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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2005-2011 przyjętego uchwałą nr XXIII/128/2005 dnia  

17 czerwca 2005r.  Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji 

polityki ekologicznej państwa, sporządza się odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne 

programy ochrony środowiska, które przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania  

w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. 

1.2. Cel i zakres 

 Zakres Programu ochrony środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przedstawia 

aktualny stan środowiska we wszystkich jego komponentach, określa hierarchię niezbędnych działań 

zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację działań administracyjnych oraz wybór 

decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest 

dokumentem stanowiącym prawo miejscowe tym samym nie ingeruje w kompetencje instytucji na 

poziomie rządowym i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak 

oczekiwać, że poszczególne jego zapisy i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach 

szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r. która definiuje  ogólne 

wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb 

województw, powiatów i gmin w myśl (Art.14 ust.1), określa w szczególności: 

 cele ekologiczne, 

 priorytety ekologiczne, 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia 

 celów, w tym o mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

 

 Celem sporządzania aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska  jest 

uaktualnienie na szczeblu lokalnym podstaw realizacji „Polityki Ekologicznej Państwa”, które 

odświeżą: 

 cele polityki ekologicznej na terenie powiatu, w podziale na cele krótkookresowe, 

średniookresowe i długookresowe, 

 wybrane priorytety ekologiczne z uzasadnieniem ich wyboru, 

 rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się powiat, 

 środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno –

ekonomiczne i środki finansowe. 

 

Do najistotniejszych celów w zakresie ochrony środowiska wytyczonych dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego zaliczyć należy: 

 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,  

 ochrona powietrza, ochrona przed hałasem , 

 ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 ochrona wód,  

 ochrona gleb, 

 ochrona zasobów przyrodniczych,  

 prowadzenie skutecznej akcji. 

  

W powiatowym programie powinny być uwzględnione: 

 zadania własne powiatu tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości 

 lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu, 

 zadania koordynowane tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 

zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego  
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i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio 

organom wojewódzkim, bądź centralnym, 

 wytyczne do sporządzania programów gminnych tzn. zadania, które muszą być w pełni 

wprowadzone do programów gminnych. 

1.3. Podstawa prawna 

 Podstawę do sporządzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Strzelecko- Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku stanowi art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 

poz. 150 z poźn. zm.). Zgodnie z ww. artykułem, Zarząd Powiatu ma obowiązek opracować program 

ochrony środowiska, który następnie opiniowany jest przez jednostkę wyższego rzędu czyli Zarząd 

Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy po procesie opiniowania projekt dokumentu 

zostaje uchwalony odpowiednio przez Radę Powiatu. 

1.4. Źródła danych 

 Istotnym aspektem opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego jest ścisła współpraca między jednostkami, które bezpośrednio lub 

pośrednio są związane z programem. Podczas przygotowywania dokumentacji charakterystykę 

powiatu oraz diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu sporządzono głównie na 

podstawie danych pochodzących od następujących jednostek: 

 Urzędy Gmin wchodzące w skład powiatu, 

 Starostwo Powiatowe, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

 Główny Urząd Statystyczny, 

 Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, 

 Nadleśnictwa z terenu powiatu, 

 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, 

 Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza, 

 Państwowy Instytut Geologiczny, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

1.5. Polityka Ekologiczna Państwa 

 Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, 

która polega na zachowaniu równowagi pomiędzy aspektami gospodarczego i społecznego rozwoju 

kraju, a wymogami ochrony środowiska. Zgodnie z treścią dokumentu osiągnięcie wyżej 

postawionego celu uzależnione jest od zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszenia 

materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki, zastosowania najlepszych 

dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania. Natomiast pozostałe zasady, do których 

odwołuje się „Polityka ekologiczna państwa” mają przede wszystkim na celu racjonalne użytkowanie 

zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska. Realizacja polityki ekologicznej państwa 

wiąże się z respektowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem dobrych praktyk 

gospodarowania w strategiach i politykach sektorowych: w energetyce, przemyśle, transporcie, 

gospodarce komunalnej, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i turystyce. 

 Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań: 

 

1. Kierunki działań systemowych polegające na: 

 doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich 

sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane 

procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane  

w ostatecznych wersjach tych dokumentów, 
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 uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby 

do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich 

zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, 

 jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród 

społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji 

będących w systemie, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle 

oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie  

do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska, 

 stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku  

i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody  

w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy, 

 przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju,  

w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 

 

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na: 

 w zakresie ochrony przyrody - podstawowym celem średniookresowym jest zachowanie 

bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody. Kierunkami działań w tym zakresie jest 

dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski. Stworzy  

to podstawę do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk  

w europejskiej sieci Natura 2000. Konieczne jest również egzekwowanie wymogów ochrony 

przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne 

przestrzeganie zasad ochrony środowiska, a także kontynuacja tworzenia krajowej sieci 

obszarów chronionych uwzględniającą utworzenie nowych parków narodowych, rezerwatów, 

parków krajobrazowych oraz powstanie form i obiektów ochrony przyrody. W systemie 

ochrony przyrody należy także uwzględnić korytarze ekologiczne, jako miejsca dopełniające 

obszarową formę ochrony przyrody, 

 w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów – przyjętymi celami średniookresowymi 

są dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie 

ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 

Kierunkami działań w tym zakresie jest realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego 

programu zwiększenia lesistości”, utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększanie 

przez przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych oraz 

dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie 

różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych, 

 w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi - głównym celem średniookresowym 

jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 

sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed 

skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym 

zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele 

przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

 w zakresie ochrony ziemi – przyjętym celem średniookresowym jest rozpowszechnianie 

dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, 

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 

antropogenne, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 

przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą, 

 w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi - podstawowym celem jest 

racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę  

z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 
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3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na działaniach 

 w obszarach: w zakresie zdrowia środowiskowego – podstawowym celem średniookresowym 

jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 

ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 

zanieczyszczenie środowiska, 

 w zakresie jakości powietrza – najważniejszym celem będzie dążenie do spełnienia przez 

Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy LCP i Dyrektywy 

CAFE. Zadania będą głównie koncentrować się na dalszej redukcji emisji SO2, NOx i pyłu 

drobnego z procesów wytwarzania energii, modernizacji systemów energetycznych oraz  

w dalszym ciągu opracowywanie i wdrażanie przez właściwych marszałków województw 

Programów naprawczych w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu 

drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE, poprzez eliminację niskich źródeł 

emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu, 

 w zakresie ochrony wód - naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony 

zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 

również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Cel ten będzie 

realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu 

gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju, 

 w zakresie gospodarki odpadami – celami średniookresowymi w tym zakresie jest utrzymanie 

tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, znaczne 

zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 

sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, 

wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko, eliminacja kierowania 

na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii  

i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów  

i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zorganizowanie systemu preselekcji 

sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 

50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, 

 w zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych - celem średniookresowym  

w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 

na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest 

ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa 

przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

 w zakresie substancji chemicznych - średniookresowym celem polityki ekologicznej  

w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad 

substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia 

REACH. 

2. Charakterystyka powiatu 

2.1. Położenie 

Obszar regionu strzelecko – drezdeneckiego usytuowany jest w części dwóch makroregionów 

– Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Określając dokładniej 

położenie regionu, to w większej części leży on w mezoregionie Pojezierza Dobiegniewskiego. 

Zachodnie krańce regionu obejmują fragment sandrowej Równiny Gorzowskiej, a wschodnia część  

to sandr Równiny Drawskiej. Południowe obszary powiatu leżą w mezoregionie Kotliny Gorzowskiej. 

Północno-zachodni skraj powiatu zajmuje południową część Drawieńskiego Parku Narodowego, 

a w okolicach Strzelec Krajeńskich mały fragment Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 
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Rysunek 1 Położenie powiatu na tle jednostek fizyczno – geograficznych wg Kondrackiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki zajmuje obszar 1 248 km2 i graniczy: 

 od północy z Powiatem Choszczeńskim (woj. zachodniopomorskie), 

 od północno-wschodniej strony z Powiatem Wałeckim (woj. zachodniopomorskie), 

 od północno-zachodniej z Powiatem Myśliborskim (woj. zachodniopomorskie), 

 od wschodniej z powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim (woj. wielkopolskie), 

 od południowo-wschodniej z Powiatem Międzychodzkim (woj. wielkopolskie), 

 od południa z Powiatem Międzyrzeckim (woj. lubuskie), 

 od południowo-zachodniej z Powiatem Gorzowskim (woj. lubuskie). 

 

W poniższej tabeli znajduje się podział administracyjny powiatu, oraz na rysunku 

rozmieszczenie gmin. 

Tabela 1 Powierzchnia i miejscowości w poszczególnych gminach powiatu 

Lp. Gmina 
Powierzchnia 

[ha] 
Sołectwa 

Miejscowości 

Ogółem (łącznie 

z miastem) 
W tym wsie 

Gminy miejsko – wiejskie 

1 Dobiegniew 35 127 13 54 24 

2 Drezdenko 39 991 27 53 30 

3 
Strzelce 

Krajeńskie 
31 898 23 34 25 

Gminy wiejskie 

4 Stare Kurowo 7 757 10 13 10 

5 Zwierzyn 10 013 11 14 13 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 2 Położenie administracyjne Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Gmina Dobiegniew 
Gmina Dobiegniew położona w północno-wschodniej części województwa 

lubuskiego na pograniczu Pojezierza Dobiegniewskiego i Równiny Drawskiej. W samym 

mieście jest Jezioro Wielgie z kąpieliskiem. Rzeka Mierzęcka Struga przepływająca 

przez miasto jest dopływem rzeki Drawy. W odległości 1 km od głównej trasy  

nr 22 (biegnącej z Berlina-Gdansk-Królewiec) w północno-zachodniej części gminy leży grupa jezior 

z największym jeziorem Osiek (pow. 6,1 km, długość 10 km, głębokość do 35 m, długość brzegów  

28 km). 

Ludność miasta i gminy liczy 6 920 stałych mieszkańców, oraz 133 mieszkańców czasowych 

(stan wg UG na 31.12.2011 r.). Miasto i Gmina Dobiegniew zajmuje obszar 35 127 ha, w tym miasto 

560 ha. 
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Przez obszar gminy przebiegają: 

 droga krajowa 22, 

 droga wojewódzka nr 160 Suchań – Miedzichowo. 

Miasto i gminę przecina także uczęszczana linia kolejowa Szczecin – Poznań, a dalej  

do Warszawy, Wrocławia, Krakowa. 

 

Gmina Drezdenko 
Obszar gminy Drezdenko zajmuje centralną część Kotliny Gorzowskiej 

rozciągając się w poprzek Pradoliny Noteci od skraju Puszczy Drawskiej do granic 

Puszczy Noteckiej.  

Ludność miasta i gminy liczy 17 862 mieszkańców (stan wg UG na 2011 r.). 

Miasto i Gmina Drezdenko zajmuje obszar 39 991 ha, w tym miasto 1 074 ha. 

Przez obszar gminy przebiegają: 

 droga wojewódzka nr 158, Gorzów Wielkopolski – Drezdenko, 

 droga wojewódzka nr 160, Suchań – Miedzichowo, 

 droga wojewódzka nr 181, Drezdenko-Czarnków. 

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego znajdują się wojewódzkie drogi wojewódzkie 

nr 161 i 164. 

Miasto położone jest przy linii kolejowej relacji : Krzyż – Kostrzyn n/Odrą, co umożliwia 

bezpośrednie połączenie z Berlinem. 

Uzupełnieniem połączeń drogowych i kolejowych jest żeglowna rzeka Noteć. Poprzez Kanał 

Bydgoski istnieje powiązanie z Wisłą, a poprzez Wartę z Odrą. 

 

Gmina Stare Kurowo 
Ludność gminy liczy 4 534 mieszkańców (stan wg UG na 2011 r.). Gmina Stare 

Kurowo zajmuje obszar 7 757 ha. 

Gmina podzielona jest na dwie silnie zróżnicowane części, północną i południową. 

Część północna obejmuje obszar wysoczyzny morenowej o przewadze obszarów leśnych. 

Pod względem fizyczno-geograficznym położona jest w makroregionie Pojezierze 

Południowopomorskie, mezoregionie Pojezierze Dobiegniewskie. 

Część południowa natomiast jest płaska, nizinna część zalewowa i nadzalewowa rzeki Noteci 

jest w użytkowaniu rolniczym. Pod względem fizyczno-geograficznym położona jest w makroregionie 

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, mezoregionie Kotlina Gorzowska. 

 

Gmina Strzelce Krajeńskie 
Gmina Strzelce Krajeńskie dzięki swemu położeniu na pograniczu wysoczyzny 

pomorskiej i pradoliny Noteci region posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu. Stąd 

dużo tutaj wzgórz i pagórków, z rozpościerającymi się na ich zboczach polami 

uprawnymi i lasami. Pośród tego bogactwa natury mienią się błękitem wód liczne jeziora 

i strumienie. Ogólna wysokość terenu waha się tutaj od 26 do 129 m n.p.m. Ludność miasta i gminy 

liczy 17 478 mieszkańców (stan wg UG na 2011 r.). Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie zajmuje 

obszar 31 898 ha, w tym miasto 494 ha. 

Przez obszar miasta i gminy przebiegają: 

 droga krajowa 22, 

 droga wojewódzka nr 156 Barlinek – Drezdenko. 
 

Gmina Zwierzyn 
W strukturze krain  geograficznych obszar gminy zajmuje niewielki fragment 

Kotliny Gorzowskiej, która jest częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (Pradoliny 

Noteci). Południową granicę gminy na całej długości wyznacza prawy brzeg Noteci, 

północną natomiast ciąg pagórków czołowo-morenowych Pojezierza Myśliborskiego, 

które należą już do Pojezierza Pomorskiego. Ludność gminy liczy 4 431 mieszkańców (stan wg UG  

na 2011 r.). Gmina Zwierzyn zajmuje obszar 10 013 ha. 
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Przez obszar gminy przebiegają: 

 droga krajowa nr 156 Barlinek – Drezdenko, 

 droga krajowa nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo. 

Przez środek gminy biegnie równoleżnikowo linia kolejowa Kostrzyn-Krzyż, zapewniająca 

dogodne połączenie z Poznaniem, Piłą i Szczecinem. Na terenie gminy funkcjonują trzy stacje 

kolejowe: w Górkach, Sarbiewie i Zwierzynie (Strzelce Krajeńskie Wschód).  

 

2.2. Klimat 

Klimat na obszarze obejmującym teren Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego należy do strefy 

klimatu umiarkowanego, w obszarze przenikania wzajemnego wpływów morskich i kontynentalnych, 

czego skutkiem są zmienne stany pogodowe, które uzależnione są od rodzaju napływających mas 

powietrza. Częstotliwość występowania poszczególnych mas powietrza jest nierównomierna: 

 dominują tu masy powietrza polarno-morskiego (ok. 45 % dni) napływające 

z zachodu lub północnego zachodu, polarno-kontynentalnego (ok. 38 %) napływające 

ze wschodu, 

 w skali roku przeważają wiatry zachodnie (powyżej 13 % częstości) i południowo-

zachodnie (15 %) oraz wschodnie (8 %), 

 średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,5 m/s,  

 średnie roczne opady atmosferyczne wynoszą 567 mm, przy opadach minimalnych na 

poziomie 382 mm i maksymalnych 643 mm, 

 średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 44,7 przy minimalnej 21 dni 

i maksymalnej 85 dni, 

 średnie roczne wartości temperatury wahają się w granicach 7,6 – 8,9°C, a średnia 

temperatura lipca 17,0°C,  

 nasłonecznienie wynosi ok. 1718 h w ciągu roku. 

Na poniższym wykresie pokazano jak kształtują się średnioroczne wartości temperatury 

powietrza i ciśnienia atmosferycznego, charakterystyczne dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. 

 

 

 

Wykres 1 Rozkład wartości średnich temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego w Gorzowie 

Wlkp. w 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ 

 

Teren powiatu nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych. 

Pewne różnice klimatyczne zaznaczają się okresowo na  nielicznych terenach  wysoczyznowych oraz 
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doliny Noteci. W rejonie doliny Noteci okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej 

wilgotności oraz częściej występują przygruntowe przymrozki. Dolina pełni więc okresowo rolę 

korytarza umożliwiającego spływ chłodnego powietrza. 

2.3. Społeczność 

Charakterystyka społeczna przedstawiona w niniejszym podrozdziale została opracowana na 

podstawie danych GUS i Urzędów Gmin. 

Pod koniec 2011 r. na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego mieszkało 51 215 osób, 

z czego 47,2% stanowili mieszkańcy miast. Coroczne dane wykazują, że najmniej zaludnioną 

jednostką jest miasto Dobiegniew skupiające niespełna 6,4% populacji powiatu.  

Ludność w wieku produkcyjnym na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego stanowi 

bardzo duży odsetek i wynosi 66,6%. Przyrost naturalny w 2011 r. wyniósł 0, w latach poprzednich 

był dodatni. Jednak pomimo dodatniego przyrostu naturalnego wzrost liczby ludności w powiecie 

ograniczał deficyt migracyjny, który najwyższy był w gminie Dobiegniew i w roku 2011 wyniósł  

37 osób. 

W poniższej tabeli przedstawiono jak zmieniała się liczba ludności w poszczególnych 

gminach w ciągu ostatnich pięciu latach. 

 

Tabela 2 Liczba ludności w latach 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

Powiat 50560 50500 50439 50407 51215 

Dobiegniew (obszar miejski) 3249 3233 3205 3202 
6920 

Dobiegniew (obszar wiejski) 3827 3778 3730 3721 

Drezdenko (obszar miejski) 10467 10477 10425 10353 10705 

Drezdenko (obszar wiejski) 6933 6949 6969 7016 7147 

Stare Kurowo 4148 4140 4147 4141 4534 

Strzelce Krajeńskie (obszar miejski) 10201 10200 10202 10215 
17478 

Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) 7313 7285 7274 7276 

Zwierzyn 4422 4438 4487 4483 4431 

Źródło: BUS, Bank Danych Lokalnych, * - dane z Urzędów Gmin 

 

 

Poniższa mapa przedstawia natomiast gęstość zaludnienia w poszczególnych jednostkach 

administracyjnych. Największa gęstość występuje w ośrodkach miejskich, najmniejsza na terenach 

wiejskich. 
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Rysunek 3 Gęstość zaludnienia Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i z Urzędów Gmin 

 

2.4. Rolnictwo i gospodarka 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim w rejestrze REGON 

wg sektorów własnościowych zarejestrowanych było 4 417 podmiotów gospodarki narodowej, przy 

czym w sektorze publicznym działało170 podmiotów, natomiast w sektorze prywatnym – 4 247. Dane 

GUS wskazują, że od 1995 r. ilość podmiotów stale wzrastała, aż do 2007 r. 2008 r. charakteryzował 

się znacznym spadkiem, aż o 236 podmiotów. Kryzys gospodarczy, mający miejsce na przełomie 

2008-2009 roku oraz emigracja młodych, przedsiębiorczych ludzi z Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego w oszukiwaniu większych możliwości rozwoju oraz pracy wpłynęły na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości. Pod koniec roku 2011 sytuacja się ustabilizowała i zanotowano 4 417 

podmiotów. 

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych branż w liczbie podmiotów gospodarczych 

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wg sekcji PKD (2007) w roku 2011. 
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Tabela 3 Podmioty wg sekcji PKD (2007) w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim w 2011 r. 

Sekcja PKD (2007) 
Ilość 

podmiotów 

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 341 

B - Górnictwo i wydobywanie 3 

C - Przetwórstwo przemysłowe 402 

D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
6 

E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
14 

F - Budownictwo 526 

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1236 

H - Transport i gospodarka magazynowa 285 

I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
118 

J - Informacja i komunikacja 44 

K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 97 

L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 297 

M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 179 

N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 
99 

O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
40 

P - Edukacja 115 

Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 270 

R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 85 

S i T - Pozostała działalność usługowa, oraz Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

260 

  Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Z powyższych danych wynika, że sekcja rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa stanowi 

jedynie 7,7% wszystkich podmiotów gospodarczych. Nie zmienia to jednak faktu, że sposób 

użytkowania gruntów Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego ma w 37,8% charakter typowo rolniczy. 

Najwięcej użytków rolnych posiada gmina Zwierzyn, bo aż 73%. 

 

Na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zarejestrowanych jest (według danych GUS na 

dzień 31.12.2011 r.) 4417 podmiotów gospodarczych z czego zdecydowana większość na terenie 

gminy Drezdenko oraz Strzelce Krajeńskie. 

Do największych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu zaliczamy: 

 Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku - specjalizuje się w produkcji odlewów 

z żeliwa sferoidalnego, 

 Ocynkownia-Drezdenko Sp. z o.o. – specjalizuje się w powlekaniu metali, 

 Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. w Drezdenku – specjalizuje się w produkcji papieru, 

tektury i opakowań, 

 Bud-Opak sp.j. Wytwórnia opakowań – specjalizuje się w produkcji opakowań 

papierowych, tekturowych, 

 Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. w Starym Kurowie - specjalizuje się w produkcji 

konstrukcji stalowych, 

 P.P.U.H.M. „POM” Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj. - specjalizuje się w produkcji 

wyrobów metalowych, 
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 Ferma Drobiu w m. Sidłów, 

 Fermy Drobiu  Radęcin. 

Ze względu na wielkość i rodzaj prowadzonej działalności właśnie w/w podmioty 

gospodarcze stwarzają największe, potencjalne zagrożenie dla środowiska powiatu. 

Rolnictwo Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego charakteryzuje się systematycznymi 

przemieszczeniami własnościowymi, strukturalnymi i ekonomicznymi. Duża liczba jednostek 

zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, kierunku i poziomu produkcji powoduje 

złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej rolnictwa. Na tę złożoność i zmienność zasadniczy 

wpływ ma trudna sytuacja ekonomiczna ogółu ludności, ograniczony popyt na artykuły rolno – 

spożywcze i niskie ceny artykułów rolnych zarówno skupu, jak i targowiskowe. Te elementy 

ekonomiczne decydują o strukturze i liczbie gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, 

o stopniu wykorzystania i sposobach użytkowania gruntów, o kierunkach produkcji rolniczej, a także 

o prowadzeniu działalności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych. 

Ze względu na naturalne uwarunkowania środowiskowe sposób użytkowania gruntów 

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego ma charakter typowo rolniczy. Poza miastami powiatu 

(Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie) dominują tereny słabo zurbanizowane  

i uprzemysłowione o niewielkiej gęstości zaludnienia oraz typowa zabudowa wiejska. Aktualnie 

użytki rolne stanowią 37,8 % powierzchni powiatu. Na poniższej mapie przedstawiono 

rozmieszczenie form użytkowania terenu. 

 

Tabela 4 Użytkowanie gruntów w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim w podziale na gminy [ha] 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

ogólna 

Użytki rolne 

Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe grunty 

pod 

zabudowaniami, 

drogi, wody, oraz 

inne grunty 

użytkowe i 

nieużytki 

Razem 
Grunty 

orne 
Sady 

Łąki 

trwałe 

Pastwiska 

trwałe 

Gmina Dobiegniew 35 127 8 884 7 768 46 638 432 21 668 4 575 

Gmina Drezdenko 39 991 9 578 4 092 43 4 409 1 034 26 854 3 559 

Gmina Stare Kurowo 7 757 4 651 2 059 31 2 157 404 2 167 939 

Gmina Strzelce 

Krajeńskie 
31 898 16 709 15 573 345 256 535 12 324 2 865 

Gmina Zwierzyn 10 013 7 303 2 482 25 4 115 681 1 271 1 439 

Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich 
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Rysunek 4 Użytkowanie gruntów w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Częścią gospodarki funkcjonującą również na terenie powiatu jest gospodarka rybacka, 

prowadzona na wodach przez osoby uprawnione do rybactwa. Największym użytkownikiem jezior 

jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. ZO PWZ posiada 

pozwolenia wodnoprawne na rybackie korzystanie z 40,0 jezior położonych w pięciu gminach, 

o powierzchni ogólnej 1094,88 ha w tym lustra wody 1018,89 ha. 

Znaczącym użytkownikiem wód jezior na terenie powiatu jest Sp. z o.o. „Sieja” w Ługach 

oraz Gospodarstwo Rybackie – HOD-RYB w Dobiegniewie. Z pozostałych jezior w powiecie 

korzysta liczne grono dzierżawców na podstawie umowy dzierżawy z Agencją Własności  Rolnej 

Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  

 

2.5. Świadomość ekologiczna mieszkańców 

Edukacją ekologiczną na terenie powiatu zajmują się głównie placówki oświatowe. Szkoły 

realizują szeroki program dydaktyczny w zakresie edukacji ekologicznej z nastawieniem na 

poszanowanie środowiska w najbliższym otoczeniu. W ramach zajęć szkolnych realizowane są 

corocznie następujące przedsięwzięcia: 

 organizacja imprez masowych (akcje „Sprzątania świata”, Obchody Dnia Ziemi” ), 

 wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej (konkursy twórczości plastycznej 

i przyrodniczej, gry i zabawy, udział w sesjach rady gminy), 
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 organizacja szkoleń, warsztatów, udział w programach edukacyjnych, 

 promocja działań związanych z ochroną środowiska.   

Powiat, gminy, szkoły, nadleśnictwa realizują działania z zakresu edukacji ekologicznej  

w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków.   

Starostwo Powiatowe dofinansowuje konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły  

i Nadleśnictwa. 

W poniższej tabeli zaznaczono te działania, które są stale realizowane na terenie gmin Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego.  

 

Tabela 5 Formy prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie gmin Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dotychczas trudno było określić zmiany jakie zachodzą w świadomości ekologicznej 

Polaków, jednak w tym zakresie następują zmiany.  

Od 2011 r. Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykliczne badania świadomości i zachowań 

ekologicznych Polaków (badanie trackingowe 2011) realizowanych w ramach nowego wieloletniego 

programu badawczego Ministerstwa Środowiska. Program został zainicjowany w 2011 r. pogłębionym 

badaniem (badanie eksploracyjne). Następne pomiary (badania trackingowe) planowane są do 

realizacji corocznie, co umożliwić ma śledzenie dynamiki i programowanie działań, nie tylko 

w zakresie edukacji ekologicznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne), 

w oparciu o uzyskane dane. 

Pomiaru dokonano pod koniec roku 2011 na próbie 1004 dorosłych Polaków. Zbadano 

świadomość ekologiczną i zachowania ekologiczne Polaków w następujących obszarach: 

 gospodarka odpadami, 

 zmiany klimatu, 

 ochrona środowiska, 

 racjonalne wykorzystanie energii, 

 zachowania konsumenckie, 

 stosunek do ekologii. 

Wnioski z przeprowadzonych badań wykazują, że w Polsce poziom świadomości ekologicznej 

nie jest w pełni zadowalający. Odpowiedzi udzielane przez respondentów bywają niekonsekwentne  

i wewnętrznie sprzeczne. Grupami pozytywnie wyróżniającymi się na tle pozostałych są osoby  

z wykształceniem wyższym i mieszkańcy większych miast – to u nich postawy ekologiczne wydają się 

najbardziej rozwinięte, choć jednocześnie nie są bez zastrzeżeń.1 

                                                 
1 www.mos.gov.pl 

 

 Dobiegniew Drezdenko Stare 

Kurowo 

Strzelce 

Krajeńskie 

Zwierzyn 

Akcje Sprzątania Świata      

Obchody Dnia Ziemi      

Przegląd piosenek ekologicznych      

Konkursy plastyczne      

Olimpiady, turnieje, konkursy wiedzy 

ekologicznej 

     

Festyny ekologiczne      

Media, ulotki, gazetki      

Zakup materiałów dydaktycznych, pomocy 

naukowych 

     

Wydawanie publikacji      

Stowarzyszenia, kluby, koła i organizacje 

przyrodnicze 

     

Pogadanki, wycieczki, spotkania, zebrania      
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Drawieński Park Narodowy jest jednostką, która posiada bogatą ofertę w zakresie edukacji 

ekologicznej. Proponowane są programy: 

 szkoleń młodzieżowych przewodników po DPN, 

 "Warsztaty ekologiczne", 

 "Ekologia", podczas którego realizowane są zajęcia w sali edukacyjnej i na terenie DPN o 

następującej tematyce: 

o Formy ochrony przyrody w Polsce, 

o Parki narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody, 

o Nad Drawą i Płociczną - Drawieński Park Narodowy, 

o Zwierzęta, rośliny i grzyby Puszczy Drawskiej, 

o Nasza historia czyli o przeszłości terenów nad Drawą, 

o Szkodnictwo w lesie - pożary, kłusownictwo, 

o Las, 

o Eutrofizacja wód - praca z zestawem do badania wód, 

o Problem odpadów, recykling, 

o Rośliny, zwierzęta - praca z przewodnikami do oznaczania gatunków, wykonywanie 

zielnika, 

o Mikroskopowanie, wykonywanie preparatów mikroskopowych, 

o Porosty jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, praca ze skalą porostową, 

o Prace z komputerem, programy przyrodnicze, moduł edukacyjny o DPN 

o Bioróżnorodność. 

 "Ocalmy żabie kumkanie", 

 "Ochrona bociana białego", 

 "Zwalczamy szrotówka kasztanowcowiaczka", 

 "Zielony autobus". 

Również nadleśnictwa działające na terenie powiatu (Bierzwnik, Głusko, Strzelce Krajeńskie, 

Karwin i Smolarz) odznaczają się ogromnym potencjałem w zakresie edukacji ekologicznej. Edukacja 

przyrodniczo-leśna jest procesem odpowiedniego kształtowania postaw człowieka wobec środowiska 

naturalnego. Umożliwia zrozumienie procesów i zależności zachodzących w przyrodzie, uczy jak 

racjonalnie korzystać z zasobów Matki Natury. 

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie udostępniło statystyki dotyczące swojej działalności 

w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w 2011 r.: 

Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem  

Ogółem odbyło się 12 zajęć w tej kategorii dla 545 uczestników. Były to zajęcia na leśnej 

ścieżce dydaktycznej "Mauzoleum" w leśnictwie Buszów oraz w parku miejskim w Strzelcach 

Krajeńskich w ramach realizacji Projektu dla dzieci edukacji przedszkolnej oraz uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej "Lasy dla dzieci - Międzynarodowy Rok Lasów". 

Lekcje w sali edukacji leśnej  

W obiektach Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie takich spotkań odbyło się co najmniej 20 

w których uczestniczyło 539 osób,  a głównymi odbiorcami tej formy edukacji były osoby powyżej 19 

roku życia - 383 osoby. Taki układ frekwencji wynika przede wszystkim z dążenia Nadleśnictwa do 

racjonalnego wykorzystania obiektów, jakie posiadamy oraz z potrzeby podnoszenia kwalifikacji osób 

dorosłych.  Ponadto wspólnie z Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze przeprowadzono 

szkolenie dla pracowników jednostki w ramach projektu "Viadukt innovativ" - projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Spotkania z leśnikiem w szkołach  

W roku sprawozdawczym odbyło się 17 spotkań w placówkach oświatowych dla 616 

uczestników  w każdym przedziale wiekowym, z przewagą dzieci szkół podstawowych tj. 7-12 lat. 

Były to zajęcia w ramach realizacji Projektu dla dzieci edukacji przedszkolnej oraz uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej "Lasy dla dzieci - Międzynarodowy Rok Lasów", a także w ramach obchodów 

"Święta Drzewa - 2011" oraz spotkań promujących bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży pt.: 

"Bezpieczna szkoła" i "Bezpieczne wakacje". 
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Spotkania edukacyjne z leśnikiem poza szkołą 

W ramach tej formy edukacji pracownicy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie pięciokrotnie 

spotykali się z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Były to spotkania skierowane do uczestników 

Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, podopiecznych świetlic wiejskich oraz w ramach 

realizacji Projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Drezdenku" . 

Akcje, imprezy okolicznościowe 

W ramach tej kategorii w roku 2011  Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie 14-krotnie było 

organizatorem bądź współorganizatorem różnych akcji tematycznych. Były to między innymi: Dzień 

Ziemi "Las całkiem blisko nas", Dzień Dziecka, uroczystości 15-lecia Nadleśnictwa Strzelce Kraj., 

Święto Drzewa, Sprzątanie Świata "Lasy to życie - chrońmy je", Mikołajkowy Rajd Nordic Walking,  

in. Ogółem w tychże imprezach wzięło udział blisko 900 osób, przeważającą grupą wiekową 

odbiorców były osoby powyżej 19 roku życia - 405 osób, dalej dzieci szkół podstawowych - 213 osób. 

Wystawy edukacyjne 

W roku sprawozdawczym przygotowano dwie wystawy. Jedna, to fotograficzny obraz 

bogactwa fauny naszych lasów autorstwa Sebastiana Okołotowicza. Druga to ekspozycja "Lasy dla 

ludzi" przedstawiająca cele i informacje kluczowe "Międzynarodowego Roku Lasów".  

Inne np. festyny, targi. 

W imprezach o charakterze masowym Nadleśnictwo brało czterokrotnie udział w 2011 roku. 

Tradycyjnie, stoisko promocyjne wystawiliśmy na VII Pikniku Rodzinnym organizowanym na rynku 

strzeleckim przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ponadto 

hasła kluczowe oraz treści "Międzynarodowego Roku Lasu" promowane były podczas Festynu 

Dankowskiego, V Gminnych Targach Jadła oraz jubileuszu 725-lecia Strzelec Krajeńskich. 

Pozostałe działania zagospodarowania edukacyjnego 

 wydawnictwa o charakterze promocyjnym: 13-planszowy kalendarz ścienny  na rok 2012 

zawierający fotografie zwierząt,  

 rozpoczęcie działań zagospodarowania terenu wokół obiektu dydaktycznego Leśnego 

Centrum Ekologicznego w Dankowie zgodnie z koncepcją, by utworzyć tam kompleks 

dydaktyczno-rekreacyjny umożliwiający nie tylko czynną, ale też i bierną edukację leśną, 

 remont infrastruktury obiektów edukacyjnych oraz turystycznych, wykorzystywanych 

w działalności edukacyjnej Nadleśnictwa, tj. ścieżek rowerowych i miejsca biwakowania. 

 

Działania jakie powinny być podejmowane w celu dalszego rozwoju świadomości 

ekologicznej mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego: 

 przeprowadzanie szkoleń, warsztatów i spotkań, 

 organizowanie akcji, kampanii promocyjnych oraz konkursów wiedzy dotyczących tej 

tematyki, 

 organizowanie konferencji i seminariów, 

 wydawanie tytułów publikacji, 

 przeprowadzanie zajęć w terenie, 

 realizacje ścieżek edukacyjnych. 

 

Priorytet Edukacja ekologiczna 

Kierunki działań 

 Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji 

ekologicznej prowadzonej w szkołach, oraz promowanie 

aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.  

 Kształcenie kadry profesjonalnie przygotowanych i czynnych 

w terenie „edukatorów” w zakresie ochrony środowiska. 

 Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej 

i odpowiedzialnej konsumpcji. 

 Promowanie właściwych zachowań w zakresie zużycia 

i zanieczyszczeń wody, gospodarki odpadami oraz ochrony 

powietrza. 

 Rozwijanie działań z edukacji ekologicznej na obszarach cennych. 
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przyrodniczo 

Cel 
Propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących 

środowiska naturalnego 

Zadanie 

Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony środowiska 

Jednostka odpowiedzialna 
Urzędy Gmin, RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo 

Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Prowadzenie stałych akcji informacyjno-edukacyjnych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-ilość przeprowadzonych akcji 

-nakłady przeznaczone na przeprowadzone akcje 

Zadanie 

Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony 

przyrody i środowiska naturalnego ("Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata") 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-ilość przeprowadzonych imprez 

-nakłady przeznaczone na przeprowadzone imprezy 

Zadanie 

Informowanie mieszkańców przez portale internetowe o stanie środowiska na terenie gminy 

i powiatu oraz działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Wspieranie działań wybranych placówek oświaty, przejmujących rolę lokalnych centrów 

edukacji 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, dotacje WFOŚiGW  

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady na działania edukacyjne placówek 

Zadanie 

Prowadzenie prelekcji w szkołach oraz zajęć w terenie 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Nadleśnictwa 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, dofinansowanie z WFOŚiGW 

Wskaźnik monitoringu zadania ilość przeprowadzonych zajęć 
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2.6. Infrastruktura inżynieryjno – techniczna  

2.6.1. Infrastruktura transportowa 

2.6.1.1. Stan obecny i analiza zużycia 

Powiat Strzelecko-Drezdenecki to ważny węzeł drogowy i kolejowy. Wśród dróg dominują 

drogi gminne: 517,4 km, następnie drogi powiatowe 213,1 km, drogi wojewódzkie 184,3 km,  

a na końcu drogi krajowe stanowiące 49,9 km. Przechodząca przez obszar powiatu droga krajowa nr 

22, łącząca dwa sąsiadujące powiaty: gorzowski i wałecki, stanowi odcinek trasy Berlin - Tczew - 

Gdańsk. Istotne miejsce w zakresie przewozów osobowych zajmują również linie kolejowe Kostrzyn - 

Krzyż i Szczecin - Krzyż - Poznań.  

Na poniższym rysunku przedstawiono jak prezentuje się sieć dróg wojewódzkich i krajowych 

na terenie powiatu. 

 

Rysunek 5 Sieć dróg na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Według Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego obecnie istniejąca droga krajowa  

nr 22 nie spełnia oczekiwań społeczności gmin przez które przebiega, ze względu na wzmożony ruch 

drogowy jaki nią się odbywa. Parametry tej drogi i jej stan techniczny powinien ulec poprawie, aby 

odpowiadać natężeniu ruchu i spełniać wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana 

przebudowa powinna w efekcie doprowadzić do uzyskania przez nią w przyszłości  parametrów drogi 

ekspresowej, które zapewniłyby właściwą obsługę transportu drogowego w północnej części 

województwa i połączenie z  sąsiednimi województwami (wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 

pomorskim) oraz terenem Niemiec. 
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Linie kolejowe odgrywają ważną rolę równolegle związaną zarówno z ruchem pasażerskim 

jak i towarowym. Komunikacja publiczna na terenie powiatu opiera się na wykorzystaniu 

i koordynacji przewozów kolejowych i drogowych. Wobec utrzymującej się tendencji ograniczania 

linii kursowych, znaczenia nabiera właściwa ich koordynacja. Przebiegająca przez teren powiatu linia 

kolejowa nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn, jest linią drugorzędną. Na terenie powiatu jej trasa 

przebiega przez Górki Noteckie, Sarbiewo, Strzelce Krajeńskie Wschodnie, Stare Kurowo, Nowe 

Drezdenko, oraz Stare Bielice. 

 

Jedyną rzeką żeglowną na terenie powiatu jest rzeka Noteć. Jest  ona administrowana  

na terenie powiatu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Nadzór Wodny 

w Drezdenku. Noteć to rzeka wolnopłynąca zaliczona do II kl. drogi wodnej. Koryto rzeki jest 

obudowane budowlami regulacyjnymi. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. 

Szerokość szlaku wynosi od 30 do 35 m. Głębokość tranzytowa wynosi: 

- przy SNW 1,20 m, 

- przy SW 2,00 m. 

2.6.1.2. Strategia rozwoju 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze planuje szereg działań  

do realizacji na drodze krajowej nr 22 za łączną kwotę ponad 144 mln zł. 

Kolejność realizacji wszystkich zgłoszonych do planu zadań w skali całego kraju została 

ustalona wg ściśle określonych kryteriów, którymi są m.in.: liczba zabitych, liczba rannych, średni 

dobowy ruch na danym odcinku drogi oraz stan nawierzchni wg SOSN. Tak sklasyfikowane zadania 

pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje 

GDDKiA, oraz na podejmowanie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych 

miejscach i na tych odcinkach dróg, na których ten problem jest największy. Według planu zadania do 

realizacji na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego rozpoczynają się dopiero od miejsca 146, 

należy zatem liczyć, że dostępność środków finansowych GDDKiA pozwoli na zrealizowanie 

wszystkich z nich. 

2.6.2. Infrastruktura wodociągowa 

2.6.2.1. Stan obecny i analiza zużycia 

Długość sieci wodociągowej w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w 2012 r. wynosiła 

603,1 km,. Liczba przyłączeń wodociągowych prowadzących do budynków wynosi 7041, natomiast 

liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej to ponad 40 tys. osób. Oznacza to, że z sieci 

wodociągowej na terenie gminy korzysta ok. 95% mieszkańców. 

Szczegółowe informacje dotyczące sieci wodociągowej w rozbiciu na poszczególne gminy 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 6 Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie powiatu w podziale na gminy (stan na 

2012 r.) 

 
długość sieci 

wodociągowej  

[km] 

ilość przyłączy 

wodociągowych 

[sztuki] 

stopień 

zwodociągowania 

[%] 

liczba mieszkańców 

podłączonych do 

sieci wodociągowej 

Dobiegniew 74,5 1080 96 6797 

Drezdenko 161,97 2331 85 15153 

Stare Kurowo 92,42 964 97,8 4435 

Strzelce Krajeńskie 155,2 1820 76 b.d. 

Zwierzyn 118,92 846 95 4328 

 Źródło: Dane otrzymane od gmin 
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Poniżej przedstawiono najnowsze informacje na temat infrastruktury wodociągowej 

pochodzące z ewidencji poszczególnych gmin lub z ewidencji przedsiębiorstw działających lokalnie 

w zakresie uzdatniania wody i zaopatrzenia ludności, które udzieliły odpowiedzi na przesłaną ankietę. 

W poniższej tabeli znajduje się wykaz wszystkich 33 ujęć publicznych wody zlokalizowanych 

na terenie powiatu. Najwięcej ujęć znajduje się na terenach gmin Dobiegniew i Strzelce Krajeńskie. 

 

Tabela 7 Ujęcia wód na terenie powiatu w podziale na gminy 

Lp. Ujęcie 
Ilość 

studni 
Wydajność Uwagi 

Dobiegniew 

1 Radęcin 2 184 m3/dobę 
Wszystkie ujęcia wody 

są wyposażone 

w gniazda pozwalające 

na podłączenie agregatu 

prądotwórczego. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych 

„Komunalni” w 

Dobiegniewie posiada 2 

przewoźne agregaty 

prądotwórcze o mocy 

16 kW i 44 kW, które 

można podłączyć do 

każdego ujęcia. 

2 Ługi 2 94 m3/dobę 

3 Wołogoszcz 1 84 m3/dobę 

4 Dobiegniew 3 1640 m3/dobę 

5 Chomętowo 2 31 m3/dobę 

6 Osiek 1 242 m3/dobę 

7 Słonów 2 286 m3/dobę 

8 Słowin 2 126 m3/dobę 

9 Mierzęcin 2 214 m3/dobę 

10 Lubiewko 1 
Zakup z Gminy  

Bierzwnik 

11 Głusko 1 316 m3/dobę 

12 Podlesiec 2 112 m3/dobę 

Drezdenko 

1 Radowo 6 460 m3/h 

Wszystkie ujęcia 

posiadają strefę 

ochrony bezpośredniej 

2 Drawiny 2 56 m3/h 

3 Stare Bielice 2 13 m3/h 

4 Lubiatów 2 23 m3/h 

5 Modropole 1 18 m3/h 

Stare Kurowo 

1 Stare Kurowo 2 
857,0 m3/dobę 

119,7 m3/h 

Brak strefy ochrony 

pośredniej 

i bezpośredniej 

Strzelce Krajeńskie 

1 Bobrówko 2 92 m3/h 

Wszystkie ujęcia mają 

wyznaczoną strefę 

ochrony pośrednią, 

żadne natomiast nie ma 

strefy bezpośredniej 

2 Bronowice 3 43,72 m3/h 

3 Brzoza 3 3,8 m3/h 

4 Czyżewo 2 52,6 m3/h 

5 Długie kolonia 2 28 m3/h 

6 Długie wieś 2 37 m3/h 

7 Gardzko 4 93 m3/h 

8 Licheń 1 3,1 m3/h 

9 Lubicz 2 42 m3/h 

10 Machary 2 25 m3/h 

11 Przyłęg 2 18 m3/h 

12 Wilanów 1 6 m3/h 

13 Wielisławice 2 58 m3/h 
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Zwierzyn 

1 Górki Noteckie 2 140 m3/h 
Brak uwag 

2 Owczarki 3 153 m3/h 

 Źródło: Dane otrzymane z gmin 

 

Oprócz ujęć publicznych, na terenie powiatu zlokalizowanych jest również 14 ujęć 

indywidualnych: 

 Indywidualne ujęcie wody Głusko, 

 Indywidualne ujęcie wody Goszczanowo SP, 

 Indywidualne ujęcie wody MEPROZET Stare Kurowo, 

 Indywidualne ujęcie wody ORW Gościm, 

 Indywidualne ujęcie wody Goszczanowo „Zacisze”, 

 Indywidualne ujęcie wody Drezdenko „Kappa”, 

 Indywidualne ujęcie wody Zielątkowo „Wilcze Doły”, 

 Indywidualne ujęcie wody Przeborowo „Villa Drawa”, 

 Indywidualne ujęcie wody Grotów „Promieniści”, 

 Indywidualne ujęcie wody Lubiewo „MERPOL”, 

 Indywidualne ujęcie wody Gościm „Gościraj”, 

 Indywidualne ujęcie wody Mierzęcin „PAŁAC”, 

 Indywidualne ujęcie wody Sitnica, 

 Indywidualne ujęcie wody Goszczanowiec. 

 

 

Staje uzdatniania wody 
Na terenie powiatu zlokalizowano 27 stacji uzdatniania wody, w poniższej tabeli wymieniono 

je wraz z obsługiwanymi miejscowościami. W gminie Stare Kurowo planowana jest budowa stacji 

w latach 2013 – 2014, obecnie, zarówno gmina Stare Kurowo, jak i Zwierzyn nie posiadają żadnej 

stacji uzdatniania wody. 

 

Tabela 8 Stacje uzdatniania wody wraz z obsługiwanymi miejscowościami na terenie Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego 

Lp. Stacje uzdatniania Miejscowości obsługiwane przez stację 

Dobiegniew 

1 Dobiegniew Dobiegniew, Rolewice, Urszulanka 

2 Radęcin Radęcin, Lipinka, Kowalec, Radachowo 

3 Słowin Słowin, Starczewo, Grąsy 

4 Głusko Głusko 

5 Chomętowo Chomętowo 

6 Ługi Ługi, Ługi Niwy 

7 Słonów Słonów, Ostrowiec, Dębogóra, Sławica 

8 Podlesiec Podlesiec, Sarbinowo 

9 Mierzęcin Mierzęcin 

10 Wołogoszcz Wołogoszcz 

11 Osiek Osiek 

12 Lubiewko Lubiewko 

Drezdenko 

1 Stare Bielice Stare Bielice 

2 Modropole Modropole, Górzyska 

3 Drawiny Drawiny 

4 Lubiatów Lubiatów 

Stare Kurowo 

1 Stare Kurowo 
planowana budowa na lata 2013 – 

2014 
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Strzelce Krajeńskie 

1 Bronowice Bronowice, Sokólsko 

2 Brzoza Brzoza 

3 Buszów Buszów 

4 Długie: kolonia i wieś Długie: kolonia i wieś 

5 Gardzko 
Gardzko, Piastowo, Strzelce Klasztorne, 

Strzelce Krajeńskie, Sławno 

6 Gilów Gilów 

7 Licheń Licheń 

8 Ogardy Ogardy 

9 Przyłęg Przyłęg, Wełmin 

10 Sidłów Sidłów 

11 Wielisławice Wielisławice 

Zwierzyn 

 brak 

  Źródło: Dane otrzymane od Urzędów Gmin 

 

Z danych otrzymanych od GUSu za 2011 r. wynika, że zużycie wody na terenie Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego stanowi jedynie 5,4% zużycia wody na terenie województwa 

lubuskiego. Większość wody przeznaczona jest na eksploatację sieci wodociągowej – 35%, natomiast 

na potrzeby przemysłu jedynie 0,6%. 

 

Tabela 9 Podstawowe dane dla gospodarki wodociągowej w powiecie na tyle danych wojewódzkich 

 pobór wody 

 
ogółem [hm3] 

na potrzeby [%] 

 przemysłu eksploatacji sieci wodociągowej 

województwo 104,4 11,5 50,2 

powiat 5,6 0,6 35,4 

Źródło: Ochrona Środowiska, 2011, GUS 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono zużycie wody w podziale na poszczególne gminy. 

Najwięcej wody zostało wykorzystane na terenie gminy Dobiegniew, 2050 dam3 na potrzeby 

rolnictwa i leśnictwa, natomiast pozostałe 183,2 dam3 na eksploatację sieci wodociągowej. Na drugim 

miejscu pod względem zużycia wody znajduje się gmina Strzelce Krajeńskie, na terenie której na 

potrzeby rolnictwa i leśnictwa zużyto 1215 dam3, natomiast na eksploatację sieci wodociągowej 567,7 

dam3. W pozostałych gminach bardzo mały odsetek zużycia wody był przeznaczony na potrzeby 

rolnictwa i leśnictwa, czy przemysłu, ogólnie zużycie wody ograniczało się jedynie do eksploatacji 

sieci wodociągowej. 
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Wykres 2 Zużycie wody ogółem w gminach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w 2011 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.6.2.2. Strategia rozwoju 

Na najbliższe lata inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej zostały 

zaplanowane przez gminy Drezdenko i Stare Kurowo. Gmina Drezdenko do 2019 roku zamierza: 

 wybudować wodociąg w miejscowości Czartowo, 

 uzbroić teren na ulicach: Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa 

w Drezdenku, 

 uzbroić teren w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, 

Kochanowskiego w Drezdenku. 

Natomiast  gmina Stare Kurowo planuje: 

 wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Rokitno, 

 wykonać roboty techniczne polegające na przeglądzie stanu i usunięciu nieszczelności 

sieci wodociągowej - PGKiM sp. z o.o. Stare Kurowo, 

 wybudować stację uzdatniania wody w Starym Kurowie. 

 

2.6.3. Infrastruktura kanalizacyjna 

2.6.3.1. Stan obecny i analiza zużycia 

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w 2012 r. 

wynosiła 241,9 km, natomiast bez przyłącz 186,62 km. Liczba przyłączeń wodociągowych 

prowadzących do budynków wynosi 3209, natomiast liczba mieszkańców podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej to 30 179 osób. Oznacza to, że z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy korzysta 58,9% 

mieszkańców. 

Szczegółowe informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej w rozbiciu na poszczególne gminy 

przedstawiono w poniższej tabeli, oraz na poniższej mapie.  
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Tabela 10 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu w podziale na gminy (stan na 

2012 r.) 

 

długość sieci 

kanalizacyjnej 

z przyłączami 

[km] 

długość sieci 

kanalizacyjnej 

bez przyłączy 

[km] 

ilość przyłączy 

kanalizacyjnych 

[sztuki] 

stopień 

skanalizowania 

[%] 

liczba 

mieszkańców 

podłączonych 

do sieci 

kanalizacyjnej 

długość 

kanalizacji 

deszczowej 

[mb] 

Dobiegniew 85,24 72,65 782 84 5907 0 

Drezdenko 75,4 48,5 1076 53 9100 b.d. 

Stare Kurowo 13,26 10,67 294 32 1470 2888,9 

Strzelce Krajeńskie 68 54,8 1057 23,5 13702 2,8 

Zwierzyn 0 0 0 0 0 500 

Źródło: Dane otrzymane z gmin 

 

 

 

Rysunek 6 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Oczyszczalnie ścieków 
Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego funkcjonuje obecnie siedem oczyszczalni 

ścieków. Poniżej została przedstawiona ich charakterystyka w podziale na gminy. Jedynie na terenie 

gminy Zwierzyn nie zlokalizowano oczyszczalni ścieków, docelowo gmina ma korzystać 

z oczyszczalni w Starym Kurowie. 
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Tabela 11 Charakterystyka oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego 

L

p. 
Oczyszczalnia Lokalizacja 

Miejscowości 

obsługiwane 

Przepusto

-wość 

Rodzaj 

oczyszczalni 

Bezpośredni 

odbiornik 

ścieków 

oczyszczonych 

Dobiegniew 

1 

Dobiegniew 

"Komunalni" Sp. 

z o.o. 

Przedsiębiorstwo 

Usług 

Komunalnych 

ul. Nowomłyńska 

66-520 

Dobiegniew 

b.d. 600 m3/d 
Biologiczno - 

mechaniczna 

Mierzęcka 

Struga 

2 

Dobiegniew 

Nadleśnictwo 

Głusko 

Głusko b.d. b.d. 
Trzcinowo - 

korzeniowa 
b.d. 

Drezdenko 

3 

Drezdenko 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

sp. z o.o.  

ul. Łąkowa, 66 – 

530 Drezdenko 

Drezdenko, 

Osów, 

Trzebicz, 

częściowo 

Trzebicz 

Nowy 

5 600 m3/d 
Biologiczno - 

mechaniczna 
Rzeka Noteć 

Stare Kurowo 

4 

Stare Kurowo 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. 

ul. Wiejska, 

 66 – 540 Stare 

Kurowo 

Stare Kurowo 120 m3/d 
Biologiczno - 

mechaniczna 

kanał 

Doprowadzalnik

-Klesno 

Strzelce Krajeńskie 

5 

Miejska 

Oczyszczalnia 

Ścieków 

ul. Strumykowa 5 

66-500 Strzelce 

Kraj. 

Strzelce 

Krajeńskie, 

Strzelce 

Klasztorne, 

Bronowice, 

Sokólsko, 

Bobrówko, 

Tuczno, 

3000 m3/d Biologiczna 
Kanał 

Młynówka 

6 Brzoza Brzoza Brzoza 84 m3/d Biologiczna Staw 

7 Długie Długie Długie 255 m3/d Biologiczna Bagno 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Urzędów Gmin 

 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku określa przepisy prawne Unii 

Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i tym samym obliguje 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni 

ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach w horyzoncie czasowym  

do 2015 roku. W oparciu o w/w dyrektywę oraz przepisy Prawo wodne Wojewoda Lubuski wyznaczył 

na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego następujące aglomeracje: 

Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego: 

 Aglomeracja Dobiegniew, uchwała nr XIX/126/2008 Rady Miejskiej Dobiegniew 

z dnia 22 kwietnia 2008 r., w skład której wchodzą miejscowości: Dobiegniew, 

Rolewice, Urszulanka, Chomętowo, Osiek, Ługi, Radęcin, Kowalec, Lipinka, 

Starczewo, Słowin, Mierzęcin, Słonów, Grąsy i Ostrowiec, o równoważnej liczbie 

mieszkańców 6 083, z oczyszczalnią ścieków w Dobiegniewie, 

 Aglomeracja Drezdenko, uchwała nr XXXVI/309/05 Rady Miejskiej w Drezdenku 
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z dnia 31 maja 2005 r., w skład której wchodzą miejscowości: Drezdenko, Osów, 

Trzebicz, Trzebicz Nowy, Stare Bielice, Niegosław, Klesno, Lipno – Tuczępy, 

 Aglomeracja Strzelce Krajeńskie, uchwała nr XXXIII/200/2005 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 października 2005 r., w skład której wchodzą 

miejscowości: Strzelce Krajeńskie, Bobrówko, Bronowice, Długie, Sidłów, Sokólsko, 

Strzelce Klasztorne, Tuczno, Brzoza, Żabicko, Piastowo, o równoważnej liczbie 

mieszkańców 14 404, z oczyszczalnią ścieków w Strzelcach Krajeńskich. 

Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego: 

 Aglomeracja Stare Kurowo, w skład której wchodzą miejscowości z terenu gminy 

Stare Kurowo: Stare Kurowo, Łącznica, Łęgowo, Nowe Kurowo, Pławin, 

Przynotecko, Głęboczek, Błotnica, oraz uchwała XXV/195/2005, w skład której 

wchodzą miejscowości z terenu gminy Zwierzyn: Zwierzyn, Górki, Przysieka, 

Sarbiewo, Sierosławice, Brzezinka, Górecko, Gościmiec, Żółwin, Rzekcin, Zagaje, 

Błotno, Owczarki, o równoważnej liczbie mieszkańców . 

 

Aglomeracje te winny w terminie do 31 grudnia 2015 roku wykonać lub zmodernizować 

oczyszczalnie ścieków, tak aby posiadały przepustowość zdolną przyjąć ścieki z całej aglomeracji 

i miały możliwość wysokiej redukcji związków biogennych (związki azotu i fosforu) oraz wybudować 

kanalizację odprowadzającą ścieki z aglomeracji do oczyszczalni. Porządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej i zaspakajanie potrzeb ludności związanych z odprowadzaniem ścieków należy do zadań 

własnych gmin. Zadaniem Państwa jest przede wszystkim tworzenie prawnych, organizacyjnych 

i finansowych instrumentów wspomagających działania samorządów lokalnych. 

 

Rozproszony charakter zabudowy, peryferyjne osiedla wiejskie, duże zróżnicowanie 

ukształtowania terenu powodują trudności (ekonomiczne i techniczne) w realizacji systemów 

kanalizacyjnych na dużych obszarach poszczególnych gmin i tym samym powiatu. W związku z tym 

konieczna jest realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki kierowane są  

do powierzchniowych cieków wodnych lub do ziemi. 

 

Ogółem na terenie powiatu wywarza się ok. 1 hm3 ścieków, wszystkie ścieki są oczyszczane. 

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków jest niższy dla powiatu niż dla 

województwa i wynosi 61,1%. 

 

Tabela 12 Podstawowe dane dla gospodarki ściekowej w powiecie na tle danych wojewódzkich 

 ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 

oczyszczenia 
ludność korzystająca z oczyszczalni 

ścieków [%] 
 

 ogółem [hm3] w tym oczyszczane [%] 

województwo 35,0 98,6 68,4 

powiat 1,0 100 61,1 

Źródło: Ochrona Środowiska, 2011, GUS 

 

2.6.3.2. Strategia rozwoju 

Jedyne zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zostały zaplanowane na 

terenie gminy Stare Kurowo. Realizacja kanalizacji sanitarnej dla gminy Stare Kurowo, ze względu na 

swoją złożoność i rozmiary, przebiegać będzie w kilku etapach. Zakończenie tej inwestycji 

z pewnością przyczyni się do poprawy warunków środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie 

ilości zanieczyszczeń dostających się do gruntu i wód. 
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2.6.4. Zaopatrzenie w ciepło i gaz ziemny 

2.6.4.1. Stan obecny i analiza zużycia 

Z danych GUS za 2010 r. wynika, że 22,5% ogółu ludności Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego korzysta z sieci gazowej. Najwyższe wskaźniki dotyczą ludności miejskiej (Strzelce 

Krajeńskie – 11,3%; Drezdenko- 53,2%). Gminą, która w ogóle nie posiada podłączenia do sieci 

gazociągowej jest gmina miejsko – wiejska Dobiegniew. W gminach wiejskich Stare Kurowo 

i Zwierzyn z sieci korzysta kolejno 27 i 18 osób.  

Ogólna długość czynnej sieci gazowej wynosi 117 534 m i w stosunku do roku 2008 zmalała 

o 6,4%, związane jest to z przebudową sieci gazociągowych. Do poszczególnych budynków w 2010 r. 

wykonanych było 1 816 sztuk przyłączy gazu, czyli o 78 przyłączy więcej niż w 2008 r. W 2010 r. 

użytkownicy sieci zużyli ponad 3 527 tys. m3 gazu, z czego ponad 87% zostało wykorzystane na 

ogrzewanie mieszkań. W tym samym czasie o 6,9% wzrosła liczba osób korzystających z sieci 

gazowej (w stosunku do 2008 r.), wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z gazu 

kształtował się w 2010 r. na poziomie 3,6% w porównaniu do roku 2008. 

Tabela 13 Charakterystyka sieci gazowej w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w latach 2008 - 

2010 

Sieć gazowa Jednostka 2008 2009 2010 

długość czynnej sieci ogółem m 125 601 126 220 117 534 

długość czynnej sieci przesyłowej m 34 551 34 551 34 551 

długość czynnej sieci rozdzielczej m 91 050 91 669 82 983 

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt. 1738 1772 1816 

odbiorcy gazu gosp. dom. 3891 3964 4038 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 1759 1868 1992 

odbiorcy gazu w miastach gosp. dom. 3891 3964 4038 

zużycie gazu tys. m3 3068,90 3096,00 3527,80 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 2554,3 2555,9 3080,8 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 10722 11394 11521 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono ilość, lokalizację, moc, oraz rodzaj paliwa kotłowni 

występujących w gminach Dobiegniew, Drezdenko i Stare Kurowo. W przypadku gminy Strzelce 

Krajeńskie system zaopatrzenia w energię cieplną na terenie miasta opiera się na kotłowniach: 

 wolnostojącej, osiedlowej (Osiedle Słowackiego), 

 ogrzewających zespoły zabudowy w terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego 

charakteryzuje się występowaniem kotłowni wbudowanych: 

o niewielkiej wydajności cieplnej, 

o brakiem możliwości rozbudowy, 

o zakładowych. 

natomiast na obszarach wiejskich: 

 występują kotłownie ogrzewające zabudowę wielorodzinną w Bobrówku, 

Bronowicach i Brzozie, 

 kotłownie indywidualne i ogrzewanie piecowe w pozostałej zabudowie. 

Gminy Stare Kurowo i Zwierzyn nie posiadają centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło. 

Zaopatrzenie mieszkańców tych gmin w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła 

i kotłowniach zakładowych. W przeważającej części źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, 

drewno). W niewielkiej części kotłowni jako paliwo wykorzystywany jest olej opałowy lub gaz 

ziemny. Ze względu na brak zwartej zabudowy i większej ilości potencjalnych odbiorców ciepła ze 

źródeł skupionych nie wydaje się uzasadniona budowa sieci ciepłowniczej na terenach gmin. Przyjąć 

należy iż 95% budynków na terenach gmin zasilanych jest paliwem stałym (węgiel kamienny, 

brunatny, drewno), pozostałe budynki zasilane są gazem ziemnym lub olejem opałowym. 
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Tabela 14 Kotłownie w zarządzie Gmin Dobiegniew, Drezdenko i Stare Kurowo:  

Lp. Lokalizacja Moc [kW] Źródło ciepła 

Dobiegniew 

1 Kotłownia przy ul. Szkolnej* 2x600 węgiel 

2 Kotłownia przy ul. Mickiewicza 3** 2x250 węgiel 

Drezdenko 

3 Drezdenko, ul. Kopernika 12 2800 Gaz ziemny 

4 Drezdenko, ul. Piłsudskiego 41 685 Gaz ziemny 

5 Drezdenko, Al. Piastów 1 480 Gaz ziemny 

6 Drawiny nr 88 150 Węgiel brunatny 

Stare Kurowo 

7 Urząd Gminy Stare Kurowo  45 Węgiel kamienny 

8 Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie  200 Węgiel kamienny 

9 Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 100 Węgiel kamienny 

10 Przychodnia Lekarska w Starym Kurowie 45 Węgiel kamienny 

11 Zespół obiektów administracyjnych  

Gminy Stare Kurowo 
80 

Gaz ziemny 

12 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie b.d. Węgiel kamienny 

13 Przedszkole komunalne w Starym Kurowie  100 Węgiel kamienny 

* Dostarcza ciepło w postaci CO i CWU do budynków i instytucji takich jak 

 ul. Szkolna 1, 

 ul. Gdańska numery 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

 ul. Jedności Robotniczej 1, 

 ul. Staszica 7 i 8 , 

 ul. Spółdzielcza 1, 

 Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie. 

** Dostarcza ciepło w postaci CO i CWU do budynków przy:  

 ul. Wojska Polskiego 13, 

 ul. Mickiewicza 3, 4A i 37. 
Pomimo rozwoju sieci gazociągowej i centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło poniższa 

analiza zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej w 2011 r. przez Grupę ENEA wskazuje, że 

wciąż przoduje wykorzystanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, które łącznie stanowią ponad 

83%. 

 

Wykres 3 Struktura zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej sprzedanej w 2011 r. przez Grupę 

ENEA 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.enea.pl 
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2.6.4.2. Strategia rozwoju 

Przez gminy Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn pobiegnie nitka gazowa z nowoczesnego 

terminalu w Świnoujściu. Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie gazociąg będzie miał długość ok. 20 

km. Rozpoczęcie prac przez firmę Gaz-System nad gazociągiem Szczecin-Lwówek zaplanowano  

na sierpień 2012 r., zakończenie planowane jest na luty 2014 r. Inwestycja ma kosztować ponad  

600 mln zł.  

2.6.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

2.6.5.1. Stan obecny i analiza zużycia 

W ostatnich latach przybyło odbiorców energii elektrycznej. Liczba odbiorców energii  

na niskim napięciu w 2010 r. była wyższa o ok. 2,3% niż w roku 2008. Wyższy wzrost ilości 

odbiorców dotyczył terenów miejskich (2,7%), w przypadku terenów wiejskich wzrost ten był 

mniejszy i wyniósł 1,9%. Oprócz liczby odbiorców wzrosło również zużycie energii elektrycznej. W 

2010 r. było ono wyższe o 3,0% niż w roku 2008. Większy wzrost zużycia dotyczył terenów wiejskich 

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego (3,7%). 

 

Tabela 15 Zaopatrzenie w energię elektryczną w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w latach 

2008 – 2010  

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych Jedn. 2008 2009 2010 

Odbiorcy energii na niskim napięciu ogółem: 

szt. 

17 446 17 617 17 857 

- obszar miejski 8 432 8 577 8 669 

- obszar wiejski 9 014 9 040 9 188 

Zużycie energii na niskim napięciu ogółem: 

MWh 

35 466 35 139 36 542 

- obszar miejski 17 127 17 099 17 506 

- obszar wiejski 18 339 18 040 19 036 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

2.6.5.2. Strategia rozwoju 

Należy wykonać pełną diagnozę sytuacji w poszczególnych branżach energetyki w powiecie, 

ich wzajemnych relacji, zależności i możliwości ich optymalizacji oraz opracować i wdrożyć strategię 

działania w tej dziedzinie, będącą wskaźnikiem do planowania i podejmowania decyzji zarówno 

inwestycyjnych, jak i modernizacyjnych, a także działań edukacyjnych i upowszechniających 

pożądane zachowania energooszczędne oraz uwzględniające aspekty ochrony środowiska. Jest to 

konieczne ze względu na zaobserwowane lokalne braki rezerw mocy i przepustowości sieci 

pojawiające się na obszarze Drezdenka. 

Według Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, 

ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej prognozowany 

całkowity wzrost zapotrzebowania na energię w okresie docelowym, osiągnie wielkość maksymalnie 

około 10% zapotrzebowania, wg stanu istniejącego przy rozwoju realizowanym wg scenariusza 

optymistycznego. 

 

 

Priorytet 
Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – 

Ograniczenie zużycia energii 

Kierunki działań 

 Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia 

materiałów, wody i energii na jednostkę produktu 

podejmowanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak 

i instytucje publiczne. 

 Skuteczne i terminowe wdrażanie ustaleń pozwoleń 

zintegrowanych i najlepszych dostępnych technik (BAT), 

promujących oszczędność surowcową, materiałową 
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i energetyczną oraz niską odpadowość produkcji. 

 Wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody 

i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce 

komunalnej. 

Cel 
Wzrost efektywności zasobów wodnych i surowców energetycznych 

oraz ograniczenie zużycia energii 

Zadanie 

Eliminowanie węgla jako paliwa dla ogrzewania gospodarstw domowych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, WFOŚiGW 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-ilość wymienionych pieców na inne urządzenia służące 

do ogrzewania 

Zadanie 

Zachęcanie mieszkańców do używania w swoich pojazdach biopaliw, benzyny bezołowiowej i 

gazu, oraz korzystanie z komunikacji zbiorowej 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość przeprowadzonych akcji 

Zadanie 

Renowacja i termomodernizacja obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich 

II etap 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 370 tys. zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - poniesione nakłady na wykonanie inwestycji 

Zadanie 

Prace termomodernizacyjne 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 100 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

 

 

3. Charakterystyka zasobów i walorów środowiska 
przyrodniczego 
Współczesna flora Pojezierza Drawskiego i terenów leżących na południu od niego, 

ukształtowała się w wyniku trwających tysiąclecia wędrówek i osiedlania się roślin pochodzących 

z różnych obszarów fitograficznych Europy, a także innych kontynentów. Podstawowy zrąb flory 

roślin naczyniowych stanowi element środkowoeuropejski, zwłaszcza w lasach pojezierzy, w których 

mogą należeć do panujących, jak na przykład drzewa lasotwórcze: grab, dąb bezszypułkowy 

i szypułkowy, jesion, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, buk zwyczajny oraz rzadki cis pospolity. 

Tutaj należą również pospolite rośliny runa leśnego jak: zawilec gajowy, gwiazdnica wielokwiatowa, 

szczyr trwały, tuszyca palczasta. 

To zjawisko odnosi się również do terenów bezleśnych i wód. Fauna jako kolejny ważny 

element przyrody ma na Pomorzu i w całej Polsce charakter napływowy i jest efektem nie 
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zakończonego procesu migracji i osiedlania się gatunków w okresie polodowcowym i trwa nadal, 

doszła do tego gospodarcza działalność ludzka, o czym wspomniano wcześniej. 

W różnych okresach klimatycznych holocenu szata roślinna i fauna, zmieniały się pod 

względem składu gatunkowego i charakteru. Wszystko to sprawiło, że pojawiały się coraz to nowe 

zespoły leśne , a to z kolei pociągało za sobą napływ fauny.  

Gospodarcza działalność człowieka spowodowała wiele antropogenicznych przeobrażeń szaty 

roślinnej, a tym samym ograniczenia terytorialne dla świata zwierzęcego, ubożenie i monotypizację 

składu gatunkowego lasów. Mimo drastycznych działań i zmian, liczne polskie rzeki maja do dziś 

dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową, a znaczne ich fragmenty funkcjonują jako korytarze 

ekologiczne i są łącznikami pomiędzy refugiami mniej zubożałej przyrody różnych regionów kraju.  

 

3.1. Formy ochrony przyrody 

3.1.1. Analiza stanu istniejącego 

3.1.1.1. Drawieński Park Narodowy 

Pod względem administracyjnym Park leży na pograniczu trzech województw: 

zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Park swoją powierzchnią przyjmuje 

charakterystyczny kształt litery V. Ten specyficzny kształt nadają fragmenty rzeki Drawy 

i wpływającej do niej rzeki Płocicznej.  Powierzchnia Parku wynosi: 11538,45 ha (w granicach), 

z czego 5362,28 ha  znajduje się na terenie gminy Dobiegniew. Wokół granic Parku utworzono 

otulinę. Park położony jest w północno-zachodniej Polsce, na Równinie Drawskiej, w kompleksie 

Puszczy Drawskiej. Południowa granica Parku przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 22. 

W Parku dominują lasy najbardziej charakterystyczne są żyzne i kwaśne buczyny, do dziś 

dobrze zachowane w dolinie rzeki Drawy i na zachód od niej. Powierzchniowo przeważają jednak lasy 

sosnowe, będące wynikiem gospodarki leśnej prowadzonej niegdyś na tych terenach. W Parku 

występują także bardzo cenne przyrodniczo: grądy, olsy, łęgi oraz bory i brzeziny bagienne. 

W Drawieńskim Parku Narodowym i jego najbliższym otoczeniu zinwentaryzowano ponad 

900 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki chronione: lipiennik Loesela, kruszczyk 

rdzawoczerwony, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, jarząb brekinia, lilia złotogłów, 

wawrzynek wilczełyko, chamedafne północna i inne. Stwierdzono również występowanie ok. 200 gat. 

mszaków, porostów i grzybów, ponad 400 gat. Bezkręgowców oraz ponad 200 gat. kręgowców. 

Dla parków narodowych sporządza się i realizuje plan ochrony. Projekt planu ochrony 

sporządza dyrektor parku narodowego. Wykonanie Planu ochrony dla parku narodowego wynika z art. 

18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jest on sporządzany na okres 20 lat. Jest to 

długookresowy program ochrony. 

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego przystąpił do opracowania Planu ochrony pod 

koniec 2011 r. Projekt „Planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” nrPOIS.05.03.00-00-

272/10 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Infrastruktura 

i Środowisko w ramach działania 5.3. priorytetu V. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2014 

roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3 848 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 270 800 zł. 

 

3.1.1.2. Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy 

Utworzenie Parku nastąpiło poprzez: 

 Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 roku w 

sprawie utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz 

zatwierdzenia planu ochrony tego parku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Gorzowskiego Nr 14 z 1991 r.), 

 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 lipca 1996 roku w sprawie 

zmiany Rozporządzenia Nr 27 Wojewody Gorzowskiego w sprawie utworzenia 
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Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia planu ochrony 

tego parku, 

 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 

Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubuskiego Nr 14 poz. 339). 

Powierzchnia i położenie administracyjne: 

Powierzchnia parku ogółem - 23.982,91 ha w tym: 

- gm. Strzelce Kraj. - 3.517,77 ha 14,67 % 

Powierzchnia otuliny ogółem - 31.768,19 ha w tym: 

- gm. Strzelce Kraj. - 3.543,09 ha 12,00 % 

Krótki opis obiektu poddanego pod ochronę. 

Puszcza Barlinecka, zwana też Gorzowską , to duży kompleks leśny rozciągający się przede 

wszystkim na równinie sandrowej, usypanej 12 tysięcy lat temu przez wody odpływające 

z topniejącego lodowca. Powierzchnia sandru nie jest płaska, poprzecinana jest ciągami rynnowymi 

i zagłębieniami. Bogactwo przyrody Puszczy Barlineckiej zadecydowało o utworzeniu Parku. Teren 

Parku, mimo że zajmuje tylko ok. 40% powierzchni Puszczy, jest dla niej reprezentatywny. Dominują 

tu lasy, zajmujące prawie 90% pow. Drugim, ważnym elementem krajobrazu są liczne jeziora.  

Na terenie Parku stwierdzono występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, 140 gatunków 

porostów, ponad 100 lęgowych gatunków ptaków. 

 

3.1.1.3. Rezerwat Przyrody: „Czaplenice” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 7,59 ha. Objęty ochroną prawną  

na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 14 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 83 z1959 

r.),oraz Zarządzenia Nr 49/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplenice”(Dz. U. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1580). 

Jest rezerwatem leśnym, o typie fitocenotyczny, podtypie zbiorowisk leśnych. 

Rezerwat częściowo położony na półwyspie nad jeziorem Solecko i składający  

się z drzewostanu sosnowego naturalnego pochodzenia w wieku 160 lat z domieszką buka oraz 

płatami brzozy i olszy. W części przybrzeżnej podrost buka, olchy i brzozy w wieku 25-60 lat.  

W podszycie leszczyna, głóg, jałowiec, w runie paproć, malina, rokiet, trzcinnik, trawy, a brzegiem 

trzcina. Stan czapli siwej w poszczególnych latach kształtował się rozmaicie. W 1979 r. 

zarejestrowano 24 gniazda. W bliskim sąsiedztwie gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, zwłaszcza 

kania czarna i myszołów pospolity. 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 

drzewostanu naturalnego sosnowego z kolonią czapli siwej. 

 

3.1.1.4. Rezerwat Przyrody: „Czaplisko” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 2,85 ha. Objęty ochroną prawną na 

podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 14 września 1959 r. , Nr 305 (Dz. U. Nr 83 z 1959 

r.),oraz Zarządzenia Nr 46/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplisko” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz.1578 

z dn. 26.07.2011 r.) Jest rezerwatem leśnym, o typie fitocenotyczny, podtypie zbiorowisk leśnych. 

Rezerwat znajduje się na zachodnim brzegu jeziora Łąkie. Drzewostan dwu piętrowy, gdzie 

w pierwszym rzędzie występuje sosna 180-letnia, natomiast w drugim piętrze sosna 30-letnia. 

Wyróżniono na terenie rezerwatu zespół Vaccinio myrtilli Pinetum z płatami Peridymano-Quercetum. 

Drzewostan to sosna z domieszką silnie ugałęzionego dębu. Wzdłuż brzegu jeziora karłowata olcha 

czarna. W drzewostanie gniazduje czapla siwa. W pobliżu gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, 

zwłaszcza kania czarna i myszołów pospolity. 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 

drzewostanu naturalnego sosnowego 
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3.1.1.5. Rezerwat Przyrody: „Łabędziniec” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 2,90 ha. Objęty ochroną prawną  

na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 14 września 1959 r. , Nr 302 (Dz. U. Nr 25 z 

1959 r., poz. 180), oraz Zarządzenia Nr 47/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łabędziniec” (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 81 poz. 1579 z dn. 26.07.2011 r.). Jest rezerwatem faunistycznym, o typie faunistycznym, 

podtypie ptaki. 

Rezerwat utworzono na pięciu wyspach położonych na jeziorze Solecko. Składa się głównie 

z drzewostanów olszowo-dębowo-sosnowych z domieszką buka, lipy, jaworu i brzozy w wieku od 30 

do 160 lat na siedlisku LM św, miejscami wilgotnego oraz Lśw wilgotnego z fragmentami olsu. 

Miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego. 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk 

stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego. 

 

3.1.1.6. Rezerwat Przyrody: „Buki Zdroiskie” 

Położony na obszarze gminy Santok, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn, o powierzchni 29,23 ha, 

w granicach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. Łączna powierzchnia pod ochroną wynosi 75,57 

ha. Objęty ochroną prawną na Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia  

12 października 1982 r. ( M. P. Nr 25/82, poz. 234), oraz Zarządzenie Nr 40/2011 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu 

przyrody „Buki Zdroiskie” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1572 z dn. 26.07.2011 r.). Jest rezerwatem 

leśnym, o typie fitocenotyczny, podtypie zbiorowisk leśnych. 

Obszar rezerwatu stanowi ciągły pas po obu stronach rzeki Santoczna o łącznej długości 5 km 

i szerokości 50 – 370 m w kierunku z północnego zachodu ku południowemu wschodowi,  

od miejscowości Zdroisk do Górek Noteckich. Położony jest w I krainie dzielnicy Wałecko – 

Myśliborskiej, znajduje się w grupie lasów gleboochronnych, teren jest falisty. Typy siedliskowe lasu 

BMśw, LMśw, LSw, Lw. Runo tworzą szczawik zajęczy, gajowiec żółty, zawilec gajowy, sałatnik 

leśny, miejscowo fiołek i dąbrówka, konwalia, borówka, narecznica, orlica. Pierwotny naturalny las 

bukowo – sosnowy z domieszką dęba, świerka i graba. Nalot i podrost bukowy do 30% , natomiast 

podszyt do 50% z przewagą buka i świerka. W niektórych oddziałach leśnych występuje sztucznie 

wprowadzona sosna wejmutka z domieszką sosny pospolitej. 

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu bukowego, porastającego zbocza 

malowniczego wąwozu rzeki Santoczna. 

 

3.1.1.7. Rezerwat Przyrody: „Jezioro Łubówko” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 77,50 ha. Objęty ochroną prawną na 

podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  

8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody ( M. P. Nr 25/91/, poz. 172 ). Jest rezerwatem 

leśnym, o typie różnych systemów, podtypie lasów i wód. 

Głównym tłem siedlisk występujących w rezerwacie jest las mieszany świeży. Przeważają 

drzewostany bukowo-sosnowe, w mniejszym stopniu bukowe, bukowo-grabowe, świerkowo-

brzozowo-sosnowe, bukowo-dębowo-sosnowe, sosnowe, grabowo-bukowo-dębowe i olszowe. 

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 82 lata, przeciętna zasobność 36 m3 . Znaczną powierzchnię 

zajmują gospodarcze drzewostany nasienne. Centralną część rezerwatu zajmuje jezioro Łubówko. Jest 

to malowniczy akwen, położony w głębokiej kotlinie o turkusowo-zielonej barwie wody. Jest 

zbiornikiem mezotroficznym wykazującym cechy oligotrofii wapiennej. Jest to zbiornik głęboki 

o stromych spadkach dna przy brzegach. Głębokość 18 m znajduje się w pd-wsch części jeziora, 

średnia głębokość przekracza 10 m. 

Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz 

buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze. 
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3.1.1.8. Rezerwat Przyrody: „Lubiatowskie Uroczyska” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 188,42 ha. Objęty ochroną prawną na 

podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 6 z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 

Nr 5 z dnia 15.03.2000 r. poz. 64). Jest rezerwatem krajobrazowym, o typie krajobrazów, podtypie 

krajobrazów naturalnych. 

Teren rezerwatu to wschodnia część mezoregionu Kotliny Gorzowskiej. Są to rozległe 

porośnięte lasami pola sandrowe z jeziorem Lubiatówko. Konfiguracja terenu jest bardzo urozmaicona 

- różnica wysokości względnej wynosi 22 m. Lista florystyczna jest bardzo bogata i obejmuje 230 gat., 

w tym 32 gat. porostów, 16 gat. mszaków i 182 gat. organowców należących do 55 rodzin. 

Zbiorowiska roślinne tworzą 16 zespołów, w tym bardzo dobrze rozwinięty zespół łęgów 

przystrumykowych. Występują naturalne źródliska i wywierzyska. Wśród roślin chronionych znaleźć 

można grążela żółtego , a także paprotkę zwyczajną, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, konwalię 

majową, kalinę koralową. 6 gatunków porostów występujących w rezerwacie jest ujęte na "Czerwonej 

liście porostów zagrożonych w Polsce". 

Celem ochron jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych 

skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością. 

 

3.1.1.9. Rezerwat Przyrody: „Torfowisko Osowiec” 

Położony na obszarze gminy Dobiegniew, o powierzchni 18,24 ha. Objęty ochroną prawną  

na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 16 z dnia 16 października 2003 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 85 z dnia 31.10.2003 r. poz. 1235). Jest rezerwatem torfowiskowym, o typie 

torfowiskowym, podtypie torfowisk przejściowych. 

„Torfowisko Osowiec” położone jest w polodowcowej rynnie jeziorowej, równoległej  

do doliny Mierzęckiej Strugi. Torfowisko powstało w wyniku zarastania płytkiego zbiornika 

wodnego. Otoczone jest zwartym pasem roślinności składającym się z zarośli wierzbowych  

i olsowych. Charakteryzuje się zróżnicowanym – strefowym i mozaikowym układem roślinności. 

Najbardziej zróżnicowana i bogata pod względem florystycznym jest część centralna, dominuje  

tu mozaikowy układ roślinności charakterystyczny dla torfowisk bogatych w węglan wapnia, rozwinął 

się tu dobrze mszar kłociowy oraz mszar przygiełkowy z szuwarami turzycowymi. W południowej 

części torfowiska znajduje się niewielki fragment otwartego lustra wody, pozostałości dawnego 

jeziora, porośnięty przez płaty rdestnicy pływającej, rdestu ziemnowodnego, jeżogłówkę najmniejszą, 

i niewielkie płaty grążela żółtego. 

Flora roślin naczyniowych liczy 267 gatunków reprezentujących 66 rodzin. Na terenie tym 

występuje 24 gatunków mchów. Najliczniej reprezentowaną grupę stanowią torfowce. Stwierdzono 

występowanie 3 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną oraz 6 gatunków roślin objętych ochroną 

częściową. Wyróżniono 28 zbiorowisk roślinnych. 

Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów torfowiskowych i fitocenozy mszystego 

szuwaru kłociowego z cenną florą roślin naczyniowych i zarodnikowych. 

 

3.1.1.10. Rezerwat przyrody : „Goszczanowskie Źródliska” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 22,61 ha. Objęty ochroną prawną  

na podstawie Zarządzenia Nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 99 

poz. 1325 z dnia 09.09.2009 r.). Jest rezerwatem leśnym, o typie fitocenotycznym, podtypie 

zbiorowisk leśnych. 

Teren objęty ochroną to zbocza w postaci stromej skarpy opadające w ku tafli jeziora zwanego 

Stawem Goszczanowskim, wraz z brzegiem jeziora. W dolnej części w pobliżu brzegu wykształcony 

jest łęg źródliskowy Circaceo – Alnetum cardaminetosum amarae w bogatej gatunkowo 

o fizjonomicznie klasycznej postaci. 

Wyższe partie zbocza porasta las klonowo-lipowy Aceri-Tilietum. Brzegi Stawu 

Goszczanowskiego są jednym z nielicznych miejsc gdzie zespół Circaeo-Alnetum cardaminetosum 
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amarae zachował najbardziej puszczański charakter, pełen pierwotnego uroku. Łęgi te spełniają 

bardzo ważną rolę biocenotyczną w krajobrazie obszarów dolinnych. Porastając miejsca źródlisk 

zapewniają czystość wód zasilających cieki wodne i jeziora. Spełniają rolę lasów wodochronnych. 

Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego 

wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin 

kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las 

wielogatunkowy i wielowarstwowy. 

 

3.1.1.11. Rezerwat przyrody „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna” 

Położony na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie, o powierzchni 3,40 ha. Objęty ochroną 

prawną na podstawie Zarządzenia Nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 99 poz. 1327 z dnia 09.09.2009 r.). Jest rezerwatem torfowiskowym, o typie torfowiskowym 

bagiennym, podtypie torfowisk wysokich i torfowiska przejściowych. 

Rezerwat utworzony na powierzchni gdzie stosunkowo duże, wąskie płaty w płaskich 

obniżeniach torfowiska wysokiego tworzą na odsłoniętym w wyniku erozji torfie mszar przygiełkowy. 

Występujące tu charakterystyczne gatunki zespołu to przygiełka biała Rhynchospora alba i lokalnie 

przygiełka brunatna Rhynchospora Fusa oraz rzadka występujące rośliny jak bagnica torfowa 

Scheuzeria palustris, turzyca bagienna Carex limosa ponadto masowo występuje tu rosiczka 

okrągłolistna i owalna. W mszarze torfowiskowym rozwinął się w zbiorniku bezodpływowym pod 

wylewem nieruchliwych i ubogich w sole mineralne wód opadowych, dominującym składnikiem 

roślinności są różne gatunki torfowców Sphagnum. Torfowcom i mchom towarzyszą liczne, 

przystosowane do tych warunków rośliny naczyniowe. 

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie 

mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu przygiełki białej i lokalnie 

przygiełki bagiennej oraz mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa podzespoły: mszar 

wełniankowy z dominacją wełnianki pochwowatej oraz mszar sosnowy na którym w luźnym zwarciu 

rośnie sosna zwyczajna. 

 

3.1.1.12. Rezerwat przyrody „Mszar Przygiełkowy – Długie im. Huberta 

Jurczyszyna” 

Położony na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie, o powierzchni 7,75 ha. Objęty ochroną 

prawną na podstawie Zarządzenia Nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 99 poz.1328 z dnia 09.09.2009 r. ), oraz Zarządzenia Nr 22 /2010 Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 września 2010 r. (Dz. U. Woj. .Lub. Nr 91 poz. 1311 

z dn. 21.09.2010 r.). Jest rezerwatem torfowiskowym, o typie torfowiskowym bagiennym, podtypie 

torfowisk wysokich i torfowiska przejściowych. 

Na odsłoniętym w wyniku erozji torfie istnieją stosunkowo duże, wąskie płaty w płaskich 

obniżeniach torfowiska wysokiego mszaru przygiełkowego. Występujące tu charakterystyczne gatunki 

zespołu to przygiełka biała (Rhynchospora alba) i lokalnie przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca). 

Z torfowców występuje torfowiec kończysty (Sphagnetum fallax) i torfowiec czerwony (Sphagnetum 

rubellum). Z innych mszaków występuje tu bagniczka pływająca (Cladopodiella fluitans) , bagnica 

torfowa (Scheuzeria palustris) rosiczka okrągłolistna (Dorsera rotundifolia) i sporadycznie turzyca 

bagienna (Carex limosa). W mszarze torfowiskowym dominującym składnikiem są torfowiec 

magellański, torfowiec czerwony, torfowiec kończasty, żurawina błotna i drobnolistkowa, rosiczka 

okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata i bagno zwyczajne. 

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie 

mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu – przygiełki białej i lokalnie 

przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa zespoły: mszar 

wełniankowy z dominacją wełnianki pochwowatej oraz mszar sosnowy, na którym w luźnym zwarciu 

rośnie sosna zwyczajna z dominującymi gatunkami torfowców. 
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3.1.1.13. Rezerwat przyrody „Flisowe Źródliska” 

Położony na obszarze gminy Dobiegniew, o powierzchni 9,73 ha. Objęty ochroną prawną na 

podstawie Zarządzenia Nr 17/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 61 poz. 1184 

z dnia 01.06.2011 r.). Jest rezerwatem leśnym, o typie biocenotycznym i fizjocenotycznym, podtypie 

biocenoz naturalnych. 

Rezerwat obejmuje leśny kompleks źródliskowy, stanowiący unikatowy typ ekosystemów, 

położony w strefie krawędziowej sandru i obszaru morenowego związanego z lobem Odry, 

w niewielkiej niecce, przez która przepływa potok zasilany wodami wypływającymi ze źródlisk. 

Siedlisko przyrodnicze stanowi rozfragmentowaną część kopuły źródliskowej oraz nisze erozyjne 

z roślinnością źródliskową , niżowy łęg jesionowo-olszowy jako główny kompleks leśny oraz grąd 

zachodnioeuropejski. 

Celem ochrony jest zachowanie kompleksu źródliskowego wraz z otaczającym lasem oraz 

z charakterystycznymi, rzadkimi gatunkami roślin, w tym roślin zarodnikowych i zwierząt. 

3.1.1.14. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Drezdeneckie Uroczyska” 

Położony na obszarze gminy Drezdenko, o powierzchni 1 184,7604 ha, z czego: 

 użytki rolne - 910,8490 ha, 

 lasy - 115,0760 ha, 

 wody - 41,2774 ha, 

 drogi - 17,7891 ha, 

 pozostałe grunty - 99,7689 ha. 

Objęty ochroną prawną na podstawie Uchwały Nr XVIII/128/03 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy  

pn. „Drezdeneckie Uroczyska” 

Chroniony teren to łąki i zbiorniki wodne, a w szczególności niezwykle malownicze, ukryte 

wśród zarośli starorzecza Noteci, które są doskonałym schronieniem i miejscem rozrodu wielu 

gatunków zwierząt, głównie ptaków wodnych i błotnych. Obiekt położony jest na szlaku wędrownym 

licznych ptaków migrujących w okresie wiosennych i jesiennych przelotów, stanowi bardzo ważny 

„punkt przystankowy”. 

3.1.1.15. Obszary chronionego krajobrazu 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. Urzędowy Woj. 

Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 poz. 1189; Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz. 1373;  

Dz.Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz. 99); Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku 

Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820 z dn. 10.12.2010 

r.); Uchwała Nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku 

zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. 

Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 98). 

Na terenie powiatu znajdują się cztery obszary chronionego krajobrazu: 

 „Puszcza Drawska” obszar o powierzchni 42.157,80 ha położony w gminach: 

Dobiegniew 29.070,80 ha, Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce Kraj. 

889 ha, Zwierzyn 25 ha, 

 „Puszcza Barlinecka” obszar o powierzchni 26.672 ha położony w gminach: 

Kłodawa10.516 ha, Lubiszyn 5.006 ha, Santok 3.050 ha, Strzelce Kraj. 7.700 ha, 

Zwierzyn 400 ha, 

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

Deszczno 1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, Przytoczna 2.007 ha, 

Santok 7.247 ha, Skwierzyna 4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 ha, Zwierzyn 7.000ha; 

 „Pojezierze Puszczy Noteckiej” obszar o powierzchni 12.000 ha położony w gminie 

Drezdenko.
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3.1.1.16. Użytki ekologiczne 

 

Tabela 16 Użytki ekologiczne na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w podziale na gminy 

Lp. 

Nazwa użytku 

ekologicznego  (jak w 

akcie  prawnym o  

ustanowieniu) 

Data  

utworzenia 

Pow.  

[ha] 

Obowiązująca  

podstawa  prawna wraz 

z  oznaczeniem  miejsca  

ogłoszenia aktu  

prawnego 

Nr działek  

ewidencyjnych 
Opis lokalizacji 

Forma  

własności,  

rodzaj 

gruntów 

Sprawujący  

nadzór nad  

obszarem 

Opis 

Ochrona  w  

zakresie  

prawa  

midzynarod. 

Gmina Dobiegniew 

1 
GRZEBIENIOWY  

STAW 
30.11.2004 r. 3,79 

uchwała Nr  

XII/168/2004 rady  

Miejskiej w  

Dobiegniewie z  dnia 30 

listopada  2004 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 

poz. z dn. 

130, 131 

N-ctwo Smolarz, 

L-ctwo  Ługi 

oddz. 131f,c 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Smolarz 

N-ctwo  

Smolarz 

Zarastający staw 

śródleśny z licznie  

występującym 

grzybieniem białym, 

wokół stawu  

trzcinowisko, 

turzycowisko, 

torfowisko. 

 

2 
TORFOWISKO  

SARBINOWO 
30.11.2004 r. 9,66 

Uchwała Nr  

XII/168/2004 r.  Rady 

Miejskiej w  

Dobiegniewie z  dni a  

30  listopada 2004 r.  

(Dz.U.Woj.Lub. nr  poz. 

z dn.) 

172/2, 173/1,  

202/2 

N-ctwo Smolarz, 

L-ctwo  

Sarbinowo oddz. 

172j,  173,f, 

202c 

Skarb 

Państwa   

N-ctwo 

Smolarz 

N-ctwo  

Smolarz 

Ochrona torfowisk - 

kompleks mszarów  i  

szuwarów. 

 

3 BAGNO GRĄSY 03.05.2002 r. 4,66 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

341 

N-ctwo 

Bierzwnik,  

L-ctwo  

Bierzwnik oddz. 

341c 

Skarb 

Państwa   

N-ctwo  

Bierzwnik 

N-ctwo  

Bierzwnik 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

 

4 OCZKO 03.05.2002 r. 2,07 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

411 

N-ctwo 

Bierzwnik,  

L-ctwo  

Radachowo 

oddz. 411f 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo  

Bierzwnik 

N-ctwo  

Bierzwnik 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

 

5 PRZY BAGNIE 03.05.2002 r. 1,20 R.W.L .Nr 5 z  2002 r .  41 N-ctwo Strzelce Skarb N-ctwo  Ochrona ekosystemów  
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(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

Kraj., L-  ctwo 

Chomtowo oddz. 

41f 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

Strzelce 

Kraj. 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

6 CHOMĘTOWO 03.05.2002 r. 1,31 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

47 

N-ctwo Strzelce 

Kraj., L-  ctwo 

Chomętowo 

oddz. 47c 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

 

7 TRASZKA 26.11.2009 r. 1,84 

Uchwała Nr  

XXXVIII/263/2009  

Rady Miejskiej w  

Dobiegniewie z  dni a  

26 listopada  2009 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 141 

poz.2045  z dn. 

15.12.2009  r./ 

161 

N-ctwo Smolarz, 

L-ctwo  

oddz.25j, l,m,k,b 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Smolarz 

N-ctwo  

Smolarz 

Obszar zalany woda 

zasilany z 

powierzchniowego  

spływu wód oraz 

podziemnego drenażu 

pól.  Samoczynnie 

zarybiony i zasiedlony 

przez  drapieżniki. 

 

Gmina Drezdenko 

8 TRZYNASTKA 03.05.2002 r. 2,11 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

13/2 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  13o 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

9 SZESTNASTKA 03.05.2002 r. 4,45 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

16/1 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  16d 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

10 PRZY  GRUNTACH 03.05.2002 r. 0,42 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

28/3 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  28h 

Skarb 

Państwa   

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

11 ŁĄKI 03.05.2002 r. 17,25 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

82/2, 112 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  82i,j; 

112c,i,d 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 



 - 45 - 

 

12 BAGNO 03.05.2002 r. 3,00 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

109/1 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  109b 

Skarb 

Państwa 

 N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

13 DŁUGIE BAGNO 03.05.2002 r. 12,65 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

138, 139/2,  

140, 162/2,  

163, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Ustronie 

oddz. 10-13-1-

01-  138h,i,b,c; 

140c 

Skarb 

Państwa   

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

14 ODYNIEC I 03.05.2002 r. 3,58 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

190 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Odyniec 

oddz. 10-13-1-

04-  190b 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

15 WĄSKIE ŁĄKI 03.05.2002 r. 5,94 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

195, 196,  

197/1, 226,  

227, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Jele 

oddz. 10-13-1-

05-  195d; 196c, 

197d,i,f; 226b;  

227a 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

16 PODMOKŁE  ŁĄKI 03.05.2002 r. 17,79 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

173, 205, 206, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  

Lubiatów 

oddz.10-13-1-

06-  205c,b,i; 

206a,d,f 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

17 RAMIONA 03.05.2002 r. 2,90 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

132, 133, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  

Sosnówka oddz. 

10-13-1-  03-

132h; 133c,d 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

18 JELENIE BAGNA  03.05.2002 r. 14,43 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

235/2, 236/2,  

237/2, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Jele 

oddz. 10-13-1-

05- 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

19 BAGIENKO 03.05.2002 r. 3,30 R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  262 N-ctwo Karwin, Skarb N-ctwo  Ochrona ekosystemów Tak 
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(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

L-ctwo  Jele 

oddz. 10-13-1-

05-  262b 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

Karwin mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

20 ODYNIEC 03.05.2002 r. 6,21 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

249, 272, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Odyniec 

oddz. 10-13-1-

04-  249d; 272c 

Skarb 

Państwa  

 N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

21 NAD LUBIATKĄ 03.05.2002 r. 3,00 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

43/1, 44/1, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo Irena  

oddz. 10-13-2-

08-43j; 44o 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

22 KOŁO 03.05.2002 r. 1,47 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

173/2 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  

Kościelec oddz. 

10-13-1-12-  

173c 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

23 

NAD  

GOSZCZANOWSKIM 

STAWEM 

03.05.2002 r. 8,76 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

180/2, 208,  

209, 

N-ctwo Karwin 

obr.leśny  Rąpin 

10-13-2-10-

208d,; 10-  13- 

2- 11- 180h, 

209a 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

 

24 NIEUŻYTEK 03.05.2002 r. 2,77 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

233/2 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  

Kościelec oddz. 

10-13-1-12-  

233c 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

25 
NAD JEZIOREM  

PIERSKA 
03.05.2002 r. 1,88 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

252, 279/1, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Solecko 

oddz. 10-13-2-

11-  279b 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

26 BAGNA 03.05.2002 r. 5,50 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

253/1, 253/2, 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Solecko 

oddz. 10-13-2-

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

Tak 
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11-  253b,h Karwin różnorodnych typów 

siedlisk. 

27 BAGIENKA 03.05.2002 r. 1,28 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

279/2 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Solecko 

oddz. 10-13-2-

11-  279h,i,j 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

28 OWALNE  BAGNO 03.05.2002 r. 3,15 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

285/1 

N-ctwo Karwin, 

L-ctwo  Solecko 

oddz. 10-13-2-

11-  285d 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Karwin 

N-ctwo  

Karwin 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Tak 

29 
JEZIORKO  

KOSINEK 
28.09.2004 r. 235,2 

Uchwała Nr  

XXVII/201/04  Rady 

Miejskiej w  Drezdenku 

z dnia  28.09.2004 r.  

/Dz.U.Woj.Lub.  Nr 91 

poz. dn.  19.11.2004 r./ 

227/2 

N-ctwoSmolarz, 

L-ctwo  

Sarbinowo oddz. 

227h 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Smolarz 

N-ctwo  

Smolarz 

śródleśne oczko wodne 

położone nieopodal 

osady  Kosinek 

Tak 

Gmina Strzelce Krajeńskie 

30 
DANKOWSKIE  

BAGNA 
03.05.2002 r. 10,72 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

51, 52 

N-ctwo Strzelce 

Kraj. L-  ctwo 

Danków oddz. 

51j, 52i. 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Nie 

31 MOKRE 03.05.2002 r. 1,53 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(DZ.U.Woj.Lub.  Nr 44 

po. 554) 

125/1 

N-ctwo Strzelce 

Kraj. L-  ctwo 

Danków oddz. 

125g. 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenie dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Nie 

32 WIELISŁAWICE 03.05.2002 r. 3,71 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

164/1 

N-ctwo Strzelce 

Kraj. L-  ctwo 

Wielisławice 

oddz.  164d. 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Nie 

33 
BAGNA NAD  

BUKIEM 
03.05.2002 r. 10,49 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

172/2 

N-ctwo Strzelce 

Kraj.  L-  ctwo 

Wielisławice 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

Nie 
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oddz.  

172b,c,g,k. 

Strzelce  

Kraj. 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

34 BUSZÓW 03.05.2002 r. 1,84 

R.W.L. Nr 5 z  2002 r .  

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 44, 

poz. 554) 

63/1 

N-ctwo Strzelce 

Kraj. L-  ctwo 

Buszów oddz. 

63i 

Skarb 

Państwa  

N-ctwo 

Strzelce  

Kraj. 

N-ctwo  

Strzelce 

Kraj. 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Nie 

Gmina Zwierzyn 

35 
DOLNY  ODCINEK 

RZEKI  NOTECI 
28.01.2004 r. 125,85 

Uchwała Nr  

XIII/85/2004 Rady  

Gminy Zwierzyn z  dnia 

28.01.2004  r. 

(Dz.U.Woj.Lub.  Nr 10 

poz. 171) 

Błotno 237,  

Gościmiec 534,  

551, 301,  

Górecko  

343/2,340/3,  

334/8,  

Górczyna  

19,23 

Międzywale 

rzeki Noteci na  

obszarze 

przyległym do  

gminy Zwierzyn 

od strony  

południowej 

Skarb 

Państwa 

Wójt Gminy  

Zwierzyn 

Ochrona ekosystemów 

mających znaczenia dla  

zachowania 

różnorodnych typów 

siedlisk. 

Nie 

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

3.1.1.17. Pomniki przyrody 

Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego znajdują się 72 pomniki, w podziale na gminy: 

 Dobiegniew – 21 pomników 

 Drezdenko – 36 pomników 

 Stare Kurowo – 0 pomników 

 Strzelce Krajeńskie – 15 pomników 

 Zwierzyn – 0 pomników 
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3.1.1.18. Obszary Natura 2000 

 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLH080032 
Bory Chrobotkowe Puszczy 

Noteckiej 

 Lasy iglaste 

 Siedliska leśne (ogólnie)  

85 

15 
2 309,0 

 

Obszar "Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej" składa się z 5 kompleksów leśnych (1 - 230, 

87 ha; 2 - 310,11 ha; 3 - 891,95 ha; 4 - 538,64 ha; 5 - 348,37 ha) położonych na terenie Nadleśnictw 

Karwin i Międzychód. Granice poszczególnych kompleksów poprowadzono wzdłuż istniejących 

granic wydzieleń leśnych.  

Bory Puszczy Noteckiej w zachodniej części Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego rozwijają 

się na luźnych piaskach pochodzenia sandrowego z udziałem wydmowego. Teren jest płaski lub 

(miejscami - na lokalnych wyniesieniach wydmowych) sfalowany. Poziom wód gruntowych jest 

bardzo niski. Brak jest cieków wodnych. Jedynie w kompleksie nr 5 oprócz zbiorowisk borowych 

znajduje się łąka i torfowisko. Na zdecydowanej większości swojej powierzchni Obszar stanowi 

mozaikę boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum i suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-

Pinetum.  

 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLB080002 
Dolina Dolnej 

Noteci 

 Lasy liściaste  

 Siedliska łąkowe i zaroślowe 

(ogólnie)  

 Siedliska rolnicze (ogólnie)  

 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

1 

72 

 

26 

1 

24 943.6 

 

Szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy 

i kompleksami torfianek. Na większości obszaru występuje średnio intensywna i ekstensywna 

gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Spotkać można co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika 

I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek 

stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. W okresie zimy występuje co 

najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego. 
 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLH080036 
Jeziora 

Gościmskie 

 Lasy iglaste 

 Lasy liściaste 

 Siedliska leśne (ogólnie) 

 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 

 Siedliska rolnicze (ogólnie)  

 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

74 

8 

2 

1 

2 

13 

2 995,8 

 

Obszar "Jeziora Gościmskie" w całości położony jest na północnych obrzeżach Puszczy 

Noteckiej w granicach Gminy Drezdenko. Lasy administrowane są przez Nadleśnictwo Karwin 

i w niewielkim fragmencie przez Nadleśnictwo Międzychód.  

Obszar "Jeziora Gościmskie" charakteryzuje się największym skupieniem jezior w zachodniej 

części Puszczy Noteckiej. Jeziora mają w większości pochodzenie rynnowe i wytopiskowe. Wody 

spływające w kierunku północnym wyrzeźbiły w podłożu sandrowym liczne pradolinki - dnem 

niektórych spośród nich płyną obecnie niewielkie cieki. W ich otoczeniu rozwinięte są lasy łęgowe. 

Brzegi niektórych spośród jezior otoczone są wysokimi skarpami, na których rozwijają się 
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zbiorowiska lasów liściastych (buczyny i grądy). Kilka jezior jest bezodpływowych - są wytopiskowe. 

Na miejscu uległych zlądowieniu wykształciły się torfowiska, a w dalszej kolejności - łąki.  

Na większości obszaru panują zbiorowiska borowe: bór świeży Leucobryo-Pinetum, 

a w najbardziej suchych i przeważnie bardziej wyniesionych miejscach - bór chrobotkowy Cladonio-

Pinetum z typowym składem warstwy runa, tzn. nieznacznym udziałem roślin zielnych, nieco 

większym mszaków i dominacją porostów. 
 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLB080001 
Puszcza 

Barlinecka 

 Lasy iglaste  

 Lasy liściaste  

 Lasy mieszane  

 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)  

 Siedliska rolnicze (ogólnie)  

 Wody śródlądowe (stojące i płynące)  

59 

25 

8 

2 

2 

4 

26 505.6 

PLB080001 Ostoja Barlinecka 

 Lasy iglaste  

 Lasy liściaste  

 Lasy mieszane  

 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)  

 Siedliska rolnicze (ogólnie)  

 Wody śródlądowe (stojące i płynące)  

59 

25 

8 

2 

2 

4 

26 596,4 

 

Obszary puszczy Barlineckiej i Ostoi Barlineckiej praktycznie pokrywają się ze sobą, 

obejmują one fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami Puszczy 

Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci Polka i Santoczna 

oraz dopływ Warty Kłodawka. Na terenie obszarów znajduje się kilkadziesiąt jezior różnych typów, 

w większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem Barlineckim (268 ha) i Jeziorem 

Dankowskim Wielkim (107 ha). Liczne są niewielkie oczka wytopiskowe, a także położone 

w zagłębieniach terenu torfowiska.  

Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, 

duży jest udział buczyn i dąbrów. Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się 

na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory 

bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk- łęgi. 

Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków 

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla puchacz (PCK) - 1%-2% 

populacji krajowej, bielik (PCK) - powyżej 1% populacji krajowej, co najmniej 1% populacji krajowej 

następujących gatunków ptaków: dzięcioł czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybołów 

(PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny, trzmielojad, zimorodek  

i żuraw. 

 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLH320044 
Lasy 

Bierzwnickie 

 Lasy iglaste 

 Lasy liściaste  

 Lasy mieszane  

 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 

 Siedliska rolnicze (ogólnie)  

 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

23 

29 

24 

7 

12 

5 

8.792,3 

 

 Obszar złożony jest z dwóch fragmentów, rozdzielonych pasmem zagospodarowanego terenu 

rolniczego z rozproszonym osadnictwem. Obejmuje fragment Puszczy Drawskiej ograniczony do 

zwartego kompleksu buczyn i lasów dębowych. Szczególnie dobrze zachowane, w starszych klasach 

wiekowych, są kwaśne i żyzne buczyny w rejonie Sowińca, urozmaicone licznymi śródleśnymi 

oczkami wodnymi, a także buczyny w okolicy Rębusza i nad jez. Bierzwnik. Jeziora klasyfikowane są 

jako ramienicowe, m.in. duże jez. Bierzwnik z wyspą, porośniętą lasem lipowym. W kilku miejscach 

nad jeziorami wykształciły się szuwary kłoci wiechowatej. Znajdują sie tu też fragmenty lasów 
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grądowych - np. grąd lipowy na wyspie jez. Bierzwnik. W okolicy Chłopowa i nad jez. Bierzwnik 

oraz na pd. od Jagliska znajdują się pozostałości torfowisk wysokich, otoczonych borami i brzezinami 

bagiennymi na torfach. W okolicy Zieleniewa utrzymują się ciepłe murawy napiaskowe. na dobrze 

wykształconym wale ozowym.  

 W obszarze i jego bezpośrednim sąsiedztwie także cenne elementy kulturowe: założenie 

pocysterskiego opactwa w Bierzwniku. 

 

Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLH320046 
Uroczyska Puszczy 

Drawskiej 

 Lasy iglaste 

 Lasy liściaste  

 Lasy mieszane  

 Siedliska leśne (ogólnie) 

 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 

 Siedliska rolnicze (ogólnie) 

 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

64 

11 

10 

1 

3 

7 

4 

74 416,3 

 

 Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej 

w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży 

jest udział buczyn i dąbrów; niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego. W miejscach, 

gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo 

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

(największym z nich jest J. Ostrowieckie - 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu 

rzek, obramowane wysokimi skarpami. 

 Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich 

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

trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. 

 Na terenie ostoi rozproszone są liczne, małopowierzchniowe ale bardzo cenne 

torfowiska przejściowe i kilka dobrze zachowanych torfowisk alkalicznych. 

 

Kod Nazwa Typy siedlisk Pokrycie [%] Powierzchnia [ha] 

PLB300015 Puszcza Notecka 

 Lasy iglaste  
 Lasy liściaste 
 Lasy mieszane 
 Siedliska leśne (ogólnie)  
 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)  
 Siedliska rolnicze (ogólnie)  
 Wody śródlądowe (stojące i płynące)  

67 

2 

3 

5 

4 

17 

2 

178 255,8 

 

 Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, będącym 

częścią pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej przekształconej przez wiatr. Jest 

to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, maksymalnie do 

98 m npm. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące  

500-600 m od siebie. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są 

monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce 

spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości 

drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się 

ponad 50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu  

i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się torfowiska, na ogół 

w pewnym stopniu przekształcone. 
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Kod Nazwa Typy siedlisk 
Pokrycie 

[%] 

Powierzchnia 

[ha] 

PLB320016 
Lasy Puszczy Nad 

Drawą 

 Lasy iglaste  
 Lasy liściaste 
 Lasy mieszane  
 Siedliska leśne (ogólnie) 
 Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 
 Siedliska rolnicze (ogólnie)  
 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

48 

7 

7 

1 

6 

28 

3 

190 279,0 

 

 Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej 

w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, 

dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym 

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

Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza 

osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, 

położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest  

J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi 

skarpami. 

 Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich 

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

trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. 

 

3.1.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Zagrożenia dla obszarów: 

 ewentualne nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej 

perspektywie spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój 

mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym 

zatracanie cech Cladonio-Pinetum, 

 specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy 

przyziemnej) czyni obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne - podatnym  

na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów, 

 monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych (brzoza) są narażone 

na gradację owadzich szkodników, 

 urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja - 

prostowanie koryt rzecznych, oraz zanieczyszczenie wód, 

 gospodarka leśna - niezgodna z ekologicznymi zasadami, w zakresie chronionych  

tu typów lasu, 

 wypalanie, 

 nadmierna, niekontrolowana penetracja turystyczna, ze względu na bezpośrednie 

sąsiedztwo Gorzowa Wlkp. i łatwość dotarcia do wybranych miejsc. Masowa 

turystyka związana jest z zaśmiecaniem oraz dewastacją środowiska leśnego. 

Problem również stanowi wycinanie starych drzewostanów, osuszanie terenów, 

bezpośrednie zagrożenie na skutek penetracji siedlisk (płoszenie, niszczenie gniazd), 

niszczenie ich przez wydeptywanie. 

 

 

Głównym działaniem jakie powinno zostać podjęte w celu poprawy funkcjonowania obszarów 

chronionych, oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom jest wdrażanie planów ochrony lub zadań 

ochronnych. Stwarzają one podstawę do wprowadzenia właściwych działań ochronnych na obszarach 

Natura 2000. Ustanowione PZO, m.in.: 
 zidentyfikują istniejące i potencjalne zagrożenia oraz działania niezbędne do podjęcia 

dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ze 
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wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 

 podsumują wiedzę o obszarze i jego przedmiotach ochrony, 

 ustalą system monitoringu zarówno skutków wynikających z realizacji zadań 

ochronnych, jak i stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących 

przedmiotami ochrony, 

 ułatwią i podniosą jakość stosowania procedur ocenowych związanych 

z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na środowisko, 

 wskażą zmiany do dokumentów planistycznych (m.in. do studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego), dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

dla utrzymania, bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony, 

 ułatwią wdrażanie programu rolnośrodowiskowego i zalesień, kontrolę stosowania 

tzw. zasady wzajemnej zgodności, 

 wskażą konieczność wykonania planu ochrony. 

 

Poprzez realizację zadań ochronnych i ich monitoring oraz zharmonizowana z rozwojem 

gospodarczym obszaru, mają szansę stać się istotnym elementem rozwoju, tym samym będą bardziej 

akceptowane przez lokalne środowiska i ich mieszkańców. 

 

3.1.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Kierunki działań 

 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez 

zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i 

siedlisk gatunków zagrożonych 

 Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

 Umożliwienie migracji gatunków pomiędzy obszarami. 

Cel 
Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności 

biologicznej i georóżnorodności 

Zadanie 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ograniczonego dostępu do terenów 

cennych przyrodniczo 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -poniesione nakłady finansowe 

Zadanie 

Opracowanie „Planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” 

Jednostka odpowiedzialna Dyrektor DPN 

Okres realizacji 2011 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 3 848 000 zł, dofinansowanie EFRR 3 270 800 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki POIiŚ, dofinansowanie EFRR 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Ochrona obszarów, zespołów, obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących 

dużą wartość przyrodniczą 

Jednostka odpowiedzialna 
Urzędy Gmin, Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu, 

organizacje pozarządowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 
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Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, dotacje WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Poszerzanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego wykorzystania 

istniejących obiektów objętych ochroną  

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, dotacje WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

 

3.2. Lasy 

3.2.1. Analiza stanu istniejącego 

Lasem w rozumieniu ustawy o lasach jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 [ha], 

pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym. 

Według obecnie powszechnie przyjętego podziału funkcje, które pełnią lasy kwalifikuje się 

następująco: 

 funkcje ekologiczne (ochronne), wyrażające się korzystnym wpływem lasów na: 

kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, skład atmosfery, regulację obiegu wody  

w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronę gleb przed 

erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego wielkiej 

liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodność krajobrazu i lepsze warunki 

produkcji rolniczej, 

 funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające na zdolności do produkcji biomasy 

i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna 

i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej, 

a w konsekwencji uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zasilanie 

podatkiem budżetu państwa i budżetów samorządów lokalnych, 

 funkcje społeczne, które kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla 

społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy, wzmacniają obronność kraju, zapewniają rozwój 

kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

W powiecie lasy występują na obszarze 62 039,57 ha, co stanowi 49,7 % powierzchni całego 

powiatu. Na tle średniej lesistości kraju (29,2 %) jest to wynik bardzo korzystny.  

Pod względem przyrodniczym obszary leśne powiatu podzielone są na dwie części: lasy na 

północy (tereny Puszczy Drawskiej i Gorzowskiej) reprezentują dzielnicę Pojezierzy Wałecko-

Myśliborskich krainy Bałtyckiej, lasy na południu (Puszcza Notecka) reprezentują dzielnicę Kotliny 

Gorzowskiej krainy Wielkopolsko-Pomorskiej.  

Do najważniejszych gatunków drzew na terenie powiatu należą sosna, dąb, buk, olsza czarna 

i jesion. Zależnie od warunków siedliska tworzą drzewostany jedno lub wielogatunkowe. Lasy na 

terenie powiatu tworzą wszystkie siedliskowe typy lasu m.in. bór świeży, bór mieszany oraz bór 

suchy. 

Zasady ochrony lasów reguluje ustawa o lasach, która zadania w tym zakresie powierza 

w odniesieniu do lasów państwowych właściwym nadleśnictwom. 

Lasy Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego w zdecydowanej większości są lasami 

państwowymi, nadzorowanymi przez pięć nadleśnictw: 

 Nadleśnictwo Bierzwnik, powierzchnia lasów w administrowaniu Nadleśnictwa 

wynosi: 2 702 ha, z czego niestanowiących własności Skarbu Państwa: 98 ha, 

 Nadleśnictwo Głusko, powierzchnia lasów w administrowaniu Nadleśnictwa wynosi:  

7 014,38 ha, z czego niestanowiących własności Skarbu Państwa: 21,98 ha, 

 Nadleśnictwo Karwin, powierzchnia lasów w administrowaniu Nadleśnictwa wynosi: 

15 786,5569 ha,  
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 Nadleśnictwo Smolarz, powierzchnia lasów w administrowaniu Nadleśnictwa wynosi: 

19 178,13 ha, z czego niestanowiących własności Skarbu Państwa: 317,65 ha, 

 Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, powierzchnia lasów w administrowaniu 

Nadleśnictwa wynosi: 14 252,22 ha, z czego niestanowiących własności Skarbu 

Państwa: 208,10 ha. 

Tabela 17 Lasy i grunty nieleśne na terenie powiatu w podziale na Nadleśnictwa [ha] 

 
Nadleśnictwo 

Bierzwnik 

Nadleśnictwo 

Głusko 

Nadleśnictwo 

Karwin 

Nadleśnictwo 

Smolarz 

Nadleśnictwo 

Strzelce 

Krajeńskie 

lasy 

Grunty 

zalesione i 

niezalesione 

Rezerwaty 0 0 221,52 59,80 113,75 

Ochronne 489,00 3280,62 1853,85 2958,61 11131,07 

Gospodarcze b.d. 3333,02 b.d. 14976,78 4811,21 

Grunty związane z 

gospodarką leśną 
b.d. 239,37 b.d. 544,83 396,53 

razem b.d. 6853,01 b.d. 18540,02 16452,56 

Grunty 

nieleśne 

Przeznaczone do 

zalesienia 
b.d. 43,98 b.d. 88,52 67,09 

Pozostałe b.d. 422,65 b.d. 531,27 453,91 

Razem b.d. 466,63 b.d. 619,79 521,00 

ogółem 2800,00 7319,64 15786,56 19159,81 16973,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Nadleśnictw 

 

Lasy ochronne na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego: 

 

Lasy ochronne to lasy pełniące (wyłącznie lub dodatkowo) funkcję pozaprodukcyjne, 

przyjmują one na terenie powiatu różne funkcje: wodochronne, glebochronne, stanowiące ostoję 

zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, lasy stanowiące drzewostany nasienne, lasy położone na 

stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, lasy położone w granicach administracyjnych 

miast, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody.  

 Nadleśnictwo Głusko – uznane Zarządzeniem nr 98 Ministra Ochrony  Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie uznania  

za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa Głusko: 

o wodochronne – 406 ha, 

o nasienne – 145 ha, 

o ostoje zwierząt – 55 ha, 

o w granicach administracyjnych miast – 50 ha. 

 Nadleśnictwo Smolarz – uznane Decyzja Ministra Środowiska DL.Ip-0233-4/04 

z dnia 06.02.2004 r. Powierzchnia lasów ochronnych na terenie powiatu – 2170,44 ha, 

powierzchnia zredukowana o współwłasności – 2169,91 ha 

 Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie - – uznane Decyzją Ministra Środowiska DL-lpn-

612-17/52327/10/JŁ z dnia 02.11.2010 r., ich powierzchnia wynosi: 11 131,07 ha 

 Nadleśnictwo Karwin – uznane Decyzją Ministra Środowiska DLOPiK-L-lp-0233-

2/07 z dnia 22.03.2007r., ich powierzchnia wynosi: 1 853,8458 ha 

 Nadleśnictwo Bierzwnik - zatwierdzone Decyzją Ministra Środowiska z dnia 

09.06.2006 rok, znak sprawy DLOPiK-L-Ip-611-59/06; będące w zarządzie Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Bierzwnik: 

o lasy ochronne - 489 ha w tym, 

o wodochronne- 345 ha, 

o nasienne- 115ha,  

o ostoje zwierząt - 29ha. 

 

W trakcie trwających obecnie prac związanych z urządzaniem lasu dla Nadleśnictwa Głusko 

i Smolarz, wykaz lasów ochronnych poddany zostanie weryfikacji. 
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Odnowienia i zalesienia 

Odnowienie lasu, czyli tworzenie nowych drzewostanów w miejscu dotychczasowych, 

ustępujących w toku użytkowania lasu lub w wyniku zniszczenia przez klęski żywiołowe, choroby lub 

owady. Odnowienie dotyczy gruntów objętych gospodarką leśną lub przejściowo pozbawionych 

drzewostanu. 

Zalesianie to zakładanie młodego lasu na gruntach dotąd nie objętych gospodarką leśną, 

głównie na nieużytkach, gruntach porolnych i wydmach piaszczystych. 

Tabela 18 Powierzchnie odnowień i zalesień na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wg 

Nadleśnictw [ha] 

 
Nadleśnictwo 

Bierzwnik 

Nadleśnictwo 

Głusko 

Nadleśnictwo 

Karwin 

Nadleśnictwo 

Smolarz 

Nadleśnictwo 

Strzelce 

Krajeńskie 

2009 38,00 45,00 75,43 98,74 111,00 

2010 26,00 51,00 112,14 131,29 165,00 

2011 25,00 70,00 109,60 126,23 138,00 

razem 89,00 166,00 297,17 356,26 414,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Nadleśnictw 

 

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że w ciągu trzech lat odnowiono i zalesiono 

powierzchnię 1322,43 ha na terenie powiatu. Tendencja z roku na rok jest coraz wyższa. 

Jak już wspomniano wcześniej w powiecie lasy występują na obszarze 62 039,57 ha,  

co stanowi 49,7 % powierzchni całego powiatu. Na poniższej mapie przedstawiono udział lasów  

na terenie poszczególnych gmin. 

 

 

Rysunek 7 Lesistość Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w 2011 r.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Edukacja ekologiczna 

Ziemia strzelecko-krajeńska, jak i cały region jest bardzo ciekawa krajoznawczo, posiada 

ogromne walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe. Miłośnicy turystyki pieszej, rowerowej, 

czy kajakowej znajdą tu wiele ciekawych szlaków lub tras urozmaiconych  okazami fauny i flory, 

a także cennymi zabytkami architektury. 

W oparciu o liczne jeziora i naturalny system ich połączeń w zasięgu Nadleśnictwa Strzelce 

Krajeńskie, a na terenie gmin Dobiegniew i Strzelce Kraj. realizowany jest program „Lubuskie 

Mazury”. 

Działania edukacyjne w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie prowadzone są od chwili 

powstania jednostki, obecnie realizowany jest „II Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa 

w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2019”.  

Obiektami edukacji ekologicznej są: 

 Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Mauzoleum" – Lokalizacja: ogólnodostępne miejsce 

biwakowania w leśn. Buszów, oddz. 24h (obręb leśny Wilanów) nad jeziorem 

Dankowskim Wielgim. Atrakcyjne miejsce turystyczne z możliwością 

przeprowadzenia zajęć na ścieżce dydaktycznej, która wyposażona jest w urządzenia 

sprawnościowe (np. płotki, drabinki, kładka).Ścieżka biegnie wokół uformowanego 

przez lodowiec pagórka wśród 170-letnich drzew. W pobliżu wiaty znajduje się 

zabytek – Mauzoleum. Długość  ścieżki - 600 m, czas przejścia -  od 30 min.   
 Izba Edukacji Leśnej – Świetlica w siedzibie Nadleśnictwa ( Strzelce Krajeńskie, ul. 

Gorzowska 17) ze stałą ekspozycją spreparowanych zwierząt i pędownikiem. 

 Leśne Centrum Ekologiczne w Dankowie – zlokalizowane w leśnictwie Buszów 

oddz. 25d. W pobliżu LCE znajduje się leśna ścieżka dydaktyczna na której znajdują 

się tablice edukacyjne i urządzenia do czynnej rekreacji oraz miejsce biwakowania 

„Mauzoleum”.  

 Punkty edukacji  leśnej: 

o trasa i miejsca odpoczynkowe ścieżki rowerowej „Szlakiem Rezerwatów”. 

Idealne miejsce do prowadzenia zajęć dotyczących ochrony przyrody, 

o trasa i miejsca odpoczynkowe ścieżki rowerowej „Dankowski szlak”. Ścieżka 

biegnąca głównie przez urokliwe tereny Barlinecko-Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego,  

o trasa i miejsca odpoczynkowe ścieżki rowerowej „Poznański Szlak”. Ścieżka 

biegnąca przez malownicze tereny polno-leśne, urzekające swym krajobrazem 

o każdej porze roku. Idealne miejsce do prowadzenia zajęć nt sukcesji 

ekologicznej i zmian zachodzących w środowisku, 

o Rokitno, leśnictwo Złotawa (obręb leśny Strzelce). Wykorzystywana do 

celów edukacyjnych wiata Koła Łowieckiego „Ostoja”. 

3.2.2. Zagrożenia oraz cele w zakresie poprawy stanu 

Czynniki biotyczne 

 Grzyby 

Całkowitą powierzchnię występowania chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne 

na terenie Nadleśnictw trudno jest ustalić, gdyż szkody występują z reguły pojedynczo 

i widoczne są w dłuższym przedziale czasowym. Są to głównie szkody powodowane 

przez hubę korzeni i opieńkową zgniliznę korzeni. Huba korzeni jest szczególnie 

niebezpieczna na gruntach porolnych porośniętych monokulturami sosnowymi. 

 Owady 

Do szkodników owadzich m.in. mających gospodarcze znaczenie dla nadleśnictw należy 

zaliczyć: Szeliniak sosnowy – (szkodnik upraw sosnowych, ze względu na przelegiwanie 

zrębów nie ma obecnie znaczenia); Chrabąszcz majowy (żeruje na korzeniach, znaczenie 

na gruntach zalesianych i szkółkach leśnych); Brudnica mniszka; Poproch cetyniak; 

Strzygonia choinówka. Nadleśnictwo Bierzwnik odnotowuje szkody w drzewostanach 

dębowych spowodowane występowaniem zwójek dębowych. 
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 Zwierzyna 

Wśród zwierzyny płowej na terenie Nadleśnictw najliczniej występuje jeleń i sarna. 

Gatunki te „wyrządzają” szkody gospodarcze szczególnie w uprawach i młodnikach. Jako 

formę ochrony przed negatywnym skutkiem bytowania zwierząt łownych występujących 

w zbyt dużej liczbie proponuje się: 

o dostosowanie liczebności zwierzyny płowej do stanu umożliwiającego 

osiągnięcie założonego celu hodowlanego, 

o zadbanie o właściwe zagospodarowanie leśno-łowieckie miejsc bytowania 

zwierzyny (w sensie bazy osłonowej i pokarmowej), 

o chemiczne zabezpieczenie upraw, 

o indywidualne zabezpieczenie cennych gatunków drzew, 

o grodzenie upraw najbardziej zagrożonych, 

o w przypadku masowych grodzeń upraw należy pamiętać o pozostawianiu tzw. 

korytarzy ekologicznych, którymi zwierzyna łowna przemieszcza się 

w ramach swojego areału osobniczego. 

W ostatnich latach wzrosło również zagrożenie od dzików, które niszczą bukowe 

posadzenia produkcyjne. 

Zagrożeniem jest również bóbr, którego populacja sukcesywnie wzrasta od kilku lat na terenie 

całej Polski, czego konsekwencją jest niszczenie – ogryzanie kory - części odziomkowej niemalże 

wszystkich gatunków drzew występujących w sąsiedztwie miejsca bytowania bobrów. Przykład takiej 

działalności można zaobserwować w dolinie rzeki Drawy i Mierzęckiej Strugi. 

 

 

Czynniki abiotyczne 

Spośród czynników przyrody nieożywionej największe znaczenie mają zagrożenia wywołane 

zmianami stosunków wodnych, silnie wiejącymi wiatrami (huragany, trąby powietrzne), w mniejszym 

stopniu zagrożenia związane z ekstremami temperatur (przymrozki wczesne, późne, okiść, listwy 

mrozowe etc.). Do tej grupy zagrożeń zaliczono także pożary lasu: 

 Opady 

Głównym czynnikiem kształtującym, jak i wpływającym na kondycję drzewostanów jest 

ilość opadów. W krótkim okresie czasu ich brak powoduje suszę, w długim zmianę 

stosunków wodnych. Susza szczególnie niebezpieczna jest na nowo zakładanych 

uprawach wiosną i wczesnym latem, powodując znaczne ubytki wysadzanych drzew. 

W starszych drzewostanach susze letnie są bardzo groźne ze względu na zwiększone 

zagrożenie pożarowe szczególnie w drzewostanach iglastych.. Zmiana stosunków 

wodnych przyczynia się do osłabienia kondycji drzew szczególnie starszych o mniejszych 

zdolnościach przystosowawczych, które stają się podatne na ataki ze strony szkodników 

wtórnych oraz grzybów pasożytniczych. Dążyć należy do hamowania spływu i parowana 

wody z ekosystemów leśnych przez unikanie dużych powierzchni zrębów zupełnych, 

wprowadzanie podszytów oraz drugiego piętra, pozostawianie pasów ochronnych przy 

jeziorach, rzekach, bagnach, źródliskach. Niebezpieczne są również gradobicia, w 2011 r. 

na terenie Nadleśnictwa Głusko uszkodzeniom uległo 0,07 ha powierzchni lasów. 

 Wiatry 

Skutki klęsk żywiołowych spowodowanych huraganowym wiatrem, można na przestrzeni 

ostatnich lat zaobserwować na obszarze nadleśnictw. Oprócz szkód klęskowych 

spowodowanych silnie wiejącym wiatrem w lasach występują także szkody o mniejszym 

nasileniu, a wywołane działalnością wiatru. 

 Przymrozki 

Dość poważnym zagrożeniem dla upraw, podrostów i szkółek są przymrozki późne 

(wiosenne). Są przyczyną obumierania młodych pędów i liści, szczególnie dębów 

i buków. Zagrożenie te występuje corocznie, ale w ostatnich latach nasilają się w związku 

z przesuwaniem się w kierunku późnej wiosny a nawet wczesnego lata terminów 

występowania pierwszych i ostatnich przymrozków wiosennych. Do najbardziej 

wrażliwych należą dęby i buki. Okres występowania tych przymrozków wypada średnio 
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do 15. V, a wyjątkowo do 25. VI. Przymrozki wczesne (jesienne) nie mają większego 

znaczenia. 

 Okiść 

Szkody od okiści dotyczą drzewostanów sosnowych w wieku 10 – 40 lat. Mają miejsce 

zimą (czasami na przedwiośniu) wtedy gdy w wyniku opóźnień w czyszczeniach dochodzi 

do zbyt dużego zwarcia, a do igieł i gałęzi przykleja się gruba warstwa mokrego, 

ciężkiego śniegu. Dochodzi wówczas do obłamywania gałęzi, czasami powalania całych 

drzew. Osłabione drzewa stanowią dogodne warunki rozwoju szkodników wtórnych, 

grzybów patogenicznych. Korzystniej jest wykonywać czyszczenia i trzebieże częściej 

i o słabszym nasileniu. 

 Pożary 

Z danych otrzymanych z Nadleśnictwa Karwin i Głusko wynika, że co roku zniszczeniu 

powierzchni lasów towarzyszą pożary. W roku 2011 uszkodzeniom na terenie 

Nadleśnictwa Głusko uległo 0,44 ha lasów. Można jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich 

powierzchnia uszkodzeń ulega zmniejszeniu, co przedstawiają poniższe dane 

z Nadleśnictwa Karwin. 

o 2009r. - 1,33 ha, 

o 2010r. - 0,99 ha, 

o 2011r. - 0,71 ha. 

 

Czynniki antropogeniczne 

Do ważnych zagrożeń bezpośredniego negatywnego oddziaływania człowieka na las 

w Nadleśnictwach położonych na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego należą: 

 zaśmiecanie lasu (dzikie wysypiska, zanieczyszczenia poboczy dróg itp.), 

 wzmożona penetracja lasu szczególnie w okresie letnim i przy zbiorze runa 

leśnego, 

 nielegalne pozyskanie choinek, 

 dzikie wyrobiska złóż mineralnych, 

 niszczenie tablic i urządzeń, 

 kradzież drewna, 

 kłusownictwo. 

 

Inne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego  

 istnienie i tworzenie barier ekologicznych, utrudniających migracje zwierząt, 

np. droga krajowa nr 22, 

 wypalanie ściernisk, poboczy dróg, łąk, 

 znaczny spadek poziomu wód gruntowych (przesuszenie ekosystemów 

wilgotnych i bagiennych), 

 brak przygotowania właściwej infrastruktury dla miejscowości 

wypoczynkowych (kanalizacja, zagospodarowanie odpadów), 

 zwiększenie presji na jeziora w tym użyźnianie jezior przez wędkarzy 

(nęcenie ryb). 

3.2.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – 

Zrównoważony rozwój lasów 

Kierunki działań 

 zmiana struktury wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych 

ekosystemów leśnych 

 edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia 

zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych 

 identyfikacja zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom 

 Udostępnianie terenów zielonych do korzystania w celach 

spacerowo – rekreacyjnych  
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 przebudowa drzewostanów zniekształconych lub uszkodzonych 

w wyniku działalności człowieka 

 Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych 

i zabagnionych 

 Przeprowadzanie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych w lasach 

Cel 
Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie 

uszkodzonych ekosystemów leśnych 

Zadanie 

Budowa strategicznego punktu czerpania wody nad j. Łąkie w ramach w programu pn.: 

,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 

leśnych na terenach nizinnych na lata 2007-2013'' 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Karwin 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa drogi Jarosławsko o długości 1,70 km 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Bierzwnik 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 900 tys. zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa przepustu w leśnictwie Drawiny (Nadleśnictwo Smolarz), oraz na rzece Pełcz 

(Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie) 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Smolarz, oraz Strzelce Krajeńskie \ 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa dróg: w leśnictwie Smolarz (2012), w leśnictwach Bielice i Drawiny (2013), w 

leśnictwach Drawiny i Sarbinowo (2014), oraz w leśnictwie Zagórze (2015) 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Smolarz 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Projekty i budowy dróg leśnych w następujących leśnictwach: Danków i Wilanów (2012), 

Chomętowo dł. 3,7 km, Długie dł. 3,5 km, oraz Buszów dł. 7,25 km (2013), Długie/ Złotawa dł. 

3,5 km, Chomętowo, Buszów dł. 7,25 km (2014), Wilanów – Wielisławice dł. 3,25 km, Sławno dł. 

4,7 km, oraz Buszów dł. 7,25 km (2015) 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Smolarz 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwa 
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Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Promocja walorów przyrodniczych i edukacja ekologiczna 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Nadleśnictwa 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania RPO 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość przeprowadzonych akcji 

Zadanie 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie kompleksów leśnych 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwa 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość przeprowadzonych prac 

Zadanie 

Opracowanie Planu Urządzania lasu na lata 2013 – 2022 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwa 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Zmiana klasyfikacji gruntów ornych pod zalesienia 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 5 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Ocena udatności upraw leśnych 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 500 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 30 000 zł (w roku 2012) 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Inwentaryzacja lasów 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 85 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 
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Wskaźnik monitoringu zadania - 

 

 

3.3. Turystyka i zieleń urządzona 

3.3.1. Analiza stanu istniejącego 

Warunki naturalne Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego sprzyjają głównie różnorakim 

formom aktywnego wypoczynku: grzybobraniu, łowiectwu, wędkowaniu, uprawianiu sportów 

wodnych. Dużym atutem turystycznym jest nieskażone przemysłem środowisko przyrodnicze. Piękną 

urodę powiat zawdzięcza Puszczy Noteckiej, Dolinie Noteci, Barlinecko - Gorzowskiemu Parkowi 

Krajobrazowemu, Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu oraz licznym rezerwatom leśnym 

i krajobrazowym.  

Wodne szlaki turystyczne to rzeka Nowa i Stara Noteć oraz słynna ze spływów kajakowych 

Drawa. Liczne przesmyki łączące jeziora umożliwiają sprawne przemieszczanie się pomiędzy 

kolejnymi akwenami. W obrębie jezior usytuowane są ośrodki wypoczynkowe, spełniające funkcje 

rekreacyjno - sportowe. Przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki przebiega również kilkanaście szlaków 

rowerowych, pieszych. Turyści mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i kajaków.  

Poniżej wymieniono charakterystyczne atrakcje turystyczne powiatu w podziele na gminy. 

 

Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Dobiegniew: 

 Gotycki kościół par. p.w. Chrystusa Króla z XIVw. w Dobiegniewie,  

 Fragmenty XV-wiecznych Murów obronnych z basztą w Dobiegniewie 

(ul.Zabytkowa), 

 Kościół p.w. św. Józefa w Dobiegniewie z XV-XVIIw., 

 Zespół Pałacowy z XIXw. w Mierzęcinie, 

 Kościół fil. p.w. Św. Stanisława z XVIIw. w Mierzęcinie, 

 Pałac i dwie oficyny z XIXw. w Osieku, 

 Ruiny Kościoła i cmentarz w miejscowości Ostrowite, 

 Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP z początku XVIw. w Słowinie, 

 Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XVIIIw. w Wołogoszczy, 

 Kościół p.w. Dzieciątka Jezus z XIVw. w Chomętowie, 

 Zabytkowy spichlerz w Chomętowie, 

 Zabytkowy folwark – dwór z XVIIw. w Chomętowie, 

 Kościół filialny p.w. M.B. Częstochowskiej z XVIIw. w Głusku, 

 Kościół prawosławny p.w. Najśw. Bogurodzicy, cerkiew 1899 r. w Ługach, 

 Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIIIw. w Starym Osiecznie, 

 Kościół par p.w. Św Piotra i Pawła z XVIIw. w Radęcinie, 

 Kościół filialny p.w. M.B. Różańcowej z XIVw. w Słonowie, 

 Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX w.,  

 Budynki i Muzeum Obozu Oflag II C Woldenberg, 

 Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, 

 Elektrownia Wodna „Kamienna” w Głusku, 

 Park dworski w Głusku, 

 Schron obronny w Starym Osiecznie, 

 Umocnienia Wału Pomorskiego. 

 

Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Drezdenko: 

 Pałac w Drezdenku, 

 Kamienica przy ul. Żeromskiego w Drezdenku, 

 Kamienica przy ul. Kościuszki w Drezdenku, 

 Dawna zbrojownia w Drezdenku, 

 Budowla secesyjna w Drezdenku, 

 Willa w Trzebiczu. 
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Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Stare Kurowo: 

 Neogotycki kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  z 1877r.,  

 Domy szachulcowe, 

 Kawcze Góry z tarasem widokowym na panoramę Starego Kurowa (129 m n.p.m.), 

 Interesujące pod względem krajobrazowym nadnoteckie moreny czołowe. 

 

Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie: 

 Brama Młyńska w Strzelcach Krajeńskich, 

 Baszta Więzienna w Strzelcach Krajeńskich, 

 Zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych w Strzelcach Krajeńskich, 

 Zespół folwarczny w Ogardach, 

 gotycki kościół farny, 

 neorenesansowy ratusz miejski, 

 wybudowana w 1929 wieża ciśnień, 

 Spichlerz w Zespole folwarcznym w Ogardach, 

 Pałac w Ogardach, 

 Dwór w Bobrówku, 

 Pałac w Tucznie. 

 

Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Zwierzyn: 

 Schrony z niemieckiej linii fortyfikacyjnej w gminie Zwierzyn, 

 Zespół dworczno – folwarczny w Sarbiewie. 

 

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, pokrywającego częściowo gminę Dobiegniew 

znajduje się ścieżka poznawcza Głusko – Kamienna, która rozpoczyna swój bieg w Głusku, gdzie 

znajduje się interesujacy park dworski, zagospodarowany pod względem edukacyjnym, o założeniu 

krajobrazowym z I połowy XIX wieku, w którym rosną drzewa egzotyczne: świerk kłujący, świerk 

Engelmanna, jodła kaukaska, sosna czarna, a także dwa cisy w wieku ok. 200 lat będące pomnikami 

przyrody.  

Dalej poprowadzona jest wzdłuż Drawy, przez elektrownię Kamienna do biwaku Kamienna. 

Długość ścieżki wynosi 3 km. 

 

Na terenie Nadleśnictw znajduje się wiele szlaków turystycznych, rowerowych, pieszych, czy 

dydaktycznych. Szlaki rowerowe na terenie powiatu są dobrze przygotowane i łączą się ze szlakami 

euroregionalnymi tworząc zwartą sieć szlaków turystyki rowerowej. Dzięki dofinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina wszystkie szlaki 

zostały oznakowane. 

Na terenie Nadleśnictw znajdują się następujące szlaki: 

Głusko 

 ścieżka rowerowa – 14,4 km, 

 ścieżka edukacyjna w Głusku – 2 km, 

 ścieżka edukacyjna w Dobiegniewie – 2 km. 

Karwin 

szlaki piesze: 

 Leśna Ścieżka Edukacyjna ,,Lubiatowskie Uroczyska’’- biegnąca przez rezerwat 

przyrody ,,Lubiatowskie Uroczyska’’. Długość ścieżki wynosi ok. 6,5 km, a czas 

przejścia całej trasy wynosi ok. 3-4 godziny. Na końcu ścieżki znajduje się Leśna 

Wiata Edukacyjna. 

 Ścieżka nad Stawem Goszczanowskim – biegnąca wzdłuż linii jeziora ,,Staw 

Goszczanowski. Długość ok. 1,5 km. 

szlaki rowerowe: 

 wokół jeziora Staw Goszczanowski. Długość ok. 7,5 km, 

 w formie pętli: Gościm, - szkółka leśna  – jezioro Lubiatówko – rezerwat 

,,Lubiatowskie Uroczyska’’ – Gościm. Długość ok. 16 km. 
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Smolarz 

Ścieżki rowerowe: 

 Zielona, o długość 26 km, przebiega przez leśnictwa Czarny Las, Zagórze, oraz 

Radowo, swój początek ma w siedzibie Nadleśnictwa Smolarz. Jest to jedna 

z najczęściej użytkowanych tras rowerowych, na trasie można zobaczyć Leśne 

Centrum Przyrodniczo – Edukacyjne przy siedzibie Nadleśnictwa, Rezerwat 

Przyrody Jezioro Łubówko, urządzenia gospodarki łowieckiej, 

 Niebieska, o długości 31 km, przebiega przez leśnictwa Czarny Las, Zagórze, oraz 

Radowo, nastepnie wokół Jeziora Łubowo, przez teren leśnictwa Sarbinowo i Bielice. 

Wartymi zobaczenia obiektami są Jezioro Łubowo, kolonia mrówek, prowadzenie 

gospodarki nasiennej, bunkry – jaz Drezdenko, oraz Leśne Centrum Przyrodniczo – 

Edukacyjne, 

 Żółta, o długości 37,5 km, przebiega przez leśnictwo Czarny Las, natępnie 

miejscowości Nowe Drezdenko, Zagórze Lubiewskie, Kosinek, Kępa Zagajna, 

Przeborowo, Drawiny, oraz Stare Bielice. Interesującymi miejscami są bunkry, 

bagno, ruiny młyna, oraz dwa cmentarze poniemieckie, 

 Pomarańczowa, o długości 24 km rozpoczynająca się od pałacu w Mierzęcinie, dalej 

biegnaca przez miejscowości Słonów, Zagórze Lubiewskie, Kosinek, Sarbinowo, 

Podlesiec. Warte obejrzenia są pałac w stylu neogotyku angielskiego wraz z parkiem 

przypałacowym wpisane do rejestru zabytków, folwarki i gorzelnia z końca XIX w., 

oraz kościół filialny p.w. św. Stanisława z XVIII w., 

 Brązowa, o długości 11,5 km, rozpoczynająca się od Pałacu w Mierzęcinie, przez 

miejscowość Słonów, w kierunku Dobiegniewa i znów do Pałacu w Mierzęcinie. Na 

tej trasie można zobaczyć pałac w stylu neogotyku angielskiego wraz z parkiem 

przypałacowym, wpisane do rejestru zabytków, folwark i gorzelnię z końca XIX w., 

kościół filialny p.w. św. Stanisława z XVIII w., Jezioro Słonowo, oraz rzekę 

Mierzęcką Strugę, 

 Czarna, o długości 20 km, ścieżka biegnie od Nadleśnictwa Głusko przez Pałac 

w Mierzęcinie, Łęczyn, leśnictwo Przeborowo i Drawiny i dalej na tereny 

nadleśnictwa Krzyż. Warte zobaczenie na trasie są kościół filialny p.w. Matki 

Boskiej Bolesnej, wpisany do rejestru zabytków, dzwonnica drewniania przy kościele 

z początku XVII w., rzeka Drawa, oraz pozostałości huty szkła z końca XVIII w., 

 Czerwona, o długości 7,5 km, ścieżka biegnie od Nadleśnictwa Głusko przez Pałac 

w Mierzęcinie, Łęczyn, wracając znowu na tereny Nadleśnictwa Głusko. Na tej trasie 

można zobaczyć pałac w stylu neogotyku angielskiego wraz z parkiem 

przypałacowym, wpisane do rejestru zabytków, rzekę Mierzęcką Strugę, oraz Polanę 

Łęczyńską stanowiącą enklawę osadnictwa mezolitycznego. 

Strzelce Krajeńskie 

 Długości ścieżek rowerowo-pieszych znajdujące się na terenie nadleśnictwa ,to trzy 

ścieżki o długości -78,5km, 

 ścieżka rowerowo-piesza "Dankowski szlak" długości 14,5km przebiega przez tereny 

Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego dlatego urozmaicona jest okazami 

fauny i flory oraz zabytkami architektury, 

 ścieżka rowerowo piesza "Poznański Szlak" długości 27 km przebiega przez tereny 

leśno-polne i prowadzi wokół czystych i ciekawych jezior : Rydzyk Głęboki, Rydzyk 

Miałki ;Słowa; Lipie, 

 ścieżka rowerowa-piesza "Szlakiem Rezerwatów " o długości 37 km ,przebiega przez 

tereny naszych  trzech rezerwatów "Wilanów" -opow.63,82ha gdzie celem ochrony 

jest las mieszany pochodzenia naturalnego z Bukiem ;"Buki Zdroiskie" -o pow.29,23 

ha/na terenie naszego nadleśnictwa/malowniczy wąwóz przebiegający wzdłuż rzeki 

Santoczna otoczony buczyną pomorską naturalnego pochodzenia; "Rzeka Przyłężek" 

o pow.25,53ha ,rezerwat faunistyczny ma na celu ochronę ryb łososiowatych. Przy 

każdej ścieżce rowerowo-pieszej znajdują się miejsca odpoczynkowe/8sztuk/ 

,wyposażone w zadaszenie i ławo stół ,znajdują się również tablice informacyjno -
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edukacyjne o tematyce leśnej. Trwają prace pod kierunkiem organizacji turystycznej 

"LOTUR" nad zrobieniem ścieżek Nordic Walking o długości 34km przebiegających 

przez tereny leśne naszego Nadleśnictwa. 

3.3.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Nie ulega wątpliwości fakt, że rozwój sektora turystyki uwarunkowany jest walorami 

środowiska przyrodniczego, ich jakością oraz ilością. Oznacza to, że pogorszenie któregokolwiek 

z komponentów środowiska może przyczynić się do spowolnienia lub zaprzestania rozwoju turystyki. 

Należy zatem dążyć do poprawy jakości środowiska, utrzymywania dobrego stanu, oraz właściwego 

zagospodarowania terenów, aby dziedzictwo przyrodnicze i walory kulturowe mogły posłużyć  

następnym pokoleniom. 

3.3.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – Rozwój 

turystyki 

Kierunki działań 

 Wykształcanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców 

 Dbanie o wspólne środowisko przyrodnicze 

 Rozwój turystyki i rekreacji opartej na zasobach kulturowo - 

historycznych i przyrodniczych  

Cel Zrównoważony rozwój sektora turystyki 

Zadanie 

Budowa zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Przynotecko 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo, Lokalna Grupa Działania 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 100 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, PROW, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Budowa drogi turystycznej Stare Kurowo – Kawki - Długie 

Jednostka odpowiedzialna 

Związek Samorządów Gminy Strzelce Krajeńskie, Stare 

Kurowo, Powiatu, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 7 500 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Budowa ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy Stare Kurowo 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 2 000 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, PROW, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Modernizacja stadionu sportowego w Nowym Kurowie 

Jednostka odpowiedzialna 
Gmina Stare Kurowo, Lokalna Grupa Działania, Klub 

Sportowy, Podmioty Prywatne 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1 000 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, PROW, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 
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Zadanie 

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach na terenie gminy Stare Kurowo 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1 000 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Remont kościoła w miejscowości Przynotecko 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 500 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, PROW, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Remont wieży kościelnej, wymiana pokrycia dachowego oraz remont wnętrza kościoła 

parafialnego w Starym Kurowie 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 300 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, zorganizowanie punktów widokowych, 

tablic informacyjnych dotyczących wartości ekologicznych i osobliwości przyrody 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 4 000zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Realizacja projektu „Wyprawa po polskim i niemieckim Nadodrzu” 

Jednostka odpowiedzialna Powiat Strzelecko – Drezdenecki, Powiat Sulęciński 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 960 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Zarządzanie cmentarzami, opracowanie planu zagospodarowania cmentarzy w Trzebiczu i 

Gościmiu; sporządzenie elektronicznej ewidencji cmentarzy w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 170 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni urządzonej 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -poniesione nakłady finansowe 
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3.4. Kopaliny 

3.4.1. Analiza stanu istniejącego 

Budowa geologiczna powiatu oraz miąższość przypowierzchniowych utworów jest 

zróżnicowana ze względu na morfologię terenu. Na terenie powiatu występują utwory 

czwartorzędowe, plejstoceńskie i holoceńskie położone na utworach trzeciorzędowych, głębiej 

zalegają utwory kredy górnej. 

Trzeciorzęd został rozpoznany tylko dzięki wierceniom badawczym i wierceniom 

hydrogeologicznym. W wierceniach tych stwierdzono występowanie iłów węglistych i piasków oraz 

mułków piaszczystych serii (miocen górny), piasków drobnych i średnich (miocen środkowy).  

Na budowę geologiczną składają się utwory holocenu - piaski od drobnych do średnich 

i gruboziarnistych, glin pylastych (mad) oraz namułów organicznych i torfów. Utwory piaszczyste to 

terasy rzeczne rzeki Noteci, pozostałe utwory to utwory zastoiskowe. 

Na utwory plejstoceńskie, które powstawały w wyniku sedymentacji utworów z wód 

roztopowych lądolodu, składają się piaski średnio i gruboziarniste oraz żwiry i pospółki. Ten typ 

utworów posiada miąższość kilkudziesięciu metrów. Pod nimi zalegają gliny piaszczyste, gliny 

pylaste, mułki, piaski gliniaste - generalnie utwory morenowe. Miąższość utworów szacuje się w tym 

rejonie na około 100-120 m. 

W poniższej tabeli przedstawiono kopaliny na terenie powiatu które są, lub były wydobywane, 

oraz które zostały rozpoznane. W przeważające mierze są to utwory czwartorzędowe, z plejstocenu, 

natomiast z permu wydobywane są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego 
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Tabela 19 Kopaliny występujące na terenie powiatu w podziale na gminy 

Lp Nazwa złoża Kopaliny wg NKZ 
Stratygrafia 

złoża 

Powierzchnia 

złoża [ha] 

Średnia 

miąższość 

złoża [m] 

Zasoby 

wydobywalne 

bilansowe 

Zasoby 

przemysłowe 

Wydobycie 

w 2011 r. 
Użytkownicy 

Dobiegniew 

1. 

Wołogoszcz - 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

kreda Czwartorzęd 8.58 1,00 – 2,90 85 tys. t - - - 

Drezdenko 

2. 
Grotów – złoże 

zagospodarowane 

Złoża ropy naftowej i PERM 

CECHSZTYN-

STASSFURT 

1534 2,51 
1822,21 tys. t 1398,78 tys. t 2,88 tys. t PGNiG S.A. Oddział 

Zielonogórski Z-d 

Górnictwa Nafty i Gazu gazu ziemnego 957,64 mln m3 810,45 mln m3 0,67 mln m3 

3. 

Lipno - Niegosław– 

złoże 

zagospodarowane 

Złoża mieszanek 

żwirowo-piaskowych 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
8,53 5 513 mln t 247 mln t 10 mln t 

Zakład Budowlany 

Benedykt i Mieczysław 

Antczak 

4. 

Lubiatów – złoże 

eksploatowane 

okresowo 

Złoża ropy naftowej i 
PERM 

CECHSZTYN-

STASSFURT 

20,42 24,07 

5397,57 tys. t 3319,4 tys. t 0,36 tys. t 

PGNiG S.A. Oddział 

Zielonogórski Z-d 

Górnictwa Nafty i Gazu, 

Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo S.A. w 

Warszawie 
gazu ziemnego 1798,22 mln m3 

1256,89 mln 

m3 
0,07 mln m3 

5. 

Międzychód– złoże 

eksploatowane 

okresowo 

Złoża gazu ziemnego 

PERM 

CECHSZTYN-

STASSFURT 

1775 11,63 4524,51 mln m3 
2400,66 mln 

m3 
- 

PGNiG S.A. Oddział 

Zielonogórski Z-d 

Górnictwa Nafty i Gazu 

6. 

Niegosław MŁ – 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża piasków 

budowlanych 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
1,87 1,5 42 mln t - - - 

Stare Kurowo 

7. 

Stare Kurowo– 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

Złoża piasków 

przem.materiałów 

wapienno-piaskowych 

(silikatowych) 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
6,55 8,7 579 tys. m3 - - - 

Strzelce Krajeńskie 
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8. 

Danków– złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża piasków poza 

piaskami szklarskimi, 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
5,8 5,2 774 mln t - - - 

9. 

Żabicko – złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

Kruszywa naturalne 
Czwartorzęd - 

plejstocen 
22,3 brak 5454 mln t - - - 

10. 
Przyłęg– eksploatacja 

złoża zaniechana 

Złoża piasków 

budowlanych 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
18,35 brak 1616 mln t - - - 

Zwierzyn 

11. 

Górki 1 i Górki 2 – 

złoże 

zagospodarowane 

Złoża mieszanek 

żwirowo-piaskowych 
Czwartorzęd 10,77 8,1 1318 mln t 1266 mln t 73 mln t 

P. Jerzy Koszyk Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

12. 

Przysieka – 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

Złoża mieszanek 

żwirowo-piaskowych 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
11,2 11,9 - - - - 

13. 

Przysieka II - złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża kruszyw 

naturalnych i 

materiałów pokrewnych 

Czwartorzęd 9,9 brak 1031 mln t - - - 

14. 

Sarbiewo - złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża piasków do 

betonu komórkowego 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
40,1 7,8 3127 tys. m3 - - - 

15. 
Zwierzyn – Kozia 

Wólka - złoże 

zagospodarowane 

Złoża mieszanek 

żwirowo-piaskowych 
Czwartorzęd 23 10,6 2190 mln t 2190 mln t 369 mln t 

Szczecińskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych 

S.A. 

16. 

Zwierzyń - 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

Kruszywa naturalne 
Czwartorzęd - 

plejstocen 
13,9 9 2251 mln t - - - 

17. 

Zwierzyń I - 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

Złoża piasków 

budowlanych 

Czwartorzęd - 

plejstocen 
0,8 5,7 60 mln t - - - 

Źródło: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 
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3.4.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Wydobycie kopalin na ogół powoduje niekorzystny wpływ na środowisko, w szczególności na 

wody podziemne oraz degradację terenów. Należy zatem prowadzić działania monitorujące 

i prowadzące do zrównoważonego rozwoju poprzez racjonalne wydobycie i użytkowanie kopalin. 

Bardzo istotny jest fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często 

w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich 

zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów lokalnych 

oraz organów administracji publicznej. 

3.4.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet Poprawa jakości środowiska - Kopaliny 

Kierunki działań 

 Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych, które stanowią 

główne/strategiczne źródło zaopatrzenia ludności w wodę 

 Ochrona obszarów zasobowych przed zagospodarowaniem 

uniemożliwiającym przyszłą eksploatację 

Cel Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

Zadanie 

Opracowanie mpzp dla miejscowości Drezdenko, Drezdenko obręb ewidencyjny Radowo, Osów, 

Zagórze, Lubiatów i Gościm 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 84 501 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość wykonanych mpzp 

Zadanie 

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, WIOŚ 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -liczba przeprowadzonych działań i inspekcji 

 

4. Stan środowiska 

4.1. Powietrze atmosferyczne 

4.1.1. Analiza stanu istniejącego 

W 2011 r. WIOŚ w Zielonej Górze rocznej oceny jakości powietrza, której celem jest 

uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa 

lubuskiego. 

W rocznej ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie 

krajowym (RMŚ z 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) 

i w dyrektywach unijnych (2008/50/WE - CAFE oraz 2004/107/WE) określono normatywne stężenia 

w postaci poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego w powietrzu, ze względu 

na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. 

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia uwzględnia się: 
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 dwutlenek siarki SO2, 

 dwutlenek azotu NO2, 

 tlenek węgla CO, 

 benzen C6H6, 

 ozon O3, 

 pył PM10, 

 ołów Pb w PM10, 

 arsen As w PM10 

 kadm Cd w PM10, 

 nikiel Ni w PM10, 

 benzo(a)piren BaP w pyle PM10, 

 pył PM2,5. 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują: 

 dwutlenek siarki SO2, 

 tlenki azotu NOx, 

 ozon O3. 

 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie lubuskim jest tzw. 

emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności ludzi. Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie 

(emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują na jakość powietrza 

atmosferycznego. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję z zakładów przemysłowych 

i energetycznych, tzw. emisję niską - z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska 

domowe i prywatne zakłady) oraz emisję komunikacyjną. Według danych Urzędu Statystycznego 

w 2011 r. emisja pyłów na obszarze województwa lubuskiego z zakładów zaliczanych do szczególnie 

uciążliwych wyniosła 1,4 tys. Mg, co stanowiło 2,2% ogólnej masy emitowanych zanieczyszczeń 

pyłowych na terenie Polski. W poniższej tabeli przedstawiono emisje z terenu Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego, na tle województwa. 

 

Tabela 20 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego [tys. Mg] 

 

Zanieczyszczenia 

pyłowe 

Zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia 

powietrza zatrzymane 

[% wytworzonych]  
ogółem 

W tym 

 SO2 NOx CO2 pyłowe gazowe 

województwo 1,4 2080,9 3 2,7 2052,8 98,8 0,8 

Powiat 0,1 19,4 - - 19,1 43,6 9,9 

Źródło: Ochrona Środowiska, 2011, GUS 

 

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że zanieczyszczenia pyłowe powiatu stanowią 

zaledwie 7,14% wszystkich zanieczyszczeń na terenie województwa, natomiast zanieczyszczenia 

gazowe stanowią zaledwie niecały 1%. 

Zakłady, które mają znaczący udział w emisji zanieczyszczeń zostały przedstawione poniżej 

wraz z rodzajem zanieczyszczeń, który emitują oraz ilościami. 

Tabela 21 Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza[Mg/rok] wprowadzonych przez firmy 

funkcjonujące na terenie powiatu 

Podmiot gospodarczy Emitowana substancja Emisja roczna 

[Mg/rok] 

„JACO” Sp. z o.o. 

ul. Cmentarna 6 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

Nr CAS Nazwa substancji 

67-64-1 Aceton 2,261 

78-93-3 Butan-2-on 1,003 

71-43-2 Benzen 0,029 
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141-78-6 Octan etylu 0,658 

110-82-7 Cykloheksan 0,059 

108-88-3 Toluen 0,299 

---- 
Węglowodory 

alifatyczne 
1,969 

SPARTHERM Sp. z o. o. 

ul. Wodociągowa 1 

66-50 Strzelce Krajeńskie 

10102-

44-0 

Dwutlenek azotu 

(No2) 
0,617 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

– Usługowo – Handlowe 

„POM” Sp. z o.o. w 

Strzelcach Krajeńskich 

ul. Wodociągowa 1 

---- 

Pył ogółem 4,87 

Pyl respirabilny PM 

10 
3,18 

Dwutlenek siarki 7,56 

Dwutlenek azotu 2,42 

Tlenek węgla 12,16 

Węglowodory 

aromatyczne 
10,44 

Węglowodory 

alifatyczne 
0,16 

Ksylen 2,18 

Przedsiębiorstwo BAPRO-

MET sp. z o.o. 

Błotnica 1 

66-540 Stare Kurowo 

---- 

Pył ogółem 0,0247 

Pyl PM 10 0,247 

Żelazo 0,0142 

Mangan 0,0036 

Eurovia Polska S.A. Bielany 

Wrocławskie 

ul. Szwedzka 5 

55-040 Kobierzyce 

---- 

Dwutlenek siarki 44,48 

Dwutlenek azotu 19,04 

Pył ogółem 1,344 

Pył PM 10 0,0027 

Fenol 0,00825 

Węglowodory 

aromatyczne 
0,0411 

„STOLIK” Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 14 

78-449 Borne Sulinowo 

---- 
Pył ogółem 1,81 

w tym pył do 10 um 0,49 

„MATKOWSKI” S.A 

ul. Kujańska 10 

44-700 Złotów 

---- 
Pył ogółem 1,81 

w tym pył do 10 um 0,49 

„Sanita Footwear” Sp. z o.o. 

ul. Kamienna 2 

64-920 Piła 

67-64-1 Aceton 0,432 

78-39-3 Butan-2-on 0,582 

141-78-6 Octan etylu 0,241 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Gorzowska 15 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

- Pył 38,7 

7446-09-

4 
Dwutlenek siarki 27,52 

10102-

44-0 
Dwutlenek azotu 17,2 

630-08-0 Tlenek węgla 114,676 

  Źródło: Dane  ze Starostwa Powiatowego 

 

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań 

imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2011 r. na terenie województwa przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. W Powiecie Strzelecko – 

Drezdeneckim nie zlokalizowano punktu pomiarowego, jednak wyniki badań wykonane w Sulęcinie 

i Wschowie są wynikami reprezentatywnymi dla całej strefy lubuskiej, która obejmuje swoim 

zasięgiem cały obszar województwa, oprócz miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. 
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W poniższej tabeli przedstawiono klasy wynikowe stężeń poszczególnych zanieczyszczeń 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. 

 

Tabela 22 Klasyfikacja stref jakości powietrza w strefie lubuskiej w 2011 r. z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. 

Strefa lubuska 
Rodzaj 

zanieczyszczenia 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy 

SO2 A 

NO2 A 

PM10 C 

Pb w pyle PM10 A 

benzen A 

CO A 

O3 A/ D2* 

As w pyle PM10 C 

Cd w pyle PM10 A 

Ni w pyle PM10 A 

Pył PM2,5 A 

Benzo(a)piren C 

* - A -symbol klasy wg poziomu celu docelowego, D2 – symbol klasy wg poziomu celu 

długoterminowego  

Źródło: WIOŚ 

 

W strefie lubuskiej stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości 

przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie 

wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu i arsenu w pyle PM10. Na obszarze 

strefy lubuskiej, stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego 

w odniesieniu do stężenia ozonu (8 godz. średnia krocząca). Ze względu na to całą strefę 

zaklasyfikowano do klasy C. 

W ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony roślin wykorzystano wyniki pomiarów  

ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich wyposażonej w analizatory dwutlenku siarki, 

tlenków azotu i ozonu. Stacja w Smolarach Bytnickich, ze względu na centralne położenie, jest 

reprezentatywna dla całego obszaru strefy lubuskiej. 

 

Tabela 23 Klasyfikacja stref jakości powietrza w strefie lubuskiej w 2011 r. z uwzględnieniem 

kryteriów ochrony roślin. 

Strefa lubuska 
Rodzaj 

zanieczyszczenia 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy 

SO2 A 

NO2 A 

O3 A/ D2* 

* - A -symbol klasy wg poziomu celu docelowego, D2 – symbol klasy wg poziomu celu 

długoterminowego  

Źródło: WIOŚ 

 

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2011 r. na obszarze 

strefy lubuskiej, dokonanej pod kątem ochrony roślin stwierdzono stężenia ozonu (wskaźnika AOT40) 

przekraczające poziom celu długoterminowego. 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla wszystkich stref, w których 

stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (strefy w klasie C) należy 

opracować programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji 

w powietrzu. 
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4.1.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Duży wpływ na jakość powietrza, szczególnie w miastach, ma tzw. emisja niska, ze źródeł 

takich jak: paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze. Występuje szczególnie na 

terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz na obszarach, których nie obejmują centralne systemy 

ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Jej oddziaływanie odzwierciedla się wzrostem stężeń 

zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. 

W miastach i w rejonach tras o dużym natężeniu ruchu coraz większy problem, ze względu na 

emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu, stanowi komunikacja samochodowa. 

W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 

gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne (szczególnie 

benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Oddziaływanie 

komunikacji na środowisko wykazuje tendencję rosnącą.  

 

Działania, które powinny zostać podjęte: 

 obniżenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do wartości dopuszczalnych, 

 realizacja działań wskazanych w programach ochrony powietrza skutkująca osiągnięciem 

obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do poziomów określonych prawem, 

 sukcesywne ograniczenie emisji do powietrza ze wszystkich źródeł. 

4.1.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Poprawa jakości środowiska – Zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego 

Kierunki działań 

 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 

poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, 

liniowych i punktowych 

 Wdrażanie i realizacja założeń programów służących ochronie 

powietrza 

 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez np. izolację cieplną 

budynków  

Cel Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza 

Zadanie 

Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza 

Jednostka odpowiedzialna WIOŚ 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-ilość przeprowadzonych kontroli 

-ilość wydanych upomnień i kar 

Zadanie 

Prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów w gospodarstwach 

domowych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania -ilość przeprowadzonych kampanii 

Zadanie 

Przebudowa dróg wraz z ciągami dla pieszych w Starym Kurowie, ul. Polna, Słoneczna, 

Kwiatowa, Piaskowa 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 4 000 000 zł 
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Potencjalne źródło finansowania Środki własne, PROW, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Przebudowa ul. Polnej w Starym Kurowie – przygotowanie dokumentacji 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 20 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Przebudowa nawierzchni Kwartału Południowa – Targowa – Ludowa  

Jednostka odpowiedzialna Gmina Strzelce Krajeńskie 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 40 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady inwestycyjne na realizację zadania 

Zadanie 

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Strzelce Krajeńskie 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Strzelce Krajeńskie, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 10 000 zł (dotacja powiatu) 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na przebudowę dróg 

Zadanie 

Przebudowa ulic w rejonie Placu Kościelnego, ulicy Kościelnej i Wiejskiej 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1 000 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację zadania 

Zadanie 

Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 

Goszczanowo 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 700 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na przebudowę drogi 

Zadanie 

Modernizacja drogi w miejscowości Lipno 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko, Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 
10 000 zł (dotacja powiatu) 

2 734 921 zł – łączne nakłady 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na modernizację drogi 

Zadanie 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznica 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 500 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, LRPO, środki krajowe 
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Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na modernizację drogi 

Zadanie 

Modernizacja mostów i przepustów na drogach gminnych w miejscowościach Łącznica, 

Przynotecko, Stare Kurowo 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 300 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, LRPO, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na modernizację  

Zadanie 

Modernizacja dróg powiatowych 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012– 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 327 482 zł (w roku 2012) 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na utrzymanie dróg 

Zadanie 

Utrzymanie dróg powiatowych 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012– 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 350 274 zł (w roku 2012) 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na utrzymanie dróg 

Zadanie 

Wzmocnienie drogi woj. nr 154  

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 0,25 mln zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Odnowa dywanikowa dróg wojewódzkich: 

 Nr 157 w km 11+100 – 11+650 (na odcinku skrzyżowanie z drogą nr 158 – 

Goszczanowiec) 

 Nr 158 w km 31+960 – 32+360 

 Nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód na odcinku od km 73+155,00 do km 73+670,00 

 Nr 174 na odcinku Drezdenko – Stare Bielice 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1,24 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Danków 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 3,16 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa oraz LRPO 2007 – 2013 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Budowa obwodnicy Drezdenka – etap I (w ciągu dróg 158 – 160) 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 
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Okres realizacji 2013 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 10 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Planowane do realizacji ze środków zewnętrznych 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 158 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 0,50 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2013 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1,5 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko – Stare Bielice 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2013 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1,00 mln zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet własny województwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinkach: 

1. Długie – Ługi od km 95+900 do km 102+000 

2. Strzelce Krajeńskie – Licheń od km 87+014 do km 90+614 

3. Licheń – Długie od km 90+614 do km 95+900 

4. Wołogoszcz – Stare Osieczno od km 117+750 do km 119+580 

5. Gorzów Wlkp. – Strzelce Krajeńskie (z wył. m. Przyłęg) od km 65+520 do km 79+066 

i od km 80+000 do km 85+400 

6. Dobiegniew – Wołogoszcz od km 106+900 do km 117+750 

7. W miejscowości Dobiegniew od km 104+400 do km 106+900 

8. Ługi – Dobiegniew od km 102+000 do km 104+400 

Jednostka odpowiedzialna GDDKiA, oddział w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadania długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 

1. Ponad 17 mln zł 

2. ponad 10 mln zł 

3. ok. 15 mln zł 

4. ponad 5 mln zł 

5. ponad 53 mln zł 

6. ponad 30 mln zł 

7. ok. 7 mln zł 

8. ok. 7 mln zł 

Łącznie: ponad 144 mln zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 
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4.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

4.2.1. Analiza stanu istniejącego 

Wody powierzchniowe płynące 

Sieć hydrograficzna powiatu jest zróżnicowana. W części północnej, słabo rozwinięta, 

natomiast w części południowej, w dolinie rzeki Noteci jest gęsta, utworzona głównie przez sieć 

kanałów i rowów melioracyjnych. Teren powiatu położony jest w całości w zlewni rzeki Noteci.  

Powiat położony jest na obszarze dwóch regionów wodnych – Regionu Warty i Regionu 

Środkowej Odry. Granica między tymi regionami biegnie od punktu topograficznego 103,8 do punktu 

granicznego gmin Pełczyce – Strzelce Krajeńskie – Krzęcin. 

Poniżej przedstawiono wykaz cieków wraz z ich długościami w rozbiciu na gminy powiatu. 

Najważniejsze cieki zostały zaznaczone na rysunku numer 8. 

 

Gmina Dobiegniew 

1. rz. Mierzęcka Struga - 29.740 m, w tym uregulowane - 21.700 m  

2. rz. Koczynka  -   3.000 m, w tym uregulowane -   3.000 m   

3. k. Osieczka   -   1.050 m 

4. k. Karpiówka  -      915 m 

5. k. Słonówka   -   2.820 m 

6. k. Pokrętna   - 12.800 m 

7. k. Podlasianka  -   1.400 m 

8. k. Sucha   - 14.300 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 R a z e m: rzeki - 32.740 m, w tym uregulowane - 24.700 m 

   kanały - 33.285 m 

 O g ó ł e m: 66.025 m  

 

Gmina Stare Kurowo 

1. rz. Stara Noteć   - 6.020 m, w tym uregulowane 6.020 m   

2. k. Czajka    - 7.420 m 

3. k. Doprowadzalnik-Klesno    - 7.556 m 

4. k. Równoleżnik   -   9.860 m 

5. k. Opaskowy-Noteć   - 11.120 m 

6. k. Pulsa    -   4.580 m 

7. k. Rzęcinka   -   9.111 m 

8. k. Winniczek   -   3.805 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 R a z e m: rzeki -   6.020 m, w tym uregulowane - 6.020 m 

   kanały - 53.452 m 

 O g ó ł e m: 59.472 m 

 

Gmina Drezdenko 

1. rz. Miała   -   2.230 m, w tym uregulowane   2.230 m  

2. rz. Stara Noteć  - 13.605 m, w tym uregulowane 13.605 m  

3. k. Chełstnica  -   2.900 m  

4. k. Człapia  -   7.170 m  

5. k. Gościmka  -   8.850 m 

6. k. Kostny   -   4.940 m 

7. k. Leniwka  -   1.760 m 

8. k. Lubiatka  - 17.410 m 

9. k. Niegosławka -   1.890 m 

10. k. Opaskowy-Noteć - 19.476 m  
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11. k. Perkoz  -   1.960 m 

12. k. Rudawa   - 14.275 m 

13. k. Wierzbica -   8.300 m   

14. k. Zbiornik-Lipno -      800 m 

15. k. Zielony  -   2.800 m 

16. k. Goszczanowski -   3.550 m  

17. k. Główny  -   4.780 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 R a z e m: rzeki -   15.835 m, w tym uregulowane 15.835 m 

   kanały - 100.861 m 

O g ó ł e m: 116.696 m  

Gmina Strzelce Kraj. 

1. rz. Ogardna   -   3.000 m, w tym uregulowane 3.000 m  

2. k. Młynówka  -   7.065 m km 2+320 - 9+385 

3. k. Gardzka  -   2.530 m  

4. k. Sarbina   -   3.800 m 

5. k. Pełcz  - 21.300 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 R a z e m: rzeki -   3.000 m, w tym uregulowane - 3.000 m 

   kanały - 34.695 m 

 O g ó ł e m: 37.695 m  

Gmina Zwierzyn 

1. rz. Stara Noteć  - 16.250 m, w tym uregulowane 16.250 m  

2. k. Górczynka  -   3.860 m 

3. k. Jastrzębka  -   4.200 m  

4. k. Maślanka   -   6.470 m 

5. k. Mirówka   -   6.266 m 

6. k. Młynówka  -   2.320 m 

7. k. Olszynka  -   3.400 m 

8. k. Opaskowy-Noteć - 17.500 m 

9. k. Pławianka  -   3.230 m  

10. k. Pełcz  -   5.000 m 

11. k. Pulsa   - 13.500 m  

12. k. Rzęcinka  -   3.500 m  

13. k. Santoczna -   2.800 m  

14. k. Sarbina  -   3.500 m 

15. k. Starorzecze -   1.100 m  

16. k. Strużka  -   1.700 m  

17. k. Ujście  -      380 m  

18. k. Winniczek -   3.000 m  

19. k. Żółwinka  -   8.151 m  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 R a z e m: rzeki - 16.250 m, w tym uregulowane - 16.250 m 

   kanały - 89.877 m 

O g ó ł e m: 106.127 m  

 

OGÓŁEM POWIAT: 386.015 m  

w tym:  

- rzeki    -     73.845 m – uregulowane - 65.805 m  

- kanały -   312.170 m  
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W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu 

operacyjnego i operacyjnego celowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań została wykonana 

ocena stanu i potencjału ekologicznego rzek w punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk) oraz ocena 

jednolitych części wód (jcw). Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego znalazły się dwa takie 

punkty na terenie gminy Zwierzyn i Drezdenko. Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki badań w tych 

punktach. 

 

Tabela 24 Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jcw i ppk na terenie Powiatu Strzelecko 

– Drezdeneckiego w 2010 r. 

Nazwa rzeki 

Dopływ ze Strzelec 

Krajeńskich 

(Młynówka) 

Miała 

Nazwa jcw, na której zlokalizowany jest ppk 
Dopływ ze Strzelec 

Krajeńskich 

Miała od dopływu z 

Pęckowa do ujścia 

Nazwa ppk m. Zwierzyn m.Drezdenko 

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw Nie Tak 

Ppk zamyka jcw Tak Tak 

E
le

m
in

ty
 

b
io

lo
g

i-

cz
n

e 

Fitoplankton (indeks fitoplanktonowyIFPL)   

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) II – 0,58 II – 0,59 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)   

Klasa elementów biologicznych II II 

E
le

m
en

ty
 f

iz
y
k

o
ch

em
ic

zn
e 

Stan fizyczny 

Temperatura (oC) PSD – 25,7 PPD – 25,4 

Zawiesina 

ogólna (mg/l) 
 I – 21,0 

Warunki tlenowe 

Tlen rozpuszczony 

(mgO2/l) 
II – 5,4 PPD – 4,5 

BZT5 (mgO2/l) II – 4,5 I – 2,8 

OWO (mgC/l) PSD – 21,2 II – 14,2 

Zasolenie 

Przewodność w 

20oC (uS/cm) 
I - 844 I – 341 

Substancje 

rozpuszczone (mg/l) 
II - 631 I – 245 

zakwaszenie Odczyn pH I – 8,2 I – 8,3 

Substancje biogenne 

Azot amonowy 

(mgN-NH4/l) 
I – 0,583 I – 0,380 

Azot 

Kjeldahla (mgN/l) 
PSD – 2,76 PPD – 2,28 

Azot azotanowy 

(mgN-NO3/l) 
II – 4,10 I – 0,90 

Azot 

ogólny (mgN/l) 
II – 6,18 I – 2,63 

Fosfor ogólny 

(mgP/l) 
PSD – 0,440 II – 0,260 

Klasa elementów fizykochemicznych PSD PPD 

Substancje szczególnie szkodliwe – specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne – Miedź (mg/l) 
 II – 0,025 

Stan/ potencjał ekologiczny III III 
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Źródło: WIOŚ, 2010 

 

 

Wody powierzchniowe stojące 

Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego znajduje się 107 jezior o powierzchni 

powyżej 1 ha, o powierzchni ogólnej 3528,99 ha. Są one zróżnicowane pod względem głębokości, 

wielkości oraz genezy powstania. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 2795,73 ha. W podziale 

na poszczególne gminy ilości jezior prezentują się następująco: 

 Dobiegniew – 42 jeziora, o łącznej powierzchni 2136,22 ha, 

 Drezdenko – 23 jeziora, o łącznej powierzchni 815,58 ha, 

 Stare Kurowo – 2 jeziora, o łącznej powierzchni 15,49 ha, 

 Strzelce Krajeńskie – 39 jezior, o łącznej powierzchni 558,25 ha, 

 Zwierzyn – 1 jezioro, o powierzchni 3,45 ha. 

Na poniższej mapie zaznaczono 52 największe jeziora na terenie powiatu. 
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Rysunek 8 Sieć wód powierzchniowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wody podziemne 

Pod względem hydrogeologicznym powiat można podzielić na dwa rejony hydrogeologiczne: 

 rejon wysoczyzny morenowej – charakteryzuje się dużą zmiennością warunków 

hydrogeologicznych - głębokością występowania zwierciadła wód podziemnych 

i parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych. Teren wysoczyzny można 

podzielić na dwie części: wschodnią, na której znajduje się GZWP nr 136 

Dobiegniew oraz część zachodnią o bardzo zróżnicowaniach w budowie 

geologicznej, a co za tym idzie warunkach hydrogeologicznych, 

 rejon pradoliny – występujący poziom wód podziemnych w rejon pradoliny 

charakteryzuje się ciągłością poziomu wodonośnego, znaczną miąższością warstw 

wodonośnych (od 20 do 40 m) i wysokimi wartościami współczynnika 

wodoprzepuszczalności. Woda tego poziomu ma charakter przeważnie swobodny. 

Zwierciadło wód podziemnych w rejonie pradoliny obniża się stopniowo ku osi 

pradoliny oraz doliny Odry, co jest zgodne z ogólnym nachyleniem powierzchni 

terenu, i pozostaje w związku z odpływem powierzchniowym. Głębokość 

występowania zwierciadła zmienia się w przedziale od 0 do 15 m p.p.t. Bardzo dobre 

są parametry warstwy wodonośnej. Pradolina stanowi regionalną strefę drenażu wód 

podziemnych. Zasilana jest dopływem wód podziemnych z wysoczyzn oraz 

intensywną alimentacją wód opadowych, dzięki znacznej przewadze utworów 

przepuszczalnych. 

Na terenie powiatu możemy wyodrębnić 2 główne zbiorniki wód podziemny oraz subzbiornik 

wód podziemnych.  

 GZWP nr 138 - zbiornik w utworach czwartorzędowych położony w obrębie 

Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej o powierzchni 986 km2. Zbiornik ma status 

obszaru najwyższej ochrony (ONO). Główny użytkowy poziom wodonośny 

występujący na głębokości od kilku do 40 m, posiada miąższość zmienną od kilku do 

25 m. Zasoby dyspozycyjne zbiornika szacowane są na  

400.000 m3/d (M=2,26 l/s/km2). Średnia głębokość studni ujmujących wody zbiornika 

wynosi ok. 30 m. Ze zbiornika tego czerpią wodę praktycznie wszystkie ujęcia 

istniejące na terenie doliny Noteci, 

 GZWP nr 136 Dobiegniew – zbiornik czwartorzędowy w utworach 

międzymorenowych o powierzchni 180 km3, o zasobach dyspozycyjnych 51 840 m3/d 

(M=3,33 l/s/km2). Zbiornik ma status obszaru wymagającego wysokiej ochrony 

(OWO). Wody podziemne tego zbiornika charakteryzują się klasą jakości Ic, czyli 

nieznacznie zanieczyszczonych i łatwych do uzdatniania, 

 GZWP nr 135 Zbiornik Barlinek w utworach czwartorzędu w sandrach i w utworach 

międzymorenowych o powierzchni 170 km2 , o zasobach dyspozycyjnych 51 500 m3/d 

(M=3,51 l/s/km2).  Wody podziemne tego zbiornika charakteryzują się klasą jakości 

Ib wody o dobrej jakości nie wymagające prostego uzdatniania oraz Ic, czyli 

nieznacznie zanieczyszczonych i łatwych do uzdatniania, 

 Subzbiornik nr 127 – zbiornik o powierzchni 3876 km2 w utworach piętra 

trzeciorzędowego, nie wyznaczono tu obszarów OWO i ONO. Wielkość zasobów 

dyspozycyjnych określono na 186000 m3/d (M=0,56 l/s/km2). Na terenie powiatu 

słabo rozpoznany (mała ilość otworów). 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację poszczególnych GZWP na terenie Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego. 
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Rysunek 9 Lokalizacja GZWP na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2011 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu 

operacyjnego, którego celem jest określenie stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. Powiat 

Strzelecko – Drezdenecki położony jest na obszarze dwóch JCWPd, o numerach 27 i 36, których 

charakterystykę przedstawiono poniżej. Podczas przeprowadzonych w 2011 r. badań na terenie 

powiatu wyznaczono trzy punkty pomiarowe, które rozmieszczone były na obszarze JCWPd 

o numerze 36. 
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Tabela 25 Ogólna Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 27 i 39 

Źródło: http://www.gios.gov.pl/ 

 

 

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

23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 

896).  Na terenie województwa lubuskiego siecią pomiarową objęto 27 punktów. 

W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono obecności wody bardzo dobrej jakości, 

wody dobrej jakości występowały w 2 punktach, w 17 punktach stwierdzono zadawalającą jakość 

wód, a w 5 punktach niezadowalającą jakość wód, natomiast w 3 punktach badania wykazały złą 

jakość wód. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki z pomiarów przeprowadzonych na terenie 

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. 

 

Tabela 26 Punkty pomiarowe wód podziemnych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 

Nr punktu Miejscowość Gmina RZGW JCWPd 

Klasa jakości 

wody w 

punkcie 

Wskaźniki w 

granicach stężeń 

III klasy jakości 

540 Strzelce Klasztorne 
Strzelce 

Krajeńskie 
Poznań 36 III O2, Fe 

2023 Gościm Drezdenko Poznań 36 III O2 

2024 Górki Noteckie Zwierzyn Poznań 36 II - 

Źródło: WIOŚ, 2011 

 

4.2.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne 

źródła zanieczyszczenia wód stanowią: 

 ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi, 

 wody pochłodnicze z energetyki i przemysłu, 

 wody kopalniane, 

 spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

 spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów przemysłowych 

Nr JCWPd JCWPd 36 JCWPd 27 

Powierzchnia [km2] 5 037 3 288,5 

Zasięg w powiecie 
Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Stare 

Kurowo, Drezdenko 

Drezdenko, Dobiegniew, 

Strzelce Krajeńskie 

dorzecze Warta  

stratygrafia Czwartorzęd, neogen Czwartorzęd, neogen 

litologia Piaski Piaski 

Rodzaj utworów budujących 

warstwę wodonośną 
Porowe Porowe 

Średni współczynnik filtracji [m/s] 10-4 – 10-6 10-4 – 10-6 

Średnia miąższość utworów 

wodonośnych 
>40 >40, lokalnie 20 – 40 

liczba poziomów wodonośnych 2 2 -3 

Charakterystyka nakładu warstwy 

wodonośnej 

Głównie utwory przepuszczalne i 

słaboprzepuszczalne 

Głównie utwory 

przepuszczalne 

Ocena stanu chemicznego 

2004 dobra Dobra 

2007 Słaba Dobra 

2008 Brak Brak 

Ocena stanu ilościowego 2008 Dobra Dobra 
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i komunalnych, 

 zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających 

kanalizacji), 

 zanieczyszczenia atmosferyczne. 

 

Jakość wody do spożycia 

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku znajduje się 

36 wodociągów publicznych oraz 14 indywidualnych ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, w którą zaopatrywanej jest 94,16% ludności całego powiatu. 

 

Azotany występują w warstwach wodonośnych zalegających na obszarze gminy Strzelce Kraj.  

Źródłem zanieczyszczenia azotanami było i jest rolnictwo, a bezpośrednią przyczyną 

stosowanie nawozów, zła gospodarka odpadami z hodowli zwierząt i produkcji pasz (gnojowica, soki 

kiszonkowe), a także istnienie „dzikich” wysypisk odpadów i wylewisk ścieków  bytowych. 

Przez ostatnie lata na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego likwidowano kolejne 

wodociągi borykające się z podwyższoną wartością azotanów w wodzie. W 2011r. zlikwidowano 

ostatnie już ujęcie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Wilanów (zastępując je nowym 

ujęciem) znajdujące się na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w którym w ostatnich latach notowano 

przekroczenia azotanów.  

Przez ostatnie lata, kolejne stacje uzdatniania wody przechodzą generalne remonty, poprawia 

się zarówno stan techniczny budynków, jak również wymieniana jest cała stosowana aparatura, na 

nową o wysokim standardzie. Dość częstym problemem w 2012r., z którym borykali się 

administratorzy wodociągów były przekroczenia mikrobiologiczne: ogólnej liczby mikroorganizmów 

w 220C po 72h inkubacji, Bakterii grupy coli, oraz fizykochemiczne: mętność, żelazo, mangan, jon 

amonowy. Występujące przekroczenia parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

mają charakter doraźny. 

 

Tabela 27 Ocena urządzeń i instalacji wodociągowych, oraz indywidualnych ujęć wody, których stan 

sanitarny uległ poprawie lub pogorszeniu pod względem dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi w 2011 r. 

wyszczególnienie 
Wodociągi o produkcji wody [m3/doba] 

Inne podmioty <100 100 - 1000 1000 - 10000 

Bardzo dobra 8 18 6 1 

dobra 6 10 0 1 

dostateczna 0 0 0 0 

niedostateczna 0 0 0 0 

nieczynne 1 0 0 0 

Źródło: PSSE w Drezdenku 

 

Wydane decyzje administracyjne w 2011 r. 

 Wodociąg publiczny Pielice (poprawa) – zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody  

 Wodociąg publiczny Wielisławice (poprawa) – zmodernizowano SUW. Wymieniono 

wszystkie urządzenia technologiczne, pompy głębinowe oraz armaturę.  

 Wodociąg publiczny Buszów, Gilów, Strzelce Krajeńskie, ujęcie wody w Głusku, 

oraz indywidualne ujęcie wody Sitnica 
 Ze względu na przekroczone wartości Bakterii grupy coli wydano decyzje 

administracyjne stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z 

rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzje wyegzekwowano.  

 Wodociąg publiczny Modropole i Licheń 
    Ze względu na przekroczone wartości dla parametru: mętność, oraz dla wodociągu 

Modrepole żelaza i manganu, wydano decyzje administracyjne stwierdzające 

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Decyzje wyegzekwowano. 

 Wodociąg publiczny Chomętowo  
Ze względu na przekroczone wartości dla parametru: mangan, żelazo, mętność, jon 
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amonowy wszczęto postępowanie administracyjne.  

 Wodociąg publiczny Podlesiec i Słonów, oraz ujęcie wody w Głusku 
    Ze względu na przekroczone wartości dla parametru: mętność, wydano decyzję 

administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. 

Decyzję wyegzekwowano. Ponadto drugi raz wszczęto postępowanie ze względu  

na mętność dla wodociągu Podlesiec – decyzję wydano w 2012r.  

 Wodociąg publiczny Kolonia Długie, Kąpielisko Długie i Wilanów 
    Ze względu na przekroczone wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±0C  

po 72h inkubacji wydano decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową 

przydatność wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Decyzję wyegzekwowano. Ponadto, dla wodociągu Kolonia Długie, ze względu  

na przekroczone wartości dla parametru: mętność, wydano decyzję administracyjną 

stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Decyzję 

wyegzekwowano. 

 Indywidualne ujęcie wody ORW Gościm (poprawa)  
    Przeprowadzono gruntowną modernizację budynku hydroforni.  

 Indywidualne ujęcie wody „MERPOL” w Lubiewie  
   W 2011r. wystawiono dwie decyzje administracyjne stwierdzające warunkową 

przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia 

dopuszczalnych wartości: barwy - decyzji nie wyegzekwowano (termin wykonania  

30 kwietnia 2012). Druga dotyczyła również warunkowej przydatności lecz ze względu 

na przekroczenia: Bakterii grupy coli - decyzję wyegzekwowano.  

 Indywidualne ujęcie wody „PAŁAC” w Mierzęcinie  
   W 2011r. wystawiono decyzję administracyjną umarzającą wszczęte postępowanie 

 ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości: mętności, barwy, amonowego 

jonu.  

 

W 2011 roku zanotowano przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości/stężenia 

parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przeprowadzonych badaniach 

laboratoryjnych w ramach realizowanego monitoringu przeglądowego. Były to przekroczenia:  

 związków żelaza, manganu, 

 ogólna liczba mikroorganizmów w 220 po 72h. 

Stężenie fluorków w wodzie na nadzorowanym terenie utrzymuje się w granicach od 0,002 

 do 0,38 mg/l.  

Wodociągi, w których prowadzona była okresowa dezynfekcja wody:  

 wodociąg publiczny Wilanów, 

 wodociąg publiczny Kąpielisko Długie, 

 wodociąg publiczny Kolonia Długie, 

 indywidualne ujęcie wody Lubiewo MERPOL, 

 wodociąg publiczny Gilów, 

 wodociąg publiczny Buszów, 

 wodociąg publiczny Strzelce Krajeńskie, 

 indywidualne ujęcie wody Sitnica, 

 indywidualne ujęcie wody Głusko. 

 

Jakość wody do kąpieli 

W roku 2010 na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego występowały następujące 

kąpieliska: 

 Kąpielisko Długie - miesiącu czerwcu wydano dwa orzeczenia jedno o nieprzydatności 

wody do kąpieli ze względu na przekroczone wartości mikrobiologiczne: NPL bakterii 

grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne), oraz drugie o przydatności wody do 

kąpieli w kąpielisku Długie. Było to zanieczyszczenie krótkotrwałe, które zostało 

zniwelowane w krótkim okresie czasu, 

 Kąpielisko Osiek – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 Kąpielisko Gościm ORW – jakość wody bez zastrzeżeń, 
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 Kąpielisko Grotów „PROMIENIŚCI” – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 Kąpielisko Gościm „Gościraj” – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 Kąpielisko Stare Kurowo „Relax” – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 Kąpielisko Zagórze – jakość wody bez zastrzeżeń. 

 

W roku 2011 na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego ze względu na nowy podział 

i zmianę obowiązujących przepisów prawnych obowiązywał nowy podział na kąpieliska oraz Miejsca 

Wykorzystywane do Kąpieli:  

 

Kąpieliska:  

 Kąpielisko Długie – jakość wody bez zastrzeżeń. 

 

Miejsca Wykorzystywane do Kąpieli: 

 MWdK Osiek – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 MWdK Gościm ORW - jakość wody bez zastrzeżeń,  

 MWdK Gościm „Gościraj” – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 MWdK Stare Kurowo „Relax” – jakość wody bez zastrzeżeń, 

 MWdK Jezioro Ostrowieckie – jakość wody bez zastrzeżeń. 

 

Największym problemem w 2011r. dotyczącym jakości wody były okresowe przekroczenia 

mikrobiologiczne. Głównie w gminie Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew w wodociągach, których 

ujęcia znajdują się na terenach gdzie nie ma jeszcze sieci kanalizacyjnej. W tej sytuacji wskazane 

byłyby wzmożone kontrole wywozu nieczystości ciekłych przez mieszkańców. 

 

4.2.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet Poprawa jakości środowiska – Gospodarka wodna 

Kierunki działań 

 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

 Dobra jakość wód użytkowych i racjonalizacja ich 

wykorzystywania, 

 Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej rzek, 

 Zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń 

do wód podziemnych, 

 Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 

podziemnych, 

 Zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji 

przemysłowej i praktyk rolniczych w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na wodę, 

 Poprawa stanu sanitarnego powiatu poprzez rozbudowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

Cel 
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych 

Zadanie 

Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Jednostka odpowiedzialna WIOŚ, PIG 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-ilość punktów monitoringowych 

-wyniki badań monitoringowych 

Zadanie 
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Przywrócenie parametrów II kalsy drogi wodnej na Noteci dolnej swobodnie płynącej 

(od km 176,2 do km 226,1) 

Jednostka odpowiedzialna RZGW Poznań 

Okres realizacji 2014 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitno 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 400 000 zł  

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, środki UE, kredyty 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Przegląd stanu technicznego i usuwanie nieszczelności sieci wodociągowej 

Jednostka odpowiedzialna PGKiM sp. z o.o. Stare Kurowo 

Okres realizacji 2013 – 2016 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 200 000 zł  

Potencjalne źródło finansowania 
Środki własne gminy i PGKiM sp. z o.o. Stare Kurowo, 

środki pomocowe, kredyty 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Kurowie 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2013 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, środki UE, kredyty 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Budowa wodociągu w miejscowości Czartowo  

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 – 2013 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 
250 000 zł – w roku 2012  

259 167 zł – w roku 2013  

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – wykonanie dokumentacji 

technicznej 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 34 500 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku – 

Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa – etap II 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 989 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 
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Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, 

Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 581 427 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Utrzymanie czystości i porządku na plaży w Zagórzu i Lubiewie, w tym badanie jakości wody 

miejsc przeznaczonych do kąpieli 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 20 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - nakłady poniesione na realizację inwestycji 

Zadanie 

Kanalizacja sanitarna dla gminy Stare Kurowo – etap I i kolejne 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2014 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 
2 800 000 zł w 2014 r. 

2 800 000 zł w 2015 r. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, środki pomocowe, kredyty 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Kanalizacja sanitarna dla gminy Stare Kurowo – etap III 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2017 – 2019 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 

2 800 000 zł w 2017 r. 

1 900 000 zł w 2018 r. 

1 900 000 zł w 2019 r. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, środki pomocowe, kredyty 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Opracowanie dokumentacji hydrologicznej 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 5 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa oczyszczalni ścieków przy leśniczówkach na terenie Nadleśnictwa Głusko 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Głusko 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 
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4.3. Hałas 

4.3.1. Analiza stanu istniejącego 

Według Prawa Ochrony Środowiska (POŚ) hałasem nazywamy dźwięki 

o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. Zgodnie z art. 112 POŚ ochrona przed hałasem polega na 

zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 

 

Zagadnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku reguluje rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007r., Nr 120, poz. 826) w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za 

pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie 

dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej. 

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również 

uwarunkowania zawarte w prawie wspólnotowym. Podzielone zostały one na cztery kategorie: 

 emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) 

i 96/20/WE (pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku, 

 emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG, 

 emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 

89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji 

samolotów), 

 sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne 

poziomy mocy akustycznej) oraz siedem dyrektyw "córek": 84/533/EWG (sprężarki), 

 84/534/EWG (żurawie wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG 

 (kruszarki betonu), 85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki 

hydrauliczne). 

 

Według art. 117 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny stanu akustycznego 

środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  

na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN. 

 

Zgodnie z przepisami art. 118 POŚ, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska 

starosta sporządza mapy akustyczne dla aglomeracji. Sporządzając mapę akustyczną, starosta 

uwzględnia informacje wynikające z map akustycznych terenu, na którym eksploatacja obiektu 

może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, o których 

mowa w art. 179 ust. 1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany 

sporządzić również mapy akustyczne jeśli eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. 

Teren Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego nie został wyznaczony jako aglomeracja, 

dlatego nie sporządza się map dla tego obszaru. 
 

Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego podstawowym źródłem hałasu, decydującym 

o klimacie akustycznym terenu jest komunikacja drogowa. Główną przyczyną zmian jest rosnące 

natężenie komunikacji samochodowej, na którą składa się rosnąca liczba samochodów 

zarejestrowanych na terenie powiatu. W 2010 r. GDDKiA i ZDW dokonały Generalnego Pomiaru 

Ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na drodze nr 22 przebiegającej przez teren Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego wyznaczono cztery odcinki pomiarowe, natomiast na drogach 

wojewódzkich aż 22 odcinki. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki z pomiarów. 
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Tabela 28 Wyniki średniodobowego pomiaru ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich rzebiegających przez teren powiatu (2010 r.) 

Źródło: GDDKiA w Zielonej Górze i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

Lp. 
Nr 

drogi 

Opis odcinka 
Pojazdy 

silnikowe 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

Pikietaż 
Długość 

(km) 
Nazwa Motocykle 

Sam. 

osob. 

mikrobusy 

Lekkie sam. 

ciężarowe 

(dostawcze) 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 

rolnicze Pocz. Końc. 
bez 

przycz. 

z 

przycz. 

Drogi krajowe 

1 22 71,8 82,6 10,8 ZDROISKO-STRZELCE KRAJ. 6784 25 5292 751 169 466 74 7 

2 22 82,6 85,9 3,3 STRZELCE KRAJ./PRZEJŚCIE/ 7353 39 5781 815 158 482 71 7 

3 22 85,9 104,8 18,8 STRZELCE KRAJ.-DOBIEGNIEW 3974 24 2933 457 101 420 32 7 

4  104,8 119,6 14,9 DOBIEGNIEW- STARE OSIECZNO 2802 10 1838 375 90 461 23 5 

Drogi wojewódzkie 

1 154 0,0 7,1 7,1 DW 156/NOWE KUROWO/ - DW 158/TRZEBICZ/ 417 16 321 34 16 10 10 10 

2 155 0,0 6,0 6,0 DW 156/STARE KUROWO/ - PŁAWIN 504 17 409 34 15 2 4 23 

3 156 25,0 44,6 19,6 GR.WOJ./DANKÓW/ - DK 22/STRZELCE KRAJ./ 1993 6 1133 323 199 247 8 17 

4 156 44,6 46,2 1,5 DK 22/STRZELCE KRAJEŃSKIE/ - gr.m.STRZELCE KRAJ. 6507 65 6554 514 85 143 33 13 

5 156 46,2 51,1 4,9 gr.m.STRZELCE KRAJ. – DW 157/ZWIERZYN/ 2553 31 2044 217 123 102 26 10 

6 156 51,1 59,8 8,8 DW 157/ZWIERZYN/ - DW 154/NOWE KUROWO/ 2465 30 1740 293 210 160 20 12 

7 156 59,8 65,8 5,9 DW 154/NOWE KUROWO/ - DW 160/KLESNO/ 2258 29 1709 190 129 169 23 9 

8 157 0,0 12,8 12,8 DW 156/ZWIERZYN/ - DW 158/GOSZCZANOWO/ 1210 19 882 121 48 97 19 24 

9 158 32,0 43,3 11,3 DW 157/GOSZCZANOWO/ - DW 154/TRZEBICZ/ 1811 16 1446 208 47 71 16 7 

10 158 43,3 49,4 6,1 DW 154/TRZEBICZ/ - DW 160/DREZDENKO/ 2888 92 2117 349 107 159 35 29 

11 160 51,0 53,7 2,7 GR.WOJ./STARCZEWO/ - DK 22/DOBIEGNIEW/ 2692 46 2151 269 89 113 8 16 

12 160 53,7 67,2 13,5 DK 22/DOBIEGNIEW/ - DW 156/KLESNO/ 3808 30 2376 484 347 476 57 38 

13 160 67,2 69,3 2,1 DW 174/DREZDENKO/ - DW 158 /DREZDENKO/ 7235 29 6135 666 130 232 36 7 

14 160 69,3 83,7 14,4 DW 158/DREZDENKO/ - GR.WOJ../SOWIA GÓRA/ 3997 56 2701 484 224 512 12 8 

15 161 0,0 9,4 9,4 DK 22/DOBIEGNIEW/ - DW 164/PODLESIEC/ 517 6 451 34 7 6 6 7 

16 161 9,4 17,7 8,3 DW 164/PODLESIEC/ -DW 170/PRZYBOROWO/ 183 4 160 7 4 0 1 7 

17 164 0,0 13,5 13,5 DW 161/PODLESIEC/ - DW 174/DREZDENKO/ 789 17 708 33 18 6 1 6 

18 164 13,5 16,5 3,0 DW 174/DREZDENKO/ - DW 156/KLESNO/ 4214 51 3372 434 185 147 21 4 

19 170 0,0 7,5 7,5 DW 161/PRZYBOROWO/ - DW 174/NOWE BIELICE/ 907 20 711 88 40 38 1 9 

20 174 0,0 11,1 11,1 DW 164/DREZDENKO/ - DW 170/NOWE BIELICE/ 2096 29 1631 283 78 59 8 8 

21 176 0,0 5,9 5,9 DW 181/NIEGOSŁAW/ - GR.WOJ../KARWIN/ 660 22 472 89 35 17 4 21 

22 181 0,0 5,9 5,9 DW 160/DREZDENKO/ - GR.WOJ../NIEGOSŁAW/ 2789 39 1963 324 184 245 17 17 
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Największe natężenie ruchu odnotowano na drodze krajowej nr 22 na odcinku Strzelce 

Krajeńskie (przejście), natomiast spośród odcinków dróg wojewódzkich największe natężenie 

odnotowano na drodze nr 156 na odcinku DK 22 (Strzelce Krajeńskie) – granica miasta Strzelce 

Krajeńskie. Na wszystkich odcinkach występowało najwięcej samochodów osobowych i mikrobusów. 

GDDKiA w Zielonej Górze dokonała pomiarów hałasu na drodze krajowej nr 22  

na ul.Gorzowskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 07/08 czerwca 2010 r. Teren na którym 

wykonywano pomiary zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W poniższej 

tabeli znajdują się wyniki z przeprowadzonych pomiarów. 

Tabela 29 Wyniki pomiarów i obliczeń – dane akustyczne  

Pora 

doby 

Poziom 

dopuszczalny 

[dB] 

Rodzaj 

punktu 

pomiarowego 

Wartości 

równoważnego 

poziomu 

dźwięku [dB] 

(zmierzone) 

Wartości 

równoważnego 

poziomu 

dźwięku [dB] 

(obliczone) 

Różnica 

pomiędzy 

hałasem 

pomierzonym a 

poziomem 

dopuszczalnym 

[dB] 

Odległość 

punktu 

pomiarowego 

od krawędzi 

jezdni [m] 

Dnia 

(6.00-

22.00) 

55 

PPH 64,6 64,5 9,6 10 

PDH 60,8 61,8 5,8 20 

Nocy 

(22.00-

6.00) 

50 

PPH 60,0 59,1 10,0 10 

PDH 56,0 56,6 6,0 20 

Źródło: GDDKiA w Zielonej Górze 

 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że zarówno w porze dnia i nocy 

następowały przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, przy czym wyższe przekroczenia 

odnotowano nocą. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich również w 2010 r. dokonał pomiarów hałasu w środowisku  

dla drogi wojewódzkiej nr 164 w miejscowości Klesno, oraz drogi nr 160 w miejscowości Drezdenko, 

przy ul. Niepodległości. W Klesnie i w Drezdenku pomiary zostały przeprowadzone 03/04 sierpnia 

2010 r. 

Tabela 30 Wyniki pomiarów poziomu dźwięku w miejscowościach Klesno i Drezdenko 

Pora 

doby 

Wyniki 

równoważnego 

poziomu dźwięku 

Laeq [dB] w Klesnie 

Wyniki 

równoważnego 

poziomu dźwięku 

Laeq [dB] w 

Drezdenku 

Różnica pomiędzy 

hałasem pomierzonym a 

poziomem 

dopuszczalnym [dB] w 

Klesnie 

Różnica pomiędzy 

hałasem pomierzonym a 

poziomem 

dopuszczalnym [dB] w 

Drezdenku 

06:00 

– 

22:00 

68,0 62,2 13,0 7,2 

22:00 

– 

06:00 

62,2 57,1 12,2 7,1 

Źródło: ZDW w Zielonej Górze 

 

Na podstawie powyższej tabeli również można zauważyć, że na drogach wojewódzkich  

164 i 160 również występują przekroczenia hałasu zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. 

Na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego zlokalizowane jest również lotnisko 

prywatne w Trzebiczu Nowym k. Drezdenka. Nie przeprowadza ono jednak powyżej 50 000 operacji 

lotniczych (startów i lądowań) rocznie, z tego względu nie ma obowiązku sporządzenia mapy 

akustycznej. Nie ma więc danych pozwalających ocenić wpływ hałasu, oraz możliwie występujące 

przekroczenia. 

 

Hałas emitowany przez zakłady produkcyjne i usługowe ma charakter lokalny i stanowi 

uciążliwość dla niewielkiego procentu ludności. 
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4.3.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym, trudnym do eliminacji oraz 

charakteryzującym się mnogością źródeł. Powoduje on szkody na zdrowiu oraz poprzez swoją 

uciążliwość – dyskomfort życia. Ponad 80% źródeł hałasu pochodzi z dróg publicznych. Hałas 

o ponadnormatywnym poziomie obejmuje około 13 mln osób, czyli 35% ogółu mieszkańców kraju. 

Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, ponieważ skutki oddziaływania hałasu nie są 

dostrzegalne natychmiast, jednak z roku na rok coraz większa liczba ludzi uskarża się na uciążliwości 

związane z hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym. 

W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu w proponuje się budowę obwodnicy Drezdenka. 

Innymi proponowanymi środkami zmniejszającymi uciążliwość akustyczną jest budowa ekranów 

akustycznych, zastosowanie fotoradarów (zmniejszenie prędkości pojazdów), zastosowanie tzw. 

„cichych nawierzchni”, oraz zaplanowane przebudowy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 

i krajowej. 

4.3.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet Poprawa jakości środowiska – Ochrona przed hałasem 

Kierunki działań 

 Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców powiatu 

na ponadnormatywny hałas, 

 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców, 

 Dążenie do utrzymania lub poprawy klimatu akustycznego na 

obszarze powiatu 

Cel 
Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do 

poziomu obowiązujących standardów 

Zadanie: 

Stworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego (ekrany akustyczne, 

pasy zieleni) 

Jednostka odpowiedzialna ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -długość ekranów akustycznych oraz pasów zieleni 

Zadanie: 

Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu i pomiarów ruchu 

Jednostka odpowiedzialna 
WIOŚ, ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej 

Górze 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - liczba punktów w których prowadzone są pomiary 

Zadanie: 

Wprowadzanie zagadnień dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Jednostka odpowiedzialna Gminy 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - liczba uchwalonych mpzp 
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4.4. Oddziaływanie PEM 

4.4.1. Analiza stanu istniejącego 

Pole elektromagnetyczne wytwarzane jest przez urządzenia używane bezpośrednio przez 

człowieka (np. telefony komórkowe, pralki, golarki, kuchenki mikrofalowe), jak również przez 

instalacje służące do komunikacji za pomocą fal (stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny 

radiowo-telewizyjne, stacje radiowe, radiolinie). Najpowszechniej występującymi instalacjami 

będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które mają istotny wpływ na ogólny poziom pól  

w środowisku są linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne 

i radiolokacyjne takie jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne. Instalacje 

te są przedmiotem zainteresowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W poniższej 

tabeli znajduje się wykaz stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego, które mogą stanowić wyłącznie potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka, 

aczkolwiek warto jest mieć je na uwadze. 

 

Tabela 31 Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie powiatu w podziale na gminy 

Lp. Miejscowość Sieć operatora Nr działki Uwagi 

Dobiegniew 

1 Wołogoszcz T-mobile 101/1  

2 Stare Osieczno T-mobile 492  

3 Dobiegniew, ul. Adama Mickiewicza 14 Plus -  

4 Dobiegniew, ul. Poznańska 5 Plus 473/27  

5 Dobiegniew, ul. Poznańska 5 T-mobile 473/27  

6 Dobiegniew, ul. Nowomłyńska Orange 408/5  

7 Podlesiec Plus 8/29 Teren obok hydroforni 

8 Podlesiec T-mobile 18/16  

9 Podlesiec Orange 18/16  

Drezdenko 

10 Drezdenko, ul. Niepodległości 17 Orange -  

11 Drezdenko, ul. Łąkowa 2 Mobyland -  

12 Drezdenko, ul. Łąkowa 2 Aero 2 -  

13 Drezdenko T-mobile 224/2  

14 Drezdenko, pl. Kościelny 2 Play -  

15 Drezdenko, ul. Łąkowa Plus - Wieża PTK Centertel 

16 Drezdenko Orange 224/2 Oczyszczalnia ścieków 

17 Drezdenko, al. Piastów 50 Plus -  

18 Drezdenko, al. Piastów 19 T-mobile 922/17  

19 Gościm Plus - Tartak 

20 Gościm T-mobile 185/1  

21 Gościm Nordisk -  

Stare Kurowo 

22 Stare Kurowo, ul. Wiejska Orange 450  

23 Stare Kurowo, ul. Świerczewskiego 13 Plus - Tartak HAL 

24 Stare Kurowo, ul. Świerczewskiego 13 Aero 2 -  

25 Błotnica T-mobile 7/5  

Zwierzyn 

26 Zwierzyn, ul. Strzelecka Plus 123/2  

27 Zwierzyn, ul. Strzelecka Aero 2 123/2  

28 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 6 T-mobile -  

29 Sierosławice T-mobile 11  

Strzelce Krajeńskie 
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30 Wełmin Orange 37/2  

31 Strzelce Krajeńskie, ul. Cmentarna 6a T-mobile 589  

32 Strzelce Krajeńskie, ul. Cmentarna 6a Orange -  

33 Strzelce Krajeńskie, ul. Cmentarna 6a Plus - Elewator zbożowy 

34 Strzelce Krajeńskie, ul. Cmentarna 6a Nordisk -  

35 Długie T-mobile 4/1  

36 Długie Orange 4/1  

37 Tuczno, ul. Strzelecka 2 Plus -  

38 Tuczno, ul. Strzelecka T-mobile 5  

39 Danków Orange -  

40 Bobrówko, Danków Plus 88/3  
Źródło: www.btsearch.pl 

 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje bardzo szerokie spektrum częstotliwości -  

od 0 do 1023 Hz, a pola elektromagnetyczne zaliczane do tzw. promieniowania niejonizującego 

stanowią tylko jego część, obejmującą częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. 

Od 2005 r. WIOŚ w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól 

elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

(Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r., Nr 192, poz. 1883) wartości skutecznych natężeń pól 

elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 

GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekroczyć 7 V/m. W tym czasie, na 

podstawie prowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól 

elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. 

W 2011 r. dokonano pomiarów na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w: 

 Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Jedności Robotniczej, wynik pomiaru = 1,06 V/m, 

co stanowi 15,14% dopuszczalnej wartości, 

 Drezdenku, przy ul. Łąkowej, wynik pomiaru = 0,37 V/m, co stanowi 5,29% 

dopuszczalnej wartości, 

 Zwierzyn, wynik pomiaru = 0,21 V/m, co stanowi 3,0 % dopuszczalnej wartości, 

 Stare Kurowo, wynik pomiaru = 0,38 V/m, co stanowi 5,57% dopuszczalnej 

wartości. 

 

Również w 2011 r., w żadnym z wymienionych punktów pomiarowych nie stwierdzono 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Jednak na podstawie tych 

wyników można zauważyć, że wyższe wartości występują na terenach miast, natomiast na terenach 

wiejskich wartości te są niższe. 

 

 

4.4.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Choć promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) jest jednym z podstawowych rodzajów 

zanieczyszczeń środowiska, to obecny stan nauki nie pozwala jednoznacznie określić negatywnego 

wpływu promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie ludności. Problem ten dotyczy 

głównie pola elektromagnetycznego o małym natężeniu, na które narażeni jesteśmy każdego dnia. 

W przypadku promieniowania o bardzo dużym natężeniu znane są negatywne skutki oddziaływania. 

Ten negatywny wpływ polega głównie na oddziaływaniu termicznym, czyli wzroście temperatury 

tkanek pod wpływem PEM. Wzrost temperatury tkanek przyśpiesza procesy patologiczne 

w komórkach. Stopień wzrostu temperatury zależy od wielkości natężenia pola i częstotliwości oraz 

od skuteczności termoregulacji, która jest już cechą osobniczą każdego z nas. 
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4.4.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Poprawa jakości środowiska – Ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi (PEM) 

Kierunki działań 

 Utrzymywanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego 

poniżej wartości dopuszczalnych, 

 Doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się 

monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych. 

Cel 
Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

Zadanie: 

Wybieranie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe, gminy  

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość wydanych decyzji środowiskowych 

Zadanie: 

Modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 

Jednostka odpowiedzialna Zakłady Energetyczne 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki zakładów energetycznych 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość przeprowadzonych konserwacji i modernizacji 

 

 

4.5. Gospodarka odpadami 

4.5.1. Analiza stanu istniejącego 

 
 Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a jego funkcje mają 

charakter uzupełniający w stosunku do gminy. Gminy natomiast zobowiązane są do wypełniania 

zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeń wykonawczych. 

 
Odpady komunalne 

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących 

od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  

do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych.  

Biorąc pod uwagę skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia 

się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 odpady z gospodarstw domowych związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych 

 (zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne), 

 odpady z obiektów użyteczności publicznej. 

 

 Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie gmin wchodzących w skład 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy. Zajmują się one przede 
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wszystkim opróżnianiem pojemników służących zbiórce odpadów zmieszanych, a także prowadzą 

działalność w zakresie zbiórki. 

Na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego od wielu lat funkcjonuje system selektywnej 

zbiórki odpadów polegający na zbieraniu u źródła (segregacja workowa) lub donoszeniu 

wysegregowanych odpadów do wielkogabarytowych pojemników (np. typu dzwon) zlokalizowanych 

na terenie poszczególnych miejscowości. Ilośc zebranych odpadów komunalnych na terenie Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 32 Masa zebranych odpadów komunalnych w podziale na gminy [Mg] 

 
Dobiegniew Drezdenko Stare Kurowo 

Strzelce 

Krajeńskie 
Zwierzyn 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Zmieszane odpady 

komunalne 

20 03 01 

1253,94 1180,2 3483,28 3334,13 1001,25 724,1 3792,3 3201,19 601,4 583 

Szkło 56 56,1 9,1 44 6,4 7,7 16,1 19 5,3 6 

Papier 15,5 0,1 23,25 19,54 10,8 12,1 69,57 76,32 3,54 7,1 

Plastik 40,2 25,9 13,95 27,25 3,54 4,5 10,55 22,75 8,34 4,8 

Odpady 

Wielkogabarytowe 
- - 1,1 1,5 5,9 0,3 83,2 187,65 1,8 3,1 

ZSSE 6,95 12,12 - - - - 0,1 0,2 - - 

Baterie - 0,264 - - - - - - - - 

Opony - - 5,2 7,5 - - - - - - 
Źródło: Dane z Urzędów Gmin 

 

Większość gmin analizowanego obszaru przy współpracy z podmiotami działającymi  

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi organizuje akcje zbiórki odpadów problemowych,  

w tym niebezpiecznych. Zbiórką akcyjną na terenie niektórych gmin objęte są odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

Pozytywnym przejawem rozwoju systemów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych  

i problemowych jest wdrożenie w aptekach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zbiórki 

przeterminowanych lekarstw, a także nawiązanie współpracy niektórych podmiotów z organizacją 

odzysku REBA S. A. w zakresie zbiórki baterii.  

Obecnie dużym wyzwaniem dla gmin Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego jest dostosowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wymogów określonych w ustawie z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

Zgodnie z rozdziałem 3a ww. ustawy, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W efekcie 

odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin o liczbie mieszkańców 

poniżej 10 000 zajmować się będzie tylko jedna firma, która uprzednio zostanie wyłoniona w trybie 

przetargowym i zawrze stosowną umowę z władzami gminy. Ustawa nakłada na gminę liczne 

obowiązki związane m.in. z prowadzeniem i rozwijaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

w tym odpadów ulegających biodegradacji. Gmina jest zobowiązana w art. 3c do ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 

2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy tych odpadów przekazywanych do 

składowania, oraz do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy tych 

odpadów przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. Warto podkreślić, że w artykule 3, gminy zostały zobowiązane do zapewnienia czystości i porządku 

na swoim terenie oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w szczególności przez 

zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Gminy z terenu Powiatu Strzelecko-drezdeneckiego zostały przypisnane do regionu 

północnego dla którego regionalna instalacja zlokalizowan została w Gorzowie Wielkopolskim. 



 - 99 - 

 

Obecnie na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego znajduje się jedna instalacja  

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a mianowicie jest to składowisko odpadów w Kleśnie 

gmina Drezdenko, które zgodnie z Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 

2012-2017 z perspektywą do 2020 roku zostało zakwalifikowane jako instalacja zastępcza. 

 

 
 
Rysunek 10 Podział administracyjny regionu północnego 
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 

 

Odpady pozostałe 

Odpady zaliczane do grup 1-19 stanowią odpady gospodarcze powstające w różnych 

sektorach gospodarki narodowej. Gospodarowanie nimi polega, podobnie jak w przypadku odpadów 

komunalnych, na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu. Odpowiedzialność  

za prawidłowe i zgodne z zasadami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 

postępowanie z tymi odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą, jako wytwórcy 

odpadów. Podmioty gospodarcze mają obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi 

Województwa sprawozdania rocznego w zakresie danych o rodzajach i ilościach oraz sposobach 

gospodarowania odpadami. Odpady gospodarcze stanowiły prawie 92% ogółu odpadów 

wytworzonych na terenie Polski w 2010 roku. Masa  wytworzonych odpadów w grupach 1-19  

na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego według Wojewódzkiego Systemu Odpadowego 

wyniosła odpowiednio w 2010r. – 85 243,93 Mg oraz w 2011r. 88 690,60 Mg. 
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4.5.2. Problemy w gospodarce odpadami na terenie Powiatu  

Odpady komunalne 

Do kluczowych problemów związanych z gospodarką odpadami na analizowanym terenie 

zaliczyć należy: 
 brak objęcia systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich ich wytwórców (w zakresie 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych), 

 brak gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), 

 nierównomierny stopień wdrożenia systemów zbiórki odpadów niebezpiecznych  

i problemowych na terenie poszczególnych gmin (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory), 

 brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

 powolne tempo oczyszczania gmin z wyrobów zawierających azbest, 

 nielegalne pozbywanie się odpadów przez część mieszkańców i tworzenie tzw. dzikich 

wysypisk śmieci oraz spalanie odpadów w domowych paleniskach. 
 

Odpady w grupach 1-19 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami pochodzącymi z sektora 

Gospodarczego: 

 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

 (niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 

 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 

 i średnich przedsiębiorstw, 

 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 

 podmiotów gospodarczych, 

 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 

 i innych posiadaczy odpadów, 

   brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

4.5.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – 

Gospodarka odpadami 

Kierunki działań 

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 

 Zwiększenie udziału odzysku , w szczególności recyklingu w 

odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru 

i tektury, 

 Zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska, 

 Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

w szczególności odpadów ulegających biodegradacji 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

 Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców. 

Cel 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami 

Zadanie 

Realizacja założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Jednostka odpowiedzialna Gminy, Powiat 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest 
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Zadanie 

Zakup rękawic i worków; koszty utylizacji zwłok zwierzęcych; usługi transportowe, zbiórka 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 10 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne  

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Wprowadzanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie ze znowelizowaną 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Jednostka odpowiedzialna Gminy 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne  

Wskaźnik monitoringu zadania - 

 

 

4.6. Awarie przemysłowe 

4.6.1. Analiza stanu istniejącego 

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Seveso II, poważna awaria jest to „zdarzenie, takie 

jak poważna emisja, pożar lub eksplozja, w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie 

eksploatacji dowolnego zakładu objętego zakresem zastosowania tej dyrektywy, prowadzące do 

powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i/lub 

środowiska, związanego z obecnością jednej bądź wielu substancji niebezpiecznych”. Jest to de facto 

definicja poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów polskich, gdyż przepisy Dyrektywy 

Seveso II wyłączają całkowicie transport substancji niebezpiecznych z zakresu jej obowiązywania.  

Przepisy Prawa ochrony środowiska – wprowadziły następujące definicje:  

 poważna awaria – jest to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, 

 poważna awaria przemysłowa – jest to poważna awaria w zakładzie. 

 

GIOŚ prowadzi rejestr zgłoszonych zdarzeń, spełniających kryteria poważnych awarii, 

ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 

r. Nr 5, poz. 58). Zgodnie z rozporządzeniem: 

 ZDR oznacza zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, 

 ZZR oznacza zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, 

 PSPA oznacza zakład wpisany do rejestru potencjalnych sprawców poważnych 

awarii, ale nie należący do ZDR lub ZZR, 

 zakład spoza listy oznacza zakład, który nie znajduje się w rejestrze potencjalnych 

sprawców poważnych awarii. 

Na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego nie znajdują się zakłady o dużym, lub 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Poważne awarie rozpatrywane z punktu widzenia skutków dla środowiska, na terenie powiatu 

mogą mieć miejsce w następujących zakładach: 
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Tabela 33 Zakłady w których mogą wystąpić poważne awarie przemysłowe 

Lp. Nazwa zakładu 
Rodzaj TSP 

oraz ilość 

Wykorzystany w procesach 

technologicznych 

1.  

Gospodarstwo Ogrodnicze 

Tadeusz Mularski  Sp. z o.o. 

Zakład Sadowniczy Drzymłowo 

Amoniak 3000 kg 

Amoniak wykorzystywany 

jest urządzeniach 

chłodniczych 

2.  

Zakład Gospodarki Produktami 

Naftowymi w Strzelcach 

Krajeńskich (dzierżawca TEDEX 

OIL Sp. z o.o.) 

Olej napędowy ok. 205 ton, Etylina ok. 

405 ton, Oleje mineralne ok. 200 ton, 

Oleje konfekcjonowane ok. 75 ton. 

 

3.  

Strzelecka Spółdzielnia 

Mleczarska w Strzelcach 

Krajeńskich 

Amoniak ok. 1500 kg 

Amoniak wykorzystywany 

jest urządzeniach 

chłodniczych 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2005 – 2011 

 

W roku 2009 organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informacje o wystąpieniu 143 

zdarzeń, mających znamiona poważnej awarii. W stosunku do roku 2008 liczba tych zdarzeń 

zwiększyła się o 34.  

Liczba zdarzeń na terenie poszczególnych województw była zróżnicowana. W 2009 r. 

najwięcej zdarzeń (20) miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Najmniej 

zdarzeń odnotowano miejsce na terenie województw lubuskiego i łódzkiego (po jednym zdarzeniu).  

Według Rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2010 r.  

na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego nie doszło do poważnych awarii. 

Nie oznacza to jednak, ze na terenie powiatu nie ma całkowicie żadnych zagrożeń. 

W poniższej tabeli zamieszczono statystyki prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, wskazująca na występowanie zagrożeń, lub ich podejrzenie 

przez mieszkańców. 

 

Tabela 34 Pożary, miejscowe zagrożenia, oraz fałszywe alarmy występując na terenie powiatu w latach 

2010 – 2012  

rok Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Fałszywe alarmy Razem 

2010 333 747 42 1112 

2011 359 972 44 1375 

2012 208 486 19 713 

Źródło: KP PSP w Strzelcach Krajeńskich 

 

W razie wystąpienia awarii KP PSP w Strzelcach Krajeńskich jest przygotowana na podjęcie 

działań ratowniczych dzięki zaopatrzeniu w sprzęt ratownictwa techniczno – chemiczno – 

ekologicznego, w skład którego wchodzą: 

 Urządzenie wykrywczo – pomiarowe na CI2, 

 Lekkie ubrania pzreciwchemiczne wraz z butami i rękawicami, 

 Pakiet do dekontaminacji wstępnej, 

 Namiot do dekontaminacji wstępnej NPS 37 wraz z agregatem prądotwórczym, 

nagrzewnicą, masztem oświetleniowym, zestawem oświetleniowym do namiotów, 

przedłużaczem, oraz termostatem. 

 Samochód rozpoznawczo – ratowniczy do działań chemiczno – ekologicznych, który  

został zakupiony ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze (dotacja 35 000,00 zł), 

oraz KG PSP w Warszawie (dofinansowanie 90 000,00 zł). 

Zagrożenie poważną awarią wiązać się może także z transportem drogowym materiałów 

niebezpiecznych. Jest to związane z następującym od kilku lat rozwojem infrastruktury drogowej,  

co jest jednym z czynników wpływających na zwiększenie natężenia ruchu, co podwyższa ryzyko 

wystąpienia awarii na drogach.  
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4.6.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Zagrożenie w postaci wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest niskie w Powiecie 

Strzelecko – Drezdeneckim, ze względu na stosunkowo małą ilość zakładów przemysłowych na tym 

terenie. Nie istnieje żaden zakład zaliczany do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii.  

4.6.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Poprawa jakości środowiska – Przeciwdziałanie poważnym awariom 

przemysłowym 

Kierunki działań 

 Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii, 

 Ograniczenie przewozu materiałów niebezpiecznych, 

 Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców 

i środowiska z tytułu poważnych awarii środowiskowych, 

 Koordynacja działań organów właściwych w zakresie 

rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania poważnym awariom. 

Cel 
Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

oraz minimalizacja ich skutków 

Zadanie: 

Podejmowanie działań na rzecz przyjmowania skutecznych rozwiązań organizacyjno -, 

techniczno – budowlanych służących poprawie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowego 

Jednostka odpowiedzialna KP PSP 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki budżetowe 

Wskaźnik monitoringu zadania 

-liczba zaopiniowanych planów zagospodarowania 

przestrzennego przez KP PSP 

-liczba obiektów monitorowanych przez służby ochrony 

z funkcją ppoż. 

Zadanie: 

Optymalizacja prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych pod kątem zwiększania 

skuteczności rozpoznawania, analizowania, oceny i monitoringu zagrożeń 

Jednostka odpowiedzialna KP PSP 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki budżetowe, środki UE 

Wskaźnik monitoringu zadania 

-Liczba zweryfikowanych (w trybie nadzoru) 

dokumentacji z czynności kontrolno - rozpoznawczych 

-Liczba kontroli w zakładzie zwiększonego ryzyka 

Zadanie: 

Zakup jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz budowa remizy OSP wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Pławinie 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 300 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie: 

Doposażenie jednostki Ochotniczej straży pożarnej w Drezdenku 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 252 500 zł 
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Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość zakupionego sprzętu 

 

 

4.7. Powierzchnia ziemi, w tym gleby 

4.7.1. Analiza stanu istniejącego 

Obecnie, w Polsce, 28% gleb użytkowanych rolniczo wykazuje odczyn bardzo kwaśny 

(poniżej 4,5 pH). Gleby kwaśne i bardzo kwaśne stanowią łącznie 59 % użytków rolnych i dlatego 

w pierwszej kolejności wymagają wapnowania. Wapnowanie poza regulacją odczynu, poprawia 

również fizyczne właściwości gleby i sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 

Optymalne pH gleby umożliwia prawidłowy wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego 

umożliwiając optymalne zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe, będące warunkiem uzyskania 

wysokich plonów o dobrej jakości przy efektywnym wykorzystaniu nawozów. Przyczyną 

utrzymywania się silnego zakwaszenia na dużej powierzchni w Polsce jest wymywanie wapnia (około 

140 kg CaO/ha w skali roku/ przez opady atmosferyczne. Szczególnie podatne na wymywanie wapna 

oraz magnezu są gleby bardzo lekkie i lekkie. Utrzymywanie gleb w stanie niskiego pH /bardzo 

kwaśnych/, prowadzi do ich  chemicznej degradacji polegającej na wzroście stężenia toksycznego dla 

roślin glinu i manganu oraz uwalnianiu się metali ciężkich głównie kadmu, cynku, ołowiu i niklu przy 

jednoczesnym zubożeniu gleby w magnez dostępny dla roślin. Na bardzo kwaśnych glebach ciężkich, 

pogarsza się ich struktura i powstają niekorzystne dla roślin stosunki wodno – powietrzne. 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (OSChR) 

prowadzi badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego w zakresie zakwaszenia (odczyn 

pH) i zawartości makroelementów ( tj. fosforu, potasu, magnezu). Badania przeprowadzone przez 

OSChR są ważne przez 4 lata i wykonywane na zgłoszenie rolników. 

Z danych udostępnionych przez Stację za lata 2007 – 2011 wynika, że na terenie Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego zostało przebadanych łącznie 13 945,30 ha użytków rolnych, na które 

składały się grunty orne, oraz użytki zielone. Badania przeprowadzono w 155 gospodarstwach: 

 35 znajdowało się na terenie gminy Dobiegniew, 

 9 znajdowało się na terenie gminy Drezdenko, 

 3 znajdowały się na terenie gminy Stare Kurowo, 

 104 znajdowały się na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, 

 4 znajdowały się na terenie gminy Zwierzyn. 

Tabela 35 Zestawienie zasobności gleby na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w latach 2007 – 

2011 [%] 

rodzaj użytku Grunty orne Użytki zielone Użytki rolne 

Powierzchnia[ha] 13868,02 77,28 13945,3 

ilość pobranych prób 4983 33 5016 

odczyn pH 

Bardzo kwaśny 6 3 6 

kwaśny 31 19 31 

Lekko kwaśny 39 42 39 

obojętny 17 33 17 

zasadowy 7 3 7 

Potrzeby wapnowania 

konieczne 9 3 10 

potrzebne 16 6 16 

wskazane 22 9 21 

ograniczone 22 9 21 
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zbędne 31 73 32 

zawartość fosforu 

bardzo niska 1 0 0 

niska 11 27 11 

średnia 29 21 29 

wysoka 27 21 28 

bardzo wysoka 32 31 32 

zawartość potasu 

bardzo niska 3 55 3 

niska 11 18 11 

średnia 30 6 30 

wysoka 22 9 22 

bardzo wysoka 34 12 34 

zawartość magnezu 

bardzo niska 11 0 9 

niska 24 12 24 

średnia 35 30 35 

wysoka 16 18 17 

bardzo wysoka 14 40 15 

 Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Odczyn pH Potrzeby wapnowania Zawartość fosforu, potasu i magnezu 

   

Wykres 4 Zestawienie zasobności gleb w makroelementy w latach 2007 – 2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OSChR 
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Według powyższej tabeli i wykresu można wnioskować, że gleby Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego są glebami dobrej jakości, prawie 40% jest glebami lekko kwaśnymi, których pH 

wynosi 5,6 - 6,5. Większość roślin potrzebuje właśnie gleb lekko kwaśnych do najlepszego rozwoju. 

Optymalne pH gleby umożliwia prawidłowy wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego 

umożliwiając optymalne zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe, będące warunkiem uzyskania 

wysokich plonów o dobrej jakości przy efektywnym wykorzystaniu nawozów. Na podstawie odczynu 

gleby sprawdza się potrzeby wapnowania. Według badań, aż dla 1/3 przebadanych gleb są one 

zbędne. Również 1/3 gleb posiada bardzo wysoką zawartość fosforu i potasu, oraz średnią zawartość 

magnezu. 

Wg nomenklatury FAO na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego występują gleby 

mułowe i mułowo – glejowe, rdzawe właściwe, rdzawe bielicowane, płowe właściwe, bielicowe 

i bielice, oraz torfowe i murszowe. Ich rozmieszczenie pokazano na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 11 Gleby Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wg nomenklatury FAO 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.7.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Do głównych czynników powodujących ubożenie i degradację gleb należą: 

 mechaniczne zakwaszenie wywołane wypłukiwaniem wapnia i magnezu w warstwy 

głębsze, kwaśnymi opadami (tlenki siarki, azotu i węgla), stosowaniem nawozów 

fizjologicznie kwaśnych, wynoszeniem dużej ilości wapnia z plonami, 

 wadliwy sposób użytkowania gleby spowodowany nieprzestrzeganiem zasad 

prawidłowego zmianowania i płodozmianu, 

 zmniejszenie zawartości substancji organicznej spowodowane dynamicznym 

nawożeniem obornikiem, wykluczeniem z płodozmianu roślin strukturalnych, 

 zanieczyszczenie gleb pierwiastkami metali ciężkich pochodzących ze spalin, pyłów 

kominowych, uaktywnienie się w kwaśnym środowisku glebowym jonów glinu 

i manganu. 
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W warunkach intensyfikacji produkcji rolniczej i wprowadzenia do produkcji nowych odmian 

o wysokich wymaganiach pokarmowych naturalna zasobność gleby nie wystarczy i konieczne jest 

nawożenie mineralne. 

Celem nawożenia jest osiągnięcie wyższych i jakościowo lepszych plonów poprzez 

dostarczanie roślinom składników pokarmowych w odpowiednich ilościach, terminach i we właściwej 

formie nawozu oraz utrzymanie lub poprawienie żyzności gleby, aby wzrost i rozwój roślin był jak 

najbardziej korzystny. Nawożenie prowadzone w sposób niekontrolowany prowadzi do 

przenawożenia roślin uprawnych, z reguły pogarsza jakość plonu. Ponadto składniki niewykorzystane 

przez rośliny mogą zanieczyszczać wody gruntowe. 

 

4.7.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet Poprawa jakości środowiska – Degradacja powierzchni ziemi i gleb 

Kierunki działań 

 Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, 

 Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych 

i zdegradowanych, 

 Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa 

i innych rodzajów działalności gospodarczej, 

 Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej 

(KDPR), 

 Rozwój rolnictwa ekologicznego. 

Cel 
Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz 

rekultywacja terenów zdegradowanych 

Zadanie 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Stare Kurowo 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 1 500 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne, środki krajowe 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady na realizację zadania 

Zadanie 

Upowszechnienie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, ODR 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych w celu zabezpieczenia gleb 

przed erozją 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -liczba nowych nasadzeń 

Zadanie 

Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 
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Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -nakłady poniesione na realizację zadania 

 

 

4.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

4.8.1. Analiza stanu istniejącego 

 

Energia Słońca 

Stosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów jest bardzo korzystne dla środowiska. 

Wykorzystywanie energii Słońca nie powoduje emisji żadnych zanieczyszczeń. Do zalet stosowania 

technologii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego można również zaliczyć 

wszechstronność zastosowań oraz długotrwałe użytkowanie instalacji. Po stronie wad energii Słońca – 

obok faktu, że do jej wykorzystywania potrzebne jest dużo miejsca i niezbędne są odpowiednie 

warunki helioenergetyczne – wymienić należy wysoki koszt kolektorów słonecznych. 

Na terenie powiatu powstają kolektory słoneczne w prywatnych budynkach, nie prowadzi się 

jednak ich inwentaryzacji. 

 

Biomasa 

Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: 

ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 

pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą 

staje się opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala 

wreszcie zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. 

Obliczono, że z powierzchni 58,1 ha wycinki zieleni urządzonej na terenie Powiatu Strzelecko 

– Drezdeneckiego, potencjał energii wynosi 1,3 TJ/rok, natomiast potencjał mocy cieplnej 0,2 MW. 

W przypadku słomy z powierzchni 30 238 ha, potencjał energii wyniesie 33,9 TJ/rok, natomiast 

potencjał mocy cieplnej 5,9 MW.2 Oznacza to, że warunki do wykorzystania energii z biomasy  

na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego są korzystne. 

W ramach przekształcania tradycyjnych systemów energetycznych na systemy 

wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł, proponuje się możliwość wprowadzenia biogazowni 

na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem pasma rozwoju Zwierzyn - Sarbiewo – Górki 

Noteckie – Przysieka. 

 

 

Energia wody 

Jak wszystkie odnawialne źródła energii, energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska i tak 

jak pozostałe OZE przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Państwa 

wykorzystujące własne zasoby hydroenergetyczne nie są zależne od zagranicznych dostaw energii. 

Energetyka wodna ma jednak także własne specyficzne zalety, takie, jak na przykład możliwość 

wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy też ochrony 

przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację 

ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę lub w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na 

środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być 

niezdolne do pracy na przykład w czasie suszy. 

Potencjał hydrotechniczny na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego posiada rzeka 

Drawa przepływająca przez teren gminy Dobiegniew. Obliczono, że jej potencjał teoretyczny wynosi 

79 GWh/rok, natomiast potencjał techniczny 43 GWh/rok.  

W gminie Dobiegniew znajduje się Elektrownia Wodna "Kamienna", która jest małą 

elektrownią wodną o mocy 0,96 MW, zlokalizowaną na rzece Drawie w km 32+500, w odległości ok. 

                                                 
2 Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025 ze szczególnym 

uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej 
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1 km na pd.-zach. od osady Głusko, w Drawieńskim Parku Narodowym. Jest to jedna z najstarszych 

elektrowni wodnych w Polsce. 

 

Energia wiatru 

Energia wiatru jest odnawialnym źródłem energii (OZE) - niewyczerpywalnym 

i niezanieczyszczającym środowiska. Nie znaczy to jednak, że jest dla środowiska neutralna. Jak się 

okazuje, elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ na otoczenie – na ludzi, na ptaki, na 

krajobraz. Problemem jest na przykład wytwarzany przez turbiny wiatrowe stały, monotonny hałas 

o niskim natężeniu, niekorzystnie oddziaływujący na psychikę człowieka. By zneutralizować jego 

wpływ, wokół masztów elektrowni wiatrowych wyznacza się strefę ochronną o szerokości 500 

metrów. Inna kwestia to niebezpieczeństwo, stwarzane przez elektrownie wiatrowe dla ptaków. Mimo, 

że zdania naukowców w tej sprawie są podzielone i - jak utrzymują niektórzy – migrujące ptaki 

umieją omijać elektrownie, inni szacują, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 

ptaków w ciągu roku. Należy wspomnieć również o ujemnym wpływie wywieranym przez 

elektrownie wiatrowe na krajobraz: zajmują one duże powierzchnie i zlokalizowane są często 

w turystycznych rejonach nadmorskich i górskich. 

 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki znajduje się w II strefie wietrzności – jest to strefa korzystna 

dla rozwoju tego rodzaju energii odnawialnej. 

Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie funkcjonują 3 elektrownie wiatrowe o mocy 2MW 

każda (dz. o nr ewid. gruntu:  5/120 obręb Licheń, 124/4 obręb Lipie Góry). W planach jest również 

budowa 24 kolejnych elektrowni. 

Zakłada się lokalizację elektrowni wiatrowych w centralnej i północnej części Gminy, 

w rejonie miejscowości Bobrówko, Bronowice, Czyżewo, Gilów, Lipie Góry, Lubicz, Ogardy, 

Piastowo, Pielice, Sokolsko, Tuczno i Wielisławie jako źródło pozyskiwania odnawialnej energii 

elektrycznej, co jest korzystne z uwagi na warunki wiatrowe oraz jako mniej szkodliwe dla 

środowiska w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych w wybranym obszarze wskazuje na brak kolizji 

z proponowanymi terenami do zabudowy oraz z terenami predestynowanymi do ochrony przyrody. 

Projektowany park „Strzelce Krajeńskie" będzie zajmował obszar około 2 500 ha. 

Postulowany pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych teren wyznaczony został przy 

uwzględnieniu wniosków zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko. Obejmuje on głównie 

tereny rolnicze, w minimalnym stopniu użytki zielone, częściowo zmeliorowane, które charakteryzują 

się średnimi walorami krajobrazowymi. 

Planowane generatory prądu znalazłyby się poza istniejącymi już obszarami chronionymi 

wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W miejscach 

posadowienia generatorów prądu brak jest stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów. 

Występująca tu szata roślinna jest specyficzna dla agrocenoz. Również miejsca lokalizacji obiektów 

budowlanych nie są miejscem stałego bytowania i rozrodu rzadkich gatunków fauny.  

 

Energia wnętrza Ziemi 

Energia geotermalna jest - podobnie jak pozostałe odnawialne źródła energii (OZE) - 

nieszkodliwa dla środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń. Jej pokłady są zasobami 

lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania.  Nie wszystkie OZE 

posiadają jednak pewne walory, charakterystyczne dla energii wnętrza Ziemi. Elektrownie 

geotermalne w odróżnieniu od zapór wodnych czy wiatraków nie wywierają niekorzystnego wpływu 

na krajobraz, a zasoby energii geotermalnej są, w przeciwieństwie do  energii wiatru czy energii 

Słońca dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. Wśród wad energii wnętrza Ziemi 

trzeba wymienić jej małą dostępność: dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko 

w niewielu miejscach.  

Województwo lubuskie, w tym również Powiat Strzelecko – Drezdenecki położone  

są w strefie podwyższonych wartości strumienia ciepła, co można zaobserwować na poniższej mapie. 
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Rysunek 12 Rozkład strumienia ciepła na obszarze Polski (Szewczyk, Gientka, 2007) 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny  
 

Skomplikowane procedury uzyskania pozwolenia na eksploatacje wód termalnych, liczne 

ograniczenia zarówno prawne, jak i organizacyjno – techniczne, wysokie koszty budowy instalacji nie 

stwarzają dogodnych uwarunkowań dla rozwoju i budowy nowych instalacji wykorzystujących 

energię wód termalnych. 

 

Pompy ciepła 

Pompy ciepła mają wiele zalet, których nie posiadają inne systemy grzewcze. Używając pomp 

ciepła można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, unika się ryzyka pożaru, zaczadzenia czy wybuchu. 

Obecnie w pompach stosuje się nietoksyczne, niepalne i w pełni biologicznie degradowalne czynniki 

robocze. Cała instalacja pracuje cicho, a będące częścią pomp rury mogą być eksploatowane nawet 

przez 30 – 50 lat. Wszystkie te zalety sprawiają, że pompy ciepła są coraz częściej wykorzystywane 

w budynkach mieszkalnych i publicznych, trochę rzadziej znajdują natomiast zastosowanie 

w przemyśle, gdzie służą głównie do produkcji pary, jak również do suszenia, odparowywania 

i destylacji. 

4.8.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

Największym zagrożeniem w przypadku odnawialnych źródeł energii jest problem 

z osiągnięciem właściwego poziomu wykorzystania tych źródeł. W roku 2010 poziom ten dla 

województwa lubuskiego wynosił 4,5%, czyli o 3% mniej niż zakłada Strategia Rozwoju Energetyki 

Odnawialnej do osiągnięcia w 2010r.  

Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku zakłada zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku oraz osiągnięcie 
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10% udział biopaliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji do 2020 

roku. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju alternatywnych źródeł energii, także w Powiecie Strzelecko – 

Drezdeneckim, istnieje duże zagrożenie, że poziomy te nie zostaną osiągnięte w zakładanym okresie 

czasu. 

4.8.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet 
Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – 

Odnawialne źródła energii (OZE) 

Kierunki działań 

 Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, 

 Prowadzenie działań edukacyjnych, oraz popularyzacyjnych 

odnawialnych źródeł energii. 

Cel Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Zadanie 

Zmiana nośników energii z paliw stałych na paliwa płynne, gazowe lub inne ekologicznie czyste 

dla tzw. niskiej emisji to jest na terenach budownictwa jednorodzinnego i lokalnych kotłowniach 

grzewczych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania 
-liczba nowopowstałych i zmodernizowanych kotłowni 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Zadanie 

Promowanie wśród mieszkańców pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -ilość przeprowadzonych działań i akcji 

Zadanie 

Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury opartej na źródłach odnawialnych 

Jednostka odpowiedzialna Urzędy Gmin 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania -liczba uchwalonych mpzp 

Zadanie 

Zmiana ogrzewania siedziby Nadleśnictwa Głusko na system pomp ciepła 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Głusko 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 
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4.9. Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona przed powodzią 
i suszą 

4.9.1. Analiza stanu istniejącego 

Hydrolodzy z PIG wyznaczyli maksymalny zasięg podtopień w sąsiedztwie dolin rzecznych, 

Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych (powodzi), ale przedstawiają 

maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej 

blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej.  

Na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wyznaczono taki obszar, w dolinie rzeki Noteci,  

na terenie gminy Drezdenko, Stare Kurowo i Zwierzyn. Na poniższym rysunku zaznaczono kolorem 

czerwonym możliwy zasięg występowania podtopień. 

 

 

Rysunek 13 Zagrożenie powodziowe na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

 

W przypadku gmin Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew nie występuje zagrożenie powodziowe 

i w związku z tym nie ma konieczności przechowywania planów przeciwpowodziowych. Jedynie 

niewielkie lokalne podtopienia mogą wystąpić na terenach zalewowych rzeki Drawy (gmina 

Dobiegniew) w okresie wczesnowiosennym, które nie mają wpływu na zagrożenie bezpieczeństwa 

zamieszkałej tam ludności. Drawa na odcinku przebiegającym przez teren gminy Dobiegniew nie 

posiada opracowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Studium ochrony 

przeciwpowodziowej z wyznaczonym zasiągiem wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 

p=1%. 

Jak już wspomniano wcześniej zagrożone powodzią wg PIG są gminy położone w dolinie 

Noteci. Rzeka ta na odcinku ok. 8,0 do 46,0 km ma opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu Studium ochrony przeciwpowodziowej z wyznaczonym zasięgiem wody 

o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1%, tj. obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, 
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na którym obowiązują zakazy wynikające z art. 88 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). 

Natomiast zgodnie z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi rzeka 

Noteć (na odcinku 0-296 km), oraz rzeka Drawa (na odcinku 0-158 km) zostały zaklasyfikowane do 

opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym, tj. w terminie do dnia 

22 grudnia 2013 r. To oznacza, że na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego występują odcinki 

rzek, na których zgodnie ze Wstępną oceną ryzyka powodziowego, wystąpienia zagrożenia 

powodziowego jest prawdopodobne, a wielkości i zasięg tego zagrożenia zostaną określone na 

mapach zagrożneia i mapach ryzyka powodziowego opracowywanych obecnie przez Centrum 

Modelowania Powodziowego IMGW-PIB Warszawa, Oddział w Poznaniu. 

Wśród wielu rodzajów powodzi ze strony rzeki można się spodziewać następujących 

rodzajów powodzi: 

 powódź rozlewna – w wyniku frontalnych deszczy na wielkim obszarze dorzecza rzeki 

(tzw. „świętojanka”), 

 powódź roztopowa – w wyniku gwałtownego topnienia śniegu, zasilana silnymi 

deszczami przy zamarzniętej powierzchni ziemi o szerokim zasięgu terytorialnym, 

 powódź zimowa – śryżowa w wyniku zablokowania koryta rzeki śryżem (lokalna) lub 

zatorowa w wyniku zatorów w czasie spływu lodów, bardzo groźne, lokalne. 

Powodzie zimowe są najgroźniejsze ze względu na nieprzewidywalne miejsce powstania oraz 

szybki czas rozwoju zjawiska. System biernej ochrony przeciwpowodziowej (utrzymywany z budżetu 

Państwa) na obszarze zlewni Noteci tworzą wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, 

poldery zalewowe samoczynne w dolinie rzeki. Urządzenia te utrzymuje Lubuski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Nadmiar wód Noteci odprowadzany jest systemem kanałów 

i rowów melioracyjnych z reguły do przepompowni melioracyjnych, z których woda przerzucana jest 

w koryto rzeki. Sieć kanałów i rowów melioracyjnych na terenach gmin Stare Kurowo, Drezdenko, 

Zwierzyń i Santok tworzą jeden układ melioracyjny doliny rzeki od Drezdenka do Santoku. Układ ten, 

aby mógł sprawnie funkcjonować musi być systematycznie konserwowany i utrzymywany 

w sprawności technicznej.  

Ogółem powierzchnia gruntów zmeliorowanych  urządzeniami melioracji wodnych 

szczegółowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wynosi 5457 ha, z czego potrzebę 

odbudowy dostrzeżono na 356 km rowów, na powierzchni 3660 ha. Brak wystarczających środków na 

ten cel powoduje, że kanały melioracyjne i system rowów szczegółowych nie są konserwowane, co 

w przypadku wysokich stanów rzeki może utrudniać odpływ wody i powodować podtopienia najniżej 

położonych terenów. 

W poniższej tabeli przedstawiono dokładne powierzchnie obszarów zmeliorowanych 

i zdrenowanych w podziale na gminy. 

 

Tabela 36 Powierzchnia gruntów zmeliorowanych urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, 

w tym zdrenowanych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego [ha] 

 Obszar zmeliorowany W tym obszar zdrenowany 

Powiat 5457 3536 

Dobiegniew 875 871 

Drezdenko 882 18 

Stare Kurowo 244 0 

Strzelce Krajeńskie 2776 2647 

Zwierzyn 680 0 

Źródło: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Strzelcach Krajeńskich 

 

Zadanie utrzymania wałów przeciwpowodziowych i kanałów melioracyjnych podstawowych, 

ich modernizacji i odbudowy leży w gestii Skarbu Państwa reprezentowanego przez Marszałka 

Województwa Lubuskiego, w imieniu którego działa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Zielonej Górze, natomiast utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych należy do zadań gminy.  

Wały przeciwpowodziowe mają ogólną długość 61 300 m, z czego 47 800 m to wały rzeki 

Noteć, a 13 500 m to wały kanału Pulsa.  Monitoring wałów przeciwpowodziowych w okresach 
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podwyższonych stanów wód w rzekach prowadzony jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

Stan techniczny obwałowań na terenie gmin jest niewystarczający. Główną przyczyną jest 

niedostateczne zagęszczenie gruntu podłoża wałów. Większość obwałowań została wykonana 

w okresie międzywojennym, przestarzałą obecnie technologią. Po każdym wezbraniu powodziowym, 

w okresie kilkudziesięcioletniej eksploatacji obwałowania uległy osłabieniu. Wały często są od wielu 

lat nie wykaszane, uszkadzane przez zwierzęta wodne. Uszkodzone bywają korony wałów przez 

nieuprawnione przejazdy pojazdami. Ponadto niewłaściwe zagospodarowanie dolin rzecznych – 

zasiedlenie, zalesianie bądź rolnicze użytkowanie polderów i międzywala przyczynia się do 

zwiększonego zagrożenia powodziowego. Poważnym problemem jest również zamulanie ujść 

rzecznych i obszarów położonych w dolnym biegu rzek, prawdopodobnie z powodu erozji wodnych.  

W związku z zagrożeniem powodziowym w dolinie rzeki Noteci w 2005 r. dla gminy 

Drezdenko został opracowany „Gminny Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią”. Plan ten jest na 

bieżąco aktualizowany. Zawiera on m.in.: Ocenę zagrożenia powodziowego, zakres działania 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) na wypadek powodzi, oraz procedury 

działania GZZK. 

Ochronę ludzi i mienia przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez tworzenie 

i właściwe utrzymywanie systemów retencji wód, budowę i rozbudowę (modernizację) zbiorników 

retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych, 

sterowanie przepływami wód, poprzez budowę oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, 

budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi, funkcjonowanie 

systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze, 

a także poprzez odpowiednie kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub 

terenów zalewowych. 

Na terenie powiatu znajduje się jeden drewniano – kamienny zbiornik małej retencji w gminie 

Drezdenko, (obręb Lubiatów, działka numer 218), o długości 10 m, rzędnej dna 33,60 m n.p.m., 

rzędnej przelewu 34,50 m n.p.m., oraz kilometrażu cieku 0+590 km.  

 

4.9.2. Zagrożenia oraz działania w zakresie poprawy stanu 

System czynnej ochrony przeciwpowodziowej w gminach stanowią gminne komitety 

przeciwpowodziowe. 

Gminy wykonują tylko doraźne zadania związane z bieżącą konserwacją, z m. in. 

uzupełnieniem ubytków na zjazdach z wałów, prace przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych, 

remonty przepustów melioracyjnych na drogach gminnych. 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców należy w pierwszej kolejności zadbać o: 

 poprawę stabilności obwałowań, naprawę, modernizację i odbudowę urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i melioracji wodnych, 

 przebudowę istniejących polderów i wykonanie nowych, 

 właściwe zabiegi agrotechniczne, usunięcie zakrzewień i zadrzewień z trasy wody 

brzegowej, 

 zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję. 

W dalszej kolejności proponuje się: 

 opracowanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz przyjęcie 

i realizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 sukcesywna realizacja obiektów służących retencji wodnej. 
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4.9.3. Strategia realizacji celów 

 

Priorytet Poprawa jakości środowiska – Gospodarka wodna 

Kierunki działań 

 Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami 

powodzi, 

 Modernizacja oraz odbudowa zniszczonych obiektów 

hydrotechnicznych. 

Cel Ochrona przeciwpowodziowa 

Zadanie 

Modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych na odcinkach: 

I. Trzebicz-Głęboczek IIIc  kl. III prawy, gmina Stare Kurowo 

II. Drezdenko-Moczydła IVb  kl. IV lewy, gmina Drezdenko 

Jednostka odpowiedzialna LZMiUW 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 
I. 3300 zł 

II. 2000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Naprawa obwałowań przeciwpowodziowych na odcinkach: 

I. Lipki Małe-Goszczanowiec IIb  kl. III lewy, gmina Drezdenko 

II. Drezdenko-Moczydła IVb  kl. IV lewy, gmina Drezdenko 

III. Surma-Trzebicz IIIb kl. III prawy, gmina Zwierzyn 

Jednostka odpowiedzialna LZMiUW 

Okres realizacji 2012 – 2019 (zadanie długoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 

I. 2000 zł 

II. 1000 zł 

III. 1000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 – 22+691 (na terenie gm. Zwierzyn i Stare Kurowo) 

Jednostka odpowiedzialna LZMiUW 

Okres realizacji 2012 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 2 200 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa, PROW 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

„Jezioro Rąpino” - mała retencja (w miejscowości Trzebicz Młyn, na terenie gm. Drezdenko) 

Jednostka odpowiedzialna LZMiUW 

Okres realizacji 2012 – 2014 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady 2 660 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet państwa 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Konserwacja kanałów, koszenie i naprawa wałów przeciw powodziowych 

Jednostka odpowiedzialna LZMiUW 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet Urzędu Marszałkowskiego 

Wskaźnik monitoringu zadania -liczba wykonanych konserwacji, modernizacji 

Zadanie 
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Konserwacja rzeki Stara Noteć na odcinku w obrębie miasta Drezdenko oraz remont urządzeń 

melioracyjnych 

Jednostka odpowiedzialna Gmina Drezdenko 

Okres realizacji 2012 (zadanie krótkoterminowe) 

Szacunkowe nakłady 30 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

Zadanie 

Budowa zbiornika przeciw pożarowego 

Jednostka odpowiedzialna Nadleśnictwo Głusko 

Okres realizacji 2012 – 2015 (zadanie średnioterminowe) 

Szacunkowe nakłady b.d. 

Potencjalne źródło finansowania Środki własne 

Wskaźnik monitoringu zadania - 

 

5. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

5.1. Ogólne zasady zarządzania Programem 

 Zarządzanie programem oznacza w praktyce określenie zasad zarządzania nim wraz z 

ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego jest dokumentem o charakterze strategicznym. Program jest 

narzędziem wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami 

zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz 

decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje 

pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała 

spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej 

współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich 

kompetencji. 

 Uwzględniając przepisy prawa, wykonywane zadania, zobowiązania statutowe oraz 

powinności obywatelskie, w realizację Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zaangażowanych 

jest wielu uczestników. Należą do nich: 

 Zarząd powiatu przygotowujący Program i Rada Powiatu uchwalająca Program oraz 

 oceniająca sprawność i efektywność jego realizacji, 

 Jednostki samorządu terytorialnego realizujące działania w zakresie ochrony, edukacji 

ekologicznej oraz sprawozdawczości, 

 Podmioty które statutowo wykonują zadania na rzecz poprawy jakości środowiska oraz 

zajmują się szeroko rozumianą ochroną i kształtowaniem środowiska, 

 Jednostki dysponujące środkami finansowymi z opłat środowiskowych, zobowiązane 

przeznaczać je na realizację Programu, a także banki i instytucje finansowe, którym 

powierzono zarządzanie środkami przeznaczonymi na cele ochrony środowiska, 

 Organizacje pozarządowe wspierające społeczeństwo w realizowaniu projektów 

 proekologicznych i wykonywaniu powinności obywatelskich, pośredniczące 

 pomiędzy administracją a społeczeństwem, 

 Mieszkańcy powiatu – jako uczestnicy działań, a także beneficjenci realizacji 

 Programu lub ponoszący koszty złego stanu środowiska. 

 

 Włączenie do procesu realizacji Programu szerokiego grona partnerów instytucjonalnych  

i społecznych jest warunkiem koniecznym jego akceptacji i pozwala na przekazywanie 

współodpowiedzialności za osiąganie celów. 

 Dlatego tak ważne jest uspołecznienie procesu planowania i podejmowania decyzji oraz 

przejrzystość procedur włączających szerokie grono partnerów – również, w proces oceny 
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skuteczności realizacji. Równie istotny jest rozwój partnerstwa ze wszystkimi lokalnymi, krajowymi  

i międzynarodowymi podmiotami, działającymi w regionie, który niewątpliwie przyczyni się do 

skupienia zasobów oraz zwielokrotnienia efektów ekologicznych. 

5.2. Instrumenty zarządzania Programem 

 Realizacja celów i przedsięwzięć zaproponowanych w Programie przeprowadzona zostanie z 

wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów, wynikających z przepisów prawa, rachunku 

efektywności ekonomicznej, polityki społecznej oraz struktury zarządzania środowiskiem. Stosowanie 

tych instrumentów przepisy prawa przypisują administracji publicznej, poprzez: 

 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych: 

 na korzystanie z zasobów środowiska i wprowadzanie do środowiska substancji lub 

 energii, w tym pozwolenia zintegrowane, wynikające z wprowadzenia do polskiego 

 systemu prawnego wymogów Dyrektywy IPPC, 

 na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych, 

 zatwierdzających program gospodarki odpadami, 

 pozwolenia wodnoprawne, 

 o podziałach i scaleniach gruntów, 

 o pozwoleniu na budowę, podejmowanych w oparciu o zapisy miejscowych planów 

 zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzone postępowania, w sprawie 

 oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 

 zobowiązujących do prowadzenia badań monitoringowych stanu środowiska, 

 o konieczności przeprowadzenia przeglądu ekologicznego. 

  

A także wszystkie inne, wynikające z przepisów szczególnych. 

 

2. Stosowanie instrumentów związanych z rachunkiem efektywności ekonomicznej min.: 

2.1. Prawno-finansowych, jak: 

 opłaty naliczane za korzystanie ze środowiska, 

 administracyjne kary pieniężne, 

  skutki finansowe wynikające z odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

 

2.2 Ekonomicznych, jak: 

 kredyty – w tym umarzalne – i dotacje z funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

 wodnej, 

 dotacje z europejskich funduszy strukturalnych udzielane za pośrednictwem 

 właściwych Programów Operacyjnych, 

 umieszczenie na listach wyborów objętych opłatami produktowymi i opłatami tych 

 opłat, 

 ubezpieczenia ekologiczne od odpowiedzialności cywilnej za szkody, spowodowane 

 poważnymi awariami przemysłowymi i transportowymi, 

 tworzenie rynku uprawnień do emisji zanieczyszczeń (zbywanie pozwolenia). 

Szczególnym instrumentem ekonomicznym jest pomoc publiczna w postaci zwolnień i ulg 

podatkowych, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń należności budżetu państwa 

i samorządu oraz udzielenie gwarancji finansowych dla projektowanych przedsięwzięć. 

 

3. Do instrumentów społecznych należą: 

 obowiązek upowszechniania w społeczeństwie informacji o środowisku i zasięgania 

 jego opinii podczas procedur prowadzonych w sprawach ochrony środowiska, 

 wykraczające poza zakres obowiązkowy przekazywanie informacji w mediach, formie 

 spotkań, dyskusji publicznych i akcji związanych z konkretnymi problemami ochrony 

 środowiska, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa we wszystkich grupach wiekowych, 
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5.3. Wytyczne do gminnych Programów Ochrony Środowiska 

 
 Gminne programy ochrony środowiska powinny zostać sporządzone na podstawie gruntownej 

znajomości aktualnego stanu środowiska w gminie. Podobnie jak polityka ekologiczna państwa muszą 

one określać przede wszystkim: 

 cele polityki ekologicznej na terenie gminy, 
 wybrane priorytety ekologiczne wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 
 rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się dana gmina, 
 środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno - 

ekonomiczne i środki finansowe. 

Zaplanowane cele, priorytety, zadania i środki na ich realizację, muszą zostać zdefiniowane  

dla każdego z obszarów ochrony środowiska, którymi zajmuje się dana gmina, a więc: 

 racjonalizacja zużycia energii, surowców oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych 

w produkcji energii; 

 zapewnienie wysokiej jakości powietrza,  

 zminimalizowanie uciążliwego hałasu, 

 ochrona wód, 

 ochrona gleb, 

 ochrona zasobów przyrodniczych, 

 prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 

realizacji wyżej wymienionych działań. 

6. Źródła finansowania 
 Wdrożenie Programu Ochrony Środowiska wymaga stworzenia sprawnego systemu 

finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe na planowane  

do realizacji w harmonogramie zadania z zakresu ochrony środowiska mogą pochodzić  

z następujących źródeł: 

 środki własne miast i gmin oraz powiatu, 

 dofinansowanie pochodzące z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

 Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 środki pochodzące z Unii Europejskiej, 

 kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska), 

 środki własne podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektów, 

 środki własne przedsiębiorców. 

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo 

przedsięwzięcia podejmowane dla poprawy jakości środowiska w Polsce, traktując jako priorytetowe 

te zadania, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii 

Europejskiej. 

 Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 

ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, 

istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 

1. finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki 

ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze 

środków NF obsługiwane przez banki), 

2. finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do 

kredytów bankowych, umorzenia), 

3. finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych, bądź już 

istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie poprzez 

pożyczki i dotacje wdrażania projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych 

elementów środowiska. 

WFOŚiGW udziela pożyczek na korzystnych warunkach oprocentowania i spłat oraz dofinansowania 

niektórych zadań w formie dotacji. Maksymalna kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na jedno zadanie może wynosić do 10 000 000 zł, natomiast maksymalna kwota 

zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora może wynosić 20 000 000 zł. W przypadku dotacji 

maksymalna kwota na jedno zadanie wynosi 2 000 000 zł. Dotacja udzielona ze środków Funduszu  

z reguły nie może przekroczyć 40 % kosztów zadania. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą 

dotyczyć finansowania do 80 % kosztów zadań w przypadku jednostek samorządowych  

i budżetowych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz do 70 % kosztów netto zadań  

w przypadku podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych prowadzących bądź nie 

prowadzących działalności gospodarczej. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska  

w Polsce, w nowym okresie programowym na lata 2007-2013 będzie Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej 

ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. 

 Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro.  

Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu 

Spójności – 21 511,06 mln euro (77 %) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  

6 337,2 mln euro (23 %). 

Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę  

i dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia. W zakresie ochrony 

środowiska przewidziano dofinansowanie dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji 

ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego,  

a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, 

jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe. 

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa (zredukowanie ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej). 

Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zmniejszenie presji na 

powierzchnię ziemi - zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację 

terenów zdegradowanych). 

Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (ograniczenie 

ryzyka zagrożeń ekologicznych poprzez inwestycje i system monitorowania).  

Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska (ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko  

i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego). 

Oś priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (ograniczenie 

degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, w tym działania  

z zakresu edukacji ekologicznej). 

Oś priorytetowa 10 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetycznego na środowisko; wsparcie 

będzie udzielane na podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania 

energii, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw). 

 

Lubuski regionalny Program operacyjny 

 Oprócz pięciu programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją 

także programy operacyjne dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów 

Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami 
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rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, 

aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju 

każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z 

przygotowaniem i realizacją RPO. 

 Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego pełni Zarząda Województwa jako instytucja zarządzające programem (IZ). 

Zarząd odpowiada za przygotowanie i realizację LRPO, w tym za ocenę i wybór projektów do 

dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i 

ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydaje wytyczne, zalecenia  

i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania 

informacyjno-promocyjne. 

 Inwestycje, na które pozyskano środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego, muszą być realizowane na terenie województwa lubuskiego. Priorytety  

w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. W Lubuskim 

Regionalny Programie Operacyjnym wyróżniamy sześć priorytetów: 

Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego 

Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 

Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 

Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej 

Priorytet VI Pomoc techniczna 

 

Bank Ochrony Środowiska 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane kredyty 

na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu. Ma 

ponad 60 % udział w rynku komercyjnego finansowania przedsięwzięć ekologicznych. 

 

Kredyty w komercyjnych bankach 

 Ze względu na wysokie oprocentowanie komercyjnych kredytów ich wykorzystanie na 

realizacje zadań w zakresie ochrony środowiska nie jest wskazane. Kredyty tego rodzaju są mało 

atrakcyjne ze względu na wysokie koszty. 

7. Monitoring Programu Ochrony Środowiska 

 
 Realizacja działań zaplanowanych w projekcie „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wymaga 

monitorowania oraz podjęcia natychmiastowych działań w przypadku pojawienia się rozbieżności 

między planowanymi rezultatami, a stanem osiągniętym w rzeczywistości. Opracowany projekt 

Programu charakteryzuje zasady oceny oraz monitorowania realizacji zapisów dokumentu. W ramach 

zaproponowanych celów przedstawiono określone wskaźniki, które pomogą określić stopień realizacji 

poszczególnych zadań i działań ekologicznych. 

Wskaźniki monitorowania realizacji aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” zostały 

przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 37 Wskaźniki służące do monitoringu Programu Ochrony Środowiska 

Lp. Wskaźnik 2011 2015 2019 

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

1 Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

III klasa – 

powierzchniowe 

II/ III klasa – 

podziemne 

  

2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu [kg/rok] 

BZT5 – 7278 

ChZT – 63948 

Zawiesina ogólna 

– 11526 

Azot ogólny – 

5098 

Fosfor ogólny - 

562 

  

3 Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludność [hm3/rok] 5,6   

4 
Ścieki przemysłowe odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 

wymagające oczyszczenia [dam3/rok] 
18   

5 Ludność korzystające z oczyszczalni ścieków [% liczby ludności] ok. 60%   

6 Odpady komunalne zebrane [Mg] 9022,62   

7 Ilość odpadów przetworzonych biologicznie [Mg] b.d.   

8 
Ilość odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie 

[Mg] 
b.d.   

9 
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z 

zakładów szczególnie uciążliwych [Mg/rok] 
15 561   

10 Lesistość [%] 49,7   

11 Powierzchnia terenów objęta formami prawnej ochrony obszarowej [%] 72,8   

Wskaźniki społeczno – ekonomiczne 

12 
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną [tys. 

zł] 
b.d.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz WIOŚ 

 

8. Podsumowanie 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów udostępnionych m.in. przez 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, Urzędy Gmin/Miasta, Nadleśnictwa, 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, GUS, WIOŚ, RDOŚ, PPIS i inne. Informacje wykorzystane  

w opracowaniu posłużyły określeniu stanu aktualnego komponentów środowiska przyrodniczego.  

Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających  

z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych  

i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych  

w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program Wojewódzki, Strategia Wojewódzka) oraz  

z dokumentów i koncepcji władz powiatu i gmin, postulatów rozmaitych środowisk, w tym 

organizacji pozarządowych i mieszkańców. Dodatkowo niektóre z przedsięwzięć zostały 

zaproponowane przez zespół autorski opracowujący Program. 

Osiągnięcie celów głównych będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych i zadań 

w obrębie ośmiu obszarów priorytetowych: 

1. Klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne i ochrona powietrza, 

2. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa, 

3. Gospodarka odpadami, 

4. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i zasobów kopalin, 

5. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 

6. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 
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7. Edukacja ekologiczna, poważne awarie i poważne awarie przemysłowe, 

8. Pozostałe zadania z zakresu programowania ochrony środowiska. 

Przedsięwzięcia zaproponowane w obrębie wymienionych obszarów w przyszłości przyczynią 

się do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

Niniejszy dokument jest strategicznym dokumentem planistycznym i nie stanowi przepisów 

prawa miejscowego. Nakreśla jedynie kierunek, w jakim powinien podążyć samorząd mając na celu 

zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 
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