [23], 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [24]; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku [25], 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego [26]. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1482) [27]; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896) [28]; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 

192, poz. 1883) [29]; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 

221, poz. 1645) [30]. 

 

 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI  I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18]  

„W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy”. 

Zawartość studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z treści art. 10 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18]. W studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów 

wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 
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14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

Ponadto w studium określa się w szczególności: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod 

zabudowy; 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego  

i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie  

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których 

mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 

m
2
 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych; 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących  

w gminie. 

Główne cele i zasady rozwoju zagospodarowania przestrzennego określa Koncepcja zagospodarowania 

przestrzennego kraju [6], do której nawiązuje Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego [8]. Studia 

gminne nawiązują z kolei do celów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego muszą być natomiast zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. 

 Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko 

zostało przyjęte przez Radę Miejską w Drezdenku Uchwałą Nr XXIV/176/2000 z dnia 24.10.2000 r., zmienioną uchwałą Nr 

XXXIII/281/05 z dnia 25.02.2005 r., oraz uchwałą nr XLVIII/318/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. 
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Rada Miejska Drezdenko Uchwałą Nr XLVII/376/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko wyraziła wolę 

opracowania nowego dokumentu. 

Analizowane studium określa główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady prowadzenia polityki 

przestrzennej gminy Drezdenko. 

Studium zawiera część tekstową oraz dwie plansze: „Uwarunkowania” oraz „Kierunki zagospodarowania, polityka 

funkcjonalno-przestrzenna” sporządzone w skali 1 : 25 000. Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej 

Samorządu. Jest ono wyrazem jego poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy. Studium ma za zadanie także 

sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem 

wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy, a jednocześnie posiadać będzie charakter wytycznych do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

 

 

5. POWIĄZANIA STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko uwzględnia 

opracowania planistyczne i strategiczne opracowane na różnych poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym  

i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmuje problematyka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 

 

5.1. DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ 

Ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych przedmiotów regulacji wspólnotowej. Dokonuje się ona przede 

wszystkim w postaci dyrektyw Wspólnot Europejskich znajdujących odzwierciedlenie w ustawodawstwie poszczególnych 

państw członkowskich. Dostosowanie polskiego prawa do prawa Wspólnot Europejskich odbywa się na bieżąco podczas 

prac legislacyjnych. 

Do najważniejszych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska zaliczyć należy Dyrektywy 

regulujące utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 

roku w sprawie ochrony dzikich ptaków ze zmianami) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EW z dnia 21 maja 1992 roku  

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

Dokumentem regulującym działania ukierunkowane na ograniczanie zanieczyszczeń wód jest Dyrektywa 

91/676/EWG, wydana w 1991 r. przez Komisję Europejską, mająca na celu zmniejszenie wysokiego stopnia 

zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie pojawieniu się takiego zanieczyszczenia  

w przyszłości. Realizacja dyrektywy odbywa się poprzez programy naprawcze oraz wdrażanie zasad dobrej praktyki 

rolniczej. 

Ramy działania w dziedzinie polityki wodnej zostały określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(dyrektywa 2000/60/WE) z dnia 23 października 2000 r. Celem działań jest ochrona wód poprzez ustalenie zintegrowanej 

europejskiej polityki wodnej opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych oraz uporządkowanie 

i koordynacja istniejącego europejskiego ustawodawstwa wodnego. 

 Realizacja przepisów europejskich następuje poprzez przełożenie ich ustaleń do prawa krajowego. Tym samym, 
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projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pozostając w zgodności z przepisami 

prawa, respektuje ustalenia dokumentów wspólnotowych. 

 

 

5.2. DOKUMENTY KRAJOWE 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Wśród dokumentów krajowych szczególne znaczenie ma Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 5 i 74 

Konstytucja określa zrównoważony rozwój jako zasadę, którą winno się kierować Państwo. Zgodne z Konstytucją ustawa 

Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy jej pokrewne zobowiązują do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju na 

różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych i zarządzania.  

 

 „Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” [3] 

 Dokument stanowi główną strategię rozwojową o średnim horyzoncie czasowym. Wskazane są w nim zadania 

państwa, których podjęcie w ciągu najbliższych lat stanie się niezbędne dla wzmocnienia procesów rozwojowych. SRK 

2020 określa też szacunkowe wielkości potrzebnych środków finansowych. 

SRK 2020 wskazuje najważniejsze zadania państwa przewidziane do realizacji w najbliższych latach w celu 

przyspieszenia rozwoju kraju i osiągnięcia zakładanych celów społecznych i gospodarczych. W SRK 2020 zaproponowano 

podejście dwukierunkowe. Polega ono na jednoczesnym usuwaniu barier i słabości polskiej gospodarki oraz wykorzystaniu 

jej mocnych stron – potencjałów społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione 

i wykorzystane będą stymulowały rozwój. Dokument został oparty na scenariuszu stabilnego rozwoju. Głównym celem 

SRK 2020 jest „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 

szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”. SRK 2020 wyznacza trzy obszary strategiczne 

– Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna. W tych obszarach nastąpi 

koncentracja działań oraz określone zostaną działania interwencyjne ukierunkowane na przyspieszenie procesów 

rozwojowych w perspektywie najbliższego dziesięciolecia.  

 

„Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” [9], 

 Podstawowym celem Polityki Ekologicznej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju 

(mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz tworzenie podstaw do rozwoju zrównoważonego. 

Realizacja podstawowego celu powinna być osiągnięta poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne, tworzenie 

regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska. Do podstawowych celów realizacyjnych polityki ekologicznej 

zaliczono: wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 

wykorzystanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, dalsza poprawa jakości 

środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski, ochrona klimatu. Zmiana studium 

uwzględnia większość wymagań stawianych przez politykę ekologiczną. Dokument zawiera wytyczne w zakresie ochrony 

powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, zieleni, eliminacji hałasu czy zagospodarowania odpadów. 
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„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” [6] 

 Jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski. Realizacja tego dokumentu umożliwi 

zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu planowania przestrzennego na każdym poziomie gospodarowania 

przestrzenią, a także zapewni tworzenie korzystnych warunków do działalności gospodarczej. KPZK formułuje zasady  

i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa. Celem 

strategicznym KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

do osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa 

oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Aby zrealizować cel strategiczny sformułowano 

sześć celów operacyjnych: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej, poprawa spójności wewnętrznej kraju, poprawa dostępności terytorialnej kraju, kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych Polski, zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa, przywrócenie  

i utrwalenie ładu przestrzennego, jako ważnego elementu warunkującego rozwój kraju.  

 KPZK 2030 formułuje tezę o przyspieszeniu rozwoju i modernizacji Polski w ciągu najbliższych dwóch dekad, co 

spowoduje istotne konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego kraju. W efekcie rdzeniem krajowego systemu 

gospodarczego, i ważnym elementem systemu europejskiego, stanie się współzależny otwarty układ obszarów 

funkcjonalnych najważniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni krajowej i międzynarodowej. Jednocześnie 

na rozwoju największych miast skorzystają mniejsze ośrodki i obszary wiejskie. Oznacza to, że obszary miejskie i wiejskie 

są postrzegane jako dopełniające się wzajemnie oraz stanowiące integralną całość społeczno-gospodarczą i przestrzenną. 

Podstawową cechą Polski 2030 r. będzie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna.  

 Wyznaczone cele realizowane będą poprzez ustalenia analizowanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” [2] 

Dokument wyznacza cele polityki regionalnej kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz 

definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument 

ten określa także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla 

osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Okres obowiązywania KSRR wyznaczony został do 2020 r. Taki horyzont 

czasowy pozwoli na wdrożenie wielu proponowanych instrumentów i jednocześnie obejmie całą przyszłą perspektywę 

finansową Unii Europejskiej. 

Głównym celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest „efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, 

zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”. Tak sformułowany cel strategiczny odpowiada na wyzwania 

stojące przed polskimi regionami. Będzie on ważnym elementem podwyższenia konkurencyjności, kreowania wzrostu  

i zatrudnienia oraz spójności Polski. Cel strategiczny ma charakter ponadczasowy i nie odnosi się wyłącznie do horyzontu 

planistycznego KSRR. 

KSRR ustala trzy cele szczegółowe – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (cel 1), budowanie 

spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych (cel 2) oraz tworzenie 
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warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (cel 3). 

Cele polityki regionalnej do 2020 r. określone w KSRR stanowią rozwinięcie celu strategicznego i adresowane są  

w szczególności do wyznaczonych terytoriów, tj. do obszarów strategicznej interwencji państwa. Układ celów polityki 

regionalnej do 2020 r. uwzględnia szanse i zagrożenia wynikające z przestrzennego charakteru procesów rozwojowych,  

które opierają się na konkurencyjności, sprawności i spójności. 

 

 

5.3. DOKUMENTY REGIONALNE 

Na poziomie regionalnym opracowywane są dokumenty odnoszące się do sytuacji społeczno-gospodarczej, 

zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska na obszarze województwa. Wśród narzędzi polityki regionalnej 

wyróżnić należy przede wszystkim: 

 

„Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020” [14] 

 Cel nadrzędny strategii rozwoju województwa lubuskiego został określony jako „poprawa konkurencyjności 

regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”. Jest to cel  

w pełni zgodny z zasadniczymi kierunkami rozwoju kraju proponowanymi przez Narodowy Plan Rozwoju i Krajową 

Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020, a także proponowanymi celami polityki spójności Unii Europejskiej po 

2006 r. 

 Na podstawie ogółu przesłanek do projekcji rozwoju województwa lubuskiego: obecnych i przyszłych 

uwarunkowań rozwoju, potrzeb i aspiracji mieszkańców, wyzwań najbliższej przyszłości, wskazuje się: 

 trzy priorytetowe obszary działań strategicznych, 

 działania strategiczne (cele strategiczne), 

 główne kierunki działań strategicznych (cele operacyjne). 

1. Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki: 

 Działanie 1.1. Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji; 

 Działanie 1.2. Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej; 

 Działanie 1.3. Promocja rozwoju turystyki; 

2. Priorytetowy obszar działań 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu: 

 Działanie 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej; 

 Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej; 

 Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 

 Działanie 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej; 

 Działanie 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego; 

 Działanie 2.6. Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego; 

3. Priorytetowy obszar działań 3. Rozwój zasobów ludzkich: 

 Działanie 3.1. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy; 

 Działanie 3.2. Budowa kapitału społecznego; 

 Działanie 3.3. Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą; 

 Działanie 3.4. Promocja i profilaktyka zdrowia; 
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 Działanie 3.5. Integracja społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności. 

 Konkurencyjność regionu oraz jakość życia jego mieszkańców są w znaczącym stopniu warunkowane 

nowoczesnością jego struktury funkcjonalno-przestrzennej. Unowocześnianie tej struktury musi zakładać: odpowiednie 

kształtowanie sieci osadniczej z wyeksponowaniem roli ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego, wysoką sprawność 

infrastruktury społecznej i technicznej, zapewniających powszechną dostępność i wysoki poziom świadczonych usług, 

dobre powiązania regionu z otoczeniem, zachowanie w jak najlepszym stanie systemu ekologicznego regionu, stanowienie 

atrakcyjnych warunków inwestowania. 

 W zakresie realizacji działania 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej do podstawowych działań związanych  

z gospodarką przestrzenną na terenie gminy Drezdenko zaliczyć należy Rewitalizację miast i wsi regionu. Wieloletnie 

zaległości w remontach substancji architektonicznej, zwłaszcza miast, nie wykonywanie potrzebnych modyfikacji układów 

urbanistycznych (komunikacyjnych), zmiany sposobu użytkowania i pierwotnych funkcji terenów, prowadzące do zaniżenia 

jakości warunków codziennej egzystencji ludności, będące źródłem niepożądanych zjawisk społecznych, wywołują 

potrzebę działań zmieniających ten stan, adaptujących tereny, ich zabudowę i zamieszkujące je społeczności lokalne do 

współczesnych potrzeb. Nadrzędnym celem tego rodzaju działań winno być wywołanie pożądanych zmian społecznych  

i pobudzenie gospodarcze. Przedsięwzięcia w tym kierunku zmierzające winny obejmować:  

 rewitalizację zdegradowanych obszarów zasiedlonych dla polepszenia ich zasobów mieszkaniowych, ochrony 

i rewaloryzacji zasobów zabytkowych z nadaniem im nowych funkcji (np. kulturalnej, turystycznej), 

wywołania ożywienia społeczno-gospodarczego, 

 wspieranie przekształceń obszarów problemowych (np. poprzemysłowych, powojskowych) w kierunku 

aktywizacji ich potencjałów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, 

 odnowę wsi, dla poprawy warunków życia i pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, 

zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacji społeczności wiejskich. 

 W zakresie realizacji działania 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej stwierdzono, iż stan infrastruktury 

technicznej, w szczególności komunikacyjnej, w istotnej mierze decyduje o konkurencyjności województwa. Jej 

niedorozwój, jak na przykład w części obszarów wiejskich lubuskiego, to trudniejsze warunki życia mieszkańców, 

niekorzystne uwarunkowania aktywności gospodarczej, ale także niska atrakcyjność lokalizacyjna dla inwestycji 

gospodarczych, co waży na możliwościach wielofunkcyjnego rozwoju właśnie obszarów wiejskich. Istotnym aspektem 

rozwoju niektórych elementów infrastruktury technicznej, jest ich korzystne oddziaływanie na poprawę jakości środowiska 

przyrodniczego regionu. Rozwój infrastruktury technicznej winien powodować poprawę dostępności komunikacyjnej 

regionu z zewnątrz, zwiększenie spójności układów transportowych wewnątrz regionalnych, unowocześnienie 

infrastruktury komunalnej, energetycznej, przemysłowej, w kierunkach zwiększenia ich sprawności funkcjonalnej, 

obniżenia kosztów eksploatacji, redukcji niekorzystnych oddziaływań na środowisko, zwiększenia atrakcyjności 

lokalizacyjnej, uregulowanie stosunków wodnych na użytkach rolnych, wzrost bezpieczeństwa na terenach zagrożonych 

powodziami. 

 W zakresie realizacji działania 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej stwierdzono, iż infrastruktura społeczna  

w województwie lubuskim wykazuje ciągle cechy niedoinwestowania i niedostosowania do aktualnych potrzeb. Jej 

niedostateczny poziom rozwoju, niezadowalający poziom świadczonych usług, ich ograniczona przestrzennie dostępność, 

obniża standard życia mieszkańców oraz wpływa na ogólną atrakcyjność województwa jako miejsca zamieszkania. 
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Strategia postuluje przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności świadczonych usług publicznych,  

w szczególności takich jak: ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, innych. 

 W zakresie realizacji działania 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego stwierdzono, iż dziedzictwo kulturowe, 

najczęściej postrzegane jako świadectwo przeszłości, bywa znaczącym czynnikiem rozwoju w przyszłości. Zróżnicowane 

dziedzictwo kulturowe występujące w lubuskim, ze względu na unikalność niektórych jego zasobów, staje się znakiem 

rozpoznawczym regionu, jest czynnikiem przyciągającym do niego potoki ruchu turystycznego a więc także czynnikiem 

rozwoju gospodarczego. Aby dziedzictwo kulturowe mogło być efektywnym instrumentem promocji regionu, winno mieć 

odpowiednią, w pełni ukazującą jego walory prezencję. W odniesieniu do zabytków architektury i urbanistyki oznacza to 

dobry ich stan techniczny, w odniesieniu do zabytków ruchomych odpowiednio atrakcyjnie zaaranżowane ich kolekcje, zaś 

– na przykład - w odniesieniu do przejawów kultury duchowej, tradycji, odpowiednie ich atrakcyjne prezentacje. 

 W zakresie realizacji działania 2.6. Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego stwierdzono, 

iż walory i bogate zasoby środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowanie krajobrazowe województwa lubuskiego 

postrzegane są jako cechy atrakcyjności obszaru, jako wyznaczniki jego konkurencyjności. Rozwój społeczny 

i gospodarczy winny zachodzić w respekcie dla zachowania tych walorów i zasobów, w szczególności dotyczy to: zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych (zlewnie rzek, jeziora, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych), czystości powietrza 

atmosferycznego, ograniczenia hałasu komunikacyjnego, zasobów i walorów uzdrowisk. Dla ochrony wód podziemnych 

nie przewiduje się eksploatacji węgla brunatnego w południowej części województwa. Identyfikowany dziś system 

ekologiczny regionu winien w przyszłości utrwalać swą charakterystykę przyrodniczą a nawet w miarę pojawiających się 

możliwości ją wzbogacać. Dla zachowania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego niezbędna jest systematyczna, 

również szeroko prowadzona edukacja przyrodnicza i ekologiczna społeczeństwa. 

  

 „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego” [8] 

 Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania przestrzennego województwa, gmina Drezdenko położona jest  

w aglomeracji Gorzowskiej. 

 Strefa ta obejmuje obszary leżące w północnej części województwa. Głównym ośrodkiem tej części jest stolica 

rządowa miasto Gorzów Wielkopolski. Poza tym obszarem stolicą samorządową województwa jest miasto Zielona Góra, 

zlokalizowane na południe od centrum województwa. Pomiędzy tymi miastami, a jednocześnie przez środek województwa 

przebiegają ważne korytarze transportowe: Paneuropejski Korytarz Transportowy nr II: Berlin – Poznań – Warszawa – 

Moskwa, złożony z realizowanej autostrady A-2 i drogi krajowej nr 92 oraz linii kolejowej E-20 – CE-20, . Obydwa miasta 

generują pasma wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubuskiego proponuje kontynuować zapoczątkowaną politykę rozwoju województwa, związaną z kształtowaniem Pasma 

Rozwoju Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Nowa Sól. Pasmo to jako główna oś osadnicza regionu generuje rozwój 

społeczno – gospodarczy, a jako obszar węzłowy w tym paśmie wyróżnia się Lubuskie Trójmiasto (Sulechów – Zielona 

Góra – Nowa Sól) i obszar Aglomeracji Gorzowskiej. Uznaje się, że region lubuski może posiadać, a częściowo już posiada 

odpowiednie warunki, by zapewnić swoim mieszkańcom i odwiedzającym województwo turystom, interesantom, 

zamiejscowym studentom i uczniom oraz innym osobom czasowo i okresowo tu przebywającym, godziwe warunki życia – 

zamieszkania, pracy, wypoczynku, przemieszczania się, korzystania z wysokiej jakości usług i obsługi, realizacji potrzeb 

intelektualnych i ambicji zawodowych. Podnoszenie warunków życia i standardów w różnych dziedzinach uznaje się za 

możliwe, ale z pewnością procesy te wymagać będą długoletniego rozwoju społeczno-gospodarczego i planowego 
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kształtowania zagospodarowania przestrzeni województwa. 

 Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego wyznaczonymi dla aglomeracji Gorzowskiej, w gminie 

Drezdenko planuje się: 

- w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: 

 rekultywację wód zdegradowanych jezior, 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej,  

 ochronę terenów zalewowych zagrożonych powodzią, 

 rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej w szczególności na obszarach o wysokich walorach 

przyrodniczych, 

 retencję wód i melioracje dla uregulowania stosunków wodnych na obszarach zagrożonych deficytem 

wody, 

 wprowadzenie zadrzewień śródpolnych, w szczególności na obszarach bezleśnych i wokół zbiorników 

wodnych. 

 W zakresie ochrony i kształtowania środowiska kulturowego: 

 wspieranie działań konserwatorskich dla zachowania obiektów sakralnych oraz zespołów dworsko-

parkowych, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego, 

 W sferze związanej z gospodarką turystyczną: 

 Dążenie do realizacji zagospodarowania turystycznego gmin atrakcyjnych, lecz dotąd niedostatecznie 

zainwestowanych turystycznie, 

 Rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu międzyregionalnym  

i międzynarodowym, 

 Upowszechnienie idei agroturystyki w gminie Drezdenko, 

 W celu intensyfikacji produkcji rolnej dostosowanej do standardów Unii Europejskiej przyjmuje się: 

 rozwój intensywnego rolnictwa w gospodarstwach towarowych (produkujących na rynek) o wykształconej 

i zróżnicowanej specjalizacji z uprawą roślin przemysłowych na prawie całym obszarze, z produkcją 

zwierzęcą w gminach, 

 rozwój i unowocześnienie przetwórstwa rolno-spożywczego, wspieranie działań dla uzyskania 

certyfikatów jakości oraz integracji poziomej i pionowej dla zwiększenia zagospodarowania surowców 

rolniczych i zapewnienia wysokiej jakości i stabilności dostaw surowców dla przetwórstwa, 

 Prawidłowe funkcjonowanie strefy, jej rozwój społeczno-gospodarczy związane są z modernizacją jej układu 

komunikacyjnego. Na terenie gminy Drezdenko planuje się: 

 Budowę obwodnic miejscowości w ciągach ważniejszych dróg krajowych i wojewódzkich, 

 przebudowę dróg powiatowych i gminnych zapewniającą dobrą dostępność siedzib urzędów powiatowych 

i gminnych, 

 W sferze infrastruktury komunalnej planuje się: 

 utrzymanie i rozbudowę systemu stosownie do przyrostu nowych terenów w obszarze miasta i włączenie 

do systemu miejscowości gminnych stosownie do wybranego wariantu,  

 budowę grupowych systemów: sieci i przepompowani ścieków z neutralizacją na oczyszczalni miejskiej, 
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 budowę grupowych systemów sieci i wiejskich oczyszczalni (w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego), 

 dopuszczenie przebudowy istniejących oczyszczalni zakładowych w zakresach zapewniających 

wymagane parametry oczyszczania (Drawiny, Gościm), 

 Plan gazyfikacji województwa lubuskiego, 

 Ożywienie gospodarcze i turystyczne miast położonych nad Odra, Wartą i Notecią oraz intensyfikacja 

wykorzystania tych rzek poprzez system portów rzecznych i przystani pasażerskich. 

 Realizacja polityki przestrzennej w tej strefie spowoduje, że Gorzów Wielkopolski będzie nadal ważnym 

ośrodkiem wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej. Na większej części jednostki wystąpi intensyfikacja gospodarki 

rolnej, a na stosunkowo nieznacznych terenach rozwój rekreacji i przemysłu. Poprawią się powiązania miast i gmin  

z Gorzowem Wielkopolskim. Kierunki zagospodarowania przestrzennego koncentrować się będą na rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego, uporządkowaniu zabudowy rekreacyjnej oraz rekultywacji zdegradowanego środowiska 

przyrodniczego (wody). Efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie standardów wypoczynku. 

 Wśród zadań realizujących ponadlokalne cele publiczne o znaczeniu krajowym na terenie gminy Drezdenko 

wskazano wdrożone sieci obszarów chronionych Natura 2000 według kryteriów dyrektyw UE 79/409/EEC i 94/43/EEC. 

 

 

5.4. DOKUMENTY LOKALNE 

Wśród dokumentów kierunkowych na poziomie lokalnym, które nawiązują do opracowań związanych z ochroną 

środowiska na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym, znalazły się: 

 

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko 2015” [13] 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko 2015, określiła misję „Wspólnym wysiłkiem w interesie dobra 

wspólnego mieszkańców oraz odwiedzających nas gości z entuzjazmem, zapałem i wyobraźnią w trudzie i znoju 

konsekwentnie krok po kroku dążyć do urzeczywistnienia zarysowanej wizji rozwojowej w strategii  

i przekształcenie gminy w małą ojczyznę o poziomie europejskim życia i dobrobytu”. Wizje własnego rozwoju oraz 

osiągnięcia wytyczonych celów wspólnych i indywidualnych mieszkańcy upatrują w realizacji zadań szczegółowych 

wynikających z poniższych kierunków strategicznych: Miasto i gmina Drezdenko ośrodkiem wzrostu gospodarczego, 

Gmina turystyczno – przemysłowo - rolnicza otwarta, przyjazna i gościnna, Gmina terenem ekologicznym  

i krajobrazowym, zdrowotna dla mieszkańców i przyjezdnych, Miasto i Gmina miejscem zapewniającym rozwój społeczny 

i wygodę mieszkańców, Gmina bezpieczna i spokojna. 

Jako główny i nadrzędny cel strategiczny rozwoju miasta i gminy Drezdenko przyjęto: 

Zapewnienie gminie powolnego ale trwałego wzrostu ekonomicznego oraz cywilizacyjnego rozwoju społecznie 

akceptowanego umożliwiającego osiągniecie europejskich standardów życia, ograniczenie bezrobocia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości ludzkiej, gospodarskie i umiejętne wykorzystanie zasobów miejscowych, a zwłaszcza naturalnych: lasy, 

krajobraz, jeziora, rzeki, gleby, kruszywa mineralne itp. oraz tworzenie zachęt do inwestowania przez inwestorów 

krajowych i zagranicznych, miejscowych i zewnętrznych w małe i średnie przedsiębiorstwa ekologiczne wykorzystujące 

surowce miejscowe. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację zamierzeń i przedsięwzięć wynikających  

z poniższych celów szczegółowych. 
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Miasto i gmina ośrodkiem wzrostu gospodarczego 

-  restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych, 

- restrukturyzacja rolnictwa (uprawy i hodowla) w tym wsi drezdeneckich, 

- rozwój przemysłu przetwórstwa rolnego i runa leśnego, 

- aktywizowanie gospodarczej przedsiębiorczości mieszkańców (małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne), 

- utworzenie centrum przedsiębiorczości lokalnej, 

- rozwój rzemiosła i rękodzieła, 

- tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój turystyki i agroturystyki, 

- promocja gospodarcza w kraju i zagranica (walory turystyczne i inwestycyjne), 

- utworzenie gminnej kasy mieszkaniowej i pożyczkowej (wzajemnej pomocy), 

- tworzenie warunków dla inwestorów miejscowych i z zewnątrz (ulgi w podatkach i opłatach lokalnych), 

- tworzenie i rozwój działalności stowarzyszeń gospodarczych, 

- tworzenie związków celowych gmin do realizacji wspólnych zadań, 

Gmina otwarta, przyjazna i gościnna 

- rozbudowa i modernizacja dróg: 

  północno – południowych Choszczno - Międzychód, 

  zachodnio – wschodnich Gorzów Wlkp. – Krzyż Wielkopolski, 

  lokalnych łączących rejony turystyczne Drezdenko – Drawiny - Gościm, 

-  rozbudowa telekomunikacji i internetu, 

- nawiązanie partnerskich kontaktów z gminami w Niemczech, Danii, Austrii, Szwecji, Litwie, Rosji itp. 

- rozwój bazy turystycznej - noclegowej, gastronomicznej, sportowo - rekreacyjnej i turystyki kwalifikowanej, 

- utworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Drezdenka i innych, 

- organizowanie imprez o krajowym i międzynarodowym znaczeniu w tym świeckich i kościelnych, 

- restaurowanie i udostępnianie zabytków, 

- tworzenie i rozwój gminnego transportu, 

- organizowanie akcji zielone szkoły i zielone płuca, 

- wymiany młodzieży ze współpracującymi gminami w kraju i za granica, 

- rozwój kulturotwórczy regionu - zespoły ludowe, ubiory, wystrój wnętrz, potrawy itp. 

Gmina terenem ekologicznym zdrowym dla mieszkańców i przyjezdnych 

- rozwój infrastruktury komunalnej - siec gazowa, wodociągi, kanalizacja, ulice, chodniki, oświetlenie, 

 oczyszczalnie ścieków, wysypiska, przetwórstwo i utylizacja śmieci i odpadów, 

- zalesienie gleb V i VI klasy, 

- tworzenie zieleńców, parków, kwietników, gazonów z kwiatami itp. we wszystkich miejscowościach, a zwłaszcza  

 turystycznych, 

- wyznaczenie i utrzymanie szlaków pieszych, rowerowych, konnych, pielgrzymkowych, biwakowych, wodnych itp. 

- wyznaczenie stref ciszy i obserwacji przyrody, 

- dbałość o czystość i estetykę budynków, gospodarstw i miejsc publicznych, 

- tworzenie miejsc sanatoryjno - leczniczych oraz domów spokojnej starości w celu wykorzystania lokalnego 

 leczniczego mikroklimatu, 
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Miasto i gmina miejscem zapewniającym rozwój społeczny i wygodę mieszkańców 

- rozwój zreformowanego szkolnictwa (przedszkola, szkoły, gimnazja, licea), 

- utworzenie Centrum Kształcenia Dorosłych i edukacji na poziomie średnim i wyższym, 

- tworzenie i aktywizacja stowarzyszeń kulturalnych, naukowych itp., 

- rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, 

- tworzenie ładu architektonicznego i przestrzennego, 

- dbałość o estetykę miasta i wsi, 

- dostępność do służby zdrowia, 

- rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców i przyjezdnych, 

- rozwój bazy handlowej, usługowej i gastronomicznej, 

- rozwój bazy kulturalnej, 

- rozwój mieszkalnictwa społecznego i spółdzielczego, 

Gmina bezpieczna 

- rozwój harcerstwa i innych organizacji dziecięcych i młodzieżowych, 

- tworzenie i rozwój sportu młodzieżowego, 

- rozwój kół zainteresowań (sekcji) dla dorosłych i młodzieży, 

- prewencja i działalność policji ukierunkowana na współprace z mieszkańcami, 

- telefonizacja, monitoring. 

 Strategia wskazuje również kierunki działania, które poprzez cele strategiczne mają prowadzić do realizacji 

przyjętych priorytetów. Wymienione wyżej cele i zadania są spójne z polityką rozwoju przestrzennego określoną w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. Zadania te, jeśli dotyczą konkretnych 

lokalizacji są zgodne z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania przestrzennego gminy określonymi w dokumencie. 

Powyższa informacja nie wyczerpuje zawartych w Strategii danych i wniosków.  

 Większość celów i zadań określonych w Programie znalazło odzwierciedlenie w ustaleniach zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. 

 

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-

2018” [1]; 

 Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego dalszego rozwoju gminy 

wymuszają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych. Bardzo ważnym problemem jest dokonanie 

zobiektywizowanego wyboru celów poprzez ustalenie znaczenia i kolejności rozwiązania problemów z zakresu ochrony 

środowiska. 

 Zadania i cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w gminnym programie ochrony środowiska muszą 

pozostawać w ścisłej korelacji z zadaniami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na szczeblu wyższym.  

W tym przypadku z przyjętą Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 

2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019, oraz z Programem ochrony środowiska województwa lubuskiego na lata 

2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. 

 Można zauważyć, że w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego uwzględniono 

wszystkie priorytety ekologiczne, jakie zostały wyznaczone w Program ochrony środowiska województwa lubuskiego na 
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lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. 

 Po dokonaniu diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy oraz kierując się 

uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązujące akty prawne) i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne, uchwały) 

dokonano wyboru priorytetów ekologicznych, które w dużej mierze są zbieżne z priorytetami dla powiatu strzelecko - 

drezdeneckiego i województwa lubuskiego. Wyodrębnione zostały cztery główne priorytety oraz kierunki działań:  

 Priorytet pierwszy – Poprawa jakości środowiska, w tym wód, gleb i powietrza, w celu minimalizacji zagrożeń 

dla życia i zdrowia człowieka; 

 Priorytet drugi – Racjonalizacja zużycia energii, wody i surowców wraz ze wzrostem udziału 

wykorzystywanych zasobów odnawialnych; 

 Priorytet trzeci – Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności  

i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych; 

 Priorytet czwarty – Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

 W ramach wyodrębnionych priorytetów wyznaczono cele dążące do osiągnięcia poprawy stanu środowiska, czemu 

mają służyć zaproponowane zadania. Zaproponowane przedsięwzięcia w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu 

środowiska na terenie gminy Drezdenko. 

 Programy ochrony środowiska stanowią wytyczne dla wykonywanych na poziomie gminnym studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

„Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko” [7] 

 W opracowaniu ekofizjograficznym dokonano charakterystyki i oceny lokalnych wartości środowiska 

przyrodniczego. Analizie poddano również stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej, rozpoznano uwarunkowania kulturowe  

i omówiono zagadnienia demograficzno-gospodarcze. Oceniono ponadto uwarunkowania infrastrukturalne, komunikacyjne 

i rozwojowe gminy. Na tej podstawie przedstawiono wytyczne do prawidłowego kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej. 

 

 

 

6. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU 

OPRACOWANIA 

 

 

6.1. POŁOŻENIE REGIONALNE 

 Gmina Drezdenko położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-

drezdeneckim. Od strony wschodniej granica gminy jest jednocześnie granicą województwa. Gmina Drezdenko od północy 

graniczy z gminą Dobiegniew, od zachodu z gminą Stare Kurowo i Zwierzyn, od południa z gminą Skwierzyna należąc ą do 

powiatu międzyrzeckiego. 

 Powierzchnia gminy Drezdenko wynosi 399,9 km
2
. Obszar gminy podzielony jest na 27 sołectw: Bagniewo, 

Czartowo, Drawiny, Goszczanowiec, Goszczanowo, Goszczanówko, Gościm, Górzyska, Grotów, Karwin, Kijów, Klesno, 
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Kosin, Lipno, Lubiatów, Lubiewo, Marzenin, Modropole, Niegosław, Osów, Przeborowo, Rąpin, Stare Bielice, Trzebicz, 

Trzebicz Nowy, Zagórze, Zielątkowo, składających się z 33 miejscowości. 

 

 

6.2. RZEŹBA TERENU 

 Teren gminy został ukształtowany w okresie czwartorzędowym pod wpływem lodowca ze zlodowacenia 

bałtyckiego. W rejonie Noteci do głębokości 20÷30 m występują utwory rzeczne terasów akumulacyjnych holocenu  

i utwory piaszczysto-żwirowe osadzone przez topniejący lądolód w okresie plejstocenu. Pod wymienionymi utworami 

występują utwory morenowe – gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaszczystymi. 

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. Krajobraz  gminy  jest  bardzo  urozmaicony  i charakteryzuje  się  bardzo  

bogatą różnorodnością biologiczną. Niemalże przez sam środek gminy przepływa największa rzeka tej ziemi, Noteć. Ten 

prastary ciek wodny usadowił się na równej jak stół pradolinie, która rozciąga  się  od  niemieckiego  miasta  Eberswalde, 

aż  po  nadwiślański  polski  Toruń.  

Pojezierze Dobiegniewskie – znajduje się pomiędzy dwiema równinami sandrowymi: Gorzowską (Myślańską) na 

zachodzie i drawską na wschodzie. Stanowi ona fragment rzeźby glacjalnej z kilkoma jeziorami, z których największe  

i najgłębsze jest jezioro Osiek (6 km
2
, 35 m głębokości) i wałem morenowym. Są to formy nieco starsze od fazy 

pomorskiej ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia Pojezierza Dobiegniewskiego wynosi 578 km
2
. 

Równina Drawska – obejmuje szeroki pas piasków glacjofluwialnych o powierzchni 1.155 km
2

, ciągnących się wzdłuż 

Doliny Drawy na wschód od Pojezierza Choszczańskiego i Dobiegniewskiego. Piaski te porośnięte są borami sosnowymi,  

a wśród lasów występują jeziora wytopiskowe. Na północy mezoregion sięga po jezioro Lubie (14,8 km
2
 powierzchni, 

14 m głębokości), przez które przepływa rzeka Drawa. Kotlina Gorzowska – stanowi część Pradoliny Toruńsko – 

Eberswaldzkiej, położona pomiędzy ujściem rzeki Warty do Odry na zachodzie,  a okolicami: Obornik, Czarnkowa  

i Trzcianki na wschodzie. Długość kotliny wynosi 120 km, szerokość do 35 km, powierzchnia 3.737 km
2
. Kotlina powstała 

z połączenia dolin Warty i Noteci. Rzeki te łączą się w środkowej części kotliny pod Santokiem, podczas gdy w części 

wschodniej dzieli je szerokie międzyrzecze, zbudowane z piasków glacjofluwialnych, na których uformowały się wały 

wydmowe. Zachował się tu duży kompleks leśny, zwany Puszczą Notecką. Zachodnią, część kotliny, niegdyś silnie 

zabagnioną, tworzy niska terasa łąkowa o szerokości do 12 m. 

 

 

6.3. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 W rejonie gminy występują złoża surowców mineralnych w postaci piasków i pospółek piaszczysto-żwirowych. 

Część złóż jest udokumentowana i częściowo eksploatowana. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego, 

obecnie na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowane są cztery obszary górnicze o aktualnym statusie.  

Na terenie gminy eksploatowane jest jedno złoże Grotów, w którym główną kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną 

towarzyszącą jest gaz ziemny. Powierzchnia złoża wynosi 1.564 ha. Dalsze prace związane z poszukiwaniem, badaniem  

i eksploatacją złóż kruszyw naturalnych oraz innych zasobów złóż, w ramach których wykonywane są wiercenia, pomiary 
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geodezyjne, prace laboratoryjne oraz dokumentacje geologiczne złóż, regulowane są poprzez koncesje w zakresie 

poszukiwania i rozpoznania złoża, eksploatacji złoża lub jego rekultywacji. 

 

 

6.4. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Klimat gminy Drezdenko posiada cechy charakterystyczne dla klimatu zachodniej Polski. Jest to klimat 

przejściowy, kształtowany przez oceaniczne masy powietrza od zachodu i kontynentalne masy powietrza od wschodu.  

W mniejszym stopniu na omawiany obszar oddziałuje klimat arktyczny (od północy) i zwrotnikowy (od południa). 

Położenie geograficzne gminy Drezdenko, ukształtowanie terenu oraz wysokość powodują, że gmina, leżąca na 

granicy śląsko-wielkopolskiego oraz pomorskiego regionu klimatycznego, charakteryzuje się klimatem przejściowym  

o cechach oceanicznych Na terenie gminy Drezdenko średnia temperatura roczna wynosi +4.5°C, przy rocznej 

amplitudzie temperatur wynoszącej 9÷10°C. W okresie od maja do września średnia temperatura powietrza wynosi od 19 

do 23°C. Suma opadów rocznych zawiera się w granicach 500÷650 mm. Pokrywa śnieżna na terenie gminy Drezdenko 

zalega wyjątkowo krótko, bo zaledwie 30÷40 dni w roku, przy czym ma charakter nietrwały. Spowodowane jest to 

oddziaływaniem mas powietrza oceanicznego. Długość okresu wegetacyjnego, wyrażona liczbą dni z ustaloną średnią 

temperaturą większą bądź równą 5°C, waha się od 215 do 225 dni i należy do najwyższych w Polsce. Poniżej (Rys. 14 ÷ 

Rys. 28) przedstawiono mapy średnich wieloletnich (1971÷2000) wartości temperatur, opadów, usłonecznienia na terenie 

Polski (źródło: IMiGW). 

 Region gminy Drezdenko charakteryzuje się przewagą dni z pogodą bardzo ciepłą  

i pochmurną, których w ciągu roku jest średnio 60, w tym bez opadu 38. Typowa dla regionu jest także pogoda 

przymrozkowa bardzo chłodna (średnio prawie 40 dni w roku, w tym połowa jest z opadem).  

 Okres wegetacyjny trwa tu ok. 210-220 dni, 100-110 dni jest z przymrozkami a 38-60 dni posiada pokrywę 

śnieżną. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7,5°C, stycznia -3,0°C, lipca 18,0°C. 

 Zima i lato trwają po ok. 90 dni. Dni pogodnych jest w roku 37-40 (z maksimum w marcu i wrześniu), dni 

pochmurnych ok. 135. 

 Liczba dni z opadem wynosi ok. 130-150 z maksimum w grudniu i lipcu. Opady atmosferyczne należą do 

najmniejszych w kraju i na ogół nie przekraczają 500 mm/rok. 

 Udział silnych wiatrów, zwłaszcza w częściach bezleśnych gminy, jest znaczny i osiąga nawet 35-40 dni w roku. 

 Na obszarze gminy przeważają wiatry z zachodniego wycinka horyzontu. Wiatrów zachodnich jest średnio 18,7%, 

południowo-zachodnich 16,9%. 

 

 

6.5. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu Noteci, a system wód powierzchniowych tworzą tu oprócz koryt głównych 

rzek, liczne drobniejsze dopływy, starorzecza, jeziora, oczka wodne i tereny podmokłe. 

Przez środek gminy przepływa największa rzeka tej ziemi – Noteć. Ten prastary ciek wodny, płynący wzdłuż 

płaskiej pradoliny, rozciąga się od niemieckiego miasta Eberswalde, aż po położony nad Wisłą Toruń. 

Główne dopływy rzeki Noteci to: Drawa, Miała, kanał Pulsa.  

Rzeka Noteć jest jedną z największych pod względem długości rzek w Polsce. Długość całkowita Noteci wynosi 
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388.4 km, a powierzchnia zlewni 17 330.5 km
2
. Rzeka przepływa przez trzy województwa kujawsko-pomorskie, 

wielkopolskie i lubuskie. Systemami kanałów jest połączona z Wisłą, Brdą i Wartą, a tym samym z Odrą. Noteć jest 

fragmentem transnarodowej drogi wodnej E70 Berlin – Kaliningrad. 

Przepływy charakterystyczne w Noteci są określone według profilu wodowskazowego w miejscowości Nowe 

Drezdenko (188.5 km). Powierzchnia dorzecza w tym profilu wynosi 15.970 km
2
. Poziom najwyższej wielkiej wody 519 

cm zaobserwowano 25 lutego 1971 roku, a poziom najniższy 76 cm zaobserwowano 1 lipca 1934 roku. 

Przepływy charakterystyczne rzeki dla przekroju w Nowym Drezdenku wynoszą: średnia woda roczna Qśrw = 

86.6 m
3
/s, średnia wielka woda roczna Qśrw = 140.0 m

3
/s, woda wielka roczna Qww = 292.0 m

3
/s. Drugą co do 

wielkości rzeką przepływającą przez teren gminy jest rzeka Drawa, będąca prawym dopływem Noteci. Drawa wypływa 

z jeziora Krzywego około 7 km na południowy wschód od Połczyna Zdroju i przepływa przez Drawieński Park 

Narodowy. 

Charakterystykę pozostałych cieków gminy przedstawiono poniżej. 

Sieć rzeczna gminy Drezdenko 

 

Nazwa cieku 

 

Długość w gminie [km] 

Powierzchnia zlewni/pow. w 

gminie [km
2
] 

rzeka Miała 2.23 3 

rzeka Stara Noteć 13.605 90 

kanał Chełstnica 2.90 2 

kanał Człapia 7.17 38 

kanał Gościmka 8.85 40 

kanał Kostny 4.94 6 

kanał Leniwka 1.76 2,5 

kanał Lubiatka 17.41 30 

kanał Niegosławka 1.89 5 

kanał Opaskowy-Noteć 19.476 10 

kanał Perkoz 1.96 1 

kanał Rudawa 14.275 40 

kanał Wierzbica 8.30 35 

kanał Zbiornik-Lipno 0.80 1 

kanał Zielony 2.80 16 

kanał Goszczanowski 3.55 25 

kanał Główny 4.78 130 

źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Drezdenko na lata 2011-2014 

Na terenie gminy Drezdenko znajduje się ponadto 21 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, wynoszącej w sumie ponad 

800 ha. Wśród największych znajdują się jezioro Łubowo oraz Solecko. 

Jeziora gminy Drezdenko 
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Nazwa jeziora Powierzchnia ogółem [ha] Powierzchnia lustra wody [ha] 

Łubowo 102.8 101.18 

Lubowo (Morawy) 102.56 102.56 

Solecko (Piekarskie) 92.05 91.18 

Gostynie (Boruckie) 66.25 57.76 

Lubiatówko (Pawle) 65.98 64.80 

Łąkie 64.40 62.32 

Rąpino (Irena) 59.26 55.26 

Goszczanowski Staw 48.15 45.75 

Zdroje (Źródlane) 32.06 30.96 

Glinki (Błotne) 25.53 24.48 

Kliczyna (Płytkie) 20.99 20.29 

Perskie 20.48 17.59 

Grotowskie 18.20 18.20 

Siwino (Podgórne) 17.66 16.74 

Radowskie (Łubówko) 15.38 15.38 

Niewlino (Wanda) 14.68 12.35 

Kosin Duży 14.68 14.68 

Solczyk 9.84 9.84 

Miel 8.41 7.59 

Kosin Mały 6.04 6.04 

Lubiewo 3.43 1.95 

źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Drezdenko na lata 2011-2014 

Czynnikami wpływającymi na jakość wód powierzchniowych są uwarunkowania naturalne, takie jak warunki 

klimatyczne i hydrologiczne, oraz zdolność samooczyszczania i zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część 

zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych 

zanieczyszczeń jest przede wszystkim: 

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza w miejscowościach korzystających  

z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie 

zbiorników wodnych, 

- 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. 

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); 
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- zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodno prawnego. 

Stan czystości rzek występujących na terenie Gminy Drezdenko kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze. Ocena wód powierzchniowych w ostatnich latach na terenie Województwa Lubuskiego 

została wykonana wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji 

stanu jednolitych wód powierzchniowych. Na terenie gminy znajdują się punkty pomiarowo – kontrolne, w których 

prowadzi się badania jakości rzeki Noteć, rzeki Starej Noteci oraz rzeki Miały. Ocena jakości wód rzek  

w punktach pomiarowo - kontrolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko przeprowadzona w 2008 roku 

wykazała, iż ogólny stan jakości wód charakteryzował się stanem złym. Na taki wynik wpływ miało sklasyfikowanie 

oceny elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego. Dodatkowo na podstawie wyników b adań rzek 

prowadzonych w latach 2007-2009, oceniony został stopień zagrożenia wód eutrofizacją spowodowaną „zrzutem” 

ścieków komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w 4 

punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach Gminy Drezdenko. O stopniu eutrofizacji wód decydowały elementy 

biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, makrolity – Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz 

elementy fizykochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT
5
, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników 

decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały uznane za eutroficzne. 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. 

Dodatkowo w 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał oceny jakości wód rzecznych 

przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Wody powinny spełniać wymagania określone dla wód 

śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455). Zgodnie  

z przeprowadzoną analizą wykazano, iż wody rzeki Miały nie spełniają wymagań określonych dla wód będących 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, ze względu na zbyt wysokie stężenia fosforu ogólnego i azotynów 

oraz ze względu na niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. 

Wody w zbiornikach wodnych są narażone na zanieczyszczenia ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. 

Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki 

biogenne. Ostatnie badania jakości wód jeziornych gminy były prowadzone w 2013 roku. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku oraz w latach 2010-2012 dokonano zbiorczego 

zestawienia wykonanych dla tego okresu ocen uwzględniających ich aktualizację w ramach procesu dziedziczenia.  

W efekcie stwierdzono, iż w latach 2010-2013 spośród 56 przebadanych jezior, stan ekologiczny bardzo dobry 

stwierdzono w 9 jeziorach, natomiast w 1 jeziorze maksymalny potencjał ekologiczny. Stan dobry stwierdzono w 15 

jeziorach, stan umiarkowany w 15 jeziorach, stan słaby w 7 jeziorach, natomiast stan zły w 9 jeziorach. Wśród 

wskaźników biologicznych najczęściej występujące wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a” oraz 

makrofitów (ESMI), natomiast wśród elementów fizykochemicznych wartości te dotyczyły najczęściej warunków 

tlenowych (nasycenie hypolimnionu tlenem, tlen nad dnem) oraz przezroczystości. 

Zgodnie z badaniami monitoringowymi wód jeziornych, oceniono iż w większości przypadków charakteryzują się 

one II klasą jakości, tj. wody są nieznacznie zanieczyszczone oraz zanieczyszczone. Wyjątkiem są wody jeziora 
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Łubowa, którym w 2001 roku przypisano klasę III, tj. wody silnie zanieczyszczone. Klasyfikacja ta była 

spowodowana obciążeniem wód substancjami organicznymi w okresie letnim, które jest wyrażone wskaźnikiem BZT
5
. 

Przy powierzchni ziemi wartości odpowiadały klasie III. Podobnie, ChZT przyjmowało wartości klasy III. 

Dodatkowo rozwój planktonu spowodował ograniczenie przeźroczystości wód do 1,0 m (III klasa) przy znacznej 

wartości suchej masy sestonu i wysokim stężeniu chlorofilu (III klasa i NON). Podwyższona do III klasy była 

również zawartość azotu amonowego nad dnem. Zgodnie z powyższym wynik punktacji przeprowadzonej zgodnie  

z SOJJ wskazuje na III klasę czystości wód tego zbiornika. Dodatkowo jeziora były przebadane pod względem ich 

podatności na degradację. wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że tylko jezioro Solecko charakteryzuje się II 

klasą jakości pod względem podatności wód na degradację, tj. wody posiadają odporność względną na degradację. 

Natomiast wody jezioro Lubiewo oraz Lubowo są akwenami o niskiej odporności na degradację. 

W latach 2009 -2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził ocenę wód w jeziorach 

zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Ocena została wykonana w oparciu o nowe rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej 

Dyrektywy Wodnej). Zgodnie z danymi WIOŚ w latach 2009-2010, wody jeziorne znajdujące się w granicach Gminy 

Drezdenko nie podlegały badaniom monitoringowym. 

Na terenie gminy Drezdenko, zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują 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 przedmiotowej gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Poziemnych Nr 138 o nazwie Pradolina 

Toruń – Eberswalde (Noteć) o powierzchni 2.100 km
2
. Średnia głębokość ujęcia to 30 m, natomiast zasoby dyspozycyjne 

oszacowano na 400 tys. m
3
/d. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem czwartorzędowym pradolin. 

Wody podziemne, ze względu na powszechność występowania oraz wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości 

zanieczyszczeniami przedostającymi się z powierzchni ziemi, konieczna jest ich szczególna ochrona. Ochrona ta 

realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu sieci punktów monitorujących zarówno stan jakościowy jak  

i ilościowy wód podziemnych. Badania jakości wód podziemnych prowadzone są: 

-  w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny, 

-  w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  

w Zielonej Górze. 

Na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowanych jest 5 ujęć wód podziemnych, korzystając z ich zasobów ingeruje 

się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany, tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości 

pokładów wody. Podstawowy wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika,  

w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość na zanieczyszczenia. 

Zgodnie z danymi WIOŚ w roku 2009 badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu 

operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu.  



 28 

W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa przeprowadzone były w ramach monitoringu 

diagnostycznego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Badaniami jakości wód objęto także wody 

gminy Drezdenko. W latach 2009-2010 punkt pomiarowo – kontrolny znajdował się na terenie miejscowości Gościm. 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w roku 2009, jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym  

w m. Gościm została opisana klasą IV, co oznacza, że wody podziemne w tym punkcie charakteryzowała jakość 

niezadowalająca. Głównymi czynnikami, które powodują przekroczenie norm były substancje anionowe powierzchniowo 

czynne. Badania wykonane w roku 2010 potwierdziły, że jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym 

w m. Gościm uległa poprawie, w porównaniu do roku ubiegłego. Na podstawie badań wykonanych w 2010 roku 

określono, iż jakość wód w przedmiotowym punkcie charakteryzuje się klasą III, tj. wodami zadowalającej jakości. 

Wskaźnikiem w granicach stężenia III klasy jakości były zbyt wysokie stężenia Ni. 

 
 

6.6. GLEBY 

 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 gleb najmniej urodzajnych (V -VI z klasy) 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. 

Obszar gminy Drezdenko pokrywają w głównej mierze gleby bielicowe, wytworzone z różnego rodzaju piasków, glin i iłów. 

Mimo ich dużego zróżnicowania można przyjąć, iż na terenie ciągów moren czołowych przeważają piaski gliniaste, gliny  

i iły, a na płaskich obszarach moreny dennej i pól sandrowych – piaski luźne. Są to gleby mało urodzajne (zwłaszcza 

powstałe z piasków luźnych), w znacznej mierze zajęte przez lasy. Niewielki procent  powierzchni  zajmują  urodzajne  

gleby  typu   brunatnego  wykształcone  przede wszystkim pod lasami. Mady oraz gleby bagienne i zabagnione dominują 

w dolinie Noteci. 

Krajobraz gminy Drezdenko charakteryzują niewielkie wzniesienia, tak zwane pozostałości po wydmach. Na północy 

rozciąga się silnie pofałdowany, poprzecinany głębokimi, krętymi wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar Puszczy 

Drawskiej. 

Gleby  ukształtowane  w  dolinach  rzecznych,  są  głównie  pochodzenia hydrogenicznego i są to gleby najlepsze pod 

względem bonitacyjnym. Nie mogą być one w pełni wykorzystane, zwłaszcza jako grunty rolne, ponieważ położone są na 

terenach zalewowych. Wytworzyły się one głównie w okresie funkcjonowania naturalnego systemu hydrologicznego. 

Systematyczne zalewy dolin osadzały znaczne warstwy materiałów zbudowanych z różnych frakcji mechanicznych, ze 

znacznym udziałem masy organicznej lub też dostarczając masy organicznej z obumarłych roślin na skutek zatopienia. 
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Odkładające się namuły przyczyniły się do wykształcenia tzw. mad rzecznych. W sporadycznie występujących 

zagłębieniach terenowych gleby są pochodzenia organogenicznego: torfy i mursze.  

Gmina Drezdenko dysponuje glebami o średniej (klasa IV) i małej (klasy V do VIz) jakości i przydatności pod względem 

rolniczym. Klasa III obejmuje tylko do kilku procent powierzchni użytkowanej rolniczo, natomiast stosunkowo duży, 

sięgający 52%, jest udział gleb najmniej urodzajnych (V÷VIz klasy). Najlepsze gleby, o klasach III i IV występują  

w dolinie Noteci, na terenach morenowych. 

Według badań Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim, gleby Gminy Drezdenko wykazują 

charakter kwaśny i bardzo kwaśny. Biorąc pod uwagę cały powiat strzelecko-drezdenecki gmina Drezdenko charakteryzuje 

się przeciętną skalą kwasowości. 

 

 

6.7. SZATA ROŚLINNA 

 Środowisko przyrodnicze Drezdenka i okolic w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, zwłaszcza od 

końca XVIII w. do czasów współczesnych ulegało znacznym przeobrażeniom. Tereny które od wieków miały 

ustabilizowany układ ekologiczny, posiadały naturalną łączność różnorodnych biotopów, na skutek przeprowadzonych na 

wielką skalę prac melioracyjnych zyskały znaczenie rolnicze. 

Powstały trakty komunikacyjne i zagęściła się sieć osadnicza, zachwiana została naturalna łączność między trzema 

wielkimi  kompleksami leśnymi, których pozostałości noszą dziś dumną nazwę Puszcz – Drawskiej, Noteckiej  

i Barlineckiej. 

Od południa w skład analizowanego terenu wchodzą lasy Puszczy Noteckiej. Jest to zalesiony obszar największego  

w Polsce kompleksu wydm śródlądowych, położony w dorzeczu warciańsko – noteckim. Ponad 90% powierzchni 

Puszczy Noteckiej to siedliska wybitnie borowe z przewagą borów chrobotkowych. Gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna. 

Zbiorowiska lasów liściastych są tu rzadko spotykane - wykształcają się lokalnie w obniżeniach terenowych, na 

obrzeżach niektórych jezior itp. Są to zubożałe postacie kwaśnej buczyny niżowej, olsu, łęgu jesionowego – olszowego.  

W dolinie przeważają zbiorowiska łąk kośnych, natomiast w lokalnych obniżeniach, na obrzeżach starorzeczy lub na 

pozostałościach po ich częściowemu osuszeniu rozwinięte są turzycowiska; na mniejszych powierzchniach – zbiorowiska 

szuwarowe. 

Na powierzchniach stojących i wolno płynących wód w starorzeczach, w wypłyconych zakolach i zatokach rzeki oraz w 

niektórych kanałach rozwijają się płaty zespołu lilii wodnych tworzone przez chronione rośliny: grążel żółty  

i grzybienie białe. Lustro wody często opanowują jednogatunkowe agregacje rzęsy drobnej. W rowach i kanałach  

o szybszym nurcie wody, do częstych należą zespoły rdestnic. 

Brzegi Noteci oraz mniejszych cieków wodnych, często porastają często porastają wierzby tworząc zbiorowiska 

wierzbowe i łozowiska jak również zubożały łęg topolowo wierzbowy. Są to głównie: olsza czarna, wierzba szara, topola 

czarna i biała, dąb bezszypułkowy. Krzewy, to przede wszystkim tworzące łozowiska różne gatunki wierzb, m.in.: 

wierzba wiciowa, pięciopręcikow, krucha i wiklina. 

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 krzyżówka. Inne zasługujące na uwagę to: kormoran czarny i żuraw. Często można zaobserwować bielika 

dla którego obszar jest bogaty w bazę pokarmową. Występuje tu także, rzadka w Polsce, dzierżba srokosz  
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i sikora czarnogłowa. Stwierdzono tu także obecność bardzo rzadkiej wodniczki. 

 

 

6.8. WARTOŚCI KULTUROWE 

Układ urbanistyczno-krajobrazowy m. Drezdenko, należy do najcenniejszych w północnej części województwa lubuskiego. 

Wartość tego zespołu zadecydowała o dokonaniu jego wpisu do rejestru zabytków pod nr 2182 decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. Ochroną został objęty teren wyznaczony zewnętrzną 

zabudową ulic: Poniatowskiego, Kościuszki, Wiejskiej, Marszałkowskiej, Żeromskiego, Chrobrego i obejmujący Plac 

Wolności. Ochronie podlega układ planistyczny z nawierzchnią, zabytki architektury i budownictwa wraz z zewnętrzną 

stolarką okienną i drzwiową, pokryciem dachowym, detalami architektonicznymi i rzeźbiarskimi, zieleń zorganizowana, 

inne zabytkowe elementy zagospodarowania. Strefa ochrony krajobrazu Ochroną krajobrazową został objęty dodatkowo 

teren położony w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony.  

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujące się na terenie  miasta i gminy Drezdenko  

Miasto Drezdenko 

1. Drezdenko - układ urbanistyczno-krajobrazowy, nr rej. 2182 z 31.01.1975. 

2. Drezdenko - kościół paraf, p.w. Przemienienia Pańskiego, Pl. Kościelny, nr rej. 430 z 27.12.1994., 1902 r. 

3. Drezdenko - bud. gospodarczy z gołębnikiem, ul. Słoneczna 1, nr rej. 408 z 02.09.1992., pocz. XX w. 

4. Drezdenko - kamienica, Pl. Wileński 2, nr rej. 438 z 18.09.1996., 4 ćw. XVIII w. 

5. Drezdenko - kamienica, Pl. Wileński 3, nr rej. 437 z 18.09.1996., 4 ćw. XVIII w. 

6. Drezdenko - kamieniczka, Pl. Wolności 12, nr rej. 189 z 30.11.1976., XVIII w. 

7. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Krakowska 15, nr rej. 352 z 11.04.1991. 

8. Drezdenko - dom, ul. Krakowska 17, nr rej. 1136 z 15.04.1964., XIX w. 

9. Drezdenko - spichlerz, Pl. Wolności 11, nr rej. 24 z 22.10.1976., XIX w. 

10. Drezdenko - bud. Liceum Medycznego, ul. Kościuszki 31, nr rej. 365 z 02.09.1991.XDC w. 

11. Drezdenko-dom mieszkalny, ul. Poniatowskiego 25, nr rej. 409 z 02.09.1992. XIX w. 

12. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Kościuszki 16, nr rej. 337 z 08.04.1988., pot. XIX w. 

13. Drezdenko- kordegarda (wartownia przy bramie wjazdowej do pałacu), nr rej. 53 z 28.10.1976., XVIII w.  

14. Drezdenko - kamienica z oficynami, ul. Krakowska 12a, nr rej. 421 z 18.11.1994., k. XIX w. 

15. Drezdenko - fragment murów miejskich, Pl. Wolności 12, nr rej. 55 z 28.10.1976. 

16. Drezdenko - zespól zabudowy, ul. Wiejska, nr rej. 1146 z 15.04.1964., XVIII w. 

17. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Kościuszki 19, nr rej. 1127 z 15.04.1964., XIX w. 

18. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Krakowska 11, nr rej. 1129 z 15.04.1964., XDC w. 

19. Drezdenko - kamienica, ul. Lwowska 6, nr rej. 450 z 18.11.1998., 1760 r. 

20. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Wiejska 6, nr rej. 1131 z 15.04.1964., XIX w. 

21. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Wiejska 27, nr rej. 1132 z 15.04.1964., XIX w. 

22. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Łąkowa 11, nr rej. 1134 z 15.04.1964., XIX w. 

23. Drezdenko - bud. mieszkalny, ul. Łąkowa 6, nr rej. 1133 z 15.04.1964., XIX w. 

24. Drezdenko - zespół zabudowy, ul. Łąkowa, nr rej. 1147 z 15.04.1964., XVIII w. 

25. Drezdenko - kamienica, ul. Żeromskiego 11, nr rej. 442 z 01.08.1997.,4 ćw. XVIII w. 
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26. Drezdenko- dom, ul. Żeromskiego 4, nr rej. 1134/64 

27. Drezdenko - pałac (ob. szkoła podst. nr 2), nr rej. 156 z 16.03.1961., XVIII w. 

Gmina Drezdenko 

1. Goszczanowiec - młyn, nr rej. 1104 z 15.04.1964., XVIII w. 

2.  Goszczanówek - chałupa nr 16, nr rej. 1105 z 15.04.1964., k. XVIII w. 

3.  Karwin - kościół szachulcowy p.w. Św. Ducha, nr rej. 54 z 28.10.1975., XVIII w. 

4.  Lubiatów - kościół p.w. św. Jozefa, nr rej. 193 z 30.11.1976., 2 poł. XVIII w. 

5.  Przeborowo - kościół p.w. MB Częstochowskiej , nr rej. 196 z 01.12.1976., 1715 r. 

6. Trzebicz - chałupa-młyn, nr rej. 1128 z 15.04.1964., l poł. XVIII w. 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

- fragmenty murów miejskich w Drezdenku- nr rej 55/76 

- kościół paraf p. w, Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, nr rej.430/94 

- budynek gospodarczy, ul Słoneczna l w Drezdenku, nr rej.408/92 

- kamienica, Pl. Wileński 2 w Drezdenku, nr rej.438/96 

- kamienica, Pl. Wileński 3 w Drezdenku, nr 437/96 

- kamienica, Pl. Wolności 21 w Drezdenku, nr rej. 189/76 

- budynek mieszkalny, ul. Krakowska 15 w Drezdenku, nr rej.3 52/91 

- dom, ul. Krakowska 17 w Drezdenku, nr rej. 1136/64 

- spichlerz-, Pl. Wolności 11 w Drezdenku, nr rej,24/76 

- budynek Liceum Medycznego, ul. Kościuszki 31 w Drezdenku, nr rej.365/91 

- dom, ul. Poniatowskiego 2 w Drezdenku, nr rej.409/92 

- dom, ul-Kościuszki 16 w Drezdenku 16, nr rej.337/88 

- kordegarda w Drezdenku, nr rej. 53/76 

- kamienica z oficynami, ul. Krakowska 12 a w Drezdenku, nr rej. 421/94 

- układ urbanistyczno-krąjobrazowy Drezdenka, nr rej. 2183/75 

- zespół zabudowy ul. Wiejska w Drezdenku, nr rej, 1146/64 

- dom, ul. Kościuszki 19 w Drezdenku, nr rej. 1127/64 

- dom, ul. Kościuszki l ł w Drezdenko, nr rej. 1129/64 

- kamienica, ul. Lwowska 6 w Drezdenku, nr rej. 450/98 

- budynek, ul. Wiejska 6 w Drezdenku, nr rej. 1131/64 

- budynek, ul. Wiejska 27 w Drezdenku, nr rej. 1132/64 

- budynek, ul. Łąkowa 11 w Drezdenku. nr rej. 1134/64 

- budynek, ul. Łąkowa 6 w Drezdenku, nr rej. 1133/64 

- zespół zabudowy ul. Łąkowej w Drezdenku, nr rej. 1147/64 

- dom, ul. Żeromskiego 4 w Drezdenku, rej. ząb. 1134/64 

- kamienica, ul. Żeromskiego 11, rej. ząb. 442/97 

- młyn w Goszczanowcu, nr rej. 1104/64 

- chałupa nr 16 w Goszczanówku, nr rej. 1105/64 

- kościół w Karwinie, nr rej. 54/76 
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- kościół w Lubiatowie, nr rej. 193/76 

- kościół w Przeborowie, nr rej. 196/76 

- wiatrak w Rąpinie, nr rej. 1121 /64 

- młyn - chałupa w Trzebiczu, nr rej. 1122/64 

Obiekty zabytkowe - budownictwo ludowe gmina Drezdenko 

Lp.  miejscowość, nr       obiekt 

1.  Drawiny 56       stodoła  

2.  Drawiny 56       budynek gospodarczy - 

3.  Goszczanowiec 5      chałupa  

4.  Goszczanowiec 5      bud. stodolno-inwentarsk. 

5.  Goszczanowiec 22      stodoła 

6.  Goszczanowiec 22      budynek gospodarczy 

7.  Goszczanowiec 83      chałupa  

8.  Goszczanowiec 83      stodoła  

9.  Goszczanowiec 94      chałupa UHiGa.  

10.  Goszczanowiec 94     stodoła  

11.  Goszczanowo 64      chałupa  

12.  Gościm 23       chałupa  

15.  Gościm 43       chałupa  

14.  Gościm 45       chałupa  

15.  Gościm 47       chałupa  

16.  Gościm 51       chałupa  

17.  Gościm 61       chałupa  

18.  Gościm 61       chlew  

19.  Gościm 62       chałupa  

20.  Gościm 64       chałupa 

21.  Gościm 64       budynek inwent.-skład. 

22.  Kijów 3        chałupa  

23.  Klesno 21       stodoła  

24.  Klesno 21       budynek inwentarski  

25.  Klesno 26       chałupa  

26.  Kosin 30       chałupa  

27.  Kosin 30       chlew  

28.  Kosin 32       chałupa  

29.  Lipno 5        chałupa  

30.  Lipno 12       chałupa  

31.  Lipno 48       stodoła  

32.  Lubiatów 10       stodoła  

33.  Lubiatów 11       chałupa  
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34.  Lubiatów 14       chałupa  

35.  Lubiatów 14       drewutnia  

36. Lubiatów 15      stodoła  

37.  Lubiatów 21       stodoła  

38. Modropole 6       chałupa  

39.  Modropole 10       chałupa  

40.  Modropole 10       budynek gospodarczy 

41.  Modropole 19       chałupa  

42.  Modropole 10      stodoła 

43.  Osów 45       chałupa 

44.  Osów 45       stodoła 

45.  Stare Bielice 30      stodoła  

46.  Stare Bielice 40       chlew  

47. Trzebicki Młyn 1      chałupa  

48.  Trzebicki Młyn 5      chałupa  

49.  Zagórze 8       chałupa 

Zabytki techniki 

1. Gościm-wodociągowa wieża ciśnień, 1935. 

2. Drezdenko-bud. stacji filtrów, ul. Niepodległości 14, 1906/7 

3. Drezdenko-bud. stacji pomp, ul. Niepodległości 14, 1906/7 

4. Drezdenko-wodociągowa wieża ciśnień, ul. Niepodległości 14,1906/7 

5. Drezdenko-miejskie zakłady wodociągowe, ul. Niepodległości 14, 1906/7 

7. Drezdenko-most drogowy nad rz. Noteć, 1910/1962 

Zabytki ruchome Drezdenko- kościół paraf, p.w. Przemienienia Pańskiego: 

1. witraż, neogotyk, 1902 

2. dzwon "Glaube" /Wiara/, wieża kościelna, 1920 

3. dzwon "Honhimg"/Nadzieja/, wiążą kościelna, 1920 

4. dzwon "Uebe" /Miłość/, wieża kościelna, 1920 

5. monstrancja, plebania , pocz. XX w. 

6. kielich, neogotyk, kon. XIX w. 

7. kielich, neoromański, pocz. XX w., plebania, 

8. płyta nagrobna pastora, barok, 2 poł. XVIII w., przed kościołem 

9. Żyrandol-1902 

10. drzwi, 1902 

11. krzesło, koń. XIX w., plebania i kościół 

12. lichtarz-neogotyk, 1902, prezbiterium 

13. Żyrandol-1902 

14. lampa, secesja, 1902 

15. żyrandol, 1902 
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16. kinkiet-secesja, 1902 

17. kinkiet, secesja, 1902 

18. kinkiet-secesja, 1902 

19. Żyrandol-1902 

20. kinkiet, secesja, 1902 

21. lampka wieczna- neogotyk, pocz. XX w. 

22. witraż z prorokiem Izajaszem, neogotyk, 1902 

Zespoły folwarczne 

1. Drezdenko - zespół młyna i tartaku, 4 ćw. XIX w., l ćw. XX w., ul. Sienkiewicza 3 

2. Karwin 31-młyn wodny, pocz. XX w. 

3. Karwin 3-młyn wodny, pocz. XX w. 

4. Sieniawa-rządcówka w zespole folwarcznym, 4 ćw. XIX w. 

5. Trzebież Młyn-młyn wodny, pocz. XX w. 

Zabytkowe i historyczne cmentarze 

1. Drawiny-poewangelicki, w lesie, poł. XIX w. 

2. Drezdenko-przykościelny katolicki, Pl. Kościelny 2, 1898. 

3. Drezdenko-katolicki, ul. Kopernika, poł. XIX w. 

4.Drezdenko- żydowski, ul. Ogrodowa, p. XIX w. 

5. Goszczanowiec-przykościelny, w centrum wsi, poł. XIX w. 

6. Goszczanowiec-katolicki, w centrum wsi, XIX w. 

7. Goszczanówek-przykościelny poewangelicki, wśród pól, XIX w. 

8. Goszczanówek-przykościelny, w centrum wsi, poł. XIX w. 

9. Górzyska- poewangelicki, 2 poł. XIX w. 

10.Karwin-przykościelny poewangelicki, we wsi, koń. XVIII w. 

11. Karwin-rodowy, w parku, 1875. 

12.Lubiatow-poewangelicki, w lesie, XIX w. . 

13. Lubiewo-poewangelicki w centrum wsi. poł. XIX w. 

14. Lubiewo-poewangelicki; 2 poł. XIX w. 

15.Marzenin-poewangelicki, w lesie przy drodze, poł. XIX W. 

16. Modropole-poewangelicki, w lesie, poł. XIX w. 

17. Niegosław-poewangelicki, we wsi, poł. XIX w. 

18. Przeborowo-poewangelicki, poł. XIX w. 

19. Rąpin-poewangelicki, w centrum wsi, poł. XIX w. 

20. Stare Bielice-poewangelicki, przy szosie Krzyż-Drezdenko. poł. XIX w. 

Zabytkowe parki 

1. Drezdenko-ul. Chełm Drezdenecki, park dworski, 2 poł. XIX w. 

2. Karwin-park dworski, p. XIX w. 

3. Radowo-park dworski, p. XIX w. 
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Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko 

Lp. Miejscowość Nazwa Ulica Nr 

1 Bagniewo cmentarz ewangelicki   

2 Czartowo cmentarz ewangelicki   

3 Drawiny budynek mieszkalny  72 

4 Drawiny cmentarz ewangelicki   

5 Drawiny cmentarz ewangelicki   

6 Drawiny cmentarz ewangelicki   

7 Drawiny budynek dworca kolejowego  13 

8 Drawiny szalet dworca kolejowego  12 

9 Drawiny budynek drużnika  12 

10 Drawiny ruiny schronu bojowego   

11 Drawiny stodoła  56 

12 Drawiny budynek gospodarczy  56 

13 Grotów kościół filialny   

14 Grotów dzwonnica kościelna   

15 Grotów budynek szkoły  38 

16 Gościm budynek mieszkalny  49 

17 Gościm budynek mieszkalny  51 

18 Gościm budynek mieszkalny  55 

19 Gościm budynek mieszkalny  58 

20 Gościm budynek mieszkalno-usługowy  114 

21 Gościm budynek szkoły  141 

22 Gościm budynek mieszkalny  144 

23 Gościm kościół filialny   

24 Gościm zespół dworca kolejowego  102, 103, 104 

25 Gościm cmentarz ewangelicki   

26 Gościm cmentarz ewangelicki   

27 Gościm cmentarz ewangelicki   

28 Gościm cmentarz ewangelicki   
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29 Goszczanowiec kościół filialny   

30 Goszczanowiec trafostacja   

31 Goszczanowiec cmentarz parafialny   

32 Goszczanowiec cmentarz ewangelicki   

33 Goszczanowiec budynek mieszkalny  5 

34 Goszczanowiec budynek stodolno-inwentarski  5 

35 Goszczanowiec stodoła  22 

36 Goszczanowiec wozownia  22 

37 Goszczanowiec budynek mieszklany  32 

38 Goszczanowiec stodoła  83 

39 Goszczanowiec budynek mieszkalny  94 

40 Goszczanowiec stodoła  94 

41 Goszczanowo kościół filialny   

42 Goszczanowo budynek szkoły  11 

43 Goszczanowo budynek mieszkalny  2 

44 Goszczanowo budynek gospodarczy  3 

45 Goszczanowo budynek mieszkalny  22 

46 Goszczanowo budynek mieszkalny  25 

47 Goszczanowo budynek mieszkalny  27 

48 Goszczanowo budynek mieszkalny  28 

49 Goszczanowo budynek mieszkalny  36 

50 Goszczanowo budynek dworca kolejowego  47 

51 Goszczanowo cmentarz ewangelicki   

52 Goszczanowo budynek mieszkalny  64 

53 Goszczanówko kościół fililany  18 

54 Goszczanówko cmentarz przykościelny ewangelicki  18 

55 Goszczanówko dawny budynek szkoły  19 

56 Goszczanówko cmentarz ewangelicki   

57 Karwin kościół filialny   
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58 Karwin mauzoleum grobowe   

59 Karwin mauzoleum grobowe   

60 Karwin budynek mieszkalny  16 

61 Karwin budynek mieszkalny  22 

62 Karwin budynek mieszkalny  27 

63 Karwin dawny budynek szkoły  25 

64 Karwin cmentarz rodowy   

65 Karwin cmentarz ewangelicki   

66 Karwin cmentarz ewangelicki   

67 Klesno cmentarz ewangelicki   

68 Klesno cmentarz ewangelicki   

69 Klesno cmentarz ewangelicki   

70 Klesno budynek administracyjny  3 

71 Klesno stodoła z częścią inwentarską  21 

72 Klesno budynek inwentarski  21 

73 Klesno budynek mieszkalny  26 

74 Kosin budynek mieszkalny  30 

75 Kosin cmentarz ewangelicki   

76 Kosin cmentarz ewangelicki   

77 Kosin trafostacja   

78 Kosin most kolejowy wraz z jazami   

79 Lubiatów kościół filialny   

80 Lubiatów dzwonnica kościelna   

81 Lubiatów budynek mieszkalno-usługowy  12 

82 Lubiatów budynek mieszkalny  16 

83 Lubiatów dawna szkoła  20 

84 Lubiatów budynek mieszkalny  25 

85 Lubiatów cmentarz ewangelicki   

86 Lubiewo kościół filialny   
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87 Lubiewo budynek mieszkalny  3 

88 Lubiewo budynek dawnej szkoły  21 

89 Lubiewo cmentarz ewangelicki   

90 Marzenin cmentarz ewangelicki   

91 Modropole stodoła  19 

92 Modropole cmentarz ewangelicki   

93 Niedźwiady cmentarz ewangelicki   

94 Niegosław trafostacja   

95 Niegosław cmentarz ewangelicki   

96 Osów budynek mieszkalny  14 

97 Osów budynek mieszkalny  22 

98 Osów budynek dawnej szkoły  25 

99 Osów budynek gospodarczy  25 

100 Osów budynek mieszkalny  35 

101 Osów budynek mieszkalny  45 

102 Osów budynek mieszkalny  49 

103 Osów budynek mieszkalny  51 

104 Osów budynek mieszkalny  56 

105 Osów cmentarz ewangelicki   

106 Przeborowo układ ruralistyczny   

107 Przeborowo kościół   

108 Przeborowo dzwonnica kościelna   

109 Przeborowo cmentarz przykościelny ewangelicki   

110 Przeborowo remiza strażacka   

111 Przeborowo budynek inwentarski  6 

112 Przeborowo budynek inwentarski  7 

113 Przeborowo dawny budynek szkoły  21 

114 Przeborowo stodoła  22 

115 Przeborowo dawny budynek plebanii  33 
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116 Przeborowo ruina schronu bojowego   

117 Przeborowo cmentarz ewangelicki   

118 Rąpin kościół parafialny   

119 Rapin budynek szkoły  54 

120 Rapin leśnictwo  92 

121 Rapin cmentarz ewangelicki   

122 Stare Bielice budynek mieszkalny  3 

123 Stare Bielice stodoła  68 

124 Stare Bielice budynek szkoły  11 

125 Stare Bielice trafostacja   

126 Stare Bielice zespół dworca kolejowego  1_2 

127 Stare Bielice cmentarz przykościelny ewangelicki   

128 Stare Bielice cmentarz ewangelicki   

129 Stare Bielice most kratownicowy wraz z zespołem jazów   

130 Straszewo cmentarz ewangelicki   

131 Trzebicki Młyn dawny młyn  4 

132 Trzebicz kościół parafialny   

133 Trzebicz cmentarz komunalny   

134 Trzebicz kaplica cmentarna   

135 Trzebicz budynek szkoły Szkolna 1 

136 Trzebicz willa fabrykancka Żymierskiego 27 

137 Trzebicz dawna stacja kolejowa Kolejowa 15 

138 Trzebicz cmentarz ewangelicki   

139 Trzebicz Nowy cmentarz ewangelicki   

140 Zagórze Lubiewskie cmentarz ewangelicki   

141 Zielątkowo cmentarz ewangelicki   

 

 

 

Miasto Drezdenko 

 

Lp. Nazwa Ulica  Nr 
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1 Zespół urbanistyczno-krajobrazowy     

2 Budynek mieszkalny Boczna 1 

3 Budynek mieszkalny Boczna 2 

4 Budynek mieszkalny Chrobrego 1 

5 Budynek mieszkalny Chrobrego 2 

6 Budynek mieszkalny Chrobrego 3 

7 Budynek mieszkalny Chrobrego 4-4A 

8 Budynek mieszkalny Chrobrego 7 

9 Budynek mieszkalny Chrobrego 8 

10 Budynek administracyjny Chrobrego 11 

11 Budynek mieszkalny Chrobrego 12 

12 Budynek mieszkalny Chrobrego 13 

13 Budynek mieszkalny Chrobrego 14 

14 Budynek mieszkalny Chrobrego 15 

15 Budynek mieszkalny Chrobrego 16 

16 Dawny zespół dworca kolejowego Kolejowa 1 

17 Budynek mieszkalny Kolejowa 2 

18 Budynek mieszkalny Kościelna 2 

19 Budynek mieszkalny Kościelna 4 

20 Budynek mieszkalny Kościelna 7 

21 Budynek mieszkalny Kościuszki  1 

22 Budynek poczty Kościuszki  4 

23 Budynek mieszkalny Kościuszki  6 

24 Budynek mieszkalny Kościuszki  7 

25 Budynek mieszkalny Kościuszki  8 

26 Budynek mieszkalny Kościuszki  10 

27 Budynek mieszkalny Kościuszki  11 

28 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  12 

29 Budynek usługowy Kościuszki  13 
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30 Budynek mieszkalny Kościuszki  16 

31 Budynek mieszkalny Kościuszki  24 

32 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  26 

33 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  29 

34 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  30 

35 Budynek administracyjny Kościuszki  31 

36 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  32 

37 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  34 

38 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  35 

39 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  36 

40 Budynek mieszkalno-usługowy Kościuszki  38 

41 Budynek usługowy Kościuszki  40 

42 Budynek mieszkalny Krakowska  2 

43 Budynek mieszkalny Krakowska  3 

44 Budynek mieszkalny Krakowska  4 

45 Budynek mieszkalny Krakowska  5 

46 Budynek mieszkalny Krakowska  6 

47 Budynek mieszkalny Krakowska  7 

48 Budynek mieszkalny Krakowska  10 

49 Budynek mieszkalny Krakowska  11 

50 Budynek mieszkalny Krakowska  12 

51 Budynek mieszkalno-usługowy z oficynami Krakowska  12A 

52 Budynek mieszkalno-usługowy Krakowska  14 

53 Budynek mieszkalno-usługowy Krakowska  15 

54 Budynek mieszkalno-usługowy Krakowska  16 

55 Budynek mieszkalny Krakowska  17 

56 Budynek mieszkalny Krakowska  18 

57 Budynek mieszkalny Krakowska  22 

58 Budynek mieszkalny Krakowska  23 
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59 Budynek mieszkalny Krakowska  24 

60 Budynek mieszkalny Krakowska  24A 

61 Budynek mieszkalny Krakowska  31 

62 Budynek mieszkalny Krakowska  31A 

63 Budynek mieszkalny Krakowska  34 

64 Budynek mieszkalny Krakowska  37 

65 Budynek mieszkalny Krakowska  39 

66 Budynek mieszkalny Lwowska 2 

67 Budynek mieszkalny Lwowska 3 

68 Budynek mieszkalny Lwowska 4 

69 Budynek mieszkalny Lwowska 5 

70 Budynek mieszkalno-usługowy Lwowska 6 

71 Budynek mieszkalny Lwowska 7 

72 Budynek mieszkalny Lwowska 8 

73 Budynek mieszkalny Lwowska 9 

74 Budynek mieszkalny Lwowska 10 

75 Budynek mieszkalny Łąkowa  2 

76 Budynek mieszkalny Łąkowa  3 

77 Budynek mieszkalny Łąkowa  4 

78 Budynek mieszkalny Łąkowa  4A 

79 Budynek mieszkalny Łąkowa  5 

80 Budynek mieszkalny Łąkowa  6 

81 Budynek mieszkalny Łąkowa  8 

82 Budynek mieszkalny Łąkowa  9 

83 Budynek mieszkalny Łąkowa  10 

84 Budynek mieszkalny Łąkowa 11 

85 Budynek mieszkalny Łąkowa 12 

86 Budynek mieszkalny Łąkowa 12A 

87 Budynek mieszkalny Łąkowa 13 
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88 Budynek mieszkalny Łąkowa 14 

89 Budynek mieszkalny Łąkowa 15 

90 Budynek mieszkalny Łąkowa 18 

91 Budynek mieszkalny Łąkowa 20 

92 Budynek mieszkalny Łąkowa 49 

93 Budynek mieszkalny Łąkowa 50A 

94 Budynek mieszkalny Łąkowa 51 

95 Budynek mieszkalny Łąkowa 52 

96 Budynek mieszkalny Łąkowa 53 

97 Budynek mieszkalny Łąkowa  54 

98 Budynek mieszkalny Łąkowa  55 

99 Budynek mieszkalny Łąkowa 56 

100 Budynek mieszkalny Łąkowa 57 

101 Budynek mieszkalny Łąkowa 58 

102 Budynek mieszkalny Łąkowa 59 

103 Budynek mieszkalny Łąkowa 60 

104 Budynek mieszklany Łąkowa 61 

105 Budynek mieszkalny Łąkowa 62 

106 Budynek mieszkalno-usługowy Marszałkowska 1 

107 Budynek mieszkalny Marszałkowska 3 

108 Budynek mieszkalny Marszałkowska 4 

109 Budynek mieszkalny Marszałkowska 5 

110 Budynek mieszkalny Marszałkowska 6 

111 Budynek mieszkalny Marszalkowska 7 

112 Budynek mieszkalny Marszałkowska 8 

113 Budynek mieszkalny Marszałkowska 11 

114 Budynek mieszkalny Marszałkowska 12 

115 Budynek mieszkalny Marszałkowska 13 

116 Budynek mieszkalny Marszałkowska 15 
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117 Budynek mieszkalny Marszałkowska 17 

118 Budynek użyteczności publicznej Marszałkowska 18 

119 Budynek mieszkalny Marszałkowska 22 

120 Budynek mieszkalny Marszałkowska 25 

121 Budynek mieszkalny Marszałkowska 26 

122 Budynek mieszkalny Marszałkowska 27 

123 Budynek mieszkalny Marszałkowska 31 

124 Budynek mieszkalny Młyńska 1 

125 Budynek mieszkalny Nowogrodzka 2 

126 Budynek użyteczności publicznej Nowogrodzka 3 

127 Budynek użyteczności publicznej Nowogrodzka 4 

128 Budynek mieszkalno-usługowy Nowogrodzka 5 

129 Budynek mieszkalno-usługowy Nowogrodzka 6 

130 Budynek mieszkalny Nowogrodzka 7 

131 Budynek mieszkalny Nowogorodzka  9 

132 Budynek mieszkalny Nowogrodzka 12 

133 Budynek mieszkalno-usługowy Nowogrodzka  13 

134 Budynek mieszkalno-usługowy Nowogrodzka 21 

135 Zespół fabryczny Niepodległości 4 

136 Budynek administracyjny Niepodległości 10 

137 Budynek mieszkalny Niepodległości  12 

138 Budynek mieszkalny Niepodległości 14 

139 Budynek mieszkalny Niepodległości 16 

140 Budynek mieszkalny Niepodległości 19 

141 Budynek mieszkalny Niepodległości 20 

142 Budynek mieszkalny Niepodległości 21 

143 Budynek mieszkalny Niepodległości 22 

144 Budynek mieszkalny Niepodległości  25 

145 Budynek mieszkalny Niepodległości  26 
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146 Budynek mieszkalny Niepodległości  27 

147 Budynek usługowy Niepodległości 28 

148 Budynek mieszkalny Niepodległości 30 

149 Budynek mieszkalny Niepodległości 31 

150 Budynek mieszkalny Niepodległości 33 

151 Budynek mieszkalny Niepodległości  34 

152 Budynek gospodarczy Niepodległości 34 

153 Budynek mieszkalny Niepodległości  39 

154 Kościół parafialny Niepodległości  41 

155 Budynek mieszkalno-usługowy Niepodległości 43 

156 Budynek mieszkalny Niepodległości 47 

157 Budynek mieszkalny Niepodległości 50 

158 Budynek administracyjny Ogrodowa 1 

159 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 2 

160 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 8 

161 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 10 

162 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 11 

163 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 11A 

164 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 12 

165 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 14 

166 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 15 

167 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 16 

168 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 17 

169 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 18 

170 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 35 

171 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 36 

172 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 38 

173 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 50 

174 Budynek mieszkalno-usługowy Pierwszej Brygady 50/A 
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175 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 52 

176 Budynek mieszkalny Pierwszej Brygady 54-55 

177 Budynek mieszkalny Piłsudskiego 1 

178 Szpital Piłsudskiego  7 8 

179 Budynek mieszkalny Piotra Skargi 5 

180 Budynek mieszkalny Piotra Skargi 6 

181 Budynek mieszkalny Piotra Skargi 7 

182 Budynek mieszkalny Piotra Skargi 13 

183 Budynek mieszkalny Piotra Skargi 14 

184 Budynek mieszkalny Plac Kościelny 1 

185 Kościół parafialny Plac Kościelny 2 

186 Budynek mieszkalny Plac Kościelny 3 

187 Budynek mieszkalny Plac Wileński 5 

188 Budynek mieszkalno-usługowy Plac Wileński 6 

189 Budynek mieszkalno-usługowy Plac Wileński 7 

190 Budynek mieszkalny Plac Wolności 1 

191 Budynek mieszkalny Plac Wolności  3 

192 Budynek mieszkalny Plac Wolności 4 

193 Budynek mieszkalny Plac Wolności 5 

194 Budynek mieszkalny Plac Wolności 6 

195 Budynek mieszkalny Plac Wolności 7 

196 Szkoła, dawny pałac  Plac Wolności 8 

197 Kordegarda  Plac Wolności 8 

198 Zespół zabudowy oficyn pałacowych Plac Wolności 8 

199 Muzeum, dawny spichlerz Plac Wolności 11 

200 Budynek mieszkalny, d. dom komendanta Plac Wolności 12 

201 Fragment murów miejskich z piwnicą Plac Wolności 12 

202 Budynek mieszkalny Plac Wolności 13 

203 Budynek mieszkalny Plac Wolności 14 
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204 Budynek mieszkalny Plac Wolności 15 

205 Budynek mieszkalny Podgórna 1 

206 Budynek mieszkalny Podgórna 2 

207 Budynek mieszkalny Podgórna 3 

208 Trafostacja Podgórna   

209 Budynek mieszkalny Pomorska 2_3 

210 Budynek mieszkalny Pomorska 4 

211 Budynek mieszkalny Pomorska 5 

212 Budynek mieszkalny Pomorska 6 

213 Budynek mieszkalny Pomorska 7 

214 Budynek mieszkalny Pomorska 8 

215 Budynek mieszkalny Pomorska 9 

216 Budynek mieszkalny Pomorska 10_11 

217 Budynek mieszkalny Pomorska 12 

218 Budynek mieszkalny Pomorska 13 

219 Budynek mieszkalny Pomorska 24 

220 Budynek mieszkalny Pomorska 25 

221 Budynek mieszkalny Pomorska 26 

222 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 3 

223 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 5 

224 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 7 

225 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 8 

226 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 9 

227 Budynek przemysłowy Poniatowskiego  11 

228 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 12 

229 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 13 

230 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 14 

231 Budynek mieszkalny Poniatowskiego  15 

232 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 16 
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233 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 17-17A 

234 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 20 

235 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 21 

236 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 22 

237 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 24 

238 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 25 

239 Budynek mieszkalno-usługowy Poniatowskiego 26 

240 Budynek usługowy Poniatowskiego 26A 

241 Budynek mieszkalny Poniatowskiego 27 

242 Budynek mieszkalno-usługowy Poniatowskiego  28 

243 Budynek mieszkalno-usługowy Poniatowskiego  29 

244 Budynek mieszkalny Reymonta 1 

245 Budynek mieszkalny Reymonta 2 

246 Budynek mieszkalny Reymonta 3_4 

247 Budynek mieszkalny Pułaskiego 3 

248 Budynek mieszkalny Pułaskiego 4 

249 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 4 

250 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 5 

251 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 6_7 

252 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 8 

253 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 9A 

254 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 11 

255 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 12 

256 Budynek mieszkalny Sienkiewicza 13 

257 Budynek gospodarczy z gołębnikiem Słoneczna 1 

258 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 2 

259 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 4 

260 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 5 

261 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 6 
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262 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 7 

263 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 8 

264 Budynek mieszkalno-usługowy Stary Rynek 9 

265 Budynek usługowy Stary Rynek 13 

266 Budynek mieszkalny Strażacka 1_2 

267 Budynek mieszkalny Szkolna 1_3 

268 Budynek usługowy Szkolna 2 

269 Budynek mieszkalno-usługowy Szkolna 4 

270 Budynek mieszkalny Szkolna 5 

271 Budynek mieszkalny Szkolna 7 

272 Szkoła  Szkolna 11 

273 Budynek mieszkalny Szkolna 16 

274 Budynek mieszkalny Szkolna 18-20 

275 Budynek mieszkalny Szkolna 19 

276 Budynek mieszkalny Szkolna 21 

277 Budynek mieszkalny Szkolna 22 

278 Budynek mieszkalny Szkolna 24-26 

279 Budynek mieszkalny Szkolna 16 

280 Budynek mieszkalno-usługowy Warszawska 2 

281 Budynek mieszkalno-usługowy Warszawska 3 

282 Budynek administracyjny Warszawska 4 

283 Budynek usługowy Warszawska  5 

284 Budynek mieszkalny Wiejska  1 

285 Budynek mieszkalny Wiejska  2 

286 Budynek mieszkalny Wiejska  3 

287 Budynek mieszkalny Wiejska  4 

288 Budynek mieszkalny Wiejska  5 

289 Budynek mieszkalny Wiejska  6 

290 Budynek mieszkalny Wiejska  7 
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291 Budynek mieszkalny Wiejska  8 

292 Budynek mieszkalny Wiejska  9 

293 Budynek mieszkalny Wiejska  10 

294 Budynek mieszkalny Wiejska  11 

295 Budynek mieszkalny Wiejska  12 

296 Budynek mieszkalny Wiejska  13 

297 Budynek mieszkalny Wiejska  14 

298 Budynek mieszkalny Wiejska  15 

299 Budynek mieszkalny Wiejska  16 

300 Budynek mieszkalny Wiejska  17 

301 Budynek mieszkalny Wiejska  18 

302 Budynek mieszkalny Wiejska  21 

303 Budynek mieszkalny Wiejska  22 

304 Budynek mieszkalny Wiejska  25 

305 Budynek mieszkalny Zielona 1 

306 Budynek mieszkalny Żeromskiego 1 

307 Budynek mieszkalny Żeromskiego 2 

308 Budynek mieszkalny Żeromskiego 3 

309 Budynek mieszkalny Żeromskiego 4 

310 Budynek mieszkalny Żeromskiego 5 

311 Budynek mieszkalny Żeromskiego 6 

312 Budynek mieszkalny Żeromskiego 7 

313 Budynek mieszkalny Żeromskiego 8 

314 Budynek mieszkalny Żeromskiego 10 

315 Budynek mieszkalny Żeromskiego 11 

316 Budynek mieszkalny Żeromskiego 12 

317 Kościół filialny Żeromskiego 15 

318 Budynek mieszkalny Żeromskiego 16 

319 Budynek mieszkalny Żeromskiego 17 
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320 Budynek mieszkalny Żeromskiego 19 

321 Budynek mieszkalny Żeromskiego 21A 

322 Cmentarz komunalny Kopernika   

323 Mauzoleum rodziny Spude Kopernika   

324 Mauzoleum rodziny Stolz Kopernika   

325 Kaplica pogrzebowa Kopernika   

326 Cmentarz żydowski Kopernika   

327 Cmentarz przykościelny ewangelicki Plac Kościelny   

328 Cmentarz ewangelicki Ogrodowa   

329 Cmentarz ewangelicki Podgórna   

330 Cmentarz ewangelicki Podgórna   

331 Most na Starej Noteci     

 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych. 

Wytyczne z zakresu archeologii do „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko". Teren Gminy Drezdenko mieści się na 22 obszarach AZP o nr: 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 42-16 , 42-17, 42-

18, 42-19, 43-16, 43-17, 43-18, 44-15, 44-16, 44-17, 44-18, 45-15, 45-16, 45-17, 45-18, 46-15, 46-16,46-17. 
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6.9. OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE 

Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, na terenie Gminy 

Drezdenko położone są obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą jedną z form ochrony przyrody w gminie są 

rezerwaty przyrody. Na obszarze Gminy Drezdenko znajduje się aktualnie 6 rezerwatów przyrody, tj.: 

- Rezerwat przyrody Czaplenice: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowany przy jeziorze Solecko, na terenie 

Nadleśnictwa Karwin, Leśnictwo Wilcze Doły, oddz. 165 c,d,f. Celem ochrony rezerwatowej jest półwysep 

z fragmentem lasu sosnowego w wieku 140-170 l z kolonia czapli siwej, z domieszką buka oraz płatami 

brzozy i olszy,  

- Rezerwat przyrody Czaplisko: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na zachodnim brzegu jeziora Łąkie, 

na terenie Nadleśnictwa Karwin, Leśnictwo Kościelec, oddz. 262 c. Celem ochrony rezerwatowej jest 

starodrzew sosnowy rodzimego pochodzenia (160-190 lat) oraz dąb pomnikowy (około 100 lat). 

- Rezerwat przyrody Łabędziniec: jest rezerwatem faunistycznym, zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa 

Karwin, Leśnictwo Wilcze Doły, oddz. 193 a, b, c, d, f. Celem ochrony rezerwatowej jest pięć wysp o pow. 

0,05 do 2,17 ha na jeziorze Solecko, z bogatą fauną, szczególnie ptactwa wodno-błotnego. Ponadto ochroną 

objęto pojedynczo sosny – 150 lat i dęby 300 letnie, 

- Rezerwat przyrody jezioro Łubówko: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa 

Smolarz, Leśnictwo Radowo, Obręb Drezdenko, oddz. 318, 319,320. Celem ochrony rezerwatowej jest 

ochrona oraz zachowanie unikalnego krajobrazu morenowego i buczyny o naturalnym charakterze, 

- Rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska: jest rezerwatem faunistycznym, znajdującym się na terenie 

Nadleśnictwa Karwin. Celem ochrony rezerwatowej są porośnięte lasami pola sandrowe nad jeziorem 

Lubiatowko z urozmaiconą rzeźbą terenu. Występuje tu wiele zbiorowisk rośli rzadkich chronionych, miejsce 

występowania i rozrodu ptaków błotnych i drapieżnych, 

- Rezerwat Goszczanowskie Źródliska: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na terenie  Nadleśnictwa 

Karwin, Obręb Karwin. Przedmiotowy obszar ochrony zajmuje powierzchnię 0,226 km
2
. Celem ochrony 

rezerwatowej jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się 

szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak 

również lasu klonowo – lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy. 

 

Ponadto na terenie Gminy Drezdenko ustanowiono 3 obszary chronionego krajobrazu. Podstawą prawną 

funkcjonowania ww. form przyrody jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku  

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu /Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. 

Na terenie gminy ustanowiono następujące obszary chronionego krajobrazu: 

„1- Puszcza Drawska” obszar o powierzchni 42.173 ha położony w gminach: Dobiegniew 29.086 ha, 

Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce Kraj. 889 ha, Zwierzyn 25 ha, 

„4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha położony w gminach: Deszczno 

1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, Przytoczna 2.007 ha, Santok 7.247 ha, Skwierzyna 

4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 ha, Zwierzyn 7.000ha, 

„6-Pojezierze Puszczy Noteckiej” obszar o powierzchni 12.000 ha położony w gminie Drezdenko. 
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Dodatkowo na terenie gminy występuje 36 pomników przyrody, 21 użytków ekologicznych oraz 1 zespół 

przyrodniczo – krajobrazowy. 

Tereny gminy zostały także włączone w Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000. Na terenie gminy znajdują 

się następujące obszary, tj.: 

„Dolina Dolnej Noteci” (kod obszaru: PLB 080002) - obszar specjalnej ochrony  

ptaków (OSO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 22241,5 ha. Pod względem krajobrazowym jest to szeroka 

dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości 

obszaru występuje średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Na terenie obszaru występuje co 

najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna 

(PCK), kania ruda (PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, 

dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi.  

W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego. Głównymi 

zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki 

pastwiskowej, melioracje, regulacja - prostowanie koryt rzecznych oraz zanieczyszczenie wód. 

„Puszcza Notecka” (kod obszaru: PLB 300015) – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). Utworzony 

obszar zajmuje powierzchnię 178.255,77 ha. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny  

w międzyrzeczu Noteci i Warty, będącym częścią pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej 

przekształconej przez wiatr. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, 

maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące 500-

600 m od siebie. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym 

lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce spowodowanej pojawieniem się szkodników 

owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione  

w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia 

wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior 

utrzymują się torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone. Biorąc pod uwagę niezwykłą wartość przyrodniczą 

przedmiotowego obszaru to na jego terenie występuje co najmniej 

30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie 

lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co 

najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), 

rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś. W stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak 

stawowy, ortolan i żuraw. Co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika występuje tu w okresie zimy. 

Ten ogromny obszar leśny (jeden z największych w centralnej i północnej Polsce) jest ostoją rzadkich i zagrożonych 

gatunków ptaków i ssaków. To jedyna, stała w ostatnich latach, ostoja wilka w zachodniej Polsce. Flora bogata między 

innymi w 9 gatunków storczyków. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są 

zagrożenia spowodowane przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie 

ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników  

i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizację i eksploatacja składowisk odpadów 

niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych. 
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„Lasy Puszczy nad Drawą” (kod obszaru: PLB 320016) - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). 

Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 170.279,00 ha. Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na 

równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe  

z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym 

terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały 

swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. 

Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu 

liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, 

obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. 

Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu 

wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. Na analizowanym obszarze występuje co najmniej 38 

gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,14 gatunków z Polskie Czerwonej Księgi (PCK). Jedna  

z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Ważne zimowisko łabędzia 

krzykliwego (do 150 ptaków). Jedno z najważniejszych w Polsce lęgowisku żurawia. W okresie lęgowym obszar 

zasiedla powyżej 2% populacji krajowej (C6) bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3  

i C6) następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik 

krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna, rybołów (PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich 

zagęszczeniach (C7) występują: bąk (PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Głównymi zagrożeniami dla 

wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z eksploatacją surowców naturalnych, tj. budowa 

kopalni odkrywkowych, powodująca zmianę stosunków wodnych, zagrożenie eksploatacją położonego w pobliżu 

obszaru złoża węgla brunatnego, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo jak również wyrąb niektórych 

starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, ograniczenie zrębów zupełnych, zanieczyszczenie  

i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności i zalesianie obszarów, na których zaniechano użytkowania rolniczego 

oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo. 

„Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru: PLH 320046) - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO). 

Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 74.416,30 ha. Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, 

położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest 

pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, 

położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie 

rzeki meandrują, a doliny obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na 

duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha), 

zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. W lasach 

dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają c harakter zbliżony 

do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku 

Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn  

o zachowanej naturalnej dynamice. Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika  

I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25  

z Załącznika II  Dyrektywy Siedliskowej,  m.in.:  silne populacje: bobra, wydry, żółwia błotnego. Szczególnie bogata 

jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz 
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stosunkowo liczne i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy  

i lipień. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z rozwojem 

turystyki (np. rozwój turystyki, który nie uwzględnia potrzeb ochrony przyrody zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm; 

nadmierna i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach). Poważny problem może stanowić zmiana stosunków 

wodnych, pozyskiwanie piasku i żwiru, zamiary budowy zbiorników wodnych (Mierzęcka Struga), wielkoprzemysłowe 

hodowle trzody chlewnej (Chomętowo) oraz zanieczyszczenia wód. Kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych 

ssaków. Gospodarka leśna wymaga dostosowania do wymogów zachowania i odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych; odtworzenia wymagają zasoby rozkładającego się drewna w lasach. Problemem może być 

spadek poziomu wód gruntowych, zagrażający ekosystemom hydrogenicznym. 

„Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej” (kod obszaru: PLH 080032) - specjalny obszar ochrony siedlisk 

(SOO). Obszar ten składa się z 5 kompleksów leśnych (1 - 230, 87 ha; 2 - 310,11 ha; 3 - 891,95 ha; 4 - 538,64 ha; 5 - 

348,37 ha) położonych na terenie Nadleśnictw Karwin i Międzychód. Granice poszczególnych kompleksów 

poprowadzono wzdłuż istniejących granic wydzieleń leśnych. Bory Puszczy Noteckiej w zachodniej części Międzyrzecza 

Warciańsko-Noteckiego rozwijają się na luźnych piaskach pochodzenia sandrowego z udziałem wydmowego. Teren jest 

płaski lub (miejscami - na lokalnych wyniesieniach wydmowych) sfalowany. Poziom wód gruntowych jest bardzo niski. 

Brak jest cieków wodnych. Jedynie w kompleksie nr 5 oprócz zbiorowisk borowych znajduje się łąka i torfowisko. Na 

zdecydowanej większości swojej powierzchni Obszar stanowi mozaikę boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum  

i suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Cladonio-Pinetum rozwinięty jest w kilku postaciach: typowej 

(suchej) - z bewzględną dominacją w runie chrobotków z podrodzaju Cladina (C. arbuiscula, C. arbuscula ssp. mitis, C. 

rangiferina), nadających charakterystyczny siwy (szarawy) odcień dna lasu oraz żyznej (mszystej) - z całym zestawem  

i dużą ilościowością charakterystycznych taksonów chrobotków Cladonia sp.div., bez wyraźnej dominacji chrobotków  

o siwym lub białawym zabarwieniu, za to z większym udziałem chrobotków o plechach zielonych lub oliwkowych, w tym 

C. gracilis, C. furcata i in. a także z wyraźnym udziałem mchów właściwych. Warstwa zielna jest bardzo słabo rozwinięta. 

Na terenie ostoi występuje jeden gatunek ssaka - wilk szary - z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Ewentualne 

nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej perspektywie spowodować użyźnienie podłoża, co 

wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie 

cech Cladonio- Pinetum. Specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni 

obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne - podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów. Monokultury 

sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników. 

 

 

7. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

 

 

7.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

 W 2011 r. WIOŚ w Zielonej Górze rocznej oceny jakości powietrza, której celem jest uzyskanie informacji  

o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego.  

W rocznej ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym (RMŚ z 3 marca 2008  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i w dyrektywach unijnych (2008/50/WE - CAFE oraz 
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2004/107/WE) określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego 

w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.  

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia uwzględnia się: 

- dwutlenek siarki SO2,  

- dwutlenek azotu NO2,  

-  tlenek węgla CO,  

- benzen C6H6,  

- ozon O3,  

-  pył PM10,  

- ołów Pb w PM10,  

- arsen As w PM10  

- kadm Cd w PM10,  

-  nikiel Ni w PM10,  

-  benzo(a)piren BaP w pyle PM10,  

-  pył PM2,5.  

 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują:  

- dwutlenek siarki SO2,  

-  tlenki azotu NOx,  

- ozon O3.  

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie lubuskim jest tzw. emisja antropogeniczna, 

wynikająca z działalności ludzi. Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne  

i w niewielkim stopniu oddziałują na jakość powietrza atmosferycznego. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję  

z zakładów przemysłowych i energetycznych, tzw. emisję niską - z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne 

paleniska domowe i prywatne zakłady) oraz emisję komunikacyjną. Według danych Urzędu Statystycznego w 2011 r. 

emisja pyłów na obszarze województwa lubuskiego z zakładów zaliczanych do szczególnie uciążliwych wyniosła 1,4 tys. 

Mg, co stanowiło 2,2% ogólnej masy emitowanych zanieczyszczeń pyłowych na terenie Polski. W poniższej tabeli 

przedstawiono emisje z terenu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, na tle województwa.  

 

Zanieczyszczenia 

pyłowe 

Zanieczyszczenia gazowe 

Zanieczyszczenia 

powietrza zatrzymane 

[% wytworzonych] 

ogółem 
W tym  

SO2 NOx CO2 pyłowe gazowe 

województwo 1,4 2080,9 3 2,7 2052,8 98,8 0,8 

Powiat 0,1 19,4 - - 19,1 43,6 9,9 

 

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza 

przeprowadzonych w 2011 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej 

Górze. W Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim nie zlokalizowano punktu pomiarowego, jednak wyniki badań wykonane  
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w Sulęcinie i Wschowie są wynikami reprezentatywnymi dla całej strefy lubuskiej, która obejmuje swoim zasięgiem cały 

obszar województwa, oprócz miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. 

 Pogorszenie stanu atmosfery powodują również spaliny emitowane przez pojazdy mechaniczne. Generalnie jednak 

ze względu na niewielką industrializację i stosunkowo niewielki ruch komunikacyjny stan atmosfery gminy można określić 

jako dobry. 

 

 

7.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 Na obszarze gminy czynnikami wpływającymi na jakość wód powierzchniowych są uwarunkowania naturalne, 

takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, oraz zdolność samooczyszczania i zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem 

tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim: 

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza w miejscowościach korzystających  

z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie 

zbiorników wodnych, 

- 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. 

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 wodno prawnego. 

Stan czystości rzek występujących na terenie Gminy Drezdenko kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze. Ocena wód powierzchniowych w ostatnich latach na terenie Województwa Lubuskiego 

została wykonana wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji 

stanu jednolitych wód powierzchniowych. Na terenie gminy znajdują się punkty pomiarowo – kontrolne, w których 

prowadzi się badania jakości rzeki Noteć, rzeki Starej Noteci oraz rzeki Miały. Ocena jakości wód rzek w punktach 

pomiarowo - kontrolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko przeprowadzona w 2008 roku wykazała,  

iż ogólny stan jakości wód charakteryzował się stanem złym. Na taki wynik wpływ miało sklasyfikowanie oceny 

elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego. Dodatkowo na podstawie wyników b adań rzek prowadzonych  

w latach 2007-2009, oceniony został stopień zagrożenia wód eutrofizacją spowodowaną „zrzutem” ścieków 

komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w 4 

punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach Gminy Drezdenko. O stopniu eutrofizacji wód decydowały elementy 

biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, makrolity – Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz 

elementy fizykochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników 

decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały uznane za eutroficzne. Badania wykazały,  
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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. 

Dodatkowo w 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał oceny jakości wód rzecznych 

przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Wody powinny spełniać wymagania określone dla wód 

śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455). Zgodnie  

z przeprowadzoną analizą wykazano, iż wody rzeki Miały nie spełniają wymagań określonych dla wód będących 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, ze względu na zbyt wysokie stężenia fosforu ogólnego i azotynów 

oraz ze względu na niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. 

Wody w zbiornikach wodnych są narażone na zanieczyszczenia ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. 

Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki 

biogenne. Ostatnie badania jakości wód jeziornych gminy były prowadzone w 2013 roku. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku oraz w latach 2010-2012 dokonano zbiorczego 

zestawienia wykonanych dla tego okresu ocen uwzględniających ich aktualizację w ramach procesu dziedziczenia.  

W efekcie stwierdzono, iż w latach 2010-2013 spośród 56 przebadanych jezior stan ekologiczny bardzo dobry 

stwierdzono w 9 jeziorach, natomiast w 1 jeziorze maksymalny potencjał ekologiczny. Stan dobry stwierdzono w 15 

jeziorach, stan umiarkowany w 15 jeziorach, stan słaby w 7 jeziorach, natomiast stan zły w 9 jeziorach. Wśród 

wskaźników biologicznych najczęściej występujące wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a” oraz 

makrofitów (ESMI), natomiast wśród elementów fizykochemicznych wartości te dotyczyły najczęściej warunków 

tlenowych (nasycenie hypolimnionu tlenem, tlen nad dnem) oraz przezroczystości. 

Zgodnie z badaniami monitoringowymi wód jeziornych, oceniono iż w większości przypadków charakteryzują się 

one II klasą jakości, tj. wody są nieznacznie zanieczyszczone oraz zanieczyszczone. Wyjątkiem są wody jeziora 

Lubowa, którym w 2001 roku przypisano klasę III, tj. wody silnie zanieczyszczone. Klasyfikacja ta była 

spowodowana obciążeniem wód substancjami organicznymi w okresie letnim, które jest wyrażone wskaźnikiem BZT5. 

Przy powierzchni ziemi wartości odpowiadały klasie III. Podobnie, ChZT przyjmowało wartości klasy III. 

Dodatkowo rozwój planktonu spowodował ograniczenie przeźroczystości wód do 1,0 m (III klasa) przy znacznej 

wartości suchej masy sestonu i wysokim stężeniu chlorofilu (III klasa i NON). Podwyższona do III klasy była 

również zawartość azotu amonowego nad dnem. Zgodnie z powyższym wynik punktacji przeprowadzonej zgodnie  

z SOJJ wskazuje na III klasę czystości wód tego zbiornika. Dodatkowo jeziora były przebadane pod względem ich 

podatności na degradację. wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że tylko jezioro Solecko charakteryzuje się II 

klasą jakości pod względem podatności wód na degradację, tj. wody posiadają odporność względną na degradację. 

Natomiast wody jezioro Lubiewo oraz Lubowo są akwenami o niskiej odporności na degradację. 

W latach 2009 -2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził ocenę wód w jeziorach 

zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Ocena została wykonana w oparciu o nowe rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej 

Dyrektywy Wodnej). Zgodnie z danymi WIOŚ w latach 2009-2010, wody jeziorne znajdujące się w granicach Gminy 

Drezdenko nie podlegały badaniom monitoringowym. 

Na terenie gminy Drezdenko, zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach 
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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 przedmiotowej gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Poziemnych Nr 138 o nazwie Pradolina 

Toruń – Eberswalde (Noteć) o powierzchni 2.100 km
2
. Średnia głębokość ujęcia to 30 m, natomiast zasoby dyspozycyjne 

oszacowano na 400 tys. m
3
/d. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem czwartorzędowym pradolin. 

Wody podziemne, ze względu na powszechność występowania oraz wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości 

zanieczyszczeniami przedostającymi się z powierzchni ziemi, konieczna jest ich szczególna ochrona. Ochrona ta 

realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu sieci punktów monitorujących zarówno stan jakościowy jak  

i ilościowy wód podziemnych. Badania jakości wód podziemnych prowadzone są: 

-  w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny, 

-  w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  

w Zielonej Górze. 

Na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowanych jest 5 ujęć wód podziemnych, korzystając z ich zasobów ingeruje 

się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany, tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości 

pokładów wody. Podstawowy wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika  

w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość na zanieczyszczenia. 

Zgodnie z danymi WIOŚ w roku 2009 badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach 

monitoringu operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem 

dobrego stanu. W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa przeprowadzone były  

w ramach monitoringu diagnostycznego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Badaniami jakości wód objęto 

także wody gminy Drezdenko. W latach 2009-2010 punkt pomiarowo – kontrolny znajdował się na terenie miejscowości 

Gościm. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w roku 2009, jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – 

kontrolnym w m. Gościm została opisana klasą IV, co oznacza, że wody podziemne w tym punkcie charakteryzowała 

jakość niezadowalająca. Głównymi czynnikami, które powodują przekroczenie norm były substancje anionowe 

powierzchniowo czynne. Badania wykonane w roku 2010 potwierdziły, że jakość wód podziemnych  

w punkcie pomiarowo – kontrolnym w m. Gościm uległa poprawie, w porównaniu do roku ubiegłego. Na podstawie 

badań wykonanych w 2010 roku określono, iż jakość wód w przedmiotowym punkcie charakteryzuje się klasą III, tj. 

wodami zadowalającej jakości. Wskaźnikiem w granicach stężenia III klasy jakości były zbyt wysokie stężenia Ni. 

 W odniesieniu do sposobu klasyfikacji jakości wód podziemnych w Polsce, Europejskie wymogi dotyczące oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych zostały transponowane do prawodawstwa krajowego poprzez Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych [28]. 

 Gmina Drezdenko położona jest w obrębie GZWPd nr 27. Na podstawie prób JCWPd ustalono ocenę dobrą.  
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7.3. KLIMAT AKUSTYCZNY I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Standardy akustyczne w środowisku dla terenów o różnych funkcjach określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku [25]. Obowiązujące w Polsce kryterium oceny hałasu wprowadzone ww. Rozporządzeniem ustala 

dopuszczalny poziom hałasu LAeq wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, który zależy zarówno od 

charakteru terenu jak i od rodzaju źródła hałasu, a także od pory doby (tab. 7.3.1). 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami 

LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do 

jednej doby. 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

pora dnia - przedział 

czasu odniesienia równy 

16 godzinom 

pora nocy - przedział 

czasu odniesienia równy 

8 godzinom 

pora dnia - przedział 

czasu odniesienia równy 

8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

pora nocy - przedział 

czasu odniesienia równy 

1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

61 56 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 2) 

Tereny mieszkaniowo - usługowe 

65 56 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych; 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

 

Na terenach niewyszczególnionych w tabeli powyżej, dopuszczalny poziom hałasu określa się przyjmując wartości 

dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Podstawą do klasyfikacji terenu są zapisy w planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

W przypadku budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach klasyfikowanych przez plan 

zagospodarowania przestrzennego jako tereny niepodlegające ochronie akustycznej (np. tereny przemysłowe), dopuszczalne 

wartości poziomu hałasu ustala się dla pomieszczeń w tych budynkach, według normy budowlanej PN-87/B-02151/02 

„Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”. 

Strefy izolacyjne (tereny zielone, leśne oraz obszary pół i łąk, tereny komunikacyjne), jako tereny niewymienione 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska, nie podlegają ochronie akustycznej. 

 Ze względu na rolniczy charakter gminy Drezdenko brak jest na jej terenie znaczących źródeł hałasu w postaci 

zakładów przemysłowych. Lokalnie negatywne oddziaływania akustyczne powodują zakłady produkcyjne i gospodarstwa 

rolne.  

 Główne źródła hałasu stanowią natomiast drogi – o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 

odznaczające się zróżnicowanym obciążeniem komunikacyjnym, stanowiące jednocześnie podstawowe źródło emisji spalin 
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i gazów. W ich rejonie występuje lokalne pogorszenie warunków akustycznych.  

 Rozwiązania związane z poprawą jakości sieci dróg przebiegających przez gminę Drezdenko wraz z ich 

rozbudową o niezbędną infrastrukturę w ramach istniejących szlaków komunikacyjnych można uznać za priorytetowe. 

Ochrona przed hałasem drogowym powinna dotyczyć metod i sposobów stosowanych zarówno w strefie emisji 

(generowania) jak i jego imisji (odbioru). Działania w strefie emisji opierają się przede wszystkim na zmniejszaniu efektu 

generowania hałasu przez pojazdy u źródła, czyli w przekroju drogi. Działania w strefie imisji dotyczą stosowania 

odpowiednich środków ochrony odbiorcy i powinny one mieć na celu ograniczenie hałasu do wartości dopuszczalnych na 

granicy działki, do której zarządzający posiada tytuł prawny. Metody i środki związane z pojazdem i kierowcą znajdują się 

poza wpływem inwestycyjnym, warto natomiast zwrócić uwagę na metody i środki związane ze sposobem projektowania 

dróg i ich wykonawstwem, by w konsekwencji zmniejszyć ich presję na otoczenie poprzez: 

 odpowiednie ukształtowanie przekroju poprzecznego drogi – liczba jezdni i pasów ruchu, pochylenie i sposób 

umocnienia skarp (trawa, wykończenie twarde – płyty betonowe) może stanowić bardzo dobry sposób ochrony 

przed hałasem w bezpośrednim sąsiedztwie jego źródła, 

 właściwy rodzaj i stan techniczny nawierzchni. Znane są obecnie zastosowania tzw. „cichych nawierzchni”, 

których właściwości akustyczne otrzymuje się dzięki odpowiedniemu doborowi i wykonaniu warstw 

ścieralnych betonu asfaltowego – redukcja hałasu o około 3 dB do 5 dB.  

 zastosowanie odpowiednich metod i środków związanych z organizacją ruchu. 

 Od wielkości natężenia ruchu zależy wielkość emisji hałasu. W praktyce nie jest możliwe ograniczenie liczby 

pojazdów, jednakże można doprowadzić do jej redukcji poprzez odpowiednią hierarchizację sieci dróg poprzez wyłączenie 

ruchu wybranych grup pojazdów z niektórych arterii oraz ograniczenia czasowe (zwłaszcza w porze nocy). Ograniczenia te 

dotyczą głównie grupy pojazdów ciężkich i motocykli, jako najbardziej hałaśliwych pojazdów w potoku ruchu. Wyłączenia 

z ruchu oraz ograniczenia czasowe ruchu pojazdów hałaśliwych możliwe są dzięki działaniom z zakresu odpowiedniej 

organizacji ruchu podobnie jak w przypadku działań związanych z natężeniem ruchu pojazdów. Płynność ruchu  

z najmniejszą liczbą zatrzymań osiągana poprzez stosowanie odpowiednich sposobów sterowania. Uspokojenie ruchu 

można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych, które muszą zapewnić płynność 

ruchu i małą prędkość pojazdów. Jedną z metod stosowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu są np. fotoradary, 

które jednocześnie powodują lokalne ograniczenia prędkości, co wiąże się z ograniczeniem poziomu hałasu. 

 Metody i środki związane są z ograniczeniem hałasu za pomocą urządzeń zlokalizowanych na drodze fali 

dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą za pomocą: 

 sztucznych ekranów akustycznych stanowiących obecnie najlepszy sposób ochrony przed hałasem. Oprócz efektów 

pozytywnych mogą również powodować efekty negatywne np.: ograniczenia widoczności w pobliżu wjazdów  

i skrzyżowań, zakłócenia w krajobrazie, efekty klaustrofobii itd. Faktyczna skuteczność ekranów akustycznych nigdy 

nie przekracza kilkunastu decybeli i zależy ona od miejsca lokalizacji odbiorcy.  

 wałów ziemnych, których efektywność w zależności od położenia odbiorcy może wynosić nawet 25 dB. Stosowanie 

wałów ziemnych rekomendowane jest na obszarach chronionych, 

 pasów zieleni izolacyjnej – najmniej skuteczny środek z punktu widzenia ochrony przed hałasem – spadek hałasu 

wynosi około 0.5 dB na 1 m szerokości gęstego żywopłotu (nie więcej jednak niż 5 dB). Pasy zieleni izolacyjnej pełnią 

jednocześnie funkcję ochronną przed niektórymi zanieczyszczeniami powietrznymi oraz pyłem pochodzącym z dróg. 
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7.4. STAN POZOSTAŁYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 

Pola elektromagnetyczne 

 Pola elektromagnetyczne (PEM) w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska [17] są to pola elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stanowiące promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące. Źródła tego promieniowania można podzielić na naturalne i sztuczne. Sztuczne źródła to 

wszystkie pracujące urządzenia i instalacje, w których następuje przepływ prądu elektrycznego, w szczególności: sieci 

elektroenergetyczne, indukcyjne urządzenia przemysłowe, nadajniki radiowo-telewizyjne, radiokomunikacyjne i telefonii 

komórkowych, urządzenia sterowania bezprzewodowego (radiowego) i nadzoru oraz urządzenia gospodarstwa domowego, 

aparatura medyczna i przemysłowa. 

 Główne źródła PEM w środowisku na terenach dostępnych dla ludności stanowią sieci i urządzenia 

elektroenergetyczne emitujące pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz oraz urządzenia nadawcze  

i telekomunikacyjne emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. 

 W miejscach, gdzie pracuje duża liczba stacji bazowych telefonii komórkowych poziom pól elektromagnetycznych 

jest zwiększony w godzinach szczytu w dzień, a bardzo mały w nocy; poziom PEM zależy od liczby korzystających  

z telefonów i odległości korzystających od danej stacji bazowej – im dalej, tym emisja większa. Natomiast poziom pól 

elektromagnetycznych emitowanych przez stacje radiowe i telewizyjne, ze względu na ciągłość nadawania, jest podobny 

przez całą dobę. 

 Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [17]. Podstawowym 

założeniem tej obserwacji jest ochrona ludności przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości 

dopuszczalne, określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów [29]. 

 W 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na 

obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców i pozostałych miast oraz 

tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, 

zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). Punkty pomiarowe zlokalizowane były także na terenie Gminy Drezdenko. Pomiary prowadzone były  

w obrębie funkcjonowania dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej. Przedmiotowe stacje znajdują się na terenie 

oczyszczalni ścieków, tj. PTK CENTERTEL (Orange) nr 4416 lub 4194 dz. nr 224/2 oraz PTC Era GSM nr 42100 dz. nr 

224/2. W wyniku prowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Są one znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W roku 2014 

badania poziomów pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Drezdenko, również nie przekraczały dopuszczalnych 

norm. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi 

 Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. [23] na cele nierolnicze i nieleśne można 

przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty  
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o najniższej przydatności produkcyjnej. 

 Pod względem walorów glebowych omawiany teren 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 gleb najmniej urodzajnych 

(V -VI z klasy) 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. 

Obszar gminy Drezdenko pokrywają w głównej mierze gleby bielicowe, wytworzone z różnego rodzaju piasków, glin i iłów. 

Mimo ich dużego zróżnicowania można przyjąć, iż na terenie ciągów moren czołowych przeważają piaski gliniaste, gliny  

i iły, a na płaskich obszarach moreny dennej i pól sandrowych – piaski luźne. Są to gleby mało urodzajne (zwłaszcza 

powstałe z piasków luźnych), w znacznej mierze zajęte przez lasy. Niewielki procent  powierzchni  zajmują  urodzajne  

gleby  typu   brunatnego  wykształcone  przede wszystkim pod lasami. Mady oraz gleby bagienne i zabagnione dominują 

w dolinie Noteci. 

Krajobraz gminy Drezdenko charakteryzują niewielkie wzniesienia, tak zwane pozostałości po wydmach. Na północy 

rozciąga się silnie pofałdowany, poprzecinany głębokimi, krętymi wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar Puszczy 

Drawskiej. 

Gleby  ukształtowane  w  dolinach  rzecznych,  są  głównie  pochodzenia hydrogenicznego i są to gleby najlepsze pod 

względem bonitacyjnym. Nie mogą być one w pełni wykorzystane, zwłaszcza jako grunty rolne, ponieważ położone są na 

terenach zalewowych. Wytworzyły się one głównie w okresie funkcjonowania naturalnego systemu hydrologicznego. 

Systematyczne zalewy dolin osadzały znaczne warstwy materiałów zbudowanych z różnych frakcji mechanicznych, ze 

znacznym udziałem masy organicznej lub też dostarczając masy organicznej z obumarłych roślin na skutek zatopienia. 

Odkładające się namuły  przyczyniły  się  do  wykształcenia  tzw.  mad  rzecznych.  W  sporadycznie występujących 

zagłębieniach terenowych gleby są pochodzenia organogenicznego: torfy i mursze.  

Gmina Drezdenko dysponuje glebami o średniej (klasa IV) i małej (klasy V do VIz) jakości i przydatności pod względem 

rolniczym. Klasa III obejmuje tylko do kilku procent powierzchni użytkowanej rolniczo, natomiast stosunkowo duży, 

sięgający 52%, jest udział gleb najmniej urodzajnych (V÷VI z klasy). Najlepsze gleby, o klasach III i IV występują  

w dolinie Noteci, na terenach morenowych. 

Według badań Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim, gleby Gminy Drezdenko wykazują 

charakter kwaśny i bardzo kwaśny. Biorąc pod uwagę cały powiat strzelecko-drezdenecki gmina Drezdenko charakteryzuje 

się przeciętną skalą kwasowości. 

 

Zieleń 

 Walory przyrodnicze i krajobrazowe omawianego obszaru są generalnie oceniane wysoko. Najcenniejsze 

ekosystemy związane są z roślinnością leśną oraz użytkami zielonymi doliny rzek i cieków. Część tych ekosystemów 

została jednak przekształcona antropogenicznie, a występujące gatunki nie stanowią rodzimej roślinności. W wyniku 
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wieloletniej działalności człowieka związanej z eksploatacją środowiska przyrodniczego nastąpiły przekształcenia 

naturalnych zespołów leśnych.  

Środowisko przyrodnicze Drezdenka i okolic w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, zwłaszcza od końca XVIII 

w. do czasów współczesnych ulegało znacznym przeobrażeniom. Tereny które od wieków miały ustabilizowany układ 

ekologiczny, posiadały naturalną łączność różnorodnych biotopów, na skutek przeprowadzonych na wielką skalę prac 

melioracyjnych zyskały znaczenie rolnicze. 

Powstały trakty komunikacyjne i zagęściła się sieć osadnicza, zachwiana została zachwiana  naturalna łączność między 

trzema wielkimi  kompleksami leśnymi, których pozostałości noszą dziś dumną nazwę Puszcz – Drawskiej, Noteckiej  

i Barlineckiej. Od południa w skład analizowanego terenu wchodzą lasy Puszczy Noteckiej. Jest to zalesiony obszar 

największego w Polsce kompleksu wydm śródlądowych, położony w dorzeczu warciańsko – noteckim. Ponad 90% 

powierzchni Puszczy Noteckiej to siedliska wybitnie borowe z przewagą borów chrobotkowych. Gatunkiem lasotwórczym 

jest tu sosna. Zbiorowiska lasów liściastych są tu rzadko spotykane - wykształcają się lokalnie  

w obniżeniach terenowych, na obrzeżach niektórych jezior itp. Są to zubożałe postacie kwaśnej buczyny niżowej, olsu, 

łęgu jesionowego – olszowego. W dolinie przeważają zbiorowiska łąk kośnych, natomiast w lokalnych obniżeniach, na 

obrzeżach starorzeczy lub na pozostałościach po ich częściowemu osuszeniu rozwinięte są turzycowiska; na mniejszych 

powierzchniach – zbiorowiska szuwarowe. 

Na powierzchniach stojących i wolno płynących wód w starorzeczach, w wypłyconych zakolach i zatokach rzeki oraz  

w niektórych kanałach rozwijają się płaty zespołu lilii wodnych tworzone przez chronione rośliny: grążel żółty  

i grzybienie białe. Lustro wody często opanowują jednogatunkowe agregacje rzęsy drobnej. W rowach i kanałach  

o szybszym nurcie wody, do częstych należą zespoły rdestnic. 

Brzegi Noteci oraz mniejszych cieków wodnych, często porastają często porastają wierzby tworząc zbiorowiska 

wierzbowe i łozowiska jak również zubożały łęg topolowo wierzbowy. Są to głównie: olsza czarna, wierzba szara, topola 

czarna i biała, dąb bezszypułkowy. Krzewy, to przede wszystkim tworzące łozowiska różne gatunki wierzb, m.in.: 

wierzba wiciowa, pięciopręcikow, krucha i wiklina. 

 Do głównych zagrożeń ekosystemów leśnych należą zanieczyszczenia powietrza pogarszające stan zdrowotny 

lasów i osłabiające ich odporność, masowe gradacje szkodliwych owadów, niszczących młode drzewa, choroby grzybowe 

powodowane przez hubę korzeni i opieńkę miodową (głównie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych), pożary, 

którym sprzyja wysoki udział suchych siedlisk z jednowiekowymi drzewostanami sosnowymi oraz szkody wyrządzane  

w uprawach leśnych i młodnikach przez zwierzynę.  

 Lasy na terenie gminy wykazują dobry stan zdrowotny. Powierzchnie leśne charakteryzują się słabo uszkodzonym 

drzewostanem.  Należy dbać również o trwałość skupisk zieleni wysokiej występującej w parkach, na cmentarzach  

i skwerach. Jako skupiska zieleni wysokiej chronić należy zadrzewienia przydrożne, szpalerowe oraz zakrzewienia  

i zadrzewienia śródpolne, gdyż spełniają one ważną rolę ochronną i ekologiczną. Pożądanym kierunkiem jest także 

zalesienie gruntów o słabych glebach, mało przydatnych dla rolnictwa (nieużytki i gleby słabych klas), szczególnie 

położonych w sąsiedztwie lasów. 

 Analiza jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego wskazuje na nieznaczne przekształcenia 

środowiska przyrodniczego gminy. Stopień degradacji poszczególnych komponentów jest nieznaczny. Nie występują tu 

żadne znaczące emisje zanieczyszczeń do wód i powietrza. Dopuszczalne normy stężeń podstawowych wskaźników 

zanieczyszczeń nie są przekroczone. Niewielkie pogorszenie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego wynika 
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z lokalnej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z indywidualnych palenisk domowych, małych zakładów produkcyjno-

usługowych oraz emisji spalin ze środków transportu wzdłuż najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych.  

 

 

8. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Brak realizacji projektowanego dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko nie wpłynie znacząco na zmianę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego gminy.  

Rozwój przestrzenny obszaru wymaga wskazania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, 

produkcyjną czy rekreacyjną w taki sposób, by nie zajmowała ona terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, 

atrakcyjnych krajobrazowo, klimatycznie oraz była lokalizowania na obszarach bezpiecznych od wszelkich zagrożeń 

ekologicznych (hałas, zanieczyszczenia powietrza, drgania, odory, zagrożenie powodziowe).  

Rozwój przestrzenny Drezdenka przyczynia się do stopniowego rozwoju sąsiednich wsi. Oznacza to stałe 

ograniczanie areału rolnego z przekształcaniem gruntów rolnych pod zabudowę. Tereny zainwestowania będą rozwijały się 

wielokierunkowo. Zwiększająca się liczba mieszkańców spowoduje wzrost penetracji środowiska. Pojawią się nowe 

zagrożenia dla poszczególnych jego elementów.  

W zakresie emisji zanieczyszczeń będzie następowała powolna, ale systematyczna poprawa jakości powietrza. 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska [17] wymaga stosowania najlepszych dostępnych technologii (BAT) i, poprzez 

narzędzia ekonomiczne, eliminuje te przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów środowiskowych. Obserwowany trend 

odchodzenia od stosowania paliw stałych przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w postaci tzw. 

emisji niskiej.  

 Należy przypuszczać, iż systematycznej poprawie ulegać będzie stan czystości wód powierzchniowych. Wynikać 

to będzie głównie z konieczności eliminacji zrzutów nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód. Inwestycje w tym 

zakresie zostały już poczynione. Nadal istotnym problemem pozostanie wpływ działalności rolniczej związany ze 

stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

Studium określa kierunki zagospodarowania przestrzennego, które mają na celu ograniczenie negatywnego 

wpływu działalności człowieka na stan środowiska na terenie gminy. Zapisy dokumentu zawierają szereg nakazów, 

zakazów i ograniczeń zapewniających zachowanie właściwych norm jakości wszystkich elementów środowiska gminy 

Drezdenko. 

 

 

9. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 Z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu należy odnieść się głównie do problemów ochrony 

środowiska na terenie gminy Drezdenko. Poniżej omówiono najbardziej znaczące problemy ochrony środowiska 

występujące na terenie gminy, które są istotne z punktu widzenia realizacji projektowanej zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie w myśl 

ustawy o ochronie przyrody [20]. 
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 Ochrona obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody na obszarze gminy Drezdenko wynika  

z przepisów o ochronie przyrody oraz aktów prawnych dotyczących zindywidualizowanych form ochrony. Na terenie 

gminy ustanowiono pomniki przyrody. Utworzono także zespoły przyrodniczo-krajobrazowe obejmujące strefy ochronne 

wokół jezior i wzdłuż rzeki Noteć. Zinwentaryzowane na terenie gminy formy ochrony przyrody tworzą swego rodzaju 

układ przestrzenny wzajemnie powiązanych obszarów i obiektów chronionych. Szczegółową ich charakterystykę 

przedstawiono w rozdziale 6.9, analizując wynikające z nich uwarunkowania dla potrzeb projektowanego 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach lub w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną prawną. 

 Zagrożenie dla istniejących form ochrony przyrody może stanowić wzmożony czynnik antropopresji, którego 

przejawy mogą przybierać postać intensyfikacji budownictwa rekreacyjnego i związanej z tym niezbędnej infrastruktury 

technicznej. 

 Dla ww. obszarów zagrożeniem może być intensyfikacja zabudowy i realizacja nowych inwestycji. W uchwałach 

dotyczących obszarów wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów: zachowanie różnorodności 

biologicznej siedlisk, ochrona zbiorników wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących i stojących) wraz  

z pasem roślinności okalającej, prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia 

terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu 

widzenia jest to możliwe, sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, tworzenie 

i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków. 

 

 Wśród innych problemów ochrony środowiska wskazać należy zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych. 

Główne zanieczyszczenia wód to ścieki komunalne i bytowe oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni 

zanieczyszczonych. Głównymi ich odbiornikami są rzeki, które przyjmują głównie ścieki pochodzące z gospodarstw 

domowych. Inne zanieczyszczenia to te, które powstają podczas prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej 

(stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, hodowle ryb, zwierząt gospodarskich), a także składowiska odpadów 

i miejsca magazynowania produktów ropopochodnych. 

 Istotnym problemem jest także zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Do najważniejszych niekorzystnych 

zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się emisję zorganizowaną 

pochodzącą ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska 

emisja) oraz emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi). Podstawowym źródłem zanieczyszczeń 

powietrza jest emisja substancji pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach 

energetycznych. 

 Problemy związane ze stanem środowiska w zakresie oddziaływań akustycznych, spowodowane są wieloma 

czynnikami m.in. jakością sieci drogowej, stopniem urbanizacji, występowaniem małych zakładów rzemieślniczych  

w jednostkach zabudowy mieszkaniowej. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związane są z przebiegiem tras 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Wielkość wpływu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest pośrednio natężeniem ruchu pojazdów, określonym liczbą pojazdów na 

dobę. Budowa nowych dróg poprawi płynność ruchu, ale może spowodować też szereg zagrożeń, takich jak 

ponadnormatywne oddziaływania hałasu dla okolicznej zabudowy, zanieczyszczenia wód w rzekach i rowach 

melioracyjnych, zalewanie okolicznych terenów spływami wód opadowych z jezdni, wypadki drogowe z udziałem ludzi  

i zwierząt dziko żyjących, podwyższone poziomy zanieczyszczenia powietrza czy zanieczyszczenia gleb, upraw i roślin. 



 74 

 

10. 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 

OPRACOWANIA DOKUMENTU 

 Z chwilą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej wyznaczone zostały zupełnie nowe ramy rozwoju społeczności 

lokalnych. Polityka ochrony środowiska należy do jednej z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej. Swym zakresem 

obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Podstawowym dokumentem ustanowionym przez Unię 

Europejską w zakresie ochrony środowiska jest VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony 

środowiska „Środowisko 2010: nasza przyszłość nasz wybór” [16]. Wyznacza on ramy strategicznej polityki wspólnotowej 

na lata 2001 – 2010 oraz priorytetowe pola działania w dziedzinie ochrony środowiska, pozwalające skutecznie 

rozwiązywać problemy napotkane na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Powyższe pola 

działania ujęto w ramy kilku strategii tematycznych dotyczących m.in. ochrony gleby, ochrony i zachowania środowiska 

morskiego, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, środowiska miejskiego, zarządzania zasobami naturalnymi, 

utylizacji odpadów.  

 Do głównych priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono następujące zagadnienia: 

1. zmiana klimatu, 

2. przyroda i zróżnicowanie biologiczne, 

3. środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia, 

4. zasoby naturalne i odpady. 

 Cele Programu wyznaczono w oparciu o założenie rozdzielenia konfliktów pomiędzy ochroną środowiska,  

a wzrostem gospodarczym. Chodzi m.in.: o zasadę „zanieczyszczający płaci”, zasadę ostrożności, działania zapobiegawcze 

oraz zasadę usuwania zanieczyszczenia u źródła. Szczególną wagę przykłada się do tematyki zmian klimatycznych, co 

wiąże się z wypełnianiem zobowiązań Unii Europejskiej związanych z ratyfikacją Protokołu z Kioto. Jako szczególnie 

istotne wymienia się m.in.: wspieranie praktyk i technik ekologicznie efektywnych w przemyśle, oraz wspieranie 

efektywności energetycznej (przemysł, ogrzewanie, bieżąca woda w budynkach). 

 Na szczeblu krajowym podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka Ekologiczna 

Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. [9]. Dokument ten określa cele i zadania o charakterze systemowym 

w zakresie ochrony środowiska realizowanej przez państwo polskie. Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji 

polityki ekologicznej państwa jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach dotyczących 

poszczególnych dziedzin gospodarowania. Priorytetem metod realizacji w ramach polityk sektorowych będzie zastosowanie 

tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty 

gospodarcze z efektami ekologicznymi. Polityka ta wskazuje na potrzebę racjonalnego wykorzystywania surowców, 

materiałów, wody i energii oraz ciągłego rozwoju energetyki odnawialnej. Jednym z celów polityki ekologicznej jest 

zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikające z narażenia na szkodliwe 

dla człowieka czynniki środowiskowe. Za istotną uznaje się również poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz 
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klimatu akustycznego, ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania odpadami. 

Poniżej przeanalizowano poszczególne cele „Polityki ekologicznej państwa...” [9] istotne z punktu widzenia 

analizowanego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sposoby, 

w jakich te cele i inne problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas jego opracowywania. 

1. Głównym celem ochrony przyrody jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 

różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz 

ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju. Studium zapewnia 

zachowanie wszystkich występujących na terenie gminy obszarów i obiektów objętych ochroną prawną, a także 

przewiduje objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo. 

2. Głównym celem ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów jest konieczność racjonalnego użytkowania zasobów 

leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Ponadto 

postuluje się ciągłe zwiększanie zalesienia obszaru kraju w ramach „Krajowego programu zwiększenia lesistości”. 

Zalesienia nie mogą jednak zagrozić utrzymaniu ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, będących cennym 

siedliskiem dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Zasady prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej mają odzwierciedlenie w ustaleniach projektu studium przewidujących zachowanie istniejących 

kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych tworzących powiązania o charakterze ciągów ekologicznych. 

Wyznaczono także tereny przeznaczone do zalesienia. 

3. Głównym celem ochrony powierzchni ziemi jest konieczność rozpowszechniania dobrych praktyk rolnych  

i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, 

łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 

i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. W studium uwzględniono m.in. 

ograniczenie przekształcenia rzeźby terenu, zachowanie gleb wyższych klas bonitacyjnych dla rolnictwa oraz 

ochronę naturalnych formy ukształtowania terenu.  

4. Głównym celem gospodarowania zasobami geologicznymi jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów 

gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową  

i jakościową degradacją. W terminie do 2016 r. jest konieczne m.in. doskonalenie prawodawstwa dotyczącego 

ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 

prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, wzmocnienie 

ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego, wykonanie bilansu 

pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski. 

W studium wyznaczono tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, dla których wprowadzono wiele ustaleń 

dotyczących prowadzenia wydobycia oraz zasad rekultywacji istniejących obszarów pokopalnianych, w tym 

nielegalnych wyrobisk. 

5. Głównym celem gospodarowania zasobami wodnymi jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody  

i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym 

zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
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zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. W studium zawarto ustalenia dotyczące ograniczania wodochłonności lokalnej gospodarki 

poprzez właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, obowiązek dostosowania 

zagospodarowania terenu do odporności warstw wodonośnych na antropopresję oraz stosowanie nowych 

technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość odprowadzanych 

ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki. 

6. Głównym celem ochrony wód jest konieczność zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu 

odprowadzanego w ściekach komunalnych. W studium zawarto szereg ustaleń dotyczących m.in. ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, sposobu poboru wody i odprowadzania ścieków czy 

zakazu rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

7. Głównym celem gospodarki odpadami jest uwzględnienie konieczności utrzymania tendencji oddzielenia ilości 

wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej 

opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znacznego zwiększenia odzysku energii z odpadów komunalnych 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 

rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz  

z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE 

oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), eliminacji kierowania na 

składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełnego 

zorganizowania krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych  

z eksploatacji, a także zorganizowania systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych 

zapewniającego mniejszy niż 50% ich udział w składowaniu w stosunku do odpadów wytworzonych  

w gospodarstwach domowych. Zapisy studium ustalają wdrożenie programu racjonalnej gospodarki odpadami, ze 

szczegółowym uwzględnieniem segregacji odpadów oraz zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci 

i likwidacji istniejących. Na obszarze gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami 

komunalnymi. Zmieszane odpady komunalne kierowane są do unieszkodliwiania na składowisko odpadów 

komunalnych. Teren wysypiska komunalnego dla miasta i gminy Drezdenko zlokalizowany jest w miejscowości 

Klesno w obrębie Nadleśnictwa Smolarz. Składowisko ma zachowaną strefę ochronną szerokości 11 m. 

Właścicielem wysypiska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku. Obiekty 

i urządzenia wysypiska oddano do użytkowania w 1991 roku i zmodernizowano w latach 2004 - 2006. Wysypisko 

składa się z trzech kwater o powierzchni 2.61 ha (decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 19 

sierpnia 2009 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów zlokalizowanego  

w m. Klesno, zmieniona dnia 9 października 2014 r.). Brak oficjalnych informacji o planowanym zamknięciu 

składowiska odpadów. 

8. Głównym celem ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.  

W studium uwzględniono konieczność zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów podlegających 

ochronie akustycznej a na terenach, w granicach których występują przekroczenia akustycznych standardów 
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jakości środowiska, należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom 

hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych. 

 

 

 

11. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE  ZMIANY 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

ustalenia przedstawione zostały w ośmiu rozdziałach obejmujących wprowadzenie (rozdział 1), uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego (rozdział 2), kierunki zagospodarowania przestrzennego (rozdział 3), wpływ 

uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy (rozdział 4), politykę funkcjonalno-

przestrzenną (rozdział 5), interpretację zapisów ustaleń studium (rozdział 6), uzasadnienie przyjętych rozwiązań i syntezę 

ustaleń projektu studium (rozdział 7) oraz objaśnienie zmian w nowym opracowaniu w stosunki do poprzedniej edycji 

studium (rozdział 8). 

 

Rozdział 1 – zawiera informacje dotyczące trybu opracowania dokumentu, powiązań polityki przestrzennej samorządu 

terytorialnego z polityką przestrzenną województwa oraz podstawy opracowania studium. 

 

Rozdział 2 – określa uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające z: 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu (podstawowe informacje o gminie, 

dotychczasowe zagospodarowanie i uzbrojenie terenu), 

 stanu środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia, 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

 potrzeb obronności i możliwości rozwoju gminy, 

 stanu prawnego gruntów 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

 stanu systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

 



 78 

Rozdział 3 – stanowi zasadniczą część dokumentu określającą kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania przestrzennego województwa, gmina Drezdenko położona jest  

w aglomeracji Gorzowskiej. Strefa ta obejmuje obszary leżące w północnej części województwa. Głównym ośrodkiem tej 

części jest  stolica rządowa miasto Gorzów Wielkopolski. Poza tym obszarem stolicą samorządową województwa jest 

miasto Zielona Góra, zlokalizowane na południe od centrum województwa. Pomiędzy tymi miastami, a jednocześnie przez 

środek województwa przebiegają ważne korytarze transportowe: Paneuropejski Korytarz Transportowy nr II: Berlin – 

Poznań – Warszawa – Moskwa, złożony z realizowanej autostrady A-2 i drogi krajowej nr 92 oraz linii kolejowej E-20 – 

CE-20. Obydwa miasta generują pasma wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej. Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubuskiego proponuje kontynuować zapoczątkowaną politykę rozwoju województwa, 

związaną z kształtowaniem Pasma Rozwoju Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Nowa Sól. Pasmo to jako główna oś osadnicza 

regionu generuje rozwój społeczno – gospodarczy, a jako obszar węzłowy w tym paśmie wyróżnia się Lubuskie Trójmiasto 

(Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól) i obszar Aglomeracji Gorzowskiej. Uznaje się, że region lubuski może posiadać,  

a częściowo już posiada odpowiednie warunki, by zapewnić swoim mieszkańcom i odwiedzającym województwo turystom, 

interesantom, zamiejscowym studentom i uczniom oraz innym osobom czasowo i okresowo tu przebywającym, godziwe 

warunki życia – zamieszkania, pracy, wypoczynku, przemieszczania się, korzystania z wysokiej jakości usług i obsługi, 

realizacji potrzeb intelektualnych i ambicji zawodowych. Podnoszenie warunków życia i standardów w różnych 

dziedzinach uznaje się za możliwe, ale z pewnością procesy te wymagać będą długoletniego rozwoju społeczno-

gospodarczego i planowego kształtowania zagospodarowania przestrzeni województwa. 

 Realizacja polityki przestrzennej w tej strefie spowoduje, że Gorzów Wielkopolski będzie nadal ważnym 

ośrodkiem wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej. Na większej części jednostki wystąpi intensyfikacja gospodarki 

rolnej, a na stosunkowo nieznacznych terenach rozwój rekreacji i przemysłu. Poprawią się powiązania miast i gmin  

z Gorzowem Wielkopolskim. Kierunki zagospodarowania przestrzennego koncentrować się będą na rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego, uporządkowaniu zabudowy rekreacyjnej oraz rekultywacji zdegradowanego środowiska 

przyrodniczego (wody). Efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie standardów wypoczynku. 

 Wśród zadań realizujących ponadlokalne cele publiczne o znaczeniu krajowym na terenie gminy Drezdenko 

wyznaczono sieci obszarów chronionych Natura 2000 według kryteriów dyrektyw UE 79/409/EEC i 94/43/EEC. Studium 

zawiera także szczegółowe wytyczne określania w planach miejscowych zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  

w przeznaczeniu terenów wraz z dopuszczalnym ich zakresem i ograniczeniami. Dokument wyznacza zasięgi rozwoju 

przestrzennego osadnictwa na terenie poszczególnych sołectw – jednostek osadniczych, zobrazowane na planszy „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego”. Rozwój odbywał się będzie głównie w ciągach zabudowy wyznaczonych po jednej lub 

po obu stronach istniejących dróg obsługujących wsie (drogi powiatowe i gminne), w których istnieje lub będzie 

realizowana podstawowa sieć infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, elektroenergetyka. Osadnictwo rozwijać się 

będzie na bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę istniejącej zużytej zabudowy, uzupełnienia na wolnych 

działkach lub w nowych obszarach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącego zainwestowania. 

W zakresie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym zakazu 

zabudowy, określono minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych kategorii terenów. 

Wskaźniki te należy traktować jako zalecane. Ich wartości mogą być modyfikowane na etapie sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności parametry dotyczące wielkości działek oraz parametry 

zabudowy, w zależności od lokalnych możliwości i ograniczeń kształtowania przestrzeni. Ustalono także wytyczne 
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określania wymagań dotyczących parametrów i wskaźników urbanistycznych w planach miejscowych.  

Studium wyznacza także tereny wskazane do ograniczenia zabudowy (obszary przyrodnicze objęte ochroną 

prawną, tereny leśne, obszary przeznaczone do zalesienia, tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych, 

tereny rolnicze, tereny obniżeń dolinnych wzdłuż rzek i cieków,  ) oraz tereny wskazane do wyłączenia spod zabudowy 

(rezerwaty przyrody, strefy ochronne ujęć wody, strefy oddziaływania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: linii 

elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, strefy kontrolowane gazociągów, obiekty archeologiczne wpisane 

do rejestru zabytków, tereny zalewowe). 

W zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego  

i uzdrowisk studium wskazuje wytyczne określania zasad ochrony w planach miejscowych wynikające z potrzeb ochrony 

środowiska, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska. Szerzej ustalenia dokumentu w tym zakresie omówiono 

w rozdziale 15 (rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko). 

Studium wskazuje wytyczne określania zasad ochrony w planach miejscowych wynikające z obowiązujących 

ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz 

innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych projektem studium i uzdrowisk. 

W zakresie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

studium wyznacza strefy pełnej ochrony konserwatorskiej „A”, strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefy ochrony 

archeologicznej „W”. Granice stref przedstawiono na planszach studium. Dokument zawiera szczegółowe wytyczne 

dotyczące ochrony obszarów objętych ww. strefami konserwatorskimi. Ustalono także zasady zapewniające ochronę  

i opiekę nad zabytkami występującymi na terenie gminy Drezdenko. 

 W zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w studium ustalono wytyczne 

określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji 

lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych. Dokument określa szczegółowe wytyczne dotyczące budowy, 

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

 Odrębne ustalenia dotyczą układu komunikacyjnego. W studium zachowuje się istniejącą siatkę układu drogowego 

z możliwością rozbudowy o drogi niższego rzędu. Przewidywana jest także sukcesywna modernizacja, w tym także 

uzupełnianie dróg o dodatkowe elementy wyposażenia (ciągi piesze, drogi rowerowe, kanały technologiczne i urządzenia 

drogowe) dostosowane do lokalnych potrzeb i ograniczeń inwestycyjnych. Poza układem drogowym wskazanym na 

załączniku graficznym studium, możliwa jest realizacja nowych dróg gminnych, których przebieg zostanie ustalony  

w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, w zależności od potrzeb wynikających z planowanego zagospodarowania terenów. Nowe obiekty winny 

spełniać wskaźniki i kierunki określone w opracowaniu. Układ podstawowy wymaga dostosowania parametrów 

technicznych do pełnionych funkcji i wymogów klasy technicznej. W przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych 

standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, związanych w szczególności z systemami 

komunikacji drogowej, należy przewidzieć środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zapewniające ograniczenie 

emisji hałasu do poziomów dopuszczalnych, określonych w obowiązujących przepisach. 

 Studium wyznacza obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym  

i ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów,  

o których mowa w art. 48 ust. 1. Dokument określa ponadto obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych oraz obszary, dla których gmina 

zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w Studium wyznaczono 

obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Wskazano 

także kierunki zagospodarowania terenów rolnych, terenów trwałych użytków zielonych, terenów leśnych i zadrzewionych 

oraz wskazanych do zalesień. 

Na terenie gminy Drezdenko występują obszary zalewowe i chronione przed zalewem. W pozostałych obszarach 

retencja naturalna i urządzenia piętrzące zapobiegają zagrożeniom powodziowym. W odległości 50m od budowli 

hydrotechnicznych obowiązują specjalne regulacje prawa wodnego.. Miejscowe podtopienia mogą pojawiać się również na 

polach uprawnych i łąkach. 

Nie wskazano obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. Potencjalna możliwość 

wystąpienia miejscowych osuwisk gruntowych może dotyczyć wyłącznie terenów eksploatacji powierzchniowej złóż 

kruszywa naturalnego. Nie wskazano obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

a także obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady. Wskazano natomiast obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 

 

Rozdział 4 – określa wpływ uwarunkowań na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Kompleksowa analiza uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych, stanu zachowania dziedzictwa 

kulturowego, istniejących powiązań przyrodniczych, ekologicznych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, a także 

powiązań zewnętrznych gminy, przy uwzględnieniu zamierzeń samorządu, społeczności lokalnej i organów nadrzędnych, 

pozwoliła na stworzenie koncepcji rozwoju gminy Drezdenko. Koncepcja określa cele społeczno-gospodarcze, kulturowe, 

ekologiczne, infrastrukturalne i przestrzenne oraz wskazuje pożądane kierunki rozwoju gminy. Podstawową zasadą przyjętą 

w koncepcji jest zachowanie i rozwój istniejących walorów gminy. 

 

Rozdział 5 – przedstawia politykę funkcjonalno-przestrzenną, która ma na celu zagwarantowanie zrównoważonego, 

proekologicznego rozwoju wszystkich elementów struktury przestrzennej gminy. Schemat gospodarowania w gminie  

i programy działań na rzecz rozwoju przestrzennego w jego warstwie przyrodniczej, krajobrazowej, społecznej 

i infrastrukturalnej będą zorientowane na rozwój prośrodowiskowy, a polegać będą na organizacji przestrzeni życia 

mieszkańców, a szczególnie na prawidłowym gospodarowaniu ziemią, energią, powietrzem, wodą, substancją budowlaną 

oraz obiegiem zasobów materiałowych, jak również prawidłowym kształtowaniu krajobrazu. Podstawą formułowania celów 

polityki przestrzennej są zidentyfikowane problemy. W wyznaczonych celach dążyć się powinno do stopniowej likwidacji 

zagrożeń oraz wykorzystania szans jakimi gmina dysponuje. W zależności od zmieniających się uwarunkowań, możliwości 

i wyboru ścieżki rozwoju hierarcha celów może ulegać modyfikacjom. Studium wskazuje cele społeczno-gospodarcze, 

kulturowe, ekologiczne, infrastrukturalne i przestrzenne planowanego rozwoju gminy. 

 

Rozdział 6 – dotyczy interpretacji zapisów studium. 
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Rozdział 7 – stanowi uzasadnienie przyjętych rozwiązań i syntezę ustaleń projektu studium. 

 

Rozdział 8 – zawiera uzasadnienie zmian w nowym opracowaniu w stosunku do poprzedniej edycji studium. 

 

 

12. CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ STUDIUM ORAZ OBSZARÓW 

OBJĘTYCH TYCH ODDZIAŁYWANIEM 

Znaczące oddziaływania na środowisko związane z realizacją zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko wiązać się będą przede wszystkim z rozwojem i intensyfikacją 

istniejących funkcji, głównie mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej. Dokument ustala możliwość lokalizacji nowych 

inwestycji w granicach terenów wskazanych na planszy „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.  

W warunkach naturalnych wszystkie elementy środowiska przyrodniczego są wzajemnie powiązane. Środowisko 

znajduje się wtedy w stanie równowagi. W wyniku działalności człowieka ulega ono jednak przekształceniom i degradacji. 

Efektem antropopresji jest obniżenie odporności poszczególnych elementów środowiska. W wyniku wielokrotnych zmian 

środowisko staje się coraz bardziej podatne na zaburzenia równowagi, a prognozowanie przebiegu dalszych przekształceń 

wydaje się być coraz trudniejsze. Charakter równowagi środowiska ulega zmianom w czasie. Wynika to z różnicy 

podatności poszczególnych komponentów na czynniki degradujące.  

  Proponowany nowy sposób zagospodarowania na obszarze objętym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w pewnym stopniu zmienia dotychczasową strukturę przestrzenną na obszarze gminy. Są 

to przede wszystkim nowe tereny lokalizacji zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, dla 

których zapisano w studium wiele ustaleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każda realizacja ustaleń 

dokumentu wywoła określone skutki w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru zmian. 

Oddziaływania na środowisko spowodowane przez realizację ustaleń projektowanego studium będą zróżnicowane. 

Postępujące zagospodarowanie przestrzeni może wpływać na pogorszenie stanu środowiska, ale również może powodować 

jego poprawę lub służyć jego ochronie. 

 Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie ustaleń studium na poszczególne komponenty 

środowiska odbywać się będzie zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym. 

 

 

12.1. OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W STUDIUM NA OBSZARY 

CENNE PRZYRODNICZO OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Na terenie objętym zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, 

zlokalizowane są obszary i obiekty objęte ochroną prawną. Na terenie Gminy Drezdenko ustanowiono 3 obszary 

chronionego krajobrazu. Podstawą prawną funkcjonowania ww. form przyrody jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody 

Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu /Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 poz. 1189; Dz. U. Woj. Lubuskiego  

z 2008 r. Nr 91 poz. 1373; Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz. 99/; Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku 
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Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820). Na terenie gminy ustanowiono następujące obszary chronionego 

krajobrazu: 

„1- Puszcza Drawska” obszar o powierzchni 42.157,80 ha położony w gminach: Dobiegniew 29.070,80 ha, 

Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce Kraj. 889 ha, Zwierzyn 25 ha, 

„4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha położony w gminach: Deszczno 

1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, Przytoczna 2.007 ha, Santok 7.247 ha, Skwierzyna 

4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 ha, Zwierzyn 7.000ha, 

„6-Pojezierze Puszczy Noteckiej” obszar o powierzchni 12.000 ha położony w gminie Drezdenko. 

Dodatkowo na terenie gminy występuje 36 pomników przyrody, 21 użytków ekologicznych oraz 1 zespół 

przyrodniczo – krajobrazowy. 

Tereny gminy zostały także włączone w Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000. Na terenie gminy znajdują 

się następujące obszary, tj.: 

„Dolina Dolnej Noteci” (kod obszaru: PLB 080002), 

„Puszcza Notecka” (kod obszaru: PLB 300015), 

„Lasy Puszczy nad Drawą” (kod obszaru: PLB 320016), 

„Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru: PLH 320046) , 

"Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej" (kod obszaru: PLH080032).  

Na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzone zostały ograniczenia  w zabudowie w pasie 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, a także od zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach 

wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów: zachowanie 

różnorodności biologicznej siedlisk, ochrona zbiorników wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących  

i stojących) wraz z pasem roślinności okalającej, prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zwiększanie istniejącego 

stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego 

i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe, sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej 

granicy polno-leśnej, tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości migracji dużych ssaków. 

W niniejszej prognozie przeanalizowano wpływ planowanych przedsięwzięć na formy ochrony przyrody, w tym na 

cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w granicach których studium przewiduje lokalizację nowych funkcji. 

Wskazano także wybrane działania ukierunkowane na zapobieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą 

przewidywanych oddziaływań, które stanowią jednocześnie ustalenia analizowanego studium w odniesieniu do wskazanych 

kategorii terenów. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe zagrożenia dla form ochrony przyrody, do których zalicza 

się przede wszystkim wzrost presji turystycznej, nadmierne zainwestowanie obszarów, zmiany stosunków wodnych, 

zanieczyszczenie gleb i wód oraz wycinki szaty roślinnej. Należy zaznaczyć, iż ocenę realizacji ustaleń dokumentu należy 

odnosić do terenów projektowanych. W projekcie studium zachowano istniejące formy zagospodarowania i zabudowy 

poszczególnych terenów inwestycyjnych.  

W dalszej części prognozy dokonano szczegółowej charakterystyki oddziaływań ustaleń studium na poszczególne 

elementy środowiska oraz wskazano określone w projekcie dokumentu rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie i kompensację przyrodniczą. 
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1. Tereny przeznaczone pod zabudowę: 

a) Kategorie terenów: 

 Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej; 

 Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami; 

 Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

 Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej i usługowej w zieleni; 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z towarzyszącymi usługami; 

 Tereny o wiodącej funkcji usługowej; 

 Tereny o wiodącej funkcji usług sportu, rekreacji, turystyki i zabudowy mieszkaniowej i letniskowej; 

 Tereny o wiodącej funkcji usługowej w zieleni; 

 Tereny o wiodącej funkcji produkcyjnej; 

 Tereny o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej; 

 Tereny rekreacji indywidualnej; 

 Tereny usług sportu i rekreacji; 

 Tereny o wiodącej funkcji sportu i rekreacji na terenach leśnych; 

 Tereny infrastruktury technicznej 

 Tereny przestrzeni publicznych – realizacji celów publicznych 

b) Charakterystyka: 

 Wyznaczone tereny pod zabudowę w obrębie istniejących form ochrony przyrody obejmują przede wszystkim 

tereny już zainwestowane lub przeznaczone pod zainwestowania w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, głównie w obrębie istniejących lub w sąsiedztwie obszarów silnie 

zainwestowanych – nie prognozuje się znacznego wzrostu presji na obszary chronione; 

 Nowa zabudowa na terenach przeznaczonych pod zabudowę musi być zgodna z ograniczeniami i wymogami 

wynikającymi z występujących oraz sąsiadujących form ochrony przyrody, oraz zgodna z przepisami  

odrębnymi ,  

 Powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych stanowi uzupełnienie istniejących terenów zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej, co przy obecnym funkcjonowaniu istniejących terenów nie wpływa negatywnie 

na środowisko  i obszary chronione; 

 Ustalenia Studium ukierunkowane są na ograniczanie zainwestowania obszarów chronionych do niezbędnego 

minimum wynikającego z aktualnego sposobu przeznaczenia lub zagospodarowania obszarów; 

c) Potencjalne oddziaływania na formy ochrony przyrody: 

 Nie przewiduje się znacznych negatywnych oddziaływań na różnorodność przyrodniczą – na terenach 

bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę oraz w ich sąsiedztwie, nie stwierdzono gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową; 

 Planowane zagospodarowanie nie naruszy istniejących korytarzy ekologicznych – istniejące tereny leśne, 

łąkowe i wodne, a także większość terenów rolniczych zostanie zachowana w dotychczasowym użytkowaniu; 
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 Negatywne oddziaływania planowanej zabudowy wiązać się będą z umniejszeniem powierzchni biologicznie 

czynnej, likwidacją pokrywy glebowej, przekształceniem powierzchni ziemi w zakresie ograniczonym do 

gruntów zajętych przez nowe obiekty, jednakże zmiany te muszą być zgodne z przepisami odrębnymi oraz 

należy zastosować zastępcze rozwiązania niwelujące ewentualne zmiany w terenie na obszarach objętych 

ochroną przyrody oraz ich sąsiedztwie, 

 W okresie funkcjonowania nowej zabudowy do negatywnych oddziaływań zaliczyć możemy wzrost poziomu 

hałasu, w zależności od funkcji pełnionej przez daną kategorię terenu. Jednakże wzrost ten nastąpi  

w przypadku braku zastosowania się do ograniczeń wynikających z ustaleń studium i przepisów odrębnych  

w tym przepisów o ochronie przyrody, ograniczeń form ochrony przyrody; 

 Nowa zabudowa może spowodować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania 

paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a także stanowić może potencjalne źródło 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, jeżeli jej gospodarka ściekowa oraz emisyjna 

prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami studium, przepisami odrębnymi, oraz ograniczeniami 

wynikającymi z utworzonych form ochrony przyrody; 

 

d) Zapobieganie, ograniczanie i kompensacja przyrodnicza: 

 Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących  

z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii (tzw. „emisji niskiej”), 

nastąpi poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: 

gazowych, olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła 

(budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków z uwzględnieniem 

występowania form ochrony przyrody; 

 Stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery 

(filtry) oraz wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych; 

 preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach przemysłowych, 

 propagowanie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- tereny o wiodącej funkcji produkcyjnej, usługowej produkcyjno-usługowej, składy, magazyny, muszą 

zagospodarować  określony w przepisach odrębnych, procent powierzchni biologicznie czynnych oraz 

stosować tzw. pasy zieleni, izolujące  oddziaływania pochodzące z tych obszarów, oraz poprawiające walory 

krajobrazowe oraz podkreślające strukturę przestrzenną, podziały funkcjonalne i własnościowe terenu; 

 na obszarach przewidzianych do objęcia sanitarną kanalizacją zbiorczą, do czasu jej wybudowania, 

odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych należy traktować jako rozwiązanie 

tymczasowe; 

 oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych jest dopuszczalne jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie 

zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni 

przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało 

jakości wód podziemnych lub powierzchniowych, szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników 

wód powierzchniowych i podziemnych, oraz ograniczone ze względu na występowanie obszarów ochrony 
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przyrody; 

 na obszarze występowania głównego zbiornika wód podziemnych należy położyć szczególny nacisk na 

właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz zagospodarowanie terenu dostosowane 

do odporności warstw wodonośnych na antropopresję; 

 zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych, a także na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz terenów z 

nimi sąsiadującymi ; 

 stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość 

odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki; 

 utrzymanie linii zabudowy w odpowiedniej odległości od naturalnych cieków wodnych i rowów 

melioracyjnych,  zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją, a także pasów 

ochronnych w przypadku występowania form ochrony przyrody; 

 ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 

oraz przy granicach form ochrony przyrody z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przepisów 

odrębnych; 

 ograniczenie przekształcenia rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych, form ochrony 

przyrody, 

 zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować lub wykorzystać do 

nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub sąsiednich, uwzględniając wymogi wynikające 

z przepisów odrębnych; 

 na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzone zostały ograniczenia  w zabudowie w pasie 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, a także od zasięgu lustra wody  

w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz ustalenia dotyczące czynnej 

ochrony ekosystemów: zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk, ochrona zbiorników wód 

powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących i stojących) wraz z pasem roślinności okalającej, 

prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, 

w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to 

możliwe, sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, tworzenie i 

utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych 

ssaków 

2. Tereny komunikacji: 

a) Kategorie terenów: 

 Drogi wojewódzkie, drogi wojewódzkie projektowane; 

 Tereny infrastruktury kolejowej 

b) Potencjalne oddziaływania na formy ochrony przyrody: 

 Istniejące i planowane drogi stanowią barierę przestrzenną i naruszają ciągłość istniejących korytarzy 

ekologicznych – istniejące tereny leśne, łąkowe i wodne zostają przecięte przez szlaki komunikacyjne, które 

stanowią poważne zagrożenia dla migrującej fauny; 

 Negatywne oddziaływania nowych dróg wiązać się będą z umniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, 
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likwidacją pokrywy glebowej, przekształceniem powierzchni ziemi, zmianami stosunków wodno-gruntowych 

oraz powstawaniem odpadów w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez nowe inwestycje; 

 W okresie funkcjonowania ciągów komunikacyjnych do negatywnych oddziaływań zaliczyć wzrost poziomu 

hałasu o wielkości proporcjonalnej do natężenia ruchu kołowego, wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza 

pochodzących ze spalania paliw w pojazdach, dostawą substancji spływających z wodami opadowymi 

i roztopowymi z powierzchni dróg, zakwaszaniem, zasoleniem, zmianą stosunków wodnych i wodno-

gruntowych, zmianą jakości fizykochemicznej wód oraz zmianą nasłonecznienia i zacienieniem; Hałas należy 

zminimalizować poprzez stosowanie nawierzchni o niższym poziomie hałasu tzn. cichy asfalt, oraz innych 

rozwiązań technicznych np. ekrany akustyczne, ograniczenie prędkości, czy pasy zieleni wysokiej. 

 Tereny komunikacji stanowią także źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 

zrzuty zanieczyszczonych spływów deszczowych i roztopowych z powierzchni ciągów komunikacyjnych do 

odbiorników. Dopływ zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych do wód podziemnych i powierzchniowych 

powinien być ograniczony za pomocą wysokosprawnych urządzeń oczyszczających (separatorów  

i osadników). 

 Ruch komunikacyjny wpływał będzie na zanieczyszczenie gleb głównie w wyniku osiadania na powierzchni 

ziemi cząsteczek zawierających toksyny, które trafiły do powietrza. Największe i najniebezpieczniejsze są 

depozyty powierzchniowe metali ciężkich, w tym w szczególności związków ołowiu, cynku, miedzi i kadmu; 

 Potencjalne barierowe działanie dróg na zwierzęta jest bardzo silne i może wzrosnąć w wyniku wzrostu 

prędkości pojazdów na nowych i zmodernizowanych drogach do osiągnięcia poziomu, przy którym każda 

próba przejścia zwierzęcia będzie powodować śmiertelną kolizję z pojazdami. Barierowe działanie szlaków 

komunikacyjnych na zwierzęta powinno być zminimalizowane za pomocą odpowiednich technicznych 

urządzeń ochrony zwierząt; 

c) Zapobieganie, ograniczanie i kompensacja przyrodnicza: 

 Ciągi komunikacyjne przebiegające prze formy ochrony przyrody lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, muszą 

być zgodne z wymogami tych form i spełniać ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych oraz przepisów 

wyznaczających przedmiotowe formy ochrony przyrody; 

 nowe uzbrojenie oraz ciągi komunikacyjne należy prowadzić z uwzględnieniem lokalizacji obszarów 

chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych, na których znajdują się obiekty przeznaczone na stały 

pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody; 

 wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów  

i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do powietrza; 

– kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych, 

placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych , 

– zachować dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, przewidziane dla terenów zachowanie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych przewidzianych dla terenów objętych 

ochroną akustyczną; 

– na terenach wymagających ochrony akustycznej, na których występują przekroczenia akustycznych 

standardów jakości środowiska, należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne 
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zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych. 

Realizacja inwestycji z zakresu dróg publicznych realizowana będzie w oparciu o decyzje lokalizacyjne, 

niezależnie od ustaleń studium. Na etapie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji 

nowych przedsięwzięć określone zostaną szczegółowe wytyczne w zakresie lokalizacji przebiegu dróg. Należy 

zauważyć, że modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych towarzyszyć będą działania ukierunkowane na 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko (budowa ekranów akustycznych, tzw. cichy asfalt, 

realizacja zieleni izolacyjnej, przejść dla zwierząt, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez 

urządzenia oczyszczające itp.). Brak ich realizacji spowoduje utrzymanie dotychczasowego przebiegu oraz 

intensyfikacji negatywnych oddziaływań na obszary chronione w wyniku stałego wzrostu natężenia ruchu 

kołowego.  

3. Tereny eksploatacji powierzchniowej: 

a) Kategorie terenów: 

- Tereny górnicze; 

- Obszary i tereny górnicze; 

- Złoża kopalin; 

 

b) Charakterystyka: 

 W Studium ustalono zachowanie istniejących terenów eksploatacji powierzchniowej i podziemnej, a także 

dopuszczono lokalizację nowych terenów przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych – 

w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania na obszary objęte ochroną lub zakazów ustalonych  

w odpowiednich przepisach prawa brak jest możliwości podjęcia eksploatacji; 

c) Potencjalne oddziaływania na formy ochrony przyrody: 

 Negatywne oddziaływania eksploatacji związane są przede wszystkim ze zmianą stosunków wodnych 

powodującą przesuszenia gleb, a także niekorzystnymi skutkami w krajobrazie; 

 W mniejszym stopniu skutkiem funkcjonowania zakładów wydobywczych jest emisja hałasu oraz 

zanieczyszczeń do powietrza (zwłaszcza pyłów) pochodzących z maszyn górniczych i środków transportu; 

 Negatywne oddziaływania na środowisko mają charakter okresowy do czasu zakończenia eksploatacji złoża. 

Wówczas prowadzone są działania rekultywacyjne ukierunkowane na przywrócenie stanu środowiska sprzed 

eksploatacji poprzez zadrzewianie, zakrzewienie lub wypełnienie wodą terenów powyrobiskowych w celach 

rekreacyjnych lub rolniczych; 

 Tereny eksploatacji powierzchniowej wiążą się również ze zmniejszeniem terenów biologicznie czynnych 

(odkrywki); 

d) Zapobieganie, ograniczanie i kompensacja przyrodnicza: 

– eksploatacja powierzchniowa kruszyw naturalnych może być prowadzona na terenach wyznaczonych na 

rysunku studium w oparciu o wydane decyzje administracyjne, koncesje, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w tym przepisami wyznaczającymi formy ochrony 

przyrody; 

– na terenach rolniczych dopuszcza się eksploatację odkrywkową kruszyw, poza obszarami określonymi na 

rysunku studium, wyłącznie drogą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod 
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warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska, obszarów 

chronionych i ograniczenia ingerencji w krajobraz poprzez właściwe zaplanowanie rekultywacji  

i zazielenienia terenu, oraz kompensacją przyrodniczą w trakcie prowadzonych prac wydobywczych; 

 dla terenów eksploatacji powierzchniowej należy wyznaczyć filary ochronne gwarantujące ochronę terenów 

sąsiednich oraz ograniczenie wszelkich oddziaływań w granicach danej nieruchomości; 

– rekultywację istniejących obszarów pokopalnianych, w tym nielegalnych wyrobisk, należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacjami technicznymi dla poszczególnych złóż, 

oraz zgodnie z wymogami form ochrony przyrody i przepisami odrębnymi; – rekultywacja powinna być 

ukierunkowana na przywrócenie stanu środowiska sprzed eksploatacji lub poprzez ich zadrzewianie, 

zakrzewienie lub wypełnienie wodą w celach rekreacyjnych; 

– należy wdrażać program racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczegółowym uwzględnieniem segregacji 

odpadów oraz zapobiegać powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i prowadzić likwidację istniejących. 

4. Tereny lokalizacji odnawialnych źródeł energii 

a) Kategorie terenów 

-  Treny farm fotowoltaicznych; 

-  Tereny biogazowni; 

b) Charakterystyka: 

 Wyznaczone tereny pod zabudowę instalacji odnawialnych źródeł energii obejmują głównie tereny rolne, nie 

objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na które zostały wydane decyzje  

o warunkach zabudowy uzgadniane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  Środowiska, oraz decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (również uzgadniane z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska), w których stwierdzono brak potrzeby sporządzania oceny oddziaływania 

na środowisko oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Tereny te wyznaczone zostały poza istniejącymi formami ochrony przyrody, oraz zdala od zabudowy 

mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę bardzo liczne obszary ochrony przyrody występujące w Gminie Drezdenko, 

wyznaczone tereny pod tego typu inwestycje (brak form ochrony przyrody, oddalenie od zabudowy 

mieszkaniowej, brak szczególnego zagrożenia powodziowego) są uzasadnioną lokalizacją. Uwzględniając 

powyższe – nie prognozuje się znacznego wzrostu presji na obszary chronione; 

- Tereny przeznaczone na farmy fotowoltaiczne zmienią dotychczasową klasyfikację gruntu z roli na 

powierzchnię biologicznie czynną (roślinność niska) na której zlokalizowane będą ogniwa fotowoltaiczne. Na 

tych terenach nie będzie występować zanieczyszczenie wód oraz powietrza atmosferycznego.  

e) Potencjalne oddziaływania na formy ochrony przyrody: 

 Planowane farmy fotowoltaiczne oraz biogazownie nie stanowią bariery przestrzennej i nie naruszają ciągłości 

istniejących korytarzy ekologicznych, są to inwestycje punktowe, zlokalizowane na terenach obecnie 

użytkowanych rolniczo. Działka, na której zlokalizowany będzie Park Solarny Drezdenko, oraz działki na 

których, zlokalizowane będą dwie biogazownie, sąsiadują bezpośrednio z obszarem Natury 2000 – Puszcza 

Notecka PLB300015. W odległości ok. 0,5 km od przedmiotowych inwestycji na północ, zlokalizowany jest 

obszar Natury 2000 Dolina Dolnej Noteci. W wydanych decyzjach o warunkach zabudowy dla farm 

fotowoltaicznych nakazano oddalenie przedmiotowej inwestycji od granicy obszaru Natury 2000 o 100 m,  
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a szczegółowe warunki wykonania i specyfikacja techniczna instalacji musi być zgodna z przepisami 

odrębnymi i wydanymi decyzjami.   

Planowane dwie sąsiadujące ze sobą biogazownie rolnicze są możliwe do realizacji wśród terenów rolnych, ze 

względu na swoją specyfikę polegającą na bezpośrednim powiązaniu z produkcją rolniczą, tj. wykorzystaniu 

produktów ubocznych produkcji rolniczej (kiszonki traw, kukurydzy, zbóż, pomiotu kurzego itp.) w celu 

produkcji biogazu.  

 Negatywne oddziaływanie przedmiotowych inwestycji będzie się wiązać z umniejszeniem powierzchni 

biologicznie czynnej (pól uprawnych), likwidacją pokrywy glebowej (pod budynki i panele), przekształceniem 

powierzchni ziemi, oraz powstawaniem odpadów w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez nowe 

inwestycje; 

 W okresie funkcjonowania przedmiotowych inwestycji można do negatywnych oddziaływań zaliczyć wzrost 

poziomu hałasu, wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania biogazu w silniku 

kogeneracyjnym, spalanie nadwyżki biogazu w pochodni oraz transport substratów dostarczanych do procesu 

produkcji biogazu. Przeprowadzona skumulowana analiza akustyczna dowiodła iż dla planowanego 

przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie 

(najbliższe tereny, które wymagają ochrony akustycznej). Zasięg dopuszczalnych poziomów hałasu 

pochodzący z przedsięwzięcia będzie obejmować jedynie teren inwestycji. 

f) Zapobieganie, ograniczanie i kompensacja przyrodnicza: 

 nowe tereny inwestycyjne należy prowadzić z uwzględnieniem lokalizacji obszarów chronionych, 

mieszkaniowych i wypoczynkowych, na których znajdują się obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz 

wymogów ochrony przyrody, oraz form ochrony przyrody; 

– zachować dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wynikające z przepisów odrębnych przewidzianych 

dla terenów objętych ochroną akustyczną, form ochrony przyrody; 

– na terenach wymagających ochrony akustycznej, na których mogą występować przekroczenia akustycznych 

standardów jakości środowiska, należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne 

zmniejszające poziom hałasu, do wartości dopuszczalnych. 

Realizacja inwestycji z zakresu farm fotowoltaicznych i biogazowni realizowana będzie w oparciu o decyzje  

o warunkach zabudowy. Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  

nowych, określone zostaną szczegółowe wytyczne w zakresie lokalizacji i standardów technologicznych.  

Przeprowadzona analiza potencjalnych oddziaływań na formy ochrony przyrody wskazuje na brak znaczących 

negatywnych skutków realizacji projektowanego dokumentu. W wyniku wprowadzenia ustaleń studium nastąpi niewielki 

wzrost zainwestowania obszaru w stosunku do aktualnego stanu zagospodarowania i zabudowy. Realizacja inwestycji, 

liniowych pomimo, iż spowoduje szereg nowych oddziaływań na obszary chronione, w stosunku do aktualnej sytuacji (brak 

odpowiednich zabezpieczeń przy istniejących drogach) przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie funkcjonowania form 

ochrony przyrody. Służyć temu będą przede wszystkim inwestycje towarzyszące o charakterze proekologicznym, które 

zostaną szczegółowo ustalone w decyzjach środowiskowych dla ich realizacji. 

Podsumowując, uregulowania studium gwarantują zachowanie istniejących form ochrony przyrody. W przypadku 

braku możliwości eliminacji negatywnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej, ustalono odpowiednie działania ograniczające lub zapewniające kompensację przyrodniczą. 
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W dokumencie wprowadzono także nakaz uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających 

z przepisów odrębnych dotyczących istniejących form ochrony przyrody. 

 

 

12.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

Gmina Drezdenko jest obszarem silnie przekształconym antropogenicznie. Ustalenia określone w analizowanym 

projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wpłyną na zmniejszenie różnorodności 

biologicznej obszaru gminy.  

W wyniku analizy stanu flory i fauny nie stwierdzono występowania negatywnego oddziaływania, na terenach 

bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę oraz w ich sąsiedztwie siedlisk gatunków roślin i zwierząt wymienionych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ani też siedlisk gatunków roślin chronionych prawem polskim 

wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 1764), siedlisk gatunków zwierząt chronionych prawem polskim wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419) 

oraz siedlisk gatunków grzybów chronionych prawem polskim wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1765). 

Wyznaczone tereny pod zabudowę obejmują przede wszystkim tereny już zainwestowane lub przeznaczone pod 

zainwestowanie w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowa zabudowa rozwijać się będzie głównie  

w obrębie istniejących lub w sąsiedztwie obszarów silnie zainwestowanych, przede wszystkim na gruntach rolnych. 

Można spodziewać się wystąpienia negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska związane  

z realizacją nowej infrastruktury komunikacyjnej. Należy zauważyć, że budowie i modernizacji ciągów komunikacyjnych 

towarzyszyć będą działania ukierunkowane na ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko (budowa ekranów 

akustycznych, realizacja zieleni izolacyjnej, przejść dla zwierząt, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, itp.). Na 

etapie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji nowych przedsięwzięć określone zostaną 

szczegółowe wytyczne w zakresie lokalizacji przebiegu drogi, których zadaniem będzie eliminowanie, ograniczanie lub 

kompensacja przyrodnicza prognozowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

W Studium dopuszczono lokalizację terenów eksploatacji powierzchniowej przy zachowaniu przepisów odrębnych 

z zakresu ochrony środowiska. Potencjalnie wpływ tych inwestycji na różnorodność biologiczną obszaru gminy sprowadzać 

się będzie do ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach bezpośrednio przeznaczonych pod eksploatację,  

a także zmiany stosunków wodnych w bezpośrednim otoczeniu. Oddziaływania te będą miały charakter okresowy. Studium 

ustala przeprowadzenie działań rekultywacyjnych po zakończeniu wydobycia. 

Planowana lokalizacja inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (farmy fotowoltaiczne czy biogazownie) 

nie wpłynie na integralność i powiązanie form ochrony przyrody, przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających lub rekompensujących negatywnego oddziaływania. Występujące na obszarze gminy tereny leśne, 

łąkowe i wodne, a także większość terenów rolniczych zostanie zachowana w dotychczasowym użytkowaniu, jak również 

sąsiadujące obszary ochrony przyrody. Aktualna wiedza na temat świata zwierząt na obszarach opracowania i stopnia 

wykorzystania przez nie tych terenów wskazuje, że projektowane inwestycje nie spowodują negatywnego istotnego wpływu 
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na te osobniki i sąsiadujące formy ochrony przyrody. 

 

 

12.3. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI 

O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wpływ na warunki życia społeczności lokalnych mają przede wszystkim standardy zagospodarowania 

terenu i stopień zaspokojenia potrzeb bytowych. Większość ustaleń studium będzie oddziaływała na ludzi pozytywnie. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej, rozwój sieci kanalizacji czy racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi wpływają na 

poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców.  

Na terenach objętych opracowaniem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające  

z możliwości osuwania się mas ziemnych. Natomiast występują tereny zalewowe, które mogą pojawiać się  

w dolinach istniejących cieków na obszarze gminy w momencie podniesienia stanu wód na skutek wzmożonego ich 

zasilania (długotrwałe opady deszczu, gwałtowne roztopy, naturalne lub antropogeniczne zatory w rzekach). Miejscowe 

zalania mogą pojawiać się też na polach uprawnych i łąkach. W odniesieniu do tych obszarów konieczne jest przyjmowanie 

rozwiązań projektowych umożliwiających utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zapewniających bezpieczeństwo 

mieszkańcom i ochronę ich mienia. Wszelkie działania związane z wykorzystaniem wód rzek dla różnych przedsięwzięć, 

wymagają sporządzenia specjalistycznych opracowań i zgody zarządcy rzek. 

W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących obiektów i instalacji na terenie gminy zachodzi niewielkie ryzyko 

wystąpienia poważnych awarii, które jest trudne do określenia i zminimalizowania w ustaleniach dokumentu (np. 

wystąpienie pożaru, eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria linii elektroenergetycznych, uszkodzenie 

przegrody zbiornika wodnego). 

Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio dla zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie ustaleń studium np. 

dotyczących uzbrojenia terenów, realizacji zabudowy, zagospodarowania odpadów lub późniejsze zaniedbania w ich 

eksploatacji. Pewne ryzyko związane jest także z transportem samochodowym. Wśród innych negatywnych oddziaływań na 

ludzi można wymienić efekt percepcji zmienionego krajobrazu oraz emisję promieniowania elektromagnetycznego (tylko  

w najbliższym sąsiedztwie elektrowni i wzdłuż linii energetycznych).  

Realizacja zamierzeń zawartych w ustaleniach studium ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy gminy, na 

wzrost miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, co ma niemałe znaczenie dla zmniejszenia poziomu bezrobocia. 

 

 

12.4. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA FAUNĘ I FLORĘ 

Potencjalne znaczące oddziaływania na faunę i florę wiążą się z z rozwojem na terenie gminy zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej czy terenów eksploatacji powierzchniowej oraz odnawialnych źródeł energii. 

Oddziaływanie planowanych inwestycji na szatę roślinną będzie miało miejsce na etapie inwestycyjnym. Na 

terenach przeznaczonych pod realizację planowanych przedsięwzięć zlikwidowana zostanie aktualnie występująca 

roślinność. Będą to przede wszystkim agrocenozy i roślinność ruderalna. W trakcie realizacji inwestycji, w związku 

z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia fizyczne szaty 

roślinnej w sąsiedztwie terenów poszczególnych budów. W wyniku funkcjonowania planowanych inwestycji nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat roślin. W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej może wystąpić 
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pozytywny wpływ ze względu na wprowadzenie różnorodnej roślinności w ramach powierzchni biologicznie czynnej.  

W trakcie realizacji poszczególnych inwestycji, w związku z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, 

drgania, zagrożenia fizyczne) i dojazdami na place budowy, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na tereny 

sąsiednie, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 

warunków środowiskowych. Na terenach bezpośredniej lokalizacji obiektów i na terenach dróg, w związku z likwidacją 

pokrywy glebowej, wystąpi także likwidacja fauny glebowej.  

Realizacja projektowanych dróg i innych inwestycji może znacząco wpływać na faunę i florę poprzez emisję 

zanieczyszczeń do powietrza pochodzącego z ruchu komunikacyjnego oraz emisję hałasu. Rozbudowa sieci 

elektroenergetycznej może oddziaływać na faunę głównie poprzez emisję promieniowania elektromagnetycznego oraz 

ingerencję w krajobraz. 

Przewidywane oddziaływania będą miały jednak charakter lokalny. Za realizacją wszystkich wymienionych wyżej 

działań przemawia interes społeczny gminy, który w zamian poprawi komfort i jakość życia ludzi. Studium wprowadza 

szereg ustaleń zapewniających ochronę bioróżnorodności flory i fauny na obszarze gminy. Dotyczą one przede wszystkim 

ochrony istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych, prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i rolnej, 

zachowania i kształtowania korytarzy ekologicznych oraz ochrony siedlisk poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, 

formy ochrony przyrody. 

 

 

12.5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WODNE 

 Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą źródłem 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodne. Należy zauważyć, że takie działania jak: budowa zbiorników 

wodnych, modernizacja systemu melioracji pól uprawnych czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpłyną na poprawę jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Drezdenko. 

Oddziaływania ustaleń studium na wody powierzchniowe i podziemne wiązać się będą z etapem inwestycyjnym. 

W trakcie posadowienia fundamentów pod planowane budynki, obiekty, sieci oraz urządzenia infrastrukturalne  

i komunikacyjne może dojść do kolizji z pierwszym horyzontem wodonośnym. W trakcie prowadzenia prac 

fundamentowych nie należy dopuścić do zanieczyszczenia wód, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi.  

Duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związane jest z działalnością 

rolniczą. Stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin wywiera znaczny wpływ na jakość wód. 

Oddziaływanie to może być bezpośrednie, długoterminowe i negatywne. Studium ustala zakaz rolniczego wykorzystania 

ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych, oraz nazuje 

uwzględnianie uwarunkowań i zakazów wynikających z występujących form ochrony przyrody, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie docelowo poprzez istniejącą gminną sieć wodociągową. Takie 

rozwiązania sprzyjają racjonalnej eksploatacji i ochronie wód. 

Korzystne skutki dla środowiska będzie miało rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków. Przewiduje się 

budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji ścieków 

sanitarnych, a na obszarach przewidzianych do objęcia sanitarną kanalizacją zbiorczą, do czasu jej wybudowania, 

odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe. 
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Ponadto oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych jest dopuszczalne jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną 

przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni przydomowych ogranicza się 

do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub 

powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych). 

Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowych nie budzi obaw o spowodowanie 

zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem, wykonania tego 

zbiornika oraz instalacji doprowadzającej do niego ścieki. Zawsze może istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód 

gruntowych podczas opróżniania zbiornika czy funkcjonowania oczyszczalni. Gmina powinna wyegzekwować obowiązek 

ich uszczelnienia. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe, bezpośrednie  

i chwilowe na środowisko, ale w konsekwencji pozytywne dla ochrony wód gruntowych i podziemnych. 

Ustalenia studium przewidują również kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych  

z ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych. Konieczne jest stosowanie 

urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych do cieków naturalnych 

i rowów melioracyjnych. Nie będą one zatem wpływały negatywnie na stan środowiska.  

Studium określa szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i poprawy ich 

jakości także poprzez stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na 

stan i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieków. 

 

 

12.6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE 

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będą wywierały negatywnego 

wpływu na jakość powietrza.  

Na stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Drezdenko ma wpływ przede wszystkim emisja związana ze 

spalaniem paliw stałych w źródłach emisji niskiej (paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rolnicze,). Większość 

wiejskich gospodarstw domowych zaopatruje się w energię cieplną we własnym zakresie korzystając w dalszym ciągu  

z pieców opalanych drewnem i węglem. Ustalenia studium przewidują ograniczenie zanieczyszczeń (emisji pyłów  

i szkodliwych gazów) pochodzących z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii 

poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych 

i odnawialnych – biogazownie, farmy fotowoltaiczne, lub poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła 

(budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków. Studium przewiduje również 

stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie 

zmian technologicznych w zakładach przemysłowych oraz preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii 

produkcji w zakładach przemysłowych. Działania te przyczynią się do poprawy czystości powietrza, szczególnie na 

terenach osadniczych. 

Na terenie gminy Drezdenko nadal prowadzona będzie działalność rolnicza. Wiązać się to będzie z typowo 

rolniczymi oddziaływaniami takimi jak wiosenne prace polowe, żniwa, wykopki, siewy jesienne. W okresie 

przygotowywania gleby do zasiewów często stosuje się nawozy naturalne – obornik. Może w tym przypadku wystąpić 

oddziaływanie substancji odorowych. Obecnie nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów. 
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Można je jednak ograniczyć stosując dobre praktyki rolnicze. 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziałują także szlaki komunikacyjne. Szkodliwe skutki 

ruchu samochodowego to przede wszystkim emisja do atmosfery szkodliwych substancji, jak m.in. CO, węglowodory, 

tlenki azotu, SO2, aldehydy, Pb, pył gumowy ze ścierania opon samochodowych. W dalszym ciągu będzie się zaznaczał 

wpływ istniejących szlaków transportowych. Ustalenia studium uwzględniają wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej 

wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w  sąsiedztwie obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do powietrza. 

Spodziewać się można także niewielkiej emisji zanieczyszczeń powietrza występujących na etapie realizacji 

różnych inwestycji przewidzianych w ustaleniach studium. Będą one jednak krótkotrwałe i ograniczone w czasie. Ich 

oddziaływanie związane będzie głównie z pracą sprzętu budowlanego, z transportem gleby i materiałów budowlanych 

z urobku oraz elementów konstrukcyjnych (spaliny, pyły). Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz składowanie gleby 

z urobku i ewentualnie sypkich materiałów budowlanych (także przy innych inwestycjach) spowoduje okresową emisję 

pyłów do atmosfery. Emisja ta będzie jednak znacznie ograniczona w przypadku zawilgocenia podłoża. Będzie ona miała 

charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. 

 

 

12.7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska. 

Wymagany standard akustyczny chronionego środowiska ustalany jest w zależności od rodzaju terenu i jego funkcji. Należy 

podkreślić, że o hałasie i o normach akustycznych mówi się tylko w odniesieniu do miejsc stałego lub wielogodzinnego 

przebywania ludzi. Na obszarze objętym studium zlokalizowane są tereny podlegające ochronie akustycznej. 

Do głównych źródeł emisji hałasu na terenie gminy należy komunikacja i zakłady przemysłowe. Ochrona 

środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego polegać będzie na 

stałym ograniczaniu jego emisji. Studium przewiduje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

wynikających z przepisów odrębnych przewidzianych dla terenów objętych ochroną akustyczną. Na terenach 

wymagających ochrony akustycznej, na których występują przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, 

należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do 

wartości dopuszczalnych. Realizacja ustaleń dotyczących klimatu akustycznego będzie realizowana poprzez uwzględnienie 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie 

powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez 

zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej zabudowy lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych. Konieczne 

będzie także uwzględnienie określonych natężeń hałasu wzdłuż dróg poprzez zapewnienie odpowiednich odległości dla 

nowej zabudowy. 

Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

gwarantują zachowanie właściwych norm hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. 

 

 

12.8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

Realizacja zamierzeń planistycznych powodować będzie pewne przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze 

oddziaływania stosownym do powierzchni zabudowy, dróg, sieci infrastruktury technicznej i innych inwestycji.  
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Do czasu realizacji ustaleń analizowanego dokumentu tereny pozostaną nadal w dotychczasowym użytkowaniu. 

Dopiero realizacja ustaleń studium skutkować będzie oddziaływaniem na powierzchnię ziemi i warstwę gleby. 

Obszar objęty zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanych inwestycji można 

spodziewać się zmian w ukształtowaniu powierzchni o lokalnym charakterze. Dotyczy to przede wszystkim realizacji nowej 

zabudowy i szlaków komunikacyjnych (nasypy, wykopy) zwłaszcza na obszarze wysoczyzny. W trakcie realizacji 

planowanych przedsięwzięć, przede wszystkim nowej zabudowy, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem 

elementów konstrukcyjnych mogą również wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów inwestycji. Przekształcenia fizykochemicznych właściwości gleb wystąpią również na terenach 

składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego, a także w przypadku awaryjnego wycieku 

substancji ropopochodnych. Skutkiem tych prac może być zniszczenie profilu glebowego, zmiana struktury litologicznej 

skały macierzystej (podglebia), zmiana struktury fizycznej gleby na skutek ugniatania ciężkim sprzętem budowlanym 

i składowanym materiałem. W czasie budowy obiektów wystąpić mogą oddziaływania także na tereny przyległe, 

szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie terenu, budowa dróg), korzystania ze 

specjalistycznego sprzętu budowlanego czy wzmożonego ruchu samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi, ale 

w dużej mierze odwracalne. Przy obecnie stosowanej technice realizacji infrastruktury technicznej oddziaływania na 

środowisko będzie bezpośrednie i krótkotrwałe.  

Poza budową obiektów kubaturowych zagrożenia dla powierzchni ziemi i gleb związane będą z budową  

i modernizacją dróg czy instalowaniem infrastruktury technicznej. Skutkiem budowy sieci będą okresowe zagrożenia dla 

powierzchni ziemi i gleby związane z okresem ich realizacji. Nastąpi zdjęcie wierzchniej warstwy gleby. Po zakończonych 

robotach wszystkie nawierzchnie powinny być odbudowane. Wykopy powinny być zrekultywowane poprzez zasypanie  

z zachowaniem sekwencji występujących warstw. Po zakończeniu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zmiany na 

powierzchni ziemi i w krajobrazie nie będą widoczne. 

Pozytywnie na stan gleby wpłynie wprowadzenie zieleni w ramach powierzchni biologicznie czynnych. 

Studium zapewnia także ochronę gleb o najwyższych w skali gminy klasach bonitacyjnych, gdyż warunkują one 

efektywność prowadzenia działalności rolniczej. Dla tej funkcji przewiduje się zachowanie terenów o najwyższej 

przydatności rolniczej. Rejony skoncentrownego ich występowania w kontekście sprzyjających warunków klimatycznych, 

dobrych warunków aerosanitarnych powinny stanowić podstawę dla rolnictwa ekologicznego ukierunkowanego na 

produkcję zdrowej żywności. Strefy występowania gleb słabych (marginalnych), mało przydatnych rolnictwu, powinny być 

podstawą tworzenia nowych powierzchni leśnych. Każda zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze musi 

uwzględniać wszelkie uwarunkowania środowiskowe, a przede wszystkim musi wykazywać dużą racjonalność wynikającą 

z bilansu potencjalnych zysków i strat. Postuluje się przeznaczanie gruntów o najniższych klasach bonitacyjnych, gruntów 

odłogowanych i nieprzydatnych dla produkcji rolniczej pod zalesienia, rozwój funkcji rekreacyjnej lub ewentualnie innej, 

przy braku kolizji z otoczeniem. Wprowadzenie nowych zalesień wymaga każdorazowo wykonania rozpoznania 

przyrodniczego w celu wyeliminowania ewentualnych zniszczeń cennych siedlisk nieleśnych i chronionych gatunków. 

Na obszarze gminy Drezdenko nie występuje znaczne niebezpieczeństwo osuwania mas ziemnych, o których 

mowa w przepisach odrębnych, zagrażające istniejącym bądź projektowanym terenom zurbanizowanym. Obszary, na 

których występują znaczne spadki, pokryte są roślinnością leśną bądź łąkową chroniąca powierzchnię ziemi przed 

osuwaniem. 
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Zanieczyszczenia gleb powodowane funkcjonowaniem przemysłu na terenie gminy ma niewielkie znaczenie. 

Istotnym źródłem degradacji gleb jest natomiast komunikacja. Najbardziej zanieczyszczone gleby występują  

w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Gleby te wykazują dużą zawartość związków ołowiu i tlenków azotu, a także cechują się 

silnym zasoleniem związanym z zimowym utrzymaniem. Sposobem ochrony gleb przed zanieczyszczeniami jest tworzenie 

naturalnych osłon biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasów zieleni oraz ograniczenie stosowania soli w okresie 

zimowym. 

W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu w studium określono zasady użytkowania przestrzeni gwarantujące 

zachowanie i poprawę stanu gleb, szczególnie o najwyższych klasach bonitacyjnych. 

 

 

12.9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA 

MATERIALNE 

Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartości estetycznych obszaru. Ocena 

oddziaływań wizualnych jest jedną z najbardziej subiektywnych elementów oceny oddziaływania ustaleń studium na 

środowisko. Zredukowaniu subiektywizmu oceny służy jednak zastosowanie odpowiedniej metodyki. Ocena oddziaływania 

planowanych przedsięwzięć na elementy krajobrazu powinna analizować istniejące zasoby i wartości obszaru, rozpoznawać 

potencjalne konflikty oraz określać działania minimalizujące negatywne wpływy nowego zagospodarowania terenu. 

Obszar objęty opracowaniem należy do terenów atrakcyjnych krajobrazowo. Występuje tu przede wszystkim 

krajobraz rolniczy z rozległymi obszarami pól uprawnych, z zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi oraz krajobraz 

leśny. Uzupełnieniem jest krajobraz osadniczy ze zwartą i rozproszoną zabudową, który ulega przekształceniom będącymi 

efektem zmian społeczno-gospodarczych. Na terenie Gminy utworzono trzy Obszary Chronionego Krajobrazu tj.  

-  Puszcza Drawska – obejmujący północną część gminy (od rzeki Noteć na północ); obszar ten charakteryzuje się na 

większości swojej powierzchni krajobrazem leśnym, z enklawami zabudowy zwartej i rozproszonej, oraz 

niewielkimi obszarami pól, łąk i pastwisk, oraz licznymi jeziorami; zmiana zagospodarowania terenu w tym 

obszarze głównie związana jest z rozszerzaniem już istniejących form zabudowy (głownie mieszkaniowej), 

ewentualne nowe funkcje usługowe takie jak sklepy itp. Zmiany zagospodarowania terenu nie wpłyną negatywnie na 

przedmiotowy obszar, gdyż będzie to kontynuacja i niewielka rozbudowa istniejącej zabudowy, głównie 

mieszkaniowej. Rozbudowa ta nie wpłynie negatywnie na uwarunkowania krajobrazowe ze względu na to, że  

w głównej mierze będzie to uzupełnienie  istniejącej zabudowy rozproszonej która już się wpisała w lokalny 

krajobraz. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się zabudowy negatywnie wpływającej na obecny krajobraz. 

Ponadto nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych  

i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Dolina Warty i Dolnej Noteci – obejmujący zachodnią i wschodnią część gminy Drezdenko, bez miasta Drezdenko; 

obszar ten charakteryzuje się w głównej mierze krajobrazem rolniczym z zadrzewieniami śródpolnymi i niewielkimi 

enklawami lasu i zabudowań oraz licznymi oczkami wodnymi, stawami; zmiana zagospodarowania terenu na tym 

obszarze głównie związana jest z rozbudową istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zmiany te nie wpłyną 

negatywnie na przedmiotowy obszar ze względu na to że będą one stanowiły uzupełnienie zabudowy rozproszonej  

i zwartej. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizacji inwestycji produkcyjnych, zakłócających 

istniejący krajobraz. Ponadto nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi  
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z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Noteckiej – obejmujący południowo-zachodnią cześć gminy; obszar 

charakteryzuje w większej części krajobrazem leśnym z jeziorami, oraz w mniejszej polami uprawnymi, łąkami  

i terenami zabudowanymi; nowa zabudowa na tym terenie związana jest z rozszerzeniem istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej (turystycznej-przebudowa). Na tym terenie nie planuje się funkcji produkcyjnych. 

Oddziaływanie nowej zabudowy nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz z tego względu że zabudowa ta będzie 

uzupełnieniem istniejącej zabudowy rozproszonej oraz zwartej, a nowe funkcje usług turystycznych będą wynikały  

z modernizacji istniejących ośrodków. Nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi 

z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z ustaleniami 

dokumentu na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy ustalić właściwy sposób 

ochrony tych zabytków, a zwłaszcza obiektów o szczególnych walorach kulturowych i historycznych poprzez odpowiednie 

działania konserwatorskie.  

Za generalne cele ochrony wartości i zasobów środowiska kulturowego na obszarze gminy Drezdenko przyjęto 

zachowanie walorów historycznych, wyeksponowanie regionalnej odrębności, eliminację elementów zagrażających 

ochronie i eksponowaniu zabytków oraz zachowanie równowagi pomiędzy ochroną dóbr kultury a rozwojem 

przestrzennym. 

Dla właściwego ustalenia działań z zakresu niezbędnej i pożądanej ochrony dóbr kultury konieczne jest 

opracowanie studium ochrony i kształtowania krajobrazu dla obszaru całej gminy. 

W studium wyznaczono strefy pełnej ochrony konserwatorskiej „A”, strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz 

strefy ochrony archeologicznej „W”. Granice stref przedstawiono na planszach studium. Dla każdej ze stref określone 

zastały generalne zasady ich ochrony oraz dopuszczalny sposób zagospodarowania i kształtowania zabudowy. Ustalono 

także zasady zapewniające ochronę i opiekę nad zabytkami występującymi terenie gminy Drezdenko. 

 

 

12.10. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO 

Na terenie gminy Drezdenko promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane jest przez przewody istniejących 

linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia. Linie te stanowią ograniczenie dla rozwoju terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. Dla napowietrznych linii 

elektroenergetycznych studium uwzględnia zakaz lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

w strefach ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznych. Oddziaływanie ponadnormatywnego promieniowania 

elektromagnetycznego linii elektroenergetycznych na środowisko nie może przekraczać granic tych stref. W związku  

z powyższym przewody elektroenergetyczne nie stanowią ograniczenia dla rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są także stacje bazowe telefonii komórkowych. Studium ustala 

ograniczanie lokalizowania masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz na terenach 

przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową. 
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12.11. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT 

Realizacja ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie miała 

niewielki wpływ na klimat gminy Drezdenko. 

 Planowane inwestycje nie będą znacząco wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi. Bardzo ważną 

rolę w jakości klimatu odgrywa jakość i rodzaj paliw wykorzystywanych do ogrzewania. Obecnie głównym nośnikiem 

energii wykorzystywanym do celów grzewczych jest węgiel i drewno. Ustalenia studium przewidują ograniczenie 

zanieczyszczeń (emisji pyłów i szkodliwych gazów) pochodzących z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie 

tradycyjnych źródeł energii poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: 

gazowych, olejowych i odnawialnych (farmy fotowoltaiczne i biogazownie), lub poprzez podłączanie obiektów do 

scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji 

budynków. Studium przewiduje również stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych 

gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych oraz preferowanie 

wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach przemysłowych.. 

 Korzystnie na warunki klimatu lokalnego wpłynie wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnych 

towarzyszących zabudowie, zachowanie i utworzenie terenów zieleni o zróżnicowanych funkcjach, a także zalesienie części 

terenów. 

  

 

12.12. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE 

W wyniku realizacji ustaleń analizowanego studium pojawią się oddziaływania na zasoby naturalne występujące 

na terenie gminy Drezdenko. Studium uwzględnia istniejące złoża surowców naturalnych, w tym wyznaczone tereny 

górnicze. Ustalenia dokumentu dopuszczają podjęcie wydobycia z nowych złóż zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Zgodnie z ustalonymi wytycznymi dokumentu eksploatacja złóż będzie prowadzona w oparciu o wydane decyzje 

administracyjne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczono eksploatację odkrywkową kruszyw 

na terenach rolnych poza obszarami określonymi na rysunku studium, wyłącznie drogą sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony 

środowiska i ograniczenia ingerencji w krajobraz poprzez właściwe zaplanowanie zazielenienia terenu. Istotą ustaleń 

dokumentu jest wprowadzony obowiązek rekultywacji istniejących obszarów pokopalnianych, w tym nielegalnych 

wyrobisk. Rekultywacja powinna być ukierunkowana na przywrócenie stanu środowiska sprzed eksploatacji lub poprzez 

ich zadrzewianie, zakrzewienie lub wypełnienie wodą w celach rekreacyjnych. 

 

12.13. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Na terenie Gminy utworzono następujące formy ochrony przyrody  

1) Obszary Chronionego Krajobrazu tj.  

-  Puszcza Drawska – obejmujący północną część gminy (od rzeki Noteć na północ); obszar ten charakteryzuje się na 

większości swojej powierzchni krajobrazem leśnym, z enklawami zabudowy zwartej i rozproszonej, oraz 

niewielkimi obszarami pól, łąk i pastwisk, oraz licznymi jeziorami; zmiana zagospodarowania terenu w tym 

obszarze głównie związana jest z rozszerzaniem już istniejących form zabudowy (głownie mieszkaniowej), 

ewentualne nowe funkcje usługowe takie jak sklepy itp. Zmiany zagospodarowania terenu nie wpłyną negatywnie na 
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przedmiotowy obszar, gdyż będzie to kontynuacja i niewielka rozbudowa istniejącej zabudowy, głównie 

mieszkaniowej. Rozbudowa ta nie wpłynie negatywnie na uwarunkowania krajobrazowe ze względu na to, że  

w głównej mierze będzie to uzupełnienie  istniejącej zabudowy rozproszonej która już się wpisała w lokalny 

krajobraz. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się zabudowy negatywnie wpływającej na obecny krajobraz. 

Ponadto nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych  

i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Dolina Warty i Dolnej Noteci – obejmujący zachodnią i wschodnią część gminy Drezdenko, bez miasta Drezdenko; 

obszar ten charakteryzuje się w głównej mierze krajobrazem rolniczym z zadrzewieniami śródpolnymi i niewielkimi 

enklawami lasu i zabudowań oraz licznymi oczkami wodnymi, stawami; zmiana zagospodarowania terenu na tym 

obszarze głównie związana jest z rozbudową istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zmiany te nie wpłyną 

negatywnie na przedmiotowy obszar ze względu na to że będą one stanowiły uzupełnienie zabudowy rozproszonej  

i zwartej. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizacji inwestycji produkcyjnych, zakłócających 

istniejący krajobraz. Ponadto nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi  

z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Noteckiej – obejmujący południowo-zachodnią cześć gminy; obszar 

charakteryzuje w większej części krajobrazem leśnym z jeziorami, oraz w mniejszej polami uprawnymi, łąkami  

i terenami zabudowanymi; nowa zabudowa na tym terenie związana jest z rozszerzeniem istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej (turystycznej-przebudowa). Na tym terenie nie planuje się funkcji produkcyjnych. 

Oddziaływanie nowej zabudowy nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz z tego względu że zabudowa ta będzie 

uzupełnieniem istniejącej zabudowy rozproszonej oraz zwartej, a nowe funkcje usług turystycznych będą wynikały  

z modernizacji istniejących ośrodków. Nowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z wymogami wynikającymi 

z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

2) Obszary Natury 2000 tj. 

- Dolina Dolnej Noteci – obejmujący zachodnią część gminy Drezdenko; jest to obszar specjalnej ochrony ptaków 

(Dyrektywa Ptasia). Do najpoważniejszych zagrożeń tego obszaru należy urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki 

pastwiskowej, melioracje, regulacja koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód. Biorąc pod uwagę zmiany 

zagospodarowania terenu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, występują tu 

nieznaczne uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej rozproszonej i zwartej. Nie wpłyną one negatywnie na 

przedmiotowy obszar gdyż siedliska chronionych gatunków, zlokalizowane są z dala od zabudowy. Nie planuje się 

zmian w użytkowaniu terenów rolnych oraz nie przewiduje się nowych systemów melioracyjnych. Ponadto nowe 

zagospodarowanie terenu lub jego zmiana musi być zgodna z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych  

i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Puszcza Notecka – obejmujący południowo centralną część gminy Drezdenko;  jest to obszar specjalnej ochrony 

ptaków (Dyrektywa Ptasia). Do zagrożeń występujących na tym terenie zaliczono zagrożenia spowodowane  

głównie przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, 

czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników i pożary, 

wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów nie komunalnych, 

płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych. Przedmiotowe 

zagrożenia w większej części dotyczą niezgodnych z przepisami odrębnymi, zachowań i działalności, które 
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podlegają przepisom karnym. Na przedmiotowym terenie ale także w całej Polsce obowiązuje np. zakaz wypalania 

roślinności, wyrzucania śmieci poza składowiska, wylewania nieoczyszczonych ścieków itp. Wymienione 

zagrożenia np. gradacja szkodników oraz usuwanie martwego drewna z lasu są zagrożeniami niwelującymi się 

wzajemnie, tzn. wywóz martwych drzew z lasu ogranicza rozwój szkodników, które doprowadziły do obumarcia 

tych drzew co ograniczyłoby gradację szkodników. Działania te muszą być jednak zgodne z przepisami odrębnymi.  

Rozwój na przedmiotowym obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie wpłynie negatywnie na zaniechanie 

dotychczasowego użytkowania rolnego, ponieważ większość tych terenów obecnie jest już zabudowana, a nowa 

zabudowa będzie uzupełnieniem. Wprowadzone zmiany zagospodarowania terenu pozwolą na rozwój lokalnych 

istniejących zabudowań, które to spowodowałyby również rozwój infrastruktury np. lepszej gospodarki odpadami 

komunalnymi, czy odprowadzania ścieków na oczyszczalne komunalne bądź rozwój kanalizacji. Etap inwestycyjny 

tych obszarów byłby tymczasowym nieznacznym zakłóceniem, jednakże w dalszej perspektywie zmiany te 

spowodują polepszenie ochrony niniejszego obszaru i jego walorów.  Ponadto nowe zagospodarowanie terenu lub 

jego zmiana musi być zgodna z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających  

z ochrony niniejszego obszaru. 

- Jeziora Gościmskie – jest to obszar obejmujący południowo zachodnią część gminy Drezdenko;  jest to specjalny  

obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar ten obejmuje skupienie jezior rynnowych  

i wytopiskowych, w tym bezodpływowych. Do najpoważniejszych zagrożeń należą: niezgodna z ekologicznymi 

zasadami gospodarka leśna, wypalanie, nadmierna, niekontrolowana penetracja turystyczna, w tym piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, perspektywa lokalizacji szybów wydobywczych ropy naftowej  

i gazu ziemnego. Na przedmiotowym terenie nie planuje się zmian w zabudowie. Jedynie może wystąpić 

modernizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej  co pozwoli na polepszenie ochrony środowiska pod 

względem ochrony jakości wód powierzchniowych, podziemnych a także gospodarki odpadami. Część zagrożeń 

związana jest z nie przestrzeganiem podstawowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, co podlega 

przepisom karnym. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizacji terenów górniczych oraz terenów  

i obszarów górniczych. Ponadto nowe zagospodarowanie terenu lub jego zmiana musi być zgodna z wymogami 

wynikającymi z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Uroczyska Puszczy Drawskiej – jest to obszar obejmujący północną część gminy Drezdenko; jest to specjalny obszar 

ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar ten obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, 

położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. Zagrożenia mogące wystąpić na tym 

terenie to presja związana z rozwojem turystyki (np. nie uwzględniająca potrzeb ochrony przyrody, zaśmiecanie  

i wandalizm; nadmierna i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach),  zmiana stosunków wodnych, 

pozyskiwanie piasku i żwiru, zamiary budowy zbiorników wodnych (Mierzęcka Struga), wielkoprzemysłowe 

hodowle trzody chlewnej (Chomętowo), zanieczyszczenia wód, kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych 

ssaków. Część z tych zagrożeń nie występuje na terenie gminy Drezdenko, ponadto część zagrożeń stanowi 

wykroczenia i przestępstwa karane, skutkujące zmniejszeniem się tego zjawiska. Zmiany wprowadzone  

w analizowanym dokumencie przewidują powolny rozwój terenów zabudowanych co się wiąże również z edukacją 

ekologiczną społeczeństwa, która jest najlepszym rozwiązaniem niwelującym większość zagrożeń. Ponadto nowe 

zagospodarowanie terenu lub jego zmiana musi być zgodna z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych  

i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 
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- Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej – jest to obszar obejmujący południową niewielką część gminy Drezdenko; 

jest to specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Teren ten składa się z składa się z 5 kompleksów 

leśnych położonych na terenie Nadleśnictw Karwin i Międzychód. Do zagrożeń mogących wystąpić na tym terenie 

można zaliczyć:  nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej mogące w dłuższej perspektywie 

spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie 

z runa porostów, mała wilgotność podłoża warstwy przyziemnej czyni ten obszar bardziej niż inne zbiorowiska leśne 

– podatny na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów, monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew 

liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników. Analizowany dokument (studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko) na obszarze obejmującym tą formę ochrony nie 

przewiduje zmian w zagospodarowaniu. Nadal na tym terenie przewidziane są lasy. Przedmiotowe studium nie 

wpłynie negatywnie na ten obszar. Ponadto nowe zagospodarowanie terenu lub jego zmiana musi być zgodna  

z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego obszaru. 

- Lasy Puszczy Nad Drawą – jest to obszar obejmujący północną część gminy Drezdenko; jest to obszar specjalnej 

ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie 

sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. Do najpoważniejszych zagrożeń należą: 

odkrywkowa eksploatacja surowców naturalnych, zmiana stosunków wodnych, zabudowa rekreacyjna miejsc 

atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, 

zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności i zalesianie obszarów porolnych oraz rekreacja 

pobytowa i kłusownictwo. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się eksploatacji surowców naturalnych oraz 

zmian stosunków wodnych związanych z tą eksploatacją. Nowa zabudowa bardziej dotyczy zabudowy 

mieszkaniowej i to w ograniczonym zakresie (uzupełnienia zabudowy rozproszonej i zwartej). Przedmiotowa zmiana 

nie wpłynie negatywne na formy ochrony przyrody. Ponadto nowe zagospodarowanie terenu lub jego zmiana musi 

być zgodna z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony niniejszego 

obszaru.  

3) Pozostałe formy ochrony przyrody takie jak użytki ekologiczne, Drezdeneckie Uroczyska (Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy), czy rezerwaty, także nie będą odczuwać zmian wynikających z analizowanego dokumentu ze 

względu na zgodność z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych i ograniczeń wynikających z ochrony 

niniejszych obszarów.  

 

12.14. POZOSTAŁE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PROJEKTU 

STUDIUM 

 

POWAŻNE AWARIE 

W wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć zgodnie z ustaleniami studium nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia poważnej awarii. Istnieje jednak możliwość lokalizowania zakładów produkcyjnych, z których 

funkcjonowaniem może wiązać się potencjalne ryzyko wystąpienia nieplanowanych zdarzeń, zależne od rodzaju, wielkości 

i charakteru prowadzonej działalności. Pewne zagrożenie związane jest także z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej 

wysokiego i średniego napięcia oraz planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

Na obszarze gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zmieszane odpady komunalne kierowane są do unieszkodliwiania na składowisko odpadów komunalnych. Teren 

wysypiska komunalnego dla miasta i gminy Drezdenko zlokalizowany jest w miejscowości Klesno  

w obrębie Nadleśnictwa Smolarz. Składowisko ma zachowaną strefę ochronną szerokości 11 m. Właścicielem wysypiska 

jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku. Obiekty i urządzenia wysypiska oddano 

do użytkowania w 1991 roku i zmodernizowano w latach 2004 - 2006. Wysypisko składa się z trzech kwater  

o powierzchni 2.61 ha, (decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. udzielająca pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, zlokalizowanego w m. Klesno, zmieniona dnia 9 października 2014 

r.). Brak oficjalnych informacji o planowanym zamknięciu składowiska. 

Odpady komunalne oraz odpady wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składowane są 

na składowisko odpadów komunalnych przy użyciu znormalizowanego sprzętu. Ich odprowadzaniem zajmują się 

odpowiednie podmioty posiadające stosowne pozwolenia. 

 Koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy należy do kompetencji Urzędu Gminy  

w Drezdenku. Zapisy studium ustalają wdrożenie programu racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczegółowym 

uwzględnieniem segregacji odpadów oraz zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i likwidacji 

istniejących. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi będzie prowadzona zgodnie z wymogami przepisów ochrony 

środowiska i ustawą o odpadach [22]. W związku z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego należy się spodziewać wzrostu ilości odpadów adekwatnego do rozwoju nowych funkcji. 

 Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie z planami gospodarki odpadami i ustawą o odpadach [22]. 

Zapisy studium dotyczące gospodarki odpadami nie będą wpływać negatywnie na środowisko i przyczynią się do poprawy 

jego stanu. 

 

 

13. SYNTEZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

Realizacja ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wywołuje skutki 

w środowisku i krajobrazie. Skutki te są zróżnicowane. Przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń dokumentu na 

środowisko przedstawiono w poniższej tabeli. Oddziaływania te mogą mieć charakter: 

 

1. Zakres oddziaływań: 

 bezpośredni (b) – powstają bezpośrednio w wyniku realizacji oraz funkcjonowania inwestycji, 

 pośredni (p) lub wtórny (wt) – występują pod wpływem innego bezpośredniego oddziaływania, 

 skumulowany (s) – przejawiają się jako suma skutków realizacji i funkcjonowania różnego rodzaju 

inwestycji rozpatrywanych łącznie, biorąc pod uwagę także oddziaływania istniejących wcześniej 

przedsięwzięć, 

2. Czas i trwałość oddziaływań: 

 krótkoterminowe (k) i chwilowe (ch) – powstają w związku z bezpośrednim momentem realizacji 

inwestycji i w krótkim okresie jej późniejszego funkcjonowania, 

 średnioterminowe (ś) – związane są z okresem po realizacji inwestycji, jej uruchomieniem i całkowitym 
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wdrożeniem, 

 długoterminowe (dł) i stałe (s) – konsekwencje ich występowania są trwałe i nieprzerwane oraz widoczne 

lub odczuwalne bezpośrednio lub pośrednio. 

W wierszach przedstawiono projektowane przeznaczenie terenu, natomiast w kolumnach zamieszczono ocenę 

oddziaływania ustaleń studium na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego według poniższych kryteriów: 

 (+) – oddziaływania pozytywne, 

 (-) – oddziaływania negatywne, 

 (0) – brak oddziaływań, 

 (+/-) lub (-/+) – oddziaływania mieszane lub zależne od innych uwarunkowań. 

W niniejszej prognozie dokonano także klasyfikacji poszczególnych terenów z punktu widzenia potencjalnych 

zagrożeń i korzyści dla środowiska, mogących się pojawić w przypadku realizacji ustaleń studium. W ramach powyższej 

klasyfikacji wydzielono trzy grupy terenów, przedstawione w załączniku graficznym. 

 

Prognoza oddziaływania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko na środowisko przyrodnicze. 

Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Tereny leśne, Tereny przeznaczone do zalesienia, Tereny lasów gospodarczych, Tereny lasów chronionych, Tereny ogrodów działkowych, Tereny  

o wiodącej funkcji sportu i rekreacji na terenach leśnych 

Różnorodność biologiczna + 0 0 0 0 0 + + 0 

Roślinność + 0 0 0 0 0 + + 0 

Zwierzęta + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Powietrze atmosferyczne + 0 0 0 0 0 + + 0 

Powierzchnia ziemi, gleba 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Krajobraz + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Klimat 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Klimat akustyczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody + + 0 0 0 0 + + 0 

Tereny zieleni izolacyjnej i publicznej, Tereny zalesione, Tereny cmentarzy, Tereny cmentarzy - rezerwa, Tereny wydm śródlądowych, Tereny 

użytków zielonych 
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Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Różnorodność biologiczna + 0 0 0 0 0 + + 0 

Roślinność + 0 0 0 0 0 + + 0 

Zwierzęta + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Powietrze atmosferyczne + 0 0 0 0 0 + + 0 

Powierzchnia ziemi, gleba 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Krajobraz + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne + + 0 + 0 0 + + 0 

Obszary ochrony przyrody 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Tereny wód śródlądowych 

Różnorodność biologiczna + 0 0 0 0 0 + + 0 

Roślinność + 0 0 0 0 0 + + 0 

Zwierzęta + + 0 0 0 0 + 0 0 

Wody powierzchniowe i podziemne + 0 0 0 0 0 + + 0 

Powietrze atmosferyczne + 0 0 0 0 0 + + 0 

Powierzchnia ziemi, gleba 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Krajobraz + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Klimat 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Klimat akustyczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Tereny rolnicze 

Różnorodność biologiczna + + 0 0 0 0 + + 0 

Roślinność + 0 0 0 0 0 + + 0 

Zwierzęta + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 - 0 0 0 - - 0 0 

Powietrze atmosferyczne + 0 0 0 0 0 + + 0 
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Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Powierzchnia ziemi, gleba 0 + 0 0 0 0 + + 0 

Krajobraz + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary Natura 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teren usług sportu i rekreacji, Tereny o wiodącej funkcji usług sportu, rekreacji, turystyki i zabudowy mieszkaniowej letniskowej 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność + 0 0 0 0 0 + + 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 0 - 0 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powierzchnia ziemi, gleba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - 0 0 0 0 0 - 0 - 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania staleń studium 
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Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej, Tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, Obszar lokalizacji stawów 

hodowlanych 
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Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania staleń studium 

B
e
z
p

o
śr

e
d

n
ie

 

P
o

śr
e
d

n
ie

 

W
tó

r
n

e 

S
k

u
m

u
lo

w
a

n
e 

K
ró

tk
o

te
rm

in
o

w
e 

Ś
r
e
d

n
io

te
rm

in
o

w
e 

D
łu

g
o

te
rm

in
o

w
e 

S
ta

łe
 

C
h

w
il

o
w

e 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność +/- 0 0 0 0 + + + 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 - 0 - - 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 0 0 - - - 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tereny rekreacji indywidualnej, Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej zagrodowej z towarzyszącymi usługami, Tereny o wiodącej funkcji 

mieszkaniowej i usługowej 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność +/- 0 0 0 0 + + + 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 0 0 - 0 0 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tereny o wiodącej funkcji usługowej, Tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej i usługowej w zieleni, Tereny o wiodącej funkcji usługowej w zieleni 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność +/- 0 0 0 0 + + + 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania staleń studium 
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Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 - - - - - - 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Tereny o wiodącej funkcji produkcyjnej 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność +/- 0 0 0 0 +/- +/- +/- 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 - - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 - - - - - - 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Elementy środowiska 

Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Tereny przestrzeni publicznych - realizacji celów publicznych, Tereny o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej, Tereny infrastruktury technicznej, 

Tereny infrastruktury kolejowej, Linie elektroenergetyczne, Gazociąg 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność +/- 0 0 0 0 +/- +/- +/- 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 - 0 - - 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 - - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 - - - - - - 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ujęcia wód (Ochrona ujęcia wody), Oczyszczalnie ścieków, Stacje redukcyjne gazu, Wysypisko śmieci, aeroklub, Tereny biogazowni, Tereny farm 

fotowoltaicznych, Porty rzeczne 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność 0 - - - 0 0 0 - 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - - 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 0 - - - - 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody - - 0 - 0 0 - - 0 

 

 

Elementy środowiska Ocena oddziaływania ustaleń studium 
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Drogi wojewódzkie, Drogi wojewódzkie projektowane 

Różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność 0 - - - 0 0 0 - 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - - 0 0 - 

Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 - - - - - 0 

Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody - - 0 - 0 0 - - 0 

Tereny górnicze, Obszary i tereny górnicze (Odwierty ropy naftowej, Odwierty z przepływem ropy, Otwór w wierceniu, Odwiert zlikwidowany, 

Odwiert do zatłaczania wody złożowej, Odwiert eksploatacyjny gazowy) 

Różnorodność biologiczna 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Roślinność - - - - 0 0 0 0 0 

Zwierzęta - 0 0 0 0 - - - 0 

Wody powierzchniowe i podziemne - - - 0 0 0 0 0 0 

Powietrze atmosferyczne - 0 0 0 - - 0 0 - 

Powierzchnia ziemi, gleba - - - 0 - - - - - 

Krajobraz - - 0 0 - - 0 0 - 

Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny - - 0 0 - - - 0 0 

Zasoby naturalne - - - 0 - - - - 0 

Zabytki i dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary ochrony przyrody - 0 0 0 0 0 - 0 0 
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14. OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH  

W PROJEKCIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

14.1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM 

W „Opracowaniu ekofizjograficznym do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko” [7] określone zostały walory przyrodnicze i predyspozycje terenu do kształtowania 

struktury funkcjonalno – przestrzennej. Stosowanie się do określonych wskazań umożliwi zachowanie walorów 

przyrodniczych gminy i jednocześnie renaturalizację środowiska w miejscach, gdzie jest to jeszcze możliwe.  

Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

uwzględniają uwarunkowania określone w ekofizjografii zwłaszcza w odniesieniu do możliwości zagospodarowywania 

istniejących i planowanych obszarów objętych ochroną: 

1. Prowadzenie działań uwzględniających zachowanie wszystkich istniejących typów ekosystemów w gminie 

zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.), a w tym: 

a) pozostawić wszystkie naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo chronione zadrzewienia 

i zakrzewienia, 

b) utrzymywać wszystkie fragmenty leśne w krajobrazie antropogenicznych, łąkowo-pastwiskowym, polnym  

i osadniczym w celu zachowania bazy do procesów regeneracji roślinności na terenach pozbawionych 

naturalnej szaty roślinnej – na obszarach tych należy respektować nakaz zachowania ich w stanie 

naturalnym. 

2. Kształtowanie korytarzy ekologicznych (pomosty, łączniki) pomiędzy rozproszonymi ekosystemami podobnego 

typu w celu likwidacji ich izolacji przestrzennej – umożliwi to migrację flory i fauny, a tym samym wymianę 

zasobów genowych, podnosząc odporność systemu przyrodniczego na degradację. 

3. Ograniczenie inwestycji przecinających wskazane korytarze ekologiczne, a w przypadku inwestycji niezbędnych 

należy ograniczać ich wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez realizację odpowiednich przepustów, osłon  

i nasadzeń. 

4. Umożliwienie spontanicznego kształtowania koryt oraz w miarę możliwości pozostawienie zwalonych drzew na 

odcinkach cieków poza zwartą zabudową. 

5. Utrzymanie trwałych użytków zielonych w pasie min. 15 m wokół zbiorników wód powierzchniowych oraz 

wzdłuż cieków w celu ograniczenia spływu substancji biogennych (pochodzących z nawozów) – stanowią one 

naturalną barierę biogeochemiczną oraz miejsce gniazdowania cennej ornitofauny wodno-błotnej. 

6. Uwzględnienie stanowisk i obszarów ważnych dla zachowania gatunków roślin i zwierząt. 

7. Uwzględnienie obszarów z cenną i chronioną roślinnością naturalną i seminaturalną (jeziora, łąki, ciągi zarośli 

śródpolnych, enklawy lasów), 

8. Uwzględnienie miejsc występowania skupisk zieleni (drzew pomnikowych, alei, kęp zieleni, parków), 

9. Zachowanie istniejących zalesień, zadrzewień, w tym zieleni śródpolnej. 

10. Ograniczenie powierzchni gruntów ornych bezpośrednio przylegających do zbiorników i koryt rzecznych 
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poprzez ich zmianę na trwałe użytki zielone bądź zalesianie. 

11. Stosowanie zalesień w jednostkach łąkowo-polnych dolin rzecznych, w miejscach przesuszonych – zwiększą 

one retencję wód, a także będą pełniły funkcję melioracyjną., ożywione zostaną procesy torfotwórcze – 

proporcje między lesistością a wielkością użytków zielonych muszą być wyważone merytorycznie. Nie należy 

zalesiać tych łąk i pastwisk, które mają kluczowe znaczenie przyrodnicze. 

12. Wyeliminowanie możliwości zalesiania oraz ograniczenie liczby zadrzewień w bezpośrednim sąsiedztwie 

brzegów cieków na całej długości w celu realizacji kilkumetrowych pasów dla rozwoju roślinności ziołoroślowej 

i szuwarowej. 

13. Prowadzenie działalności zadrzewieniowej zgodnie z poniższymi zasadami: 

 do nasadzeń wykorzystywać gatunki rodzime, zgodne z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, 

 do realizacji zadrzewień wykorzystywać istniejący „potencjał renaturalizacyjny” w postaci fragmentów 

słabo przekształconych zarośli, łąk i ugorów, 

 ograniczyć usuwanie drzew i krzewów na terenach ruderalnych, 

 zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów niezwiązane z inwestycjami i zmianą przeznaczenia terenu 

powinny być wydawane wyłącznie pod warunkiem wprowadzenia nowych nasadzeń, 

 wprowadzać nowe zadrzewienia i zakrzaczenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

14. Ustalenie zakazu lokalizacji inwestycji mogących wpłynąć negatywnie na pokrywę roślinną na obszarach 

zajmowanych przez gatunki przyczyniające się do oczyszczenia środowiska naturalnego. 

15. Wprowadzenie zalesień na terenach granicznych pomiędzy obszarami o różnych typach użytkowania w celu 

ograniczenia m.in. rozprzestrzenianie się zbiorowisk synantropijnych złożonych z ekspansywnych gatunków. 

16. Wprowadzenie zieleni izolacyjnej stanowiącej strefę buforową od głównych ciągów komunikacyjnych, 

ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu. 

17. Wprowadzenie zakazu lokalizacji na terenach leśnych zabudowy kubaturowej z wyjątkiem obiektów związanych 

z gospodarką leśną lub ekstensywną funkcją turystyczno-rekreacyjną oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. 

18. Zapewnienie ochrony przed zabudową kompleksów najlepszych klas bonitacyjnych gleb oraz gleb pochodzenia 

organicznego; 

19. Zalesienie gruntów słabszych o bardzo niskiej przydatności rolniczej lub w zależności od charakteru siedlisk 

(zwłaszcza o skrajnych warunkach ekologicznych), pozostawienie ich w formie użytków podlegających 

spontanicznym procesom regeneracyjnym. 

20. Ustalenie konieczności stosowania zabiegów hodowlanych mających na celu zachowanie i dostosowanie 

drzewostanów do warunków siedliska i presji zewnętrznych. 

21. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji parków wiejskich, a następnie poddanie ich zabiegom 

pielęgnacyjnym i konserwatorskim, w miarę możliwości przywracającym im dawny układ przestrzenny, w celu 

podniesienia ich walorów przyrodniczych, estetycznych i kulturowych, 

22. Zapewnienie konieczności rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 

23. Przeprowadzenie weryfikacji potencjalnych obszarów wydobycia surowców – dla każdej inwestycji polegającej 

na eksploatacji złóż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a potencjalne wydobycie 

surowców należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy. 

24. Wyeliminowanie osuszania i zasypywania lokalnych mokradeł na dnach dolin. 
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25. Wprowadzenie ograniczeń dla lokalizacji inwestycji prowadzących do istotnych zmian środowiska, w tym 

przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

26. Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej zwłaszcza, w strefach zwartej zabudowy wsi, 

poprzez podłączenia ich do oczyszczalni ścieków, a w zabudowie rozproszonej poprzez realizację 

indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem, iż nie będą stanowiły zagrożenia dla 

środowiska wodno-gruntowego. 

27. Preferowanie bezpiecznych, proekologicznych nośników energii cieplnej. 

28. Zapewnienie zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów o poszczególnych rodzajach 

przeznaczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

29. Uwzględnienie lokalizacji obszarów o szczególnie interesujących walorach krajobrazowych, 

30. Dopuszczenie do budowy tylko obiektów zharmonizowanych z tradycjami kulturowymi tego regionu oraz 

zapewnienie właściwej estetyki architektury budynków. 

31. Kształtowanie struktury przyrodniczej krajobrazu w sposób zapewniający zachowanie osi i panoram 

widokowych o szczególnych walorach estetycznych [7]. 

 

 

14.2. OCENA ZGODNOŚCI USTALEŃ STUDIUM Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania uwzględniono przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska, 

przyrody, planowania przestrzennego, ochrony dóbr kultury i itp. Studium respektuje w całości obowiązujące przepisy 

prawne związane z ochroną środowiska na terenach przebywania i obsługi ludności. Dotyczy to m. in. ustalania standardów 

akustycznych, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, magazynowania i zagospodarowania odpadów. 

 

 

14.3. OCENA STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ 

Proponowana w ustaleniach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko struktura funkcjonalno – przestrzenna jest zgodna z wymaganiami ochrony środowiska, a także z potrzebami 

funkcjonalnymi gminy. 

 

Ocena struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

G
ru

p
a
 

Jednostka 

bilansowa 
Stopień oddziaływania na środowisko 

Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ich 

wpływu na środowisko 

A 

Tereny leśne 
Tereny zieleni biologicznie czynne, na których utrzymuje się 

istniejący drzewostan oraz dopuszcza możliwość jego uzupełniania 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne korzystne dla środowiska. 

Tereny te będą stanowiły podstawę struktury przyrodniczej gminy 

Tereny przeznaczone 

do zalesienia 

Tereny zieleni biologicznie czynne obejmujące najsłabsze gleby, 

na których wprowadza się nowe zadrzewienia 

Tereny lasów 

gospodarczych, Tereny 

lasów chronionych, 

Tereny zieleni biologicznie czynne, na których zachowuje się 

istniejącą zieleń niską i śródpolną oraz przewiduje jej uzupełnienie 

z wykorzystaniem rodzimej roślinności 
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Tereny ogrodów 

działkowych, Tereny  

o wiodącej funkcji 

sportu i rekreacji na 

terenach leśnych 

Tereny zieleni 

izolacyjnej i publicznej, 

Tereny zalesione, 

Tereny wydm 

śródlądowych Tereny 

użytków zielonych 

Tereny biologicznie czynne, stanowiące otoczenie istniejących 

obszarów inwestycyjnych w obrębie poszczególnych miejscowości Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne korzystne dla środowiska. 

Tereny te będą stanowiły uzupełnienie struktury przyrodniczej 

gminy 

Tereny cmentarzy, 

Tereny cmentarzy - 

rezerwa 

Tereny zieleni biologicznie czynne, na których utrzymuje się 

funkcję zieleni cmentarnej 

Tereny wód 

śródlądowych  
Adaptacja istniejących cieków i zbiorników wodnych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne korzystne dla środowiska. 

Tereny te będą stanowiły korytarze ekologiczne zapewniające 

powiązania gminy z otoczeniem 

B 

Tereny rolnicze 

Tereny rolnicze biologicznie czynne stanowiące podstawę 

gospodarki gminy. Tereny te stanowią gleby niższych klas 

bonitacyjnych gruntów (IV-VI). Zakłada się zachowanie ogólnej 

powierzchni upraw rolnych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne korzystne dla środowiska 

Teren usług sportu  

i rekreacji, Tereny  

o wiodącej funkcji 

usług sportu, rekreacji, 

turystyki i zabudowy 

mieszkaniowej 

letniskowej 

Zachowanie i rozwój nowego zagospodarowania  

– boisk i urządzeń sportowych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne będą wywoływać 

specyficzne oddziaływania na środowisko: zanieczyszczenia wód i 

gleb, zmiany klimatu akustycznego, składowanie odpadów, zależne 

od charakteru i wielkości prowadzonej działalności oraz zachowane 

i wprowadzenie znacznej powierzchni biologicznie czynnej 

Tereny o wiodącej 

funkcji mieszkaniowej, 

Tereny o wiodącej 

funkcji mieszkaniowej  

z towarzyszącymi 

usługami, Obszar 

lokalizacji stawów 

hodowlanych 

Adaptacja istniejącej i rozwój nowej zabudowy o dominującej 

funkcji mieszkaniowej i zagrodowej jako kontynuacji 

zainwestowania w ramach poszczególnych jednostek osadniczych, 

a także na terenach rolnych w formie zabudowy siedliskowej 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne adaptują istniejące 

oddziaływania na środowisko i mogą wprowadzić nowe 

oddziaływania na środowisko w przypadku lokalizacji nowej 

zabudowy: emisja zanieczyszczeń do powietrza, potencjalne 

zanieczyszczenia wód i gleb, składowanie odpadów, 

zanieczyszczenia związane z prowadzoną gospodarką rolną 

Tereny rekreacji 

indywidualnej, Tereny 

o wiodącej funkcji 

mieszkaniowej 

zagrodowej  

z towarzyszącymi 

usługami, Tereny  

o wiodącej funkcji 

mieszkaniowej  

i usługowej   

Adaptacja istniejącej i rozwój nowej zabudowy o funkcji 

rekreacyjnej przede wszystkim w obrębie istniejących zespołów 

zabudowy 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne mogą wywoływać 

specyficzne oddziaływania na środowisko: emisja zanieczyszczeń 

do powietrza, zanieczyszczenia wód i gleb, składowanie odpadów, 

emisja hałasu - adekwatne do wielkości nowej zabudowy; 

oddziaływania będą miały charakter sezonowy związany z 

półroczem letnim 

C 

Tereny o wiodącej 

funkcji usługowej, 

Tereny o wiodącej 

funkcji mieszkaniowej  

i usługowej w zieleni, 

Tereny o wiodącej 

funkcji usługowej  

w zieleni 

Adaptacja istniejącej i rozwój nowej zabudowy o dominującej 

funkcji usługowej jako uzupełnienie zainwestowania w ramach 

poszczególnych jednostek osadniczych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne mogą wywoływać 

specyficzne oddziaływania na środowisko: emisja zanieczyszczeń 

do powietrza, zanieczyszczenia wód i gleb, składowanie odpadów, 

emisja hałasu – adekwatne do wielkości i charakteru nowej 

zabudowy oraz rodzaju funkcji usługowej 
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Tereny o wiodącej 

funkcji produkcyjnej 

Adaptacja istniejącej i rozwój nowej zabudowy produkcyjno-

usługowej, składów i magazynów w obrębie jednostek 

osadniczych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne będą wywoływać 

specyficzne oddziaływania na środowisko: emisja zanieczyszczeń 

do powietrza, zanieczyszczenia wód i gleb, zmiany klimatu 

akustycznego, składowanie odpadów, zależne od charakteru i 

wielkości prowadzonej działalności 

Tereny przestrzeni 

publicznych-realizacji 

celów publicznych, 

Tereny o wiodącej 

funkcji produkcyjno-

usługowej, Tereny  

infrastruktury 

technicznej, Tereny 

infrastruktury 

kolejowej, Linie 

elektroenergetyczne, 

gazociąg, Ujęcia wód, 

Oczyszczalnie ścieków, 

stacje redukcyjne gazu, 

wysypisko śmieci, 

aeroklub, tereny 

biogazowni, tereny 

farm fotowoltaicznych, 

Porty rzeczne 

Adaptacja istniejącej i rozwój nowej zabudowy obsługi gospodarki 

rolnej (gospodarstwa hodowli zwierząt) wraz z obiektami i 

urządzeniami towarzyszącymi 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne będą wywoływać 

specyficzne oddziaływania na środowisko: emisja zanieczyszczeń 

do powietrza, zanieczyszczenia wód i gleb, zmiany klimatu 

akustycznego, składowanie odpadów, zależne od charakteru i 

wielkości prowadzonej działalności 

Drogi wojewódzkie, 

Drogi wojewódzkie 

projektowane 

Adaptacja istniejących i rozwój nowych ciągów komunikacji 

drogowej oraz miejsc obsługi z dopuszczeniem możliwości ich 

rozbudowy i modernizacji 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne będą wywoływać 

uciążliwości liniowe dla środowiska związane z funkcjonowaniem 

komunikacji samochodowej adekwatne do klasy drogi i natężenia 

ruchu: emisja spalin do atmosfery, hałas i możliwość 

zanieczyszczenia podłoża ropopochodnymi przy braku 

odpowiednich zabezpieczeń przy jednoczesnym ich ograniczeniu 

poprzez odpowiednie ustalenia studium 

 

Tereny górnicze, 

obszary i tereny 

górnicze (Odwierty 

ropy naftowej, 

Odwierty z przepływem 

ropy, Otwór w 

wierceniu, Odwiert 

zlikwidowany, Odwiert 

do zatłaczania wody 

złożowej, Odwiert 

eksploatacyjny gazowy) 

Rozwój nowych terenów o funkcji eksploatacji powierzchniowej 

złóż surowców naturalnych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne będą wywoływać 

negatywne oddziaływania o charakterze powierzchniowym: zmiana 

ukształtowania terenu, zniszczenie roślinności, degradacja gleb, 

eksploatacja kopaliny, hałas i zanieczyszczenie powietrza (podczas 

praca wydobywczych). Kompensacja przyrodnicza zostanie 

zapewniona poprzez przeprowadzanie obowiązku sukcesywnej 

rekultywacji terenów 

 

 

15. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO 

 Biorąc pod uwagę identyfikację oraz opis znaczących oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem 

realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, poniżej przedstawiono 

rozwiązania, które mają na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację tych oddziaływań. 

Dla obszarów terenów górniczych obszarów i terenów górniczych, złóż kopalin studium postuluje przyjęcie 
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następujących zasad użytkowania przestrzeni: 

– eksploatacja może być prowadzona na terenach wyznaczonych na rysunku studium w oparciu o wydane 

decyzje administracyjne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncesje, przepisy odrębne, 

oraz ograniczenia i uwarunkowania wynikające z form ochrony przyrody (Natura 2000 Puszcza Notecka, 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Puszczy Noteckiej; 

– na terenach rolniczych dopuszcza się eksploatację odkrywkową złóż, poza obszarami określonymi na rysunku 

studium, wyłącznie drogą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem 

zachowania wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska i ograniczenia ingerencji 

w krajobraz poprzez właściwe zaplanowanie zazielenienia terenu, z uwzględnieniem ograniczeń i warunków 

wynikających z przepisów form ochrony przyrody; 

– rekultywację istniejących obszarów pokopalnianych, w tym nielegalnych wyrobisk, należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacjami technicznymi dla poszczególnych złóż 

– rekultywacja powinna być ukierunkowana na przywrócenie stanu środowiska sprzed eksploatacji lub 

poprzez ich zadrzewianie, zakrzewienie lub wypełnienie wodą w celach rekreacyjnych; 

– należy wdrażać program racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczegółowym uwzględnieniem segregacji 

odpadów oraz zapobiegać powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i prowadzić likwidację istniejących. 

W celu ochrony gleb przed chemiczną degradacją ze strony rolnictwa należy wprowadzić następujące działania: 

– stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób racjonalny i umiarkowany – wielkość 

stosowanych środków należy dostosować do wymagań upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz 

ukształtowania terenu, a także z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

– ograniczenie zmiany użytkowania gruntów rolnych zdrenowanych, 

– stosowanie nawozów naturalnych oraz biologicznych i mechanicznych metod ochrony roślin, 

– wprowadzanie i stosowanie na szerszą skalę metod proekologicznej produkcji rolniczej, zwłaszcza na 

terenach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 

W celu poprawy funkcjonowania środowiska oraz podniesienia walorów przyrodniczo-krajobrazowych konieczne 

jest wprowadzenie następujących ustaleń: 

– objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych przed dominacją elementów obcych, w szczególności sieci 

infrastruktury technicznej, tablic reklamowych, zabudowy substandardowej; 

– ograniczyć zalesienia na terenach eksponowanych; 

– tereny eksponowane należy podkreślać poprzez włączanie ich w system połączeń pieszych i rowerowych; 

– obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury technicznej należy nadawać formy 

architektoniczne, które będą harmonizować z otoczeniem; 

– należy porządkować przebieg linii energetycznych i likwidować kolizje z zabudową mieszkaniową; 

– nowe uzbrojenie oraz ciągi komunikacyjne należy prowadzić z uwzględnieniem lokalizacji obszarów 

chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych na których znajdują się obiekty przeznaczone na stały 

pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody; 

– w strefach granicznych obszarów o różnych funkcjach, w których może wystąpić konflikt przestrzenny, należy 

realizować ciągi zieleni izolacyjnej; 

– stosowanie zieleni izolacyjnej lub innej formy osłony zielenią elementów negatywnie oddziaływujących na 
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walory krajobrazowe środowiska. 

Poprawa jakości powietrza jest możliwa dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń. W tym celu w studium określa 

się następujące działania: 

– ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącej z gospodarstw 

domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii (tzw. „emisji niskiej”), poprzez 

ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych  

i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci 

ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków z uwzględnieniem występowania 

gatunków chronionych, 

– stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz 

wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, 

– preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach przemysłowych, 

– propagowanie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

– wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów  

i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do powietrza. 

W celu ochrony wód ustala się następujące zasady: 

– zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ich ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników 

wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień, 

– wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków, 

oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych, w szczególności na terenach intensywnej gospodarki rolnej, 

– realizacja przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  

w szczególności w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych, określonych w przepisach odrębnych, 

powinna być poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko, 

– dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów 

zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak i do 

wód powierzchniowych, 

– dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych, 

– objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

– budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji 

ścieków sanitarnych, 

– na obszarach przewidzianych do objęcia sanitarną kanalizacją zbiorczą, do czasu jej wybudowania, 

odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych należy traktować jako rozwiązanie 

tymczasowe, 

– oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych jest dopuszczalne jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie 

zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni 

przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało 

jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników 
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wód powierzchniowych i podziemnych), 

– należy położyć szczególny nacisk na właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz 

zagospodarowanie terenu dostosowane do odporności warstw wodonośnych na antropopresję, 

– kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych, 

placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

– stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych 

do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych, 

– w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zdrenowanych należy dokonać przebudowy sieci 

drenarskiej dostosowując ją do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu zachowania 

możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie, 

– zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

– stosowanie rozwiązań zmierzających do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zwiększanie małej retencji 

wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody, 

– prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień, 

– stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość 

odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki, 

– zapewnienie dostępności do publicznych wód powierzchniowych na potrzeby powszechnego korzystania  

i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

– utrzymanie linii zabudowy od naturalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych w odległości 

zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją, 

– zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń drzew w odległości co najmniej 20 m od 

rurociągów melioracyjnych, 

– wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie sieci i urządzeń melioracyjnych należy uzgodnić 

z właściwym zarządcą, 

– eksploatacje ujęć wód podziemnych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi decyzjami 

administracyjnymi. 

W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu postuluje się przyjęcie następujących zasad użytkowania przestrzeni: 

– ograniczenie przekształcenia rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych, 

– przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie gleb wyższych klas 

bonitacyjnych dla rolnictwa, 

– ochrona naturalnych form ukształtowania terenu w postaci dolin rzecznych, zbiorników wodnych  

z dopuszczeniem ewentualnych zmian w ich naturalnym ukształtowaniu jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, 

– tereny o nachyleniu powyżej 12° należy chronić przed powstawaniem procesów erozyjnych w różnym 

natężeniu poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej grunt oraz odpowiednie prowadzenie 

gospodarki rolnej, 

– minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie istniejących i przyszłych 
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terenów poeksploatacyjnych), 

– zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować zgodnie przepisami 

odrębnymi lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub sąsiednich. 

Ochrona środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego 

polegać będzie na stałym ograniczaniu jego emisji poprzez następujące działania: 

– zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych 

przewidzianych dla terenów objętych ochroną akustyczną,  

– uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów 

przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na 

obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej 

zabudowy lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych, 

– uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określonych natężeń hałasu wzdłuż 

drogi o znaczeniu wojewódzkim, poprzez zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej zabudowy, 

– na terenach wymagających ochrony akustycznej na których występują przekroczenia akustycznych 

standardów jakości środowiska, należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne 

zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych. 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Drezdenko konieczne będzie: 

– wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefach 

ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznych, 

– usuwanie kolizji pomiędzy zabudową mieszkaniową a liniami wysokiego i średniego napięcia, 

– ograniczenie lokalizowania sieci i urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową  

w granicach obowiązujących przepisów. 

 Odrębnym zagadnieniem jest określenie zasad ochrony bioróżnorodności flory i fauny występującej na obszarze 

gminy. W ramach polityki utrzymania i wzbogacania bioróżnorodności należy realizować następujące działania: 

– ochronę terenów położonych na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu, Natura 2000, itp. 

– ochronę istniejących pomników przyrody, rezerwatów przyrody oraz innych osobliwości przyrodniczych; 

– prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; 

– zachowanie fragmentów naturalnych ekosystemów, w szczególności ekosystemów łąkowych w dolinach 

rzecznych, ekosystemów leśnych, zadrzewień przydrożnych, parkowych, zwłaszcza ze starodrzewem 

zadrzewień zlokalizowanych w dolinach cieków wodnych oraz kęp i pasm w obrębie użytków zielonych i na 

obniżeniach terenu, gdzie wspomagają naturalną retencję wody i stanowią siedliska drobnej fauny; 

– utrzymanie zróżnicowanych form użytkowania, zadrzewień śródpolnych, zbiorników wodnych, które 

korzystnie stymulują utrzymanie lub wzrost różnorodności biologicznej, poprzez wytworzenie warunków 

ostojowych dla jak największej liczby zwierząt; 

– ochronę znajdujących się na terenie gminy obszarów podmokłych, dolin cieków wodnych i wszelkich 

mokradeł oraz terenów wokół zbiorników; 

– zachowanie istniejących i odtworzenie zniszczonych siedlisk bytowania, żerowania i odpoczynku wszystkich 

gatunków zwierząt w granicach pozwalających na zachowanie ich populacji na poziomie odnawialności; 
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– w stosunku do zieleni urządzonej (parki, zieleńce, zieleń uliczna) należy przyjąć zasadę stałej ochrony, 

pielęgnacji i uzupełniania; 

– kształtowanie terenów korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację gatunków pomiędzy obszarami  

o największej bioróżnorodności; 

– realizacja nowych zadrzewień, zwłaszcza jako ciągów zieleni krajobrazowej i izolacyjnej w oparciu o sieć 

dróg publicznych, cieków wodnych, system terenów zielonych oraz w strefach występowania konfliktów; 

– właściwe kształtowanie wskaźników urbanistycznych zagospodarowania terenu, w szczególności w zakresie 

udziału terenów zieleni w stosunku do liczby mieszkańców poszczególnych terenów; 

– wprowadzenie zakazu lokalizacji ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. 

 

 

16. 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 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [21] w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko należy 

przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie studium, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów 

Natura 2000. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko została sporządzona na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18],  

w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XLVII/376/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko. 

Przeprowadzona analiza aktualności wcześniej obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, przyjętego Uchwałą Nr Nr XLVIII/318/2010 Rady Miejskiej  

w Drezdenku  z dnia 25 lutego 2010 r., wykazała, iż przedmiotowy dokument planistyczny nie jest już aktualny zarówno  

w zakresie faktycznego zagospodarowania obszaru gminy, jak i oczekiwań inwestycyjnych jej mieszkańców oraz 

inwestorów zewnętrznych. Ponadto stwierdzono braki merytoryczne wynikające z ówczesnego prawodawstwa. Planowany 

dalszy rozwój inwestycji, wynikający zarówno z potrzeb realizacji polityki przestrzennej gminy, jak i zainteresowania 

inwestorów prywatnych, wymagał dostosowania zapisów studium w zakresie zasięgu i lokalizacji terenów inwestycyjnych. 

Aktywizacja nowych terenów uzależniona była w pierwszym etapie od ustalenia odpowiednich zapisów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, spełniających aktualne oczekiwania i potrzeby 

społeczności lokalnej, co w dalszej perspektywie umożliwi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z zachowaniem ładu przestrzennego oraz potrzeb ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych. 
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 W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych. Podjęta przez Radę Miejską uchwała  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

określiła zamierzenia samorządu lokalnego. Ponadto przyjęte w dokumencie rozwiązania planistyczne  

są odzwierciedleniem kierunków rozwoju przestrzennego regionu określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubuskiego [8]. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym byłoby odstąpienie od sporządzenia zmiany studium. 

Skutkowałoby to jednak utrzymaniem kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej 

przewidzianej w aktualnie obowiązującym dokumencie. Zagadnienie to bardziej szczegółowo omówiono w rozdziale 8. 

W trakcie sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko nie napotkano w zasadzie na żadne trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. Pojawiły się natomiast problemy z uzyskaniem aktualnych danych dotyczących stanu środowiska na obszarze 

opracowania, co zasygnalizowano w odpowiednich rozdziałach. 

 

 

17. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METODY ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

uwzględniają wymogi ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. W prawidłowym 

funkcjonowaniu zrealizowanych przedsięwzięć na terenie objętym opracowaniem zawsze istnieje jednak ryzyko 

wystąpienia negatywnych zjawisk dla środowiska, trudnych do określenia i zminimalizowania w ustaleniach studium  

(np. wystąpienie pożaru, wyciek lub eksplozja paliwa w trakcie transportu, awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

czy gazowej). Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów 

przyrody, prowadzi na terenie m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, monitorując 

poszczególne komponenty środowiska, takie jak: wody, powietrze, gleby, klimat akustyczny, promieniowanie 

elektroenergetyczne i inne.  

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu jej ustaleń na środowisko powinny odnosić do potencjalnego 

oddziaływania projektowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej na faktyczny sposób 

przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów, kształt zabudowy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

realizację zasad ochrony i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego, a także ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków. 

Postuluje się prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie 

oddziaływania na środowisko przez organ sporządzający studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z częstotliwością i metodami wskazanymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko [21]. Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie 

oddziaływania na środowisko powinien polegać na: 

– analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych  

w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień,  
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– analizie i ocenie wzrostu powierzchni terenów zabudowanych i zagospodarowanych, 

– kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego 

dokumentu.  

Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru 

objętego projektem zmiany studium. 

Proponuje się także wykonywanie okresowych przeglądów stanu zainwestowania obszaru i realizacji ustaleń 

dokumentu, wykonywane przez administrację samorządową w celu oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Organ 

sporządzający studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zobowiązany jest przynajmniej raz 

w czasie kadencji Rady do przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym [18].  

Co najmniej z tą samą częstotliwością wykonywane byłyby analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów 

środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Analizy dostarczą 

wiarygodnych informacji o stanie i jakości środowiska gminy oraz pozwolą na wskazanie tendencji zmian poszczególnych 

parametrów. Analizą należy objąć przede wszystkim jakość powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych  

i podziemnych oraz gleb. Należy ponadto ocenić stan środowiska akustycznego oraz pól elektromagnetycznych, zwłaszcza 

na terenach przeznaczonych pod zabudowę.  

 

Równolegle postuluje się przeprowadzanie ocen zgodności wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną. Do 

podstawowych wskaźników, jakie należy uwzględnić w procedurze monitorowania skutków realizacji ustaleń dokumentu 

można zaliczyć: 

 poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazów i pyłów według dostępnych danych), 

 jakość wód powierzchniowych i podziemnych (ocena według dostępnych danych), 

 przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (w otoczeniu dróg), 

 przyrost powierzchni terenów zabudowanych (w ha), 

 przyrost powierzchni biologicznie czynnych, w tym powierzchni zalesionych (w ha), 

 wydane pozwolenia na budowę (liczba pozwoleń na budowę). 

 przyrost liczby podłączeń do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (w szt.). 

 

 

18. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Z uwagi na położenie gminy Drezdenko, jak i lokalizację planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji 

ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyklucza się możliwość 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Ustawa 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 [21] zobowiązuje do przedstawienia 

dokumentu analizującego oddziaływania związane z realizacją ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy na środowisko i jest wdrożeniem do polskiego prawa odpowiedniej dyrektywy 

Unii Europejskiej. Prognoza została opracowana zgodnie z obowiązującymi ustawami i dyrektywami. 

Główne cele zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nawiązują do celów 

ochrony środowiska określonych w innych dokumentach strategicznych opracowanych dla gminy Drezdenko, które z kolei 

nawiązują do celów określonych na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Prognoza oddziaływania na 

środowisko ma dostarczyć wiarygodnej i wszechstronnej informacji o potencjalnych oddziaływaniach mogących być 

rezultatem wdrażania ustaleń studium do realizacji. 

Podstawowym celem przeprowadzonej prognozy było określenie na ile ustalenia dokumentu przyczynią się do 

wdrażania zrównoważonego rozwoju, a działania w nim zawarte gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego 

oraz sprzyjają jego ochronie. Jest to postępowanie wskazane z uwagi na konstytucyjny zapis o potrzebie rozwiązywania 

problemów ochrony środowiska zgodnie ze wspomnianą zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W prognozie dokonano: 

 oceny stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich zapisach zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 oceny potencjalnych skutków środowiskowych w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 przygotowano rekomendacje pozwalające na pełniejsze uwzględnienie zagadnień ochrony środowiska  

i zrównoważonego rozwoju w trakcie realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko jest 

określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę przestrzenną państwa i województwa oraz ogólnych kierunków 

i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Podstawowym zadaniem studium jest także identyfikacja lokalnych 

uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wyznaczającym ogólną politykę 

przestrzenną gminy. Dokument ten jednocześnie zawiera wytyczne do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Planowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania 

województwa lubuskiego [8]. 

W prognozie dokonano oceny ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko w świetle opracowań planistycznych i strategicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, 

iż projekt dokumentu realizuje cele i zadania określone w dokumentach przyjętych na różnych poziomach: wspólnotowym, 

krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Prognoza przedstawia także charakterystykę środowiska przyrodniczego obszaru opracowania. Poniżej 

przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego: 

 Obszar opracowania położony jest w północnej części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-

drezdeneckim. 
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 Obszar gminy położony jest w dorzeczu Warty. Głównym ciekiem gminy jest rzeka Noteć, przepływająca ze 

wschodu na zachód, na kilkukilometrowym odcinku tworząca zachodnią granicę gminy. Na terenie gminy 

zlokalizowane są także mniejsze cieki wodne: rzeka Miała, rzeka Stara Noteć, kanał Chełstnica, kanał Człapia, 

kanał Gościmka, kanał Kostny, kanał Leniwka, kanał Lubiatka, kanał Niegosławka, kanał Opaskowy-Noteć, 

kanał Perkoz, kanał Rudawa, kanał Wierzbica, kanał Zbiornik-Lipno, kanał Zielony, kanał Goszczanowski, 

kanał Główny.  

 Na obszarze gminy występuje kilkanaście naturalnych większych zbiorników wodnych. Do największych 

jezior należą: jez. Lubowo, Łubowo, Solecko, Łąkie, Rapino, Pokrętna, Kosino, Gostomie, Goszczanowski. 

 W granicach gminy Drezdenko wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. 

 Większa część gminy wchodzi w obręb Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 138 o nazwie 

Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć) . 

 Od powierzchni na obszarze gminy zalegają utwory czwartorzędu. Powszechnie występującymi utworami są 

gliny zwałowe, tworzące od jednego do czterech poziomów morenowych. Gliny przewarstwia piasek drobno  

i średnioziamisty. 

 Teren nie jest zagrożony znacznym niebezpieczeństwem osuwania się mas ziemnych. 

 Pod względem bonitacji najlepsza gleba na terenie gminy  (klasa III) zajmuje zaledwie 4,2% powierzchni 

użytków rolnych i występuje głównie w dolinie Noteci, na terenach morenowych. Większość gleb na gruntach 

ornych gminy zalicza się do klasy V -VI (52 % użytków rolnych), natomiast około 43,55% zaliczona jest do 

klasy IV a –IVb.  

 Na terenie gminy ochroną prawną objęto Obszary Chronionego Krajobrazu, obszary natura 2000. 

W prognozie dokonano także oceny stanu środowiska obszaru opracowania w zakresie powietrza atmosferycznego, 

wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu akustycznego i pól elektromagnetycznych,  

 Główny źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Drezdenko są przede wszystkim szlaki 

komunikacyjne, tzw. źródła liniowe emisji, lokalne kotłownie i paleniska domowe stanowiące źródła 

punktowe, a także tereny rolnicze, skupiska zwierząt hodowlanych i gospodarstwa rolne (źródła emisji 

niezorganizowanej); 

 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych powodowane są przede wszystkim przez zrzuty 

ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła budowę sieci kanalizacyjnych  

i oczyszczalni ścieków – stopień zwodociągowania gminy jest wysoki, brak natomiast wystarczającej ilości 

sieci kanalizacyjnych i obiektów oczyszczania ścieków. Istotnym źródłem zanieczyszczenia są także ścieki 

deszczowe spływające z terenów komunikacyjnych, utwardzonych placów i stacji paliw. Na stan czystości 

wód w gminie wpływają także stawy hodowlane oraz zanieczyszczenia spłukiwane z terenów rolnych  

i leśnych; 

 Główne źródła hałasu stanowią drogi o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, odznaczające się 

zróżnicowanym obciążeniem komunikacyjnym, stanowiące jednocześnie podstawowe źródło emisji spalin 

i gazów. W ich rejonie występuje lokalne pogorszenie warunków akustycznych; 

 Źródłem hałasu oprócz infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Drezdenko mogą być 

napowietrzne linie energetyczne. 

Prognoza analizuje także zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 
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dokumentu. Wskazano, iż brak realizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko nie wpłynie znacząco na zmianę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego gminy. 

W dalszej części omówiono najbardziej znaczące problemy ochrony środowiska występujące na terenie gminy, 

które są istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody. 

Przeanalizowano także poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas jego 

opracowywania. 

Przedmiotem zmiany studium jest przede wszystkim aktywizacja nowych terenów spełniających aktualne 

oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, co w dalszej perspektywie umożliwi sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem ładu przestrzennego oraz potrzeb ochrony najcenniejszych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. 

Dokonano także charakterystyki przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją 

studium oraz obszarów objętych oddziaływaniem. Znaczące oddziaływania na środowisko wiązać się będą przede 

wszystkim z rozwojem i intensyfikacją istniejących funkcji, głównie mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej. Dokument 

ustala możliwość lokalizacji nowych inwestycji w granicach terenów wskazanych na planszy „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego” takich jak biogazownie czy farmy fotowoltaiczne.  

Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że proponowany nowy sposób zagospodarowania na obszarze 

objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w pewnym stopniu zmieni dotychczasową 

strukturę przestrzenną gminy, a także wywoła określone skutki w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali 

i charakteru zmian. Oddziaływania na środowisko spowodowane przez realizację ustaleń projektowanego studium będą 

zróżnicowane. Postępujące zagospodarowanie przestrzeni może wpływać na pogorszenie stanu środowiska, ale również 

może powodować jego poprawę lub służyć jego ochronie. 

W prognozie przeanalizowano wpływ planowanych przedsięwzięć na formy ochrony przyrody, w tym na cele  

i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. Wskazano także wybrane działania ukierunkowane na zapobieganie, 

ograniczanie i kompensację przyrodniczą przewidywanych oddziaływań, które stanowią jednocześnie ustalenia 

analizowanego studium w odniesieniu do wskazanych kategorii terenów. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe 

zagrożenia dla form ochrony przyrody, do których zalicza się przede wszystkim wzrost presji turystycznej, nadmierne 

zainwestowanie obszarów, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie gleb i wód oraz wycinki szaty roślinnej. Należy 

zaznaczyć, iż ocenę realizacji ustaleń dokumentu należy odnosić do terenów projektowanych. W projekcie studium 

zachowano istniejące formy zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów inwestycyjnych.  

Jak wykazano planowana lokalizacja inwestycji nie wpłynie na integralność i powiązanie form ochrony przyrody, 

w tym obszarów podlegających ochronie w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000. Występujące na obszarze gminy 

tereny leśne, łąkowe i wodne, a także większość terenów rolniczych zostanie zachowana w dotychczasowym użytkowaniu. 

Aktualna wiedza na temat świata zwierząt na obszarach opracowania i stopnia wykorzystania przez nie tych terenów 

wskazała, że projektowane inwestycje nie spowodują negatywnego istotnego wpływu na te osobniki. 

Prognoza analizuje i ocenia także przewidywane znaczące oddziaływania na ludzi, faunę i florę, środowisko wodne, 

powietrze, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi, zabytki i dobra materialne, klimat, zasoby naturalne i znaczące 
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oddziaływania pola elektromagnetycznego.  

Przedstawiono także syntezę przewidywanych znaczących oddziaływań oraz dokonano klasyfikacji 

poszczególnych terenów z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń i korzyści dla środowiska, mogących się pojawić 

w przypadku realizacji ustaleń studium. Prognoza przedstawia także ocenę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 

zawartych w projekcie dokumentu.  

W końcowej części prognozy, biorąc pod uwagę identyfikację oraz opis znaczących oddziaływań na środowisko, 

które mogą być rezultatem realizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko, przedstawiono rozwiązania, które mają na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację tych oddziaływań. 

W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych. Podjęta przez Radę Miejską uchwała  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

określiła zamierzenia samorządu lokalnego. Ponadto przyjęte w dokumencie rozwiązania planistyczne są 

odzwierciedleniem kierunków rozwoju przestrzennego regionu określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubuskiego [8]. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym byłoby odstąpienie od sporządzenia zmiany studium. 

Skutkowałoby to jednak utrzymaniem kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej 

przewidzianej w aktualnie obowiązującym dokumencie. 

Prognoza przedstawia także propozycje dotyczące analizy realizacji postanowień projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu jej ustaleń na środowisko. Metody 

powinny odnosić do potencjalnego oddziaływania projektowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki 

przestrzennej na faktyczny sposób przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów, kształt zabudowy, 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną, realizację zasad ochrony i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego,  

a także ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Oceniając projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 

należy stwierdzić, że uwzględnia on zasadę zrównoważonego rozwoju. Realizacja ustaleń dokumentu wiązać się będzie ze 

zmianami w środowisku przyrodniczym. W ogólnej ocenie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczące 

pod warunkiem zastosowania wszystkich ustaleń określonych w projekcie dokumentu. Realizacja wszystkich zapisanych  

w studium przedsięwzięć powinna odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom 

środowiskowym. 
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