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Załącznik 2: Oświadczenie do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu
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pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym
obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką, którego zakres został
określony w Uchwale Nr XVII/259/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy
ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką, zwany dalej „planem”. Omawiany projekt planu
zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię około 9,4 ha.
W granicach obszaru objętego projektem planu aktualnie obowiązują ustalenia dwóch
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina (Uchwała nr XXVIII/328/01 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 lutego 2001 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzina (Uchwała nr XXX/439/2017 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r.) (Ryc. 1).
Ryc. 1 Obszar objęty miejscowym planem na tle obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Źródło: swiebodzin.e-mapa.net



granica obszaru objętego miejscowym planem

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest m.in.:
opracowanie spójnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych;
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określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Proponowane rozwiązania zgodne są z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin. Planowane
zagospodarowanie uwzględnia istniejące zagospodarowanie terenu.







W projekcie planu ustala się następujące przeznaczenia terenów:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczony
na rysunku planu symbolem MN/U;
teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;
teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UP;
teren zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem Z;
teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI;
teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

Zgodnie z ustawą 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) prognoza oddziaływania
na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy,
g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
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powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania
alternatywne
do
rozwiązań
zawartych
w
projektowanym
dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powiązany jest
z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Świebodzin - nie narusza on jego ustaleń. Ponadto w prognozie
oddziaływania na środowisko uwzględnia się także informacje zawarte w prognozach
oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów
powiązanych z projektem planu.
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego kierunkiem zagospodarowania dla analizowanego obszaru jest zabudowa
usługowa, z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko, zabudowa usług publicznych oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa
(Ryc.2).
W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach:
a)
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – Strategia Rozwoju w Obszarze Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Rolą Polityki Ekologicznej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski
oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Cele szczegółowe będą
realizowane przez kierunki interwencji, które są zgodne z założeniami Programu ochrony
środowiska dla województwa lubuskiego, są to m.in.:
 zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody
dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
 likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich
oddziaływania,
 ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
 zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
 gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
 przeciwdziałanie zmianom klimatu.
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Ryc. 2 Fragment obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ujednolicony rysunek”
pobranego z https://bip.swiebodzin.eu/

b)

Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, która za cele operacyjne obiera
m.in.:
- Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej: systematyczne
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, m.in. poprzez wspieranie
tworzenia nowych i zagospodarowania istniejących stref aktywności gospodarczej
organizację zintegrowanego systemu promocji inwestycyjnej regionu, ukierunkowywania
tworzonych stref gospodarczych (np. w kierunku wysokich technologii, innowacji,
organizacji klastrów). Największe szanse na pozyskanie inwestorów mają ośrodki, które
już prowadzą aktywną politykę inwestycyjną oraz te, przez które w najbliższej przyszłości
przebiegać będą najważniejsze szlaki komunikacyjne w kraju. Skuteczne przyciąganie
i utrzymywanie już działających inwestorów będzie możliwe m.in. dzięki wspieraniu
rozwoju instytucji otoczenia biznesu.
Plan wprowadza ustalenia zgodne z kierunkami Studium, w którym dominującym
kierunkiem zabudowy na tym terenie są usługi z dopuszczeniem usług mogących
wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
- Udoskonalanie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony
środowiska: dostęp do sieci wodociągowej w miejscach zamieszkania lub
podejmowania działalności gospodarczej; zapewnienie skutecznych i efektywnych
systemów zbierania i oczyszczania ścieków (budowa, przebudowa i remont sieci
kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków), tworzenie sprawnych systemów
gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o regionalne zakłady
zagospodarowania odpadów, wspieranie działań w zakresie zapobiegania i ograniczania
wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu,
6

wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także
likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.
Plan reguluje kwestie zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej oraz reguluje
problemy związane z zagospodarowaniem odpadów, a także wprowadza minimalną
powierzchnię biologicznie czynną.
c)
Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020,
która za cele obiera:
- W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza – poprawa jakości powietrza do
osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów
emisyjnych z instalacji poprzez m.in. spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych,
liniowych i punktowych;
- W zakresie gospodarowania wodami – osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych województwa oraz zapewnienie skutecznej ochrony
przed powodzią i suszą poprzez m.in. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, zwiększenie przepustowości koryt rzecznych,
ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych powodzią oraz ograniczenie wrażliwości
terenów zagrożonych suszą;
- W zakresie gospodarki wodno-ściekowej – rozbudowa zbiorowego systemu
oczyszczania ścieków poprzez m.in. zwiększenie dostępu ludności do instalacji ochrony
środowiska;
- W zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez m.in. działania
w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami, działania w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi oraz działania w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi;
- W zakresie zasobów przyrodniczych - ochrona, odtwarzanie i zrównoważone
użytkowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności poprzez m.in. pogłębianie
wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa, ochronę różnorodności biologicznej
i krajobrazowej zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i siedlisk
oraz populacji gatunków zagrożonych, ochronę i odtwarzanie różnorodności biologicznej
systemów leśnych, zmianę struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie
uszkodzonych ekosystemów leśnych, edukację leśną społeczeństwa, dostosowanie
lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych, identyfikację
zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom oraz ochronę krajobrazu, a także ochronę
korytarzy ekologicznych.
W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się także informacje zawarte
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już,
dokumentów powiązanych z projektem planu.
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZENIU
PROGNOZY
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle
do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego
przedmiotem opracowania. Sporządzono ją przy zastosowaniu metod opisowych, analiz
jakościowych wykorzystujących dostępne informacje o stanie środowiska oraz oceny
skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których wyciągnięto określone
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wnioski. Pierwszym etapem planistycznym była inwentaryzacja urbanistyczna terenów
objętych projektem planu. Dokonano wizji terenu oraz analizy materiałów przedstawiających
stan istniejący obszaru (np. zdjęcia satelitarne, lotnicze, mapy), aby jak najbardziej
szczegółowo scharakteryzować dany obszar oraz jego stan środowiska. Następnie
zapoznano się z dokumentami strategicznymi przedstawiającymi uwarunkowania danego
obszaru (także środowiskowe) oraz zalecany kierunek rozwoju przestrzennego. W celu
scharakteryzowania i oceny stanu środowiska posłużono się także innymi opracowaniami,
raportami o stanie środowiska, a także danymi odnoszącymi się bezpośrednio lub,
w przypadku ich braku, pośrednio do danego terenu. Dzięki opisom środowiska
wykraczającym poza granice opracowania można było uzyskać informacje o powiązaniach
badanego obszaru z regionalnym i krajowym systemem środowiska przyrodniczego, co było
pomocne w określeniu ponadlokalnego znaczenia danych elementów środowiska.
W przedstawionej prognozie wykorzystano między innymi następujące źródła oraz
akty prawne:
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247);
 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219);
 Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko;
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839);
 Kondracki J., 1994: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa;
 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017. Zielona Góra 2018,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze;
 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu
operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych /wg badań PIG/, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska;
 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2017 i 2018;
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2019, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska;
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska;
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzin na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022;
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Świebodzin;
 http://www.zgora.pios.gov.pl/ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze;
 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;
 http://www.psh.gov.pl/ – Państwowa Służba Hydrogeologiczna;
 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
–
Państwowy
Instytut
Geologiczny – MIDAS;
 http://btsearch.pl/ – wyszukiwarka stacji bazowych telefonii komórkowej GSM
i UMTS;
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www.geoportal.gov.pl – Geoportal;
Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych;
Ewidencja gruntów i budynków Miasta i Gminy Świebodzin.

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko państwa
członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ na środowisko,
wynikający z realizacji planów i programów, aby między innymi, określić na wczesnym etapie
nieprzewidziany niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego
działania naprawczego.
Analiza skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uwzględniać będzie w szczególności metody, wskaźniki i częstotliwość
pomiarów przyjęte dla działań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Organem realizującym jego zadania jest Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. W każdym województwie w/w monitoring odbywa się zgodnie z Programem
Państwowego Monitoringu Środowiska dla danego cyklu czasowego i prowadzony jest przez
właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej: WIOŚ), który
w omawianym przypadku znajduje się w Zielonej Górze. Wyniki badań udostępniane są
w formie Raportów o stanie środowiska w województwie za dany rok.
Wyniki uzyskiwane w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska
wykorzystane będą do określenia wpływu ustaleń projektu planu, który jest przedmiotem
opracowania, na środowisko, w odniesieniu do występujących długofalowych zmian jakości
poszczególnych elementów (stanu wód, stanu czystości powietrza atmosferycznego, klimatu
akustycznego) i przyczyn tych zmian. Uzupełnieniem będą przyjęte w gminnych programach
wskaźniki ilościowe i jakościowe monitorowania efektywności działań. Dokonując analizy
i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów
uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub innych dostępnych źródeł
należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu.
Analizę skutków realizacji postanowień projektu planu zaleca się prowadzić w cyklu
4-letnim – w odniesieniu do materiałów opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu
Ochrony Środowiska. Najistotniejsza z punktu widzenia projektowanego dokumentu jest
kontrola stanu powietrza atmosferycznego oraz kontrola stanu jakościowego wód
podziemnych.
Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że badania monitoringowe prowadzi
się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją danych przestrzennych, dlatego ocena
zmian zachodzących w środowisku omawianego obszaru może być oparta również
na okresowym przeglądzie i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tych
terenów prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
Po okresowym zebraniu danych, należy poddać je wnikliwej analizie i w przypadku
stwierdzenia przejawów ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiska przedsięwziąć
stosowne działania zapobiegające, lub kompensujące niekorzystne tendencje.
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4. INFORMACJE
O
MOŻLIWYM
TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
Obszar objęty planem położony jest w centralnej części powiatu świebodzińskiego
(w odległości ok. 65 km od najbliższej granicy państwa), więc nie ma podstaw
do prognozowania dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań. Nie projektuje się tu też
funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. Wobec
powyższego nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIEBODZIN
5.1.
Położenie geograficzne
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1994) gmina
Świebodzin należy do podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, makroregionu
Pojezierze Lubuskie oraz mezoregionów Pojezierze Łagowskie i Równina Torzymska. Biorąc
pod uwagę geobotaniczny podział Polski według Matuszkiewicza (1993) gmina Świebodzin
należy do działu Brandenbursko-Wielkopolskiego, do krainy Notecko-Lubuskiej, okręgu
Pojezierza Łagowskiego oraz podokręgu Sulechowskiego.
Świebodzin to gmina miejsko-wiejska, położona w środkowo-wschodniej części
województwa lubuskiego, w centralnej części powiatu świebodzińskiego. Od północy
graniczy z gminami Międzyrzecz oraz Trzciel (powiat międzyrzecki), od wschodu z gminą
Szczaniec (powiat świebodziński), od południa z gminą Sulechów (powiat zielonogórski),
a od zachodu z gminami Lubrza oraz Skąpe (powiat świebodziński). Gmina Świebodzin
zajmuje powierzchnię 22 641 ha, co stanowi około 24,2% powierzchni powiatu
świebodzińskiego oraz około 1,6% powierzchni województwa lubuskiego.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności gminy na koniec
2019 roku wyniosła 29 984 mieszkańców (z czego 21 685 osób stanowi ludność miasta), co
stanowiło około 53,7% ludności powiatu świebodzińskiego oraz około 3,0% ludności
województwa lubuskiego. W gminie obserwuje się powolny wzrost liczby ludności, zgodnie
z danymi GUS populacja gminy w latach 2009-2019 zwiększyła się o 256 osób, a w tym
samym okresie populacja miasta Świebodzin zmniejszyła się o 29 osób.
Zgodnie z danymi zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzin
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 największy odsetek powierzchni gminy
stanowią użytki rolne (60,9%). Lasy i grunty leśne stanowią ok. 28,1%. Pozostałą część
gminy stanowią tereny zurbanizowane oraz komunikacyjne, a także wody oraz nieużytki.
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Ryc. 3 Położenie gminy Świebodzin

Źródło: http://polska.e-mapa.net/

- orientacyjna lokalizacja gminy Świebodzin

Przez obszar Gminy przebiega autostrada A2 (przez północną część), droga
ekspresowa S3, stanowiąca wschodnią obwodnicę Świebodzina oraz droga krajowa nr 92,
stanowiąca północną obwodnicę Świebodzina. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi
wojewódzkie – nr 276 oraz nr 303.
5.2.
Charakterystyka środowiska przyrodniczego
Warunki klimatyczne i stan powietrza atmosferycznego
Klimat gminy Świebodzin znajduje się pod przeważającymi wpływami mas powietrza
polarno-morskiego napływającego znad Atlantyku, co widoczne jest w rozkładzie
temperatury oraz opadów atmosferycznych w ciągu roku. Według regionalizacji rolniczoklimatycznej R. Gumińskiego gmina Świebodzin położona jest w obrębie Dzielnicy
Zachodniej (VIII).
Zgodnie z Opracowaniem Ekofizjograficznym do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin średnia roczna suma opadów
w gminie wynosi ok. 534 mm. W ciągu roku notuje się średnio od 140 – 160 dni z opadami
atmosferycznymi, a liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 30 dni do 84 dni.
Z danych meteorologicznych zawartych w wyżej wymienionym opracowaniu wynika, że
średnia temperatura powietrza w ciągu roku wynosi 8,0°C. Najcieplejszym miesiącem, ze
średnią temperaturą wynoszącą 18°C jest lipiec. Najniższe temperatury wynoszące średnio –
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1,6°C odnotowuje się w styczniu. Zimy są na ogół łagodne, a lata umiarkowanie ciepłe.
Okres wegetacji trwa od 218 dni do 220 dni. Typowe cechy klimatu to duże wahania
i zmienność typów pogody.
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały Prawo ochrony środowiska obszar gminy Świebodzin
przydzielono do strefy lubuskiej (obejmującej całe województwo poza miastami Gorzów
Wielkopolski i Zielona Góra). Pełna ocena stanu czystości powietrza obejmuje następujące
zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen C6H6, ołów, arsen, nikiel,
kadm, benzo(a)piren, pył PM 10, pył PM 2,5, ozon i tlenek węgla.
Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
 klasa A – jeżeli poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekracza poziomu
dopuszczalnego,
 klasa C – jeżeli
poziom
stężeń
zanieczyszczeń
jest
powyżej
poziomu
dopuszczalnego,
 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu
długoterminowego,
 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
W 2020 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim za rok
2019. Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę lubuską
zakwalifikowano do klasy C pod kątem zanieczyszczenia benzo(a)piranem oraz do klasy A
pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10. W klasyfikacji dodatkowej dla pyłu PM2,5,
dotyczącej dotrzymania poziomu dopuszczalnego, tzw. II fazy, którego termin osiągnięcia
wyznaczono na dzień 1 stycznia 2020 r., w strefie lubuskiej stwierdzono wystąpienie
przekroczenia, natomiast w klasyfikacji dodatkowej dla ozonu wszystkie strefy, w odniesieniu
do poziom celu długoterminowego, uzyskały klasę D2.
W rocznej ocenie jakości powietrza, wykonanej na podstawie dostępnych informacji
dla 2019 roku z uwzględnieniem kryteriów przyjętych ze względu na ochronę roślin,
w przypadku wszystkich zanieczyszczeń (SO2, NOx, O31) strefa lubuska uzyskała klasę A.
Raport jednak zwraca uwagę, że powyższe przekroczenia mogą się wiązać
z lokalnymi zanieczyszczeniami o niewielkim zasięgu. Można więc powiedzieć, że z uwagi
na rozległy obszar i uogólnienie wyników dla strefy lubuskiej, stan jakości powietrza
atmosferycznego w gminie Świebodzin może być lepszy od przydzielonych klas. Zaliczenie
strefy do klasy C pod względem niektórych substancji nie oznacza złej jakości powietrza na
całym jej terenie, a jest jedynie sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary wymagające
podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Geologia i geomorfologia
Gminę Świebodzin charakteryzuje krajobraz młodoglacjalny, czego efektem jest dość
urozmaicona rzeźba terenu. Widoczny jest znaczny wpływ poznańskiej fazy zlodowacenia
bałtyckiego. W strukturze geomorfologicznej gminy wyraźnie zaznaczone są wysoczyzny
morenowe w przewadze faliste oraz sandrowe, rynny subglacjalne, morena czołowa
spiętrzona, a także różne inne formy powstałe w wyniku działania lądolodów. Do tych
pozostałych form zalicza się m.in.: ozy, liczne obniżenia, stożki, ostańce czy terasy.
Charakterystyczne jest występowanie jezior w rynnach subglacjalnych oraz obniżeniach
gruntu. W rzeźbie terenu należy również wyróżnić liczne wyrobiska poeksploatacyjne będące
formami antropogenicznymi. Do tych form należą także wykopy, nasypy i skarpy związane
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głównie z prowadzeniem infrastruktury1.
Zgodnie z Opracowaniem Ekofizjograficznym do Studium podstawę budowy
geologicznej gminy stanowią osady trzeciorzędowe wieku mioceńskiego, które wykształcone
są w postaci piasków drobnych (kwarcowych), iłów i mułków oraz węgla brunatnego
(ułożonych naprzemianlegle). Strop osadów mioceńskich występuje na różnych
głębokościach – od 2 m w miejscowości Rzeczyce do 100 m w mieście Świebodzin. Wynika
to z ruchów glacitektonicznych, które mocno zaburzyły i zróżnicowały występujące na terenie
gminy osady. Warstwę zalegającą na osadach mioceńskich tworzą utwory plejstoceńskie
reprezentowane przez gliny zwałowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne, osady zastoiskowe,
piaski i lokalnie żwiry. Ich grubość, w wyniku wyżej wymienionych zaburzeń, waha się od
kilku do około 100 metrów. Na licznych zagłębieniach w stropie plejstocenu osadziły się
utwory holoceńskie tworzone przez namuły, torfy, gytie jeziorne, piaski i lokalnie żwiry.
Wierzchnią warstwę geologiczną tworzą osady czwartorzędowe związane z cofaniem się
lądolodu oraz akumulacyjno-erozyjną działalnością wiatru i wody.
Na terenie gminy zidentyfikować można 3 subregiony, które różnią się budową
geologiczną oraz rzeźbą terenu. Pierwszym z nich jest wysoczyzna morenowa obejmująca
tereny we wschodniej części gminy o rzędnych 130 – 140 m n.p.m. oraz duży obszar
w środkowej części gminy o maksymalnych wysokościach 110 – 120 m n.p.m. Obydwa
obszary charakteryzują się łagodnymi pagórkami ze spadkami terenu wynoszącymi ok. 10%,
a lokalnie nawet 20% i więcej. Drugim subregionem jest równina sandrowa obejmująca
tereny w południowo-zachodniej części gminy na zachód od wsi Borów i na południe od
Lubogóry o rzędnych wysokości od 80 – 110 m n.p.m. Ten obszar Świebodzina według
regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego położony jest na Równinie
Torzymskiej, której wysokość waha się od 75 – 90 m n.p.m. Ostatnim subregionem są rynny
subglacjalne występujące w północnej, środkowej oraz południowo-zachodniej części gminy.
Są to obszary utworzone przez wody roztopowe lądolodu, na których znajdują się liczne
jeziora i torfowiska. Miąższość torfów dochodzi do 5 m.

1

Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Świebodzin
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Ryc. 4 Fragment mapy geomorfologicznej niziny Wielkopolsko-Kujawskiej pod redakcją
B. Krygowskiego dla obszaru gminy Świebodzin i okolic

granica gminy Świebodzin

LEGENDA:

Źródło: http://igig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/164189/Krygowski_mapa.pdf
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Obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, obszary górnicze.
Na terenie gminy Świebodzin nie występują obszary narażone na osuwanie się mas
ziemnych. Na terenie gminy zlokalizowane są 4 tereny i obszary górnicze „Jeziory”, „Rosin
A”, „Rudgerzowice” oraz „Radoszyn I”. Pierwsze 3 z nich zostały utworzone z uwagi na
występujące w ich granicach złoża piasków budowlanych, a ostatni z uwagi na zlokalizowane
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.
W granicach gminy występują udokumentowane złoża kopalin. Są to 4 złoża
kruszywa naturalnego piasku: „Gościkowo” (koncesja wygaszona), „Jeziory” (aktywne),
„Rosin” (aktywne), „Rudgerzowice” (aktywne), 1 złoże ropy naftowej oraz gazu ziemnego
„Radoszyn” (aktywne) oraz 1 złoże kredy jeziornej „Szumiąca” (zaniechana).
Ryc. 5 Obszary złóż na terenie gminy Świebodzin

Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main

- granica gminy Świebodzin

Gmina Świebodzin leży w obszarze poszukiwań i rozpoznawania złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego „Świebodzin-Wolsztyn” objętym koncesją Nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na
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poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ważną do dnia 12.10.2046 r. udzieloną przez Ministra Środowiska
na rzecz PGNiG SA w Warszawie oraz częściowo w obszarze poszukiwań i rozpoznawania
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Krosno Odrzańskie - Świebodzin” objętym koncesją
Nr 23/95/Ł z dnia 03.08.1995 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ważną do dnia 14.06.2047 r.
(data obowiązywania fazy wydobywczej) udzieloną przez Ministra Środowiska na rzecz
PGNiG SA w Warszawie (Ryc. 6.).
Ryc. 6 Gmina Świebodzin na tle fragmentu mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu podkładów węgla
kamiennego koncesji poszukiwawczej

Źródło: https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne

LEGENDA:

Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar miasta i gminy Świebodzin położony jest całości w dorzeczu Odry, na
wododziale między rzeką Odrą i Wartą. Przez teren gminy przepływa 7 rzek: Paklica, Struga
Świebodzińska, Borowianka, Jabłonna, Lisica, Słomka oraz Świebodka, z których największy
przepływ wód ma rzeka Paklica będąca lewobrzeżnym dopływem Obry.
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Na terenie gminy Świebodzin występuje 12 zbiorników jeziornych, spośród których
dominują jeziora rynnowe pochodzenia lodowcowego. Największym zbiornikiem jeziornym
jest Jezioro Paklicko Wielkie zajmujące ok. 196 ha i maksymalnej głębokości 22,2 m. W jego
pobliżu zlokalizowanych na dnie tej samej rynny polodowcowej jest kilka małych jezior
eutroficznych: Białe o powierzchni 2,1 ha, Jordanowskie o powierzchni 1,9 ha, Kociołek
o powierzchni 4,3 ha, Radno o powierzchni 3,2 ha oraz Tymień o powierzchni 6,3 ha.
Kolejnym zbiornikiem wodnym, pod względem powierzchni jest Jezioro Wilkowskie
zajmujące ok. 130,5 ha i o maksymalnej głębokości 5,9 m. Najmniejszym zbiornikiem
jeziornym występującym pojedynczo, poza wymienionymi wcześniej, jest Jezioro Trzcinno
o powierzchni 5,0 ha i maksymalnej głębokości ok. 2,5 m. Ponadto na terenie gminy znajdują
się również jeziora: Lubinieckie (Poznańskie) o powierzchni 79,4 ha, Zamecko o powierzchni
17 ha, Lubich/Lubogóra o powierzchni 12 ha oraz Księżno o powierzchni 7,1 ha.
Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1967) wskazuje Jednolite Części Wód Powierzchniowych, w których zasięgu
znajduje się gmina Świebodzin (tab. 1). Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCW) to
jednolita część wód, które zostały zgrupowane na potrzeby planów gospodarowania wodami
i ich aktualizacji. Aktualny podział obowiązuje do 2021 r. Obszar objęty opracowaniem planu
znajduje się w zasięgu JCWP Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego
Zachodniego
z
jeziorem
Wojnowskim
Wschodnim
i
jeziorem
Różańskim
(PLRW60001715687).
Tabela 1. Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie gminy Świebodzin
Nazwa jednolitej
część wód
[europejski kod JCW]
Paklica
PLRW600025187889

Aktualny
stan
JCW

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Czynniki
determinujące
zagrożenie

zły

niezagrożona

-

Działania

 działania wynikające
z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej

Ołobok do Świebodki z
jez. Niesłysz i
zły
niezagrożona
 nie dotyczy
Wilkowskim
PLRW60001715859
Gniła Obra do
wypływu z jeziorem
Wojnowskiego
Zachodniego z
zły
niezagrożona
 nie dotyczy
jeziorem Wojnowskim
Wschodnim i jeziorem
Różańskim
PLRW60001715687
źródło: Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

W roku 2019, wykonano ocenę stanu JCWP za rok 2018 uwzględniając zasadę
dziedziczenia ocen z lat 2015–2017. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników
oceny JCWP (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych
i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku, gdy JCWP nie była objęta monitoringiem.
Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 2.

17

Tabela 2. Wyniki i klasyfikacja wskaźników jakości wód powierzchniowych za rok 2018 dla JCW
w gminie Świebodzin
Nazwa jednolitej
część wód

Paklica
PLRW600025187889
Ołobok do Świebodki
z jez. Niesłysz i
Wilkowskim
PLRW60001715859
Gniła Obra do
wypływu z jeziorem
Wojnowskiego
Zachodniego z
jeziorem Wojnowskim
Wschodnim i jeziorem
Różańskim
PLRW60001715687

klasa
elementów
biologicznych

klasa elementów
hydromorfologicznych

III

II

II

II

IV

klasa
elementów
fizykochemicz
nych
stan poniżej
dobrego/poten
cjał poniżej
dobrego
stan poniżej
dobrego/poten
cjał poniżej
dobrego
stan poniżej
dobrego/poten
cjał poniżej
dobrego

II

stan/
potencjał
ekologiczny

stan
chemiczny

aktualny
stan
JCW

umiarkowany
stan

dobry

Brak
możliwo
ści oceny

umiarkowany
potencjał

-

zły

słaby stan

poniżej
dobrego

zły

źródło: Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2017 i 2018

Celem
środowiskowym
dla
jednolitych
części
wód
powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie
pogorszeniu ich stanu. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry
stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału
ekologicznego oraz stanu chemicznego. Cele te realizuje się przez podejmowanie działań
zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających
na:
- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe
oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach,
- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
określonych w przepisach.
Zgodnie z mapą hydrograficzną (Ryc. 7) podłoże na terenach zurbanizowanych
stanowią przeważnie grunty antropogeniczne o zróżnicowanej przepuszczalności.
W centralnej i północnej części gminy przeważają gliny i pyły o słabej przepuszczalności,
a południowej zlokalizowanych jest nieznacznie więcej gruntów o średniej przepuszczalności
tworzonych przez piaski i skały lite silnie uszczelnione. Wzdłuż cieków oraz zbiorników
wodnych zlokalizowane są głównie grunty organiczne o zmiennej przepuszczalności.
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Ryc. 7 Warunki hydrograficzne na terenie gminy Świebodzin

Źródło: http://swiebodzin.e-mapa.net/

Zgodnie z Aktualizacją planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz.1967) gmina Świebodzin położona jest w zasięgu trzech Jednolitych
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o nr 59, 68 oraz 69 (ryc. 8). Zgodnie z ustawą Prawo
wodne przez jednolitą część wód podziemnych rozumie się określoną objętość wód
podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Cele środowiskowe dla JCWPd określone przez ustawę to:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi
między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
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Ryc. 8 Granice jednolitej części wód podziemnych nr 60

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/psh/

poglądowa lokalizacja gminy

Przez dobry stan wód podziemnych rozumie się taki stan jednolitych części wód
podziemnych, w którym stan ilościowy wód podziemnych oraz stan chemiczny tych wód są
określone co najmniej jako dobre. Stan wód zarówno chemiczny, jak i ilościowy dla
wszystkich JCWPd, w granicach których zlokalizowana jest gmina miejsko-wiejska
Świebodzin w ramach badań kontrolnych przeprowadzonych w 2016 roku określono jako
dobry.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczane
są wyniki badań wód podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu
operacyjnego. W przeprowadzonych badaniach klasy jakości wód podziemnych w punktach
monitoringu diagnostycznego wg danych z 2019 roku na obszarze JCWPd 59 znajdowało się
5 punktów kontrolnych, z których wody klasy II – dobrej jakości stwierdzono dla dwóch
punktów, wody klasy III – zadowalającej jakości dla jednego, wody klasy IV –
niezadowalającej jakości dla dwóch punktów, a wód I klasy (bardzo dobrej jakości) oraz
V klasy (złej jakość) nie określono. Na obszarze JCWPd nr 68 znajdowały się 4 punkty
kontrolne, z których wody klasy II stwierdzono dla trzech punktów, wody klasy III stwierdzono
dla jednego punktu, a wód klasy I, IV i V nie określono. Na obszarze JCWPd nr 69
znajdowały się 4 punkty kontrolne, z których dla wszystkich 4 określono wody klasy III.
Gmina Świebodzin położona jest częściowo w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Lokalizację gminy na tle GZWP
przedstawia ryc. 9.
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Ryc. 9 Lokalizacja gminy Świebodzin na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Źródło: epsh.pgi.gov.pl

orientacyjna lokalizacja gminy

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych
Na terenie gminy Świebodzin znajdują się następujące formy ochrony przyrody
(położenie poniższych form ochrony przyrody zostało przedstawione na rycinie nr 10):
Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Nietoperek” (kod obszaru: PLH080003) –
został zatwierdzony decyzją komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 stycznia 2008 roku. Zgodnie
z informacjami zawartymi w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 obszar ten
zajmuje łączną powierzchnię 7377,37 ha oraz leży na terenie czterech gmin: Międzyrzecz,
Sulęcin, Lubrza i Świebodzin. Także w zgodności z wyżej wymienionym formularzem obszar
został wyznaczony na rozległej sieci starych fortyfikacji podziemnych tj. 30 km
żelbetonowych podziemni, zlokalizowanych ok. 30-50 m pod powierzchnią ziemi. Są one
częścią tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zbudowanego przez hitlerowców
w latach 1933-1945. Na tym obszarze występuje najważniejsze zimowisko nietoperzy
w środkowej Europie i ich tereny żerowiskowe. Zimuje tu nawet 29 500 osobników
należących do co najmniej 12 gatunków. Głównym celem powstania niniejszego obszaru jest
zachowanie występujących w tej części 4 ostoi gatunków nietoperzy wymienionych
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to nocek duży, mopek, nocek Bechsteina
i nocek łydko włosy.
Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry” (kod obszaru:
PLH080001) - został zatwierdzony decyzją komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą,
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 stycznia 2008 roku. Dnia
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16 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001). Obszar ten zajmuje
powierzchnię 7137,66 ha oraz składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
Zgodnie z § 3 powyższy obszar wyznacza się w celu trwałej ochrony: siedlisk
przyrodniczych, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, populacji zagrożonych
wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub w cele odtworzenia właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków zagrożonych
wyginięciem. Zgodnie z informacjami zawartymi w Standardowym Formularzu Danych
obszar ten jest ważny w szczególności dla ochrony jedynej w kraju populacji kaldezji
dziewięciornikowatej, a także bardzo cennych siedlisk lasów łęgowych i grądowych, ziołorośli
nadrzecznych oraz łąk trzęślicowych w tym także rzadkich i zagrożonych populacji gatunków
zwierząt takich jak: czerwończyk nieparek, piskorz oraz kumak nizinny i wydra.
Obszar Chronionego Krajobrazu „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” – utworzony na mocy
Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia
obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego. Niniejszego obszaru
chronionego dotyczy § 1 ust. 1 pkt 16, zgodnie z którym obszar ten ma powierzchnię 20 533
ha i położony jest w gminach: Czerwieńsk – 641 ha ,Świebodzin – 5 473 ha, Lubrza – 5 520
ha, Międzyrzecz – 4 842 ha oraz Skąpe – 4 057 ha. Rozporządzenie to jednak utraciło moc
z dniem wejścia w życie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Zgodnie z § 1 powyższego aktu prawnego
obszar chronionego krajobrazu zwany dalej "obszarem", obejmuje wyróżniające się
krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych w następującym układzie przestrzennym województwa
lubuskiego. Zgodnie z Uchwałą nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24
lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
z obszaru „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” wyłącza się teren działek z obrębu wsi Jordanowo
o łącznej powierzchni 27,7177 ha, co skutkuje tym, że obecnie Obszar Chronionego
Krajobrazu „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” zajmuje powierzchnię 20 505,2823 ha.
Rozporządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. zostało zaskarżone przez Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze i dnia 24 sierpnia 2017 roku został wydany Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim SYGN. AKT II SA/GO 481/17 stwierdzający
nieważność zaskarżonego rozporządzenia w części obejmującej § 1 ust. 1 pkt 16, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 oraz § 4 pkt 1 i 3.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” – utworzony na mocy
Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia
obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego. Rozporządzenie to
utraciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17
lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Zgodnie z § 1 powyższego aktu
prawnego obszar chronionego krajobrazu zwany dalej "obszarem", obejmuje wyróżniające
się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych w następującym układzie przestrzennym województwa
lubuskiego Niniejszego obszaru chronionego dotyczy § 1 ust. 1 pkt 20, zgodnie z którym
obszar ten ma powierzchnię 23 375 ha i położony jest w gminach: Babimost – 2 169 ha,
Bojadła – 4 695 ha, Świebodzin – 446 ha, Kargowa – 4 242 ha, Kolsko – 2 889 ha,
Międzyrzec – 500 ha, Nowa Sól – 831 ha, Sulechów – 1 561 ha, Szczaniec – 2 355 ha,
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Trzciel – 925 ha, Trzebiechów – 1 403 ha oraz Zbąszynek – 1 359 ha. Obecnie
obowiązującą uchwałą dla tego terenu jest Uchwała nr XXIII/296/16 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego
krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko – Obrzańskie”. Zgodnie z § 1 ust. 1 “Wyznacza się
obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko – Obrzańskie”, zwany dalej
„Obszarem”, o całkowitej powierzchni 18 915,39 ha, położony na terenie gminy Babimost,
gminy Bojadła, gminy Kargowa, gminy Sulechów i gminy Trzebiechów w powiecie
zielonogórskim, gminy Szczaniec, gminy Świebodzin i gminy Zbąszynek w powiecie
świebodzińskim, gminy Kolsko i gminy Nowa Sól w powiecie nowosolskim, oraz gminy
Międzyrzecz i gminy Trzciel w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim”. W gminie
Świebodzin powyższy obszar zajmuje powierzchnię 439,69 ha. Wyznaczono go w celu
ochrony oraz zachowania różnorodności biologicznej siedlisk rynien terenowych Obry
i Obrzycy.
Rezerwat przyrody „Dębowy Ostrów” – utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Zgodnie z tym dokumentem obszar ten zajmował powierzchnię 2,29 ha i został wyznaczony
w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu dębowego
o charakterze naturalnym. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dla tego rezerwatu jest
Zarządzenie Nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowy Ostrów” zgodnie
z którym zajmuje on powierzchnię 1,8447 ha. Dla niniejszego rezerwatu obowiązuje plan
ochrony, co zostało obwieszczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2013 roku.
Użytek ekologiczny „Jezioro Księżno” – utworzony na podstawie Uchwały nr XLV/401/94
Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 maja 1994 roku, zgodnie z którą zajmuje
powierzchnię 18,9100 ha. Obszar ochrony przyrody na jeziorze został ustalony ze względu
na liczne występowanie grążela żółtego i grzybieni białych. Na terenach wokół jeziora rośnie
storczyk szerokolistny oraz listera jajowata.
Użytek ekologiczny „Klipa” – utworzony na podstawie Uchwały nr XXXIII/416/09 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego pod nazwą „Klipa”, zgodnie z którą zajmuje powierzchnię 1,0100 ha. Zgodnie
z § 1 ust. 3 „celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochrona zbiornika wodnego oraz
otaczającej szaty roślinnej porastającej ruiny starego gospodarstwa, będących miejscem
występowania rzadkich gatunków roślin oraz rozmnażania się, żerowania i odpoczynku dla
płazów i ptaków.”
Na terenie gminy Świebodzin zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zlokalizowane są 4 pomniki przyrody, z czego jeden z nich obejmuje 6 obiektów.

23

Ryc. 10 Formy ochrony przyrody w gminie Świebodzin

źródło: swiebodzin.e-mapa.net

6. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
6.1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
Obszar projektu planu zlokalizowany jest w pierwszym obrębie, znajdującym się
w północnej części miasta Świebodzin. Od strony północnej sąsiaduje z drogą krajową nr 92,
od zachodu z drogą gminną – ulicą Strzelecką, od wschodu z drogą powiatową – ulicą
Wojska Polskiego, a od południa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Opracowywany
teren jest w części przekształcony antropogenicznie – głównie południowo-wschodni obszar
w pobliżu ulicy Wojska Polskiego, gdzie zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz południowo-zachodnia część, gdzie na użytku gruntowym Ti znajduje się
parking dla samochodów osobowych. Część dz. nr ewid. 191/9 ogrodzona jest płotem
wykonanym z metalowej siatki, a przy jej południowo-wschodnim narożniku znajduje się
brama wjazdowa oraz stacja transformatorowa. Pozostała część terenu planu pozostaje
niezabudowana. Stanowi ją głównie roślinność niska z licznymi obszarami zadrzewionymi
i zakrzewionymi. Zadrzewienia występują także wzdłuż północnej i zachodniej granicy
obszaru opracowania, a także wokół granic działki nr ewid. 193, gdzie usytuowany jest
wspomniany wyżej budynek mieszkaniowy jednorodzinny. W północnej części,
zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 92, działka nr ewid. 190
w użytku stanowi teren rolniczy. W dalszej odległości w kierunku północnym od drogi
krajowej nr 92 znajdują się grunty użytkowane rolniczo. Na północnej części obszaru
zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Strzeleckiej, na zachód od granic opracowania planu,
znajdują się grunty użytkowane rolniczo oraz grunty z przewagą roślinności niskiej
z miejscowymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. W kierunku południowym od tych terenów
zlokalizowany jest Cmentarz Komunalny, który poprzez ulicę Strzelecką sąsiaduje
z granicami opracowania planu na długości ok. 160 metrów. Za południową granicą obszaru
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objętego projektem planu znajdują się obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
z których część obsługiwana jest z, wyznaczonej równolegle do południowej granicy projektu
planu, drogi gminnej – ulicy Północnej oraz teren ogródków działkowych. Za wschodnią
granicą obszaru opracowania – za ulicą Wojska Polskiego znajdują się tereny zabudowy
usługowej, na których zlokalizowana jest m.in.: myjnia samochodowa „Car Wash”, Stacja
Paliw „Orlen” z parkingiem dla TIRów oraz market, kantor, a także bar „THO MAN”. W
dalszej odległości za tymi zabudowaniami zlokalizowany jest budynek magazynowy –
centrum logistyczne „Moto-Profil”.
Ryc. 11 Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem

Źródło: swiebodzin.e-mapa.net

granica obszaru objętego miejscowym planem

Na obszarze objętym projektem planu występują grunty orne klas
bonitacyjnych IIIa, IIIb, IVa oraz IVb. Poza przeważającymi gruntami ornymi na
przedmiotowym terenie występują także inne tereny komunikacyjne oznaczone symbolem Ti
(parking), a także inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi. Obszar objęty
opracowaniem znajduje się na terenie zabudowanym miasta Świebodzin. Zdecydowana
większość obszarów w sąsiedztwie projektu planu charakteryzuje się wysokim stopniem
urbanizacji. Przy terenie opracowania, w granicach drogi powiatowej – ulicy Wojska
Polskiego, znajdują się sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji deszczowej
oraz gazowa.
Stan istniejący terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a także jego najbliższego sąsiedztwa został przedstawiony na zdjęciach
w tabeli 3.
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Tabela 3. Użytkowanie terenów objętych planem
1. Widok na parking zlokalizowany w południowozachodniej części planu

2. Widok na południową część planu

4. Widok na drogę gminną – ulicę Strzelecką oraz obszar
zlokalizowany za zachodnią granicą planu

3. Widok na drogę gminną - ulicę Strzelecką

5. Widok na centralną część obszaru opracowania

6. Teren rolniczy zlokalizowany w północnej części
opracowania – widok z północno-zachodniej strony
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7. Pas drogowy drogi krajowej nr 92 zlokalizowany przy
północnej granicy obszaru opracowania

8. Teren rolniczy zlokalizowany w północnej części –
widok od północno-wschodniej strony

9. Obszar zlokalizowany przy wschodniej granicy
opracowania planu – przy ulicy Wojska Polskiego

10. Widok na Rondo Kresowe zlokalizowane w pobliżu
północno-wschodniej granicy opracowania planu

11. Zabudowa usługowa zlokalizowana w kierunku
wschodnim od granic opracowania planu

12. Brama wjazdowa wraz ze stacją transformatorową
zlokalizowane we wschodniej części opracowania
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13. Stacja paliw „Orlen” zlokalizowana w kierunku
wschodnim od obszaru opracowania

14. Budynek magazynowy zlokalizowany w kierunku
wschodnim od obszaru opracowania przy drodze
krajowej nr 92

15. Teren zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany
w południowo-wschodniej części opracowania

16. Myjnia samochodowa zlokalizowana w kierunku
południowo-wschodnim od granic planu

17. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana
w kierunku południowym od granic opracowania

18. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana
przy ulicy Północnej wzdłuż południowo-wschodniej
granicy opracowania

Źródło: opracowanie własne

Sposób zagospodarowania obszaru objętego planem poprzedzony został
wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania i użytkowania
przedmiotowego obszaru, infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych
obszarów. Przystąpienie do opracowania planu umożliwi określenie zasad
28

zagospodarowania terenu, uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania zabudowy.
Umożliwi racjonalne zagospodarowanie nieruchomości z uwzględnieniem uwarunkowań
przestrzennych w stosunku do zmieniających się uwarunkowań prawnych.
Obszar opracowania projektu planu znajduje się w zasięgu JCWP Gniła Obra do
wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim
i jeziorem Różańskim, dla której stan chemiczny określono jako poniżej dobrego, stan
ekologiczny jako słaby, a ogólny stan wód określono jako zły. Obszar projektu planu
położony jest w zasięgu GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.
Analizowany teren położony jest poza:
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),
 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 500 lat (p=0,2%),
 obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje się na gruntach klasy 3 – gliny i pyły o słabej przepuszczalności.
Fragment mapy hydrograficznej został przedstawiony na ryc. 12.
Ryc. 12 Warunki hydrograficzne na obszarze objętym planem

granica obszaru objętego miejscowym planem
3 klasa – przepuszczalność słaba
źródło: http://swiebodzin.e-mapa.net/

Grunty znajdujące się w granicach projektowanego planu nie są terenami
potencjalnie zagrożonymi ruchami masowymi lub osuwiskami. Na terenie objętym projektem
planu nie występują złoża kopalin oraz nie leży on na obszarze i terenie górniczym.
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Przedmiotowy teren obejmuje koncesja nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie
i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu
ziemnego ze złóż w obszarze „Świebodzin–Wolsztyn”, ważna do dnia 12.10.2046 r.,
udzielona przez Ministra Środowiska na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA w Warszawie.
Z uwagi na rozległy obszar i uogólnienie wyników dla strefy lubuskiej, stan jakości
powietrza atmosferycznego w miejscowości Świebodzin, w granicach opracowania planu
może być lepszy od przydzielonych dla strefy lubuskiej klas – przekroczeń w zakresie BaP,
oraz PM2,5.
W przypadku przedmiotowego terenu istotnym zagrożeniem obniżającym jakość
powietrza atmosferycznego może być emisja spalin samochodowych generowanych przez
pojazdy poruszające się po pobliskiej drodze krajowej nr 92. Droga ta również w głównej
mierze kształtuje klimat akustyczny w granicach opracowania planu. W 2015 roku, zgodnie
z Generalnym Pomiarem Ruchu, określono średni dobowy ruch pojazdów na odcinku
o nazwie „Świebodzin/Obwodnica/”, który wyniósł 8 718 pojazdów. W oparciu o te dane
średnio w ciągu roku przez tę drogę przejeżdża ok. 3 182 070 pojazdów. Zgodnie z Ustawą
z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz.
2166), która weszła w życie dnia 14 listopada 2019 r. zarządcy dróg, linii kolejowych lub
lotnisk (z wyłączeniem zarządców dróg gminnych), dokonują identyfikacji głównych dróg,
głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk i przekazują w zakresie swojej właściwości
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska co 5 lat dane opisane w art. 117a w/w ustawy.
Poprzez główną drogę rozumie się drogę, po której przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony
pojazdów, natomiast przez główną linię kolejową rozumie się linie kolejową, po której
przejeżdża rocznie więcej niż 30 tysięcy pociągów. Na podstawie przekazanych danych
sporządzane są strategiczne mapy hałasu oraz programy ochrony środowiska przed
hałasem, które wskazują m.in. propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem oraz
informacje o opracowywanych i wdrożonych programach ochrony środowiska przed hałasem
oraz oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem.
W rozumieniu ww. ustawy niniejsza droga jest drogą główną. W 2018 roku sporządzono dla
niej mapę akustyczną zawartą w opracowaniu Mapy akustyczne dla odcinków dróg
krajowych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa lubuskiego.
Droga ta również została ujęta w Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla
odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza
poziom dopuszczalny.
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Ryc. 13 Mapa imisji hałasu drogi krajowej nr 92 w ciągu doby na obszar opracowania

- granica obszaru opracowania
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

Obszar objęty planem znajduje się poza granicami obszarów chronionych.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się Obszar chronionego krajobrazu Rynna Paklicy
i Ołoboku - Ryc. 14. W dalszej odległości – ok. 8 km od granic opracowania planu
zlokalizowany Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Dolina Leniwej Obry (PLH080001).
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Ryc. 14 Obszar objęty planem w sąsiedztwie obszarów chronionych

źródło: http://swiebodzin.e-mapa.net

poglądowa lokalizacja obszaru objętego miejscowym planem

W odległości około 1,1 km od południowej granicy obszaru objętego planem, znajduje
się stacja telefonii komórkowej (Ryc. 15).
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Ryc. 15 Lokalizacja najbliżej zlokalizowanej stacji bazowej telefonii komórkowych od granic
opracowania planu

- przybliżona lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej
Źródło: https://www.google.pl/maps na podstawie danych z serwisu http://mapa.btsearch.pl/

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają za zadanie kształtowanie
zagospodarowania zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i polityką przestrzenną gminy
zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Świebodzin. Chronią one również poszczególne elementy środowiska przed
szkodliwą działalnością człowieka, a także wartości kulturowe na danym terenie.
W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na terenie objętym
projektem planu będą obowiązywały ustalenia zawarte w obowiązujących planach
miejscowych.
Przeprowadzona analiza obszaru potwierdza zasadność opracowania jednego
spójnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia
realizacji planowanych inwestycji, na niezabudowanym obecnie terenie.
6.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego
dokumentu,
w
szczególności
dotyczące
obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Teren objęty projektem miejscowego planu zlokalizowany jest w znacznej odległości od
obszarów chronionych przyrodniczo, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, jak również nie posiada hydraulicznej łączności z tymi obszarami. Na
analizowanym terenie nie występują również pomniki przyrody.
W wyniku analizy występujących uwarunkowań środowiska stwierdza się, że do istotnych
problemów ochrony środowiska, z punktu widzenia realizacji projektu planu stanowią:
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-

-

uwzględnienie obecnych wymogów związanych z zagospodarowaniem wód
opadowych,
szczególnie
w
powiązaniu
z
podejmowaniem
działań
przeciwdziałających zmianom klimatycznym,
uwzględnienie wymogów związanych z zabezpieczeniem terenów podlegających
ochronie akustycznej występujących w obszarze projektu planu, jak i w sąsiedztwie,
uwzględnienie wymogów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego - teren
projektu planu znajduje się w obszarze zurbanizowanym, na którym już obecnie tło
zanieczyszczeń formowane jest przez źródła niskiej emisji z mieszkalnictwa, usług jak
również emisję pochodzącą z ciągów infrastruktury drogowej, w tym drogi krajowej nr
92.

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I JEGO ELEMENTY
W zapisach uchwały projektu planu wprowadzono zapisy odnoszące się w sposób
globalny do zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Zapisy planu wprowadzają ograniczenia w zakresie dowolnej realizacji inwestycji w tym
obszarze:
(1) na całym obszarze projektu planu zakaz realizacji przedsięwzięć, które zaliczone są
do tzw. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy czym w powyższym zakresie dopuszczono realizację jedynie inwestycji celu
publicznego.
(2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U, wprowadzono dopuszczenie
realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
W/w przedsięwzięcia znajdują się na liście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Dla tego typu przedsięwzięć, zgodnie z art. 71 ust.
2. w/w przywołanej Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, (..), wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, każda z inwestycji uznanych za przedsięwzięcie w myśl
powyższych przepisów, będzie podlegać dodatkowej, indywidualnej analizie lub ocenie
oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia jw. będą dopuszczone do realizacji
dopiero po wydaniu przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywane oddziaływania na środowisko i jego elementy opisane w kolejnych
podrozdziałach, nie będą bezpośrednim skutkiem i następstwem uchwalenia przedmiotowej
zmiany MPZP., ponieważ możliwość zagospodarowania i wykonania zabudowy
o wskazanym w przedmiotowym projekcie planu charakterze, wynika z ustaleń aktualnie
obowiązujących na analizowanym obszarze planów zagospodarowania przestrzennego,
podjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzinie:
 Uchwałą nr XXVIII/328/01 z dnia 23 lutego 2001 oku,
 Uchwałą nr XXX/439/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin.
7.1.

Wpływ na różnorodność biologiczną, faunę i florę

Obszar objęty projektem planu znajduje się w znacznej odległości od:
(1) ustanowionych obszarów chronionych przyrodniczo o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jak również nie posiada hydraulicznej
łączności z tymi obszarami. [źródło: Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
Najbliżej zlokalizowane formy chronione przyrodniczo stanowią:
- pomnik przyrody położony w odległości 1,05 km na południe od granic planu; jest to drzewo
miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba), powołany Decyzją Nr 597 Wojewody Zielonogórskiego
z dnia 13 czerwca 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Obiekt jest zlokalizowany
przy ul. Łąki Zamkowe 6, przy skrzyżowaniu ulic. Pozostałe pomniki przyrody występują
w odległości powyżej 1,05 km,
- obszar chronionego krajobrazu OChK Rynna Paklicy i Ołoboku, którego najbliższa granica
położona jest w odległości około 3,5 km w kierunku zachodnim od granic planu.
W buforze do 5 km od granic planu nie występują rezerwaty, parki krajobrazowe, parki
narodowe, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, obszary Natura 2000 (Obszary Specjalnej
Ochrony oraz Specjalne Obszary Ochrony), stanowiska dokumentacyjne oraz użytki
ekologiczne.
Obszar projektu planu położony jest poza granicami wyznaczonych korytarzy ekologicznych.
Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości około 6 km w kierunku zachodnim
od terenu analiz. Jest to korytarz Lasy zachodniej Wielkopolski KPnC-19A. [źródło:
Pracowania na rzecz Wszystkich Istot: http://mapa.korytarze.pl/].
W związku z powyższym, realizacja przedmiotowego projektu nie będzie wywierać
negatywnego ani istotnego oddziaływania na w/w obszary i korytarze ekologiczne.
Teren analiz cechuje się niską bioróżnorodnością, głównie z uwagi na położenie pomiędzy
głównymi ciągami dróg i w otoczeniu terenów o wysokim stopniem urbanizacji.
Teren ten pokryty jest w różnym stopniu zielenią niską i wysoką.
Realizacja ustaleń przedmiotowego planu na terenach oznaczonych U, UP oraz MN/U
z uwagi na dopuszczenie wprowadzenia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzysząca,
może skutkować likwidacją istniejącej zieleni.
Zapisy projektu planu na w/w terenach wprowadzają nakaz zachowania minimalnego %
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej,
odpowiednio dla terenu: U – 10%, UP – 20% oraz MN/U – 35%.
Wycinka drzew na w/w terenach przeprowadzana będzie zgodnie z wymogami prawa, m.in.:
- po uprzednim wydaniu zezwolenia właściwego organu, na etapie indywidualnego
rozpatrywania każdej planowanej inwestycji w obszarze objętym projektem planu;
w zezwoleniu standardowo określa się, bezpieczne dla potencjalnej awifauny terminy
i warunki w zakresie sposobu przeprowadzenia wycinki oraz zalecenia ewentualnego
wprowadzenia nasadzeń zastępczych,
- wycinka drzew zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego „K” tożsamej z granicą obszaru otoczenia zabytkowego zespołu
urbanistyczno – krajobrazowego miasta Świebodzin – nr rejestru zabytków 59 i 2165),
wycinkę należy przeprowadzić po uprzednim uzyskaniu Zezwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym do projektu planu wprowadzono zapis,
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iż w odniesieniu do robót budowlanych oraz innych działań na obszarze objętym ww.
ochroną konserwatorską mają zastosowanie przepisy odrębne.
Z kolei, na terenie oznaczonym na rysunku do projektu planu symbolem Z (teren zielni
naturalnej), zgodnie z jego przeznaczeniem, nakazano zachowanie naturalnej zieleni
z dopuszczeniem zieleni urządzonej przy jednoczesnym zakazie lokalizacji budynków
i stanowisk postojowych.
Mając na uwadze powyższe, realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie negatywnie na
bioróżnorodność i obszary chronione przyrodniczo. Skutki wdrożenia ustaleń planu nie będą
również w istotnym czy negatywnym stopniu wpływać na miejscową florę czy faunę.
7.2.

Wpływ na ludzi

Analizując skutki realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie i życie ludzi, istotne
oddziaływania w tym przypadku mogą stanowić: hałas i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe
wprowadzane do powietrza atmosferycznego, oddziaływania na zasoby wód podziemnych
ujmowanych na cele spożycia przez ludzi, wpływ na dobra materialne.
Pod względem działalności gospodarczej, w przedmiotowym projekcie planu, ustalono
możliwość powstania nowych obiektów i infrastruktury im towarzyszącej, w tym dróg, jedynie
z sektora usług (dot. terenów oznaczonych na rysunku planu MN/U, U oraz UP).
Zatem nie ma możliwości powstania obiektów przemysłowych generujących wpływy
o charakterze istotnym lub znaczącym.
Zgodnie z zapisami wstępu do rozdziału nr 7 w ustaleniach projektu planu wprowadzono, na
całym obszarze projektu planu, zakaz realizacji przedsięwzięć, które zaliczone są do tzw.
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem
realizacji inwestycji celu publicznego oraz dopuszczono na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem U realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko 2.
Każda inwestycja, która będzie zaliczona do w/w przedsięwzięć będzie podlegać
dodatkowej, indywidualnej ocenie w zakresie oddziaływania na środowiskowo, dopuszczona
do realizacji dopiero po wydaniu przez właściwy organ, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.3
Niemniej jednak, działalność usługowa, przy wprowadzeniu działań minimalizujących, w tym
narzuconych ustaleniami projektu planu, nie będzie stanowić źródła generującego znaczące
oddziaływania na zdrowie i życie ludzi.
a) Oddziaływanie akustyczne
Obszar objęty projektem planu znajduje się w rejonie zurbanizowanym, w którym
elementy istniejącego zagospodarowania, już obecnie stanowią źródło emisji hałasu.
W obszarze objętym projektem planu, jak i w sąsiedztwie występują tereny
podlegające ochronie akustycznej. Użytkowanie nowych obiektów, w szczególności
usługowych wraz z infrastrukturą, nie powinny prowadzić do efektu powstania
ponadnormatywnego oddziaływania, na terenach podlegających ochronie
akustycznej, a tym samym na zdrowie ludzi i ich komfort życia. Eksploatacja każdej
inwestycji musi spełniać wymagania dot. dopuszczalnych poziomów hałasu
2

wg art. 59 ust. 1 pkt. 1 i pkt.) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.).
3
art. 71 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 283 ze zm.).
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w środowisku, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
W przypadku wystąpienia niniejszej sytuacji należy wprowadzić rozwiązania
techniczne i/lub technologiczne gwarantujące dotrzymanie standardów akustycznych
w środowisku.
W związku z powyższym w ustaleniach projektu planu wprowadzono dopuszczenie
zastosowania środków minimalizujących oddziaływania akustyczne.
Ponadto, zgodnie z zapisami uchwały, w zakresie ochrony przed hałasem teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U, kwalifikowany jest jako teren mieszkaniowousługowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
b) Oddziaływanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do powietrza
Użytkowanie nowych obiektów w obszarze objętym planem, nie powinno prowadzić
do emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych, które mogłyby powodować istotne dla
zdrowia i życia ludzi przekroczenia norm ustalonych z uwagi na ochronę zdrowia ludzi
poza terenem, do którego Inwestor ma tytuł prawny.
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających określone zostały
według załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87), natomiast dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających
określone zostały według załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
W związku z powyższym w ustaleniach projektu planu w zakresie zaopatrzenia
w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustalono nakaz stosowania
wyłącznie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii
elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.
c) Oddziaływania na wody powierzchniowe i zasoby wód podziemnych
Teren przedsięwzięcia jak i jego sąsiedztwo położone są z dala od wód
powierzchniowych, ujęć wód i ich stref ochronnych.
W ustaleniach planu wprowadzono nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci
wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w związku z powyższym nowe
obiekty w obszarze planu nie będą korzystać w sposób bezpośredni z zasobów wód
powierzchniowych czy podziemnych.
W zakresie zagospodarowania ścieków komunalnych i przemysłowych ustalenia
wprowadzają nakaz odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Natomiast zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie
z wprowadzonymi ustaleniami tj. odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej i /lub
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki nie
naruszając interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi (np. spełniać
wymagania art. 17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
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lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych).
W związku z czym zasoby wód przeznaczone do spożycia przez ludzi nie będą
w żaden sposób zagrożone.
d) Wpływ na dobra materialne
W wyniku realizacji ustaleń przedmiotowego planu, nie dojdzie do umniejszenia
wartości nieruchomości znajdujących się w obszarze objętym projektem planu, jak
również terenów ościennych.
Jednocześnie wdrożenie planu nie spowoduje przymusowych wywłaszczeń, a tym
samym nie przewiduje się wyburzeń, które mogłyby wiązać się ze sprzeciwem
miejscowej ludności oraz wpływem na ich dobra materialne.
7.3.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie objętym projektem planu nie znajdują się:
 żadne cieki wód powierzchniowych czy zbiorniki wodne,
 ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych ani strefy ochronne ustanowione dla
ujęć wód,
 tereny narażony na niebezpieczeństwo powodzi i szczególnego zagrożenia
powodzią.
Obszar analiz znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd
PLGW600069 (wg aPGW: niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych)
oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 Dolina Kopalna
Wielkopolska, którego cechą charakterystyczną jest częściowa lub całkowita izolacja od
powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi, przeważnie iłami lub glinami. Strop zbiornika
przebiega na rzędnej ca 20,0 m p.p.t., a miąższość utworów wodonośnych wynosi od
kilkunastu do około 30,0 m.
Mając na uwadze powyższe można uznać, że ustalenia projektu planu będą miały
potencjalny wpływ jedynie na komponent gruntowo-wodny. Wpływy te będą wiązać się
z możliwością przedostania się do tego komponentu nieoczyszczonych ścieków bytowych
lub przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych powstałych ze spływów
deszczowych po zanieczyszczonych powierzchniach utwardzonych, a także na skutek
potencjalnego przedostania się substancji wymywanych z niewłaściwie przechowywanych
odpadów lub z wycieku paliw.
Ze względu na występowanie GZWP 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska, w ustaleniach
projektu planu wprowadzono nakaz ochrony wód podziemnych poprzez zagospodarowanie
ścieków oraz wód opadowych i roztopowych oraz odpadów zgodnie z poniższymi zasadami:
 w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych nakaz
odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki nie
naruszając interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi
 nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi.
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W związku z powyższym nie stwierdza się możliwości trwałego, istotnego negatywnego
wpływu na stan ekologiczny i chemiczny oraz ogólny stan wód. Realizacja ustaleń projektu
planu nie będzie wpływać na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych
dla jednolitych części wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w załączniku do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U 2016 poz. 1967].
7.4.

Wpływ na klimat i powietrze atmosferyczne

Wpływ podejmowanych działań na klimat i powietrze atmosferyczne, związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym można rozpatrywać z dwóch powiązanych ze sobą
perspektyw:
(1) skutków, które mogą wywołać nowe inwestycje w odniesieniu do klimatu w tym do
powietrza
(2) odporności nowych inwestycji na zachodzące zmiany klimatyczne.
W najbliższych dziesięcioleciach do głównych problemów związanych z ocieplaniem
klimatu należy zaliczyć:
 coraz częściej występujące fale upałów,
 tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych,
 na większości obszaru Polski nastąpiła zmiana struktury opadów polegająca
na zdecydowanym wzroście liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu opad
dobowy ≥10 mm i ≥20 mm wzrósł do 10 dni na dekadę i 4 dni na dekadę;
 analiza długości okresów bezopadowych wskazuje, że wydłużył się okres
bezdeszczowy, w niektórych rejonach kraju nawet o 5 dni na dekadę.
W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że w najbliższej dekadzie dojdzie
do poniższych zjawisk:
 nastąpi ocieplenie, wyrażone wzrostem średniej temperatury dobowej oraz
zmniejszeniem liczby dni chłodnych,
 zmniejszy się okres zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie,
 zwiększą się opady, wyrażone zarówno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz
liczbą dni z opadami ekstremalnymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dni,
w których opady występują,
Ponadto, parametry klimatu będą cechować się dużą zmiennością w odniesieniu do
wartości ekstremalnych.
Wpływ ustaleń projektu planu na zmiany klimatu i powietrze atmosferyczne
Realizacja ustaleń projektu nie wprowadza możliwości powstania obiektów przemysłowych.
W przedmiotowym projekcie planu ustalono możliwość powstania nowych obiektów
i infrastruktury im towarzyszącej z sektora usług, na terenach oznaczonych na rysunku planu
MN/U, U oraz UP.
Działalność, która powstanie na tych terenach nie będzie wykazywać istotnych czy
znaczących oddziaływań, które w sposób realny mogą przyczynić się do emisji gazów
cieplarnianych w stopniu powodującym zmianę klimatu.
Na etapie prac budowlanych, źródłem emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych takich
jak CO2, będzie proces spalania paliw w maszynach i urządzeniach oraz pojazdach
wykorzystywanych do ich prowadzenia. Koncentracja w/w emisji będzie zachodzić wzdłuż
prowadzonych robót z udziałem powyższego sprzętu.
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Źródłem emisji pośredniej gazów cieplarnianych będzie zużycie prądu podczas
prowadzonych prac, natomiast do bezpośredniej ich emisji będzie dochodzić w miejscu
wytworzenia elektryczności – teren elektrowni.
W tej fazie oddziaływania na warunki klimatyczne nie będą miały charakteru istotnego.
Wpływy te będą okresowe, krótkotrwałe i jednocześnie ustaną wraz z zakończeniem prac.
Na etapie eksploatacji, źródłem emisji gazów, w tym CO2 może być zachodzący proces
spalania paliwa w silnikach samochodów oraz gazy powstające ze spalania paliw
w systemach grzewczych.
W związku z powyższym w zapisach projektu planu, w zakresie zaopatrzenia w ciepło do
celów grzewczych i technologicznych, ustalono nakaz stosowania wyłącznie paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Obszar objęty projektem planu znajduje się w rejonie zurbanizowanym, w tym w sąsiedztwie
istniejących ciągów dróg. Elementy istniejącego zagospodarowania, już obecnie stanowią
źródło emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w tym gazów cieplarnianych.
Wdrożenie ustaleń projektu planu nie będzie powodować istotnej zmiany aktualnego stanu
powietrza atmosferycznego, a tym samym panujących warunków klimatycznych.
Ustalenia projektu nie wpływają również na zwiększenie ryzyka powodziowego ani na
intensyfikację skutków zjawiska suszy np. obniżenie zwierciadła wód. W obszarze projektu
nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi czy szczególnego zagrożenia
powodzią, a ustalenia wskazują na możliwość zagospodarowania wód opadowych w miejscu
ich powstania tj. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki
nie naruszając interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Ocena wrażliwości i adaptacja do zmian klimatu
Analizę wrażliwości planowanych inwestycji na zmiany klimatyczne oparto o zapisy
dokumentu pt. "Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" (Ministerstwo Środowiska, 2013 r.).
Dokument mówi o wpływie zmian klimatu na wrażliwe sektory, takie jak: gospodarka wodna,
różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, leśnictwo, energetyka, strefa
wybrzeża, obszary górskie, rolnictwo, transport, gospodarka przestrzenna i obszary
zurbanizowane, budownictwo oraz zdrowie.
Dopuszczone w ustaleniach projektu planu nowe obiekty usługowe wraz z infrastrukturą (na
terenach oznaczonych na rysunku planu U, UP, MN/U), można rozpatrywać w kontekście
nowego budownictwa w obszarze zurbanizowanym.
Wnioski z analizy wrażliwości na zmiany klimatu w odniesieniu do ustaleń projektu planu są
następujące:
 Wszystkie nowe obiekty na terenie U, UP, MN/U zostaną wykonane i zaprojektowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej tj.
o zostaną przystosowane do warunków związanych ze zmianami klimatu – takie jak
silne wiatry, ulewne deszcze, upały, mrozy
o w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zabudowane
obszary będą posiadały dostosowany do warunków opadowych system
zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wody te będą
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami
odrębnymi, lub/i zagospodarowanie na terenie własnej działki nie naruszając
interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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Zapisy projektu planu wprowadzają nakaz zachowania minimalnego % powierzchni
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej, odpowiednio dla
terenów oznaczonych na rysunku do projektu planu: U – 10%, UP – 20% oraz MN/U
– 35%.
Natomiast, dla terenu oznaczonego Z ustalano zachowanie zieleni naturalnej
i dopuszczono realizacji zieleni urządzonej, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji
nowych budynków oraz stanowisk postojowych.
Powyższe pozwoli w zmniejszenie stopnia nagrzewania się obszaru zainwestowania
i oddawania ciepła do atmosfery.
 Przestrzeń analiz położona jest poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo
powodzi i szczególnego zagrożenia powodzią, poza terenami wód powierzchniowych.
Mając powyższe na uwadze, w ustaleniach projektu planu znalazły się zapisy
przeciwdziałające i dostosowujące się do tendencji zmian klimatu oraz ochrony powietrza
atmosferycznego.
7.5.

Wpływ na powierzchnię ziemi, glebę oraz zasoby naturalne

Na obszarze objętym projektem planu nie występują ustanowione tereny i obszary
górnicze4 jak również tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.5
Przedmiotowy teren obejmuje koncesja nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie
i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu
ziemnego ze złóż w obszarze „Świebodzin–Wolsztyn”, ważna do dnia 12.10.2046 r.,
udzielona przez Ministra Środowiska na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA w Warszawie.
Ustalenia projektu planu nie będą utrudniać dostępności do w/w potencjalnych zasobów złóż.
Realizacja ustaleń projektu na terenach U, UP, MN/U oraz KDD będzie skutkować
przekształceniami powierzchni ziemi i zmiany dotychczasowej kategorii gruntów.
Przekształcenia jw. będą wynikać z wykonania nowych obiektów i elementów infrastruktury
zgodnych z nowych przeznaczeniem dla danego terenu.
Największe zniekształcenia rzeźby terenu będą towarzyszyły powstawaniu nowych
elementów charakterystycznych dla fazy budowy odniesionej do przestrzeni prowadzonych
prac.
Wpływ fazy realizacji na powierzchnię ziemi i gleby będzie zamykał się w przestrzeni
prowadzenia prac. Wszystkie prace, plac budowy, miejsca gromadzenia odpadów
i wykorzystywanych materiałów, będą organizowane w granicach terenu poszczególnych
inwestycji. Place budowy będą standardowo wyposażone w sorbenty na wypadek wycieku
paliwa oraz przewoźne toalety pracownicze. Powyższe będzie zapobiegać potencjalnemu
przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi.
Wdrożeniem ustaleń projektu planu na w/w terenach, doprowadzi do trwałej zmiany
w powierzchni ziemi i gleb. Zmiany te w konsekwencji nie będą miały charakteru
znaczącego. Potencjalne zagrożenia zanieczyszczeniem ziemi mogą wynikać z przecieków
substancji pochodzących z niewłaściwie przechowywanych odpadów, wycieku paliw lub
zanieczyszczeń pochodzących z nieszczelnych systemów kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej.
W ustaleniach zawarto zasady gromadzenia i zagospodarowania odpadów i będą
prowadzone zgodnie z Ustawą o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości
4
5

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=3
System Osłony Przeciw osuwiskowej PIG http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=3
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i porządku na terenie gminy oraz zasady dotyczące odprowadzenia ścieków komunalnych
i przemysłowych do zewnętrznych sieci sanitarnych, zgodnie z wymogami prawnymi w tym
zakresie. Systemy jw. standardowo realizowane są poprzez szczelne układy.
Wpływ na zasoby rolnicze nie wystąpi z uwagi na to że grunty nie są aktualnie użytkowane
rolniczo.
7.6.

Wpływ na krajobraz, zabytki oraz dziedzictwo kulturowe

Teren analiz nie jest położony w granicach obszarów parków krajobrazowych czy
w obszarze chronionego krajobrazu.
Obszar planu zlokalizowany jest częściowo na obszarze ochrony krajobrazowej, obejmującej
obszar w promieniu 1 km, wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59
i 2165 – historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin.
W związku z powyższym w odniesieniu do robót budowlanych oraz innych działań na
obszarze objętym ww. ochroną konserwatorską mają zastosowanie przepisy odrębne
Ponadto, na terenie analiz nie występują:
 zabytki nieruchome wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków,
 formy uznane za pomnik historii,
 parki kulturowe,
 stanowiska archeologiczne.
W odniesieniu do zabytków archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych mają
zastosowanie przepisy odrębne.
Obszar objęty projektem planu położony jest w krajobrazie miejskim, otoczonym
w przeważającym stopniu terenami zurbanizowanymi z wyraźną siecią dróg głównych,
zabudową usługową i mieszkaniową.
Realizacja ustaleń planu na ternach U, UP oraz MN/U będzie skutkować powstaniem
elementów kubaturowych i infrastrukturalnych oraz terenie KDD drogi publicznej. Struktury te
będą nowymi elementami w przestrzeni, jednocześnie będą dowiązane i wkomponowanie
w istniejący w tym miejscu krajobraz.
W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie planu, poza zasadami ogólnymi (patrz
wstęp do rozdziału 7 Prognozy) nie wskazywano indywidualnych zasad kształtowania
krajobrazu.
Realizacja ustaleń projektu planu w tym miejscu nie wpłynie negatywnie na funkcje
krajobrazowe, jak i ochronę zabytków.
8. WPŁYW NA 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
Na etapie sporządzenia przedmiotowego projektu planu brano pod uwagę cele ochrony
środowiska sformułowane w dokumentach strategicznych szczebla międzynarodowego
i wspólnotowego oraz krajowego.
Obecnie, główne celów Unijne związane z ochroną środowiska stanowią: działania
zapobiegające zmianom klimatu, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochrona
bioróżnorodności, jak również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Przepisy prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska, zostały implementowane do prawa
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polskiego i stanowią je akty:
 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
W/w akty są uwzględniane przy tworzeniu dokumentów planistycznych.
Główne zasady ochrony środowiska, które należy uwzględnić w zagospodarowaniu
przestrzennym i przy realizacji inwestycji, są zawarte w Dziale 7 w Prawa Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) i zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie
planu.
Proces przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, któremu
poddany będzie przedmiotowy projekt planu, stanowi realizację celów prawa wspólnotowego
zawartego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003
r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27
czerwca 2001 r w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
W Polsce aktem odzwierciedlającym zapisy powyższych dyrektywy jest Ustawa z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.).
Istotne dokumenty strategiczne odnoszące się do działań z sektora ekologii stanowią
poniższe dokumenty strategiczne.
Dokumenty szczebla europejskiego
Strategia „Europa 2020”
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który obejmuje trzy
wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej, korzystającej z zasobów
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; tut. dzięki zdecydowanemu
przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
 rozwój sprzyjający łączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną, że szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.
Strategia koncentruje się również na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. W przypadku
tego ostatniego należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym
ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwalają na to warunki).
Konwencja w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie
odległości, Genewa 1979.
Zgodnie z tytułem podstawowym celem konwencji jest zapobieżenie przemieszczania się
szkodliwych zanieczyszczeń na duże odległości.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu, Rio de Janeiro 1992
r. oraz Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu, Kioto 1997 r.
Celem w/w Konwencji jest głównie zatrzymanie procesu niekorzystnych zmian
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klimatycznych, co uwzględniono w projekcie planu.
Dokumenty strategiczne szczebla krajowego
Polityka Ekologiczna Państwa, 2030 strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej.
Główną rolą Polityki Ekologicznej Polski, jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
państwa, która powinna mieć odzwierciedlenie na szczeblach: krajowym, wojewódzkim
i lokalnym. Polityka ta ma za zadanie sprzyjać realizacji celów i zobowiązań Polski na
szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie
w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030, Konwencji MARPOL
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, Konwencji Helsińskiej HELCOM oraz
trzech konwencji z Rio: Konwencji w sprawie zmian klimatu, Konwencji o różnorodności
biologicznej i Konwencji o pustynnieniu.
Cel główny stanowi: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców
(SOR).
W dokumencie określono również cele szczegółowe i horyzontalne wraz z kierunkami
interwencji, które obejmują wszystkie obszary tematyczne polityki ochrony środowiska.
Stanowią wiązki działań i projektów strategicznych przyczyniających się do realizacji celów
szczegółowych PEP2030.
Cele szczegółowe:
(1) Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
realizowany poprzez kierunki interwencji:
- 8.1. Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz
osiągnięcie dobrego stanu wód
- 8.2. Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddziaływania (I.2)
- 8.3. Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb
- 8.4. Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej (I.4)
(2) Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
realizowany poprzez kierunki interwencji:
- 8.5. Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu
(II.1)
- 8.6. Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej (II.2)
- 8.7. Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym (II.3)
- 8.8. Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie
i wdrożenie polityki surowcowej państwa
- 8.9. Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie
najlepszych dostępnych technik BAT
(3) Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie
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ryzykiem klęsk żywiołowych, realizowany poprzez kierunki interwencji:
- 8.10. Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1)
- 8.11. Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk
żywiołowych (III.2)

Oraz cele horyzontalne:
(1) Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw)
ekologicznych społeczeństwa, realizowane poprzez kierunki interwencji:
- 8.12. Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców
zrównoważonej konsumpcji (IV.1)
(2) Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony
środowiska, realizowane poprzez kierunki interwencji:
- 8.13. Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną
środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania (V.1)
PEP2030 przedstawiono tzw. Terytorializację kierunków interwencji pokazując w sposób
syntetyczny koncentrację zjawisk problemowych występujących w danym województwie.
Stan środowiska w województwie Lubuskim opisano jako relatywnie dobre, wskazując
jednocześnie kwestie problemowe do których zaliczono:
- duża ilość składowanych odpadów, szczególnie komunalnych oraz zmniejszanie się ilości
odpadów zebranych selektywnie,
- w zakresie jakości powietrza województwo lubuskie ma problemy typowe dla wielu bardziej
zurbanizowanych regionów i dotyczą wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz
zawartego w nim benzo(a)piranu,
- w obszarze gospodarki wodnej jednym z poważniejszych problemów jest eutroﬁzacja wód.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020).
Dokument wprowadza cele i kierunki działań adaptacyjnych dla poszczególnych sektorów
gospodarki oraz obszarów. Cele te odnoszą się do łagodzenia skutków zmian klimatu
i czynników antropogenicznych wpływających na te zmiany, w szczególności:
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (gazów cieplarnianych i ich prekursorów),
łagodzenie zjawisk tzw. miejskiej wyspy ciepła w okresie wysokich temperatur, erozji wodnej
i wietrznej gruntów, intensyfikacji opadów.
Krajowy Program Ochrony Powietrza
„Głównym celem KPOP jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie
w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych przepisami prawa unijnego poziomów pyłu
zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, a w perspektywie do 2030 r. poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. KPOP jako dokument
o charakterze strategicznym, wyznacza cele i kierunki działań, jakie powinny zostać
uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym, w programach ochrony powietrza.”
Dla województwa lubuskiego został opracowany program ochrony powietrza dla strefy
lubuskiej – omówiony w dalszej części Prognozy.
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Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2020-2023 z perspektywą
do roku 2027”
W dokumencie zaprezentowano ocenę stanu środowiska i infrastruktury ochrony środowiska.
Ocenę wykonano w oparciu o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na plany
strategiczne województwa w sektorze ochrony środowiska, w perspektywie kolejnych lat.
Dla poszczególnych obszarów interwencji, zidentyfikowano problemów oraz główne cele
poprzez które będzie realizowana poprawa w danym obszarze.
Poniżej przedstawiono:

Cel

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenia hałasem
Pola elektromagnetyczne

Gospodarowanie wodami

Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby (degradacja powierzchni ziemi w
tym gleb)
Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Zasoby przyrodnicze (różnorodność
biologiczna, fauna i flora, w tym obszary
chronione)

Odnawialne źródła energii
Zagrożenia poważnymi awariami

Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm, ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.
Utrzymywanie standardów w zakresie odpowiedniego poziomu hałasu
Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości
dopuszczalnych.
Stopniowa poprawa jakości wód wynikająca z prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej, poprawa stanu
biologicznego, morfologicznego i chemicznego cieków, osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego
stanu wód, zwiększenie retencji wodnej województwa, poprawa warunków siedliskowych ekosystemów
wodnych i od wód zależnych, właściwa przepustowość koryt rzecznych i pozostałych cieków, dobry stan
techniczny budowli i urządzeń wodnych, budowa systemów odprowadzających wody deszczowe,
posiadanie planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gmin, uwzględniającego MZR
i MRP, ograniczanie strat w sieci wodociągowej, ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach domowych
i w przemyśle, określenie metodyki dla oceny możliwości i określenia warunków korzystania z zasobów
wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w przypadku wystąpienia skrajnej suszy i sytuacji
kryzysowych.
Zwiększenie dostępu ludności do instalacji ochrony środowiska, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
wód, realizacja zadań AKPOŚK.
Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji
kopalin, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Poprawa jakości gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych.
Ograniczanie ilości odpadów komunalnych, przekazywanych do składowania, w tym nieprzekraczanie
dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
na składowiska, osiąganie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez przywracanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony
siedlisk i gatunków, w tym opracowanie planów ochrony i zadań ochronnych dla obszarów prawnie
chronionych. Racjonalizacja korzystania z zasobów przyrodniczych. Ograniczenie defragmentacji
obszarów przyrodniczych pod wpływem antropopresji. Adaptacja do zmian klimatu, w tym ograniczenie
skutków zdarzeń naturalnych takich jak, pożary lasów, susze, powodzie itp. Zwiększenie powierzchni
objętych ochroną przyrodniczą i krajobrazową. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i
zainteresowania środowiskiem przyrodniczym.
Zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska wykorzystywania paliw kopalnych.
Utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach poważnej awarii

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie
wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu
oraz arsenu w nim zawartych.
W/w program analogicznie jak krajowy program ochrony powietrza ma na celu ochronę
zdrowia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany poprzez działania prowadzące do
osiągnięcia dopuszczalnych poziomów i stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz obniżenie
wartości średnich rocznych benzo(a)pirenu.
Reasumując, rozwiązania wskazujące na zgodność zapisów z niniejszymi celami
przedstawiono szczegółowo w rozdziale nr 9 oraz 7. Ustalenia zawarte w przedmiotowym
projekcie planu wpisują się w wyznaczone w w/w dokumentach strategicznych cele
środowiskowe, a mianowicie:
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Obszar planu położony jest około 60 km od granicy państwa, jednocześnie charakter
planowanego
zagospodarowania
wyklucza
możliwość
transgranicznego
oddziaływania.
W projekcie planu wskazane zostały rozwiązania dotyczące zaopatrzenia w ciepło do
celów grzewczych i technologicznych uwzględniające wykorzystanie m.in.
odnawialnych źródeł energii.
W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące intensywności zabudowy,
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków komunalnych oraz odprowadzania
wód opadowych i roztopowych.
W projekcie planu dla terenów zabudowy określono minimalne wartości powierzchni
terenu biologicznie czynnego.
Projekt planu wprowadza możliwość prowadzenia działalności jedynie z sektora
usług, zatem zakłada, iż nie ma możliwości powstania obiektów przemysłowych
generujących wpływy o charakterze istotnym lub znaczącym.
Obszar projektu planu położony jest poza: obszarami udokumentowanych złóż
kopalin i surowców naturalnych, obszarami chronionym przyrodniczo oraz poza
terenami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi i szczególnego zagrożenia
powodzią, poza terenami wód powierzchniowych, w związku z powyższym nie ma
zasadności wprowadzania dedykowanych w tym zakresie ustaleń.
Przeznaczenie terenów objętych projektem planu pod działalność usługową zmierza
do rozwoju tej części miasta i stwarza nowe miejsca pracy.

9. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH I KOMPENSACYJNYCH
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU W SZCZEGÓLOŚCI
NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
W ustaleniach projektu planu, zawarto zapisy mające na celu zapobieganie lub
minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym dla zdrowia i życia ludzi
i opisano je w poszczególnych podrozdziałach rozdziału nr 7 Prognozy pn. Przewidywane
oddziaływania na środowisko i jego elementy.
Mając na uwadze położenie obszaru objętego projektem planu oraz planowany sposób
zagospodarowywania tych terenów wprowadzone zapisy do niemniejszego projektu uznaje
się za wystarczające w zakresie ochrony środowiska.
Wyciąg z w/w ustaleń przedstawiono poniżej:
(1) rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska: realizacja inwestycji, stanowiących
inwestycję celu publicznego i zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko realizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu U6.
będą podlegać dodatkowej, indywidualnej ocenie oddziaływania na środowiskowo, która
będzie dopuszczona do realizacji dopiero po wydaniu przez właściwy organ, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach 7 .

6

wg art. 59 ust. 1 pkt. 1 i pkt.) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.).
7
art. 71 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.).
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(2) rozwiązania w zakresie zachowania norm hałasu w środowisku: zastosowanie środków
minimalizujących oddziaływania akustyczne.
(3) rozwiązania w zakresie zachowania norm jakości powietrza atmosferycznego: nakaz
stosowania wyłącznie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii
elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.
(4) rozwiązania w zakresie ochrony komponentu wodnego i gruntowo-wodnego:
-nakaz odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
-zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z wprowadzonymi ustaleniami tj.
odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej i /lub zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie własnej działki nie naruszając interesu osób trzecich, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
(5) rozwiązania w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: w odniesieniu do robót
budowlanych oraz innych działań na obszarze objętym ochroną konserwatorską mają
zastosowanie przepisy odrębne.
Rozwiązania w zakresie ochrony przyrody będą dotyczyć prawnie wymaganego obowiązku
uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. W zezwoleniach będą określone: termin realizacji
oraz wskazania w zakresie nasadzeń rekompensujących.
10. ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH
W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE
BIORĄC
POD
UWAGĘ
CELE
I GEOGRAFICZNY ZASIĘG DOKUMENTU ORAZ CELE I PRZEDMIOT OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując
przestrzenią, nie może czynić tego dowolnie. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy gminy rozważają
interesy wszystkich stron, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym
prawem. Projekt planu opracowywany jest przy udziale organów rządowych
i samorządowych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają ustalenia
projektu planu. Ponadto ustalenia planu nie mogą pozostawać w sprzeczności z ustaleniami
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Świebodzin. Studium jako dokument określający politykę przestrzenną gminy wskazuje
kierunki rozwoju dla poszczególnych terenów z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań.
Tak więc stwierdzić można, że już na etapie opracowywania studium rozważane są
alternatywne kierunki zagospodarowania, a plany miejscowe jedynie doprecyzowują
i uszczegóławiają parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawa przewiduje
również udział społeczeństwa poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu.
Tak więc ostateczna wersja planu stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych
oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są
przez organy rządowe i samorządowe.
Alternatywnym rozwiązaniem może być w tym wypadku – brak realizacji inwestycji,
brak uchwalenia planu. Doprowadziłoby to do realizacji zabudowy na podstawie
obowiązujących ustaleń dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Plany te zostały uchwalone w znacznej rozbieżności czasowej, pierwszy z nich uchwalono
w 2001 roku, a drugi w 2017 roku. co znacząco utrudnia możliwość przeprowadzenia
inwestycji na tym terenie.
Ocenia się, że przyjęta lokalizacja uwzględnia cele, przedmiot ochrony i integralność
ustanowionych na terenie gminy Świebodzin obszarów chronionych.
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko jest częścią strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Sporządza się ją na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 247). Wymagana jest przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym
obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką, którego zakres został
określony w Uchwale Nr XVII/259/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy
ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką.
W granicach obszaru objętego projektem planu aktualnie obowiązują ustalenia dwóch
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina (Uchwała nr XXVIII/328/01 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 lutego 2001 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzina. Celem regulacji zawartych
w ustaleniach planu jest m.in.:
 opracowanie spójnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych;
 określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Proponowane rozwiązania zgodne są z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin.
Planowane zagospodarowanie uwzględnia istniejące zagospodarowanie terenu.
Obszar objęty planem położony jest w centralnej części powiatu świebodzińskiego
(w odległości ok. 65 km od najbliższej granicy państwa), więc nie ma podstaw
do prognozowania dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań. Nie projektuje się tu też
funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. Wobec
powyższego nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Świebodzin to gmina miejsko-wiejska, położona w środkowo-wschodniej części
województwa lubuskiego, w centralnej części powiatu świebodzińskiego. Od północy
graniczy z gminami Międzyrzecz oraz Trzciel (powiat międzyrzecki), od wschodu z gminą
Szczaniec (powiat świebodziński), od południa z gminą Sulechów (powiat zielonogórski),
a od zachodu z gminami Lubrza oraz Skąpe (powiat świebodziński).
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały Prawo ochrony środowiska obszar gminy Świebodzin
przydzielono do strefy lubuskiej (obejmującej całe województwo poza miastami Gorzów
Wielkopolski i Zielona Góra). Pełna ocena stanu czystości powietrza obejmuje następujące
zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen C6H6, ołów, arsen, nikiel,
kadm, benzo(a)piren, pył PM 10, pył PM 2,5, ozon i tlenek węgla.
W 2020 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2019.
Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę lubuską zakwalifikowano do
klasy C pod kątem zanieczyszczenia benzo(a)piranem oraz do klasy A pod kątem
zanieczyszczenia pyłem PM10. W klasyfikacji dodatkowej dla pyłu PM2,5, dotyczącej
dotrzymania poziomu dopuszczalnego, tzw. II fazy, którego termin osiągnięcia wyznaczono
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na dzień 1 stycznia 2020 r., w strefie lubuskiej stwierdzono wystąpienie przekroczenia,
natomiast w klasyfikacji dodatkowej dla ozonu wszystkie strefy, w odniesieniu do poziom
celu długoterminowego, uzyskały klasę D2.
W rocznej ocenie jakości powietrza, wykonanej na podstawie dostępnych informacji
dla 2019 roku z uwzględnieniem kryteriów przyjętych ze względu na ochronę roślin,
w przypadku wszystkich zanieczyszczeń (SO2, NOx, O31) strefa lubuska uzyskała klasę A.
Raport jednak zwraca uwagę, że powyższe przekroczenia mogą się wiązać
z lokalnymi zanieczyszczeniami o niewielkim zasięgu. Można więc powiedzieć, że z uwagi
na rozległy obszar i uogólnienie wyników dla strefy lubuskiej, stan jakości powietrza
atmosferycznego w gminie Świebodzin może być lepszy od przydzielonych klas.
Na terenie gminy Świebodzin nie występują obszary narażone na osuwanie się mas
ziemnych. Na terenie gminy zlokalizowane są 4 tereny i obszary górnicze „Jeziory”, „Rosin
A”, „Rudgerzowice” oraz „Radoszyn I”. Pierwsze 3 z nich zostały utworzone z uwagi na
występujące w ich granicach złoża piasków budowlanych, a ostatni z uwagi na zlokalizowane
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.
W granicach gminy występują udokumentowane złoża kopalin. Są to 4 złoża
kruszywa naturalnego piasku: „Gościkowo” (koncesja wygaszona), „Jeziory” (aktywne),
„Rosin” (aktywne), „Rudgerzowice” (aktywne), 1 złoże ropy naftowej oraz gazu ziemnego
„Radoszyn” (aktywne) oraz 1 złoże kredy jeziornej „Szumiąca” (zaniechana). Położona jest
w obszarze poszukiwań i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „ŚwiebodzinWolsztyn” objętym koncesją Nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu
ziemnego ważną do dnia 12.10.2046 r. udzieloną przez Ministra Środowiska na rzecz
PGNiG SA w Warszawie oraz częściowo w obszarze poszukiwań i rozpoznawania złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego „Krosno Odrzańskie - Świebodzin” objętym koncesją Nr 23/95/Ł
z dnia 03.08.1995 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ważną do dnia 14.06.2047 r.
Obszar miasta i gminy Świebodzin położony jest całości w dorzeczu Odry, na wododziale
między rzeką Odrą i Wartą. Przez teren gminy przepływa 7 rzek: Paklica, Struga
Świebodzińska, Borowianka, Jabłonna, Lisica, Słomka oraz Świebodka, z których największy
przepływ wód ma rzeka Paklica będąca lewobrzeżnym dopływem Obry. Położona jest
częściowo w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna
Wielkopolska”.
Na terenie gminy Świebodzin znajdują się następujące formy ochrony przyrody :
a) Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Nietoperek” (kod obszaru: PLH080003,
b) Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry” (kod obszaru:
PLH080001),
c) Obszar Chronionego Krajobrazu „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku”,
d) Obszar Chronionego Krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie”,
e) Rezerwat przyrody „Dębowy Ostrów”,
f) Użytek ekologiczny „Jezioro Księżno”,
g) Użytek ekologiczny „Klipa”,
Analizowany teren znajduje się poza granicami obszarów chronionych.
Obszar objęty projektem planu położony jest w krajobrazie miejskim, otoczonym
w przeważającym stopniu terenami zurbanizowanymi z wyraźną siecią dróg głównych,
zabudową usługową i mieszkaniową. Zlokalizowany jest w pierwszym obrębie, znajdującym
się w północnej części miasta Świebodzin. Od strony północnej sąsiaduje z drogą krajową nr
92, od zachodu z drogą gminną – ulicą Strzelecką, od wschodu z drogą powiatową – ulicą
50

Wojska Polskiego, a od południa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Opracowywany
teren jest w części przekształcony antropogenicznie – głównie południowo-wschodni obszar
w pobliżu ulicy Wojska Polskiego, gdzie zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz południowo-zachodnia część, gdzie na użytku gruntowym Ti znajduje się
parking dla samochodów osobowych.
Obszar analiz znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd
PLGW600069 (wg aPGW: niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych)
oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 Dolina Kopalna
Wielkopolska, którego cechą charakterystyczną jest częściowa lub całkowita izolacja od
powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi, przeważnie iłami lub glinami. Strop zbiornika
przebiega na rzędnej ca 20,0 m p.p.t., a miąższość utworów wodonośnych wynosi od
kilkunastu do około 30,0 m.
Mając na uwadze powyższe można uznać, że ustalenia projektu planu będą miały
potencjalny wpływ jedynie na komponent gruntowo-wodny. Wpływy te będą wiązać się
z możliwością przedostania się do tego komponentu nieoczyszczonych ścieków bytowych
lub przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych powstałych ze spływów
deszczowych po zanieczyszczonych powierzchniach utwardzonych, a także na skutek
potencjalnego przedostania się substancji wymywanych z niewłaściwie przechowywanych
odpadów lub z wycieku paliw.
Analizowany teren położony jest poza:
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),
 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 500 lat (p=0,2%),
 obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
Grunty znajdujące się w granicach projektowanego planu nie są terenami potencjalnie
zagrożonymi ruchami masowymi lub osuwiskami. Na terenie objętym projektem planu nie
występują złoża kopalin oraz nie leży on na obszarze i terenie górniczym. Przedmiotowy
teren obejmuje koncesja nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż
w obszarze „Świebodzin–Wolsztyn”, ważna do dnia 12.10.2046 r., udzielona przez Ministra
Środowiska na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie.
Teren analiz cechuje się niską bioróżnorodnością, głównie z uwagi na położenie pomiędzy
głównymi ciągami dróg i w otoczeniu terenów o wysokim stopniem urbanizacji.
Teren ten pokryty jest w różnym stopniu zielenią niską i wysoką. Realizacja ustaleń
przedmiotowego planu na terenach oznaczonych U, UP oraz MN/U z uwagi na dopuszczenie
wprowadzenia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzysząca, może skutkować likwidacją
istniejącej zieleni.
Wycinka drzew na w/w terenach przeprowadzana będzie zgodnie z wymogami prawa, m.in.:
- po uprzednim wydaniu zezwolenia właściwego organu, na etapie indywidualnego
rozpatrywania każdej planowanej inwestycji w obszarze objętym projektem planu;
w zezwoleniu standardowo określa się, bezpieczne dla potencjalnej awifauny terminy
i warunki w zakresie sposobu przeprowadzenia wycinki oraz zalecenia ewentualnego
wprowadzenia nasadzeń zastępczych,
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- wycinka drzew zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu
kulturowego „K” tożsamej z granicą obszaru otoczenia zabytkowego zespołu
urbanistyczno – krajobrazowego miasta Świebodzin – nr rejestru zabytków 59 i 2165),
wycinkę należy przeprowadzić po uprzednim uzyskaniu Zezwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym do projektu planu wprowadzono zapis
wprowadzający, iż w odniesieniu do robót budowlanych oraz innych działań na obszarze
objętym ww. ochroną konserwatorską mają zastosowanie przepisy odrębne.
Analizując skutki realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie i życie ludzi, istotne
oddziaływania w tym przypadku mogą stanowić: hałas i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe
wprowadzane do powietrza atmosferycznego, oddziaływania na zasoby wód podziemnych
ujmowanych na cele spożycia przez ludzi, wpływ na dobra materialne.
Wpływ podejmowanych działań na klimat i powietrze atmosferyczne, związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym można rozpatrywać z dwóch powiązanych ze sobą
perspektyw:
(1) skutków, które mogą wywołać nowe inwestycje w odniesieniu do klimatu w tym do
powietrza
(2) odporności nowych inwestycji na zachodzące zmiany klimatyczne.
Wpływ fazy realizacji na powierzchnię ziemi i gleby będzie zamykał się w przestrzeni
prowadzenia prac. Wszystkie prace, plac budowy, miejsca gromadzenia odpadów
i wykorzystywanych materiałów, będą organizowane w granicach terenu poszczególnych
inwestycji. Place budowy będą standardowo wyposażone w sorbenty na wypadek wycieku
paliwa oraz przewoźne toalety pracownicze. Powyższe będzie zapobiegać potencjalnemu
przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi.
Mając na uwadze położenie obszaru objętego projektem planu oraz planowany
sposób zagospodarowywania tych terenów wprowadzone zapisy do niemniejszego projektu
uznaje się za wystarczające w zakresie ochrony środowiska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując
przestrzenią, nie może czynić tego dowolnie. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy gminy rozważają
interesy wszystkich stron, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym
prawem. Ostateczna wersja planu stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych
oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są
przez organy rządowe i samorządowe. Alternatywnym rozwiązaniem może być w tym
wypadku – brak realizacji inwestycji, brak uchwalenia planu. Doprowadziłoby to do realizacji
zabudowy na podstawie obowiązujących ustaleń dwóch miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Plany te zostały uchwalone w znacznej rozbieżności
czasowej, pierwszy z nich uchwalono w 2001 roku, a drugi w 2017 roku. co znacząco
utrudnia możliwość przeprowadzenia inwestycji na tym terenie.
Podsumowując należy założyć, że przy stosowaniu się do wytycznych prognozy,
a także przy kontroli przez odpowiednie służby prowadzonych inwestycji oraz przy
przestrzeganiu zasad zagospodarowania wynikających z planów miejscowych, proponowane
w planie zmiany sposobu zagospodarowania nie spowodują degradacji środowiska
przyrodniczego. Projekt planu można więc uznać za zgodny z zasadami ochrony
środowiska.
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- lokalizacja terenu objętego planem
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OŚWIADCZENIE
do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie
Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w art. 74a ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U z 2021 r. poz. 247) potrzebne do sporządzania prognoz oddziaływania
na środowisko.
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.
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