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Uchwała Nr XIII/96/07 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 7 listopada 2007 r. 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

Na podstawie  art.  9,  art.  10  ust.1 i 2 w związku  z  art. 27 ustawy  z dnia  27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717  

ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala co następuje: 

 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. Integralną częścią uchwały jest 

załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

§ 2. Zmiana studium uwzględnia uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

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

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

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

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

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8) stanu prawnego gruntów; 

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

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

 

§3. Zmiany w studium w szczególności określają: 

 

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

2) kierunki  i wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów,  

w  tym tereny wyłączone spod zabudowy; 

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

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

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

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

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

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

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami  planu  zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w  tym obszary  

wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału  nieruchomości,  a  także obszary  

rozmieszczenia obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej 400 m2 

oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary dla których  gmina zamierza sporządzić miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego w  tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów  rolnych  

 i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

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

11) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 

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

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

ograniczenia  prowadzenia działalności gospodarczej,  zgodnie  z  przepisami  ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  

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

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

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

występujących w gminie. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie do sporządzenia studium 
 

Zgodnie z powyższą uchwałą, zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały obszar gminy Słubice. W związku  

z powyższym rzeczona zmiana jest tożsama z opracowaniem nowego dokumentu, 

zwanego „Studium” a nie „Zmianą studium”.     
 

Stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice zostało uchwalone Uchwałą Nr XIV/156/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r. Rady 

Miejskiej w Słubicach. Dokument ten został sporządzony w świetle przepisów 

nieobowiązującej dziś ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415 ze zmianami). Studium właściwie wypełniało swoją rolę 

przez kilka lat od uchwalenia, jednakże w wyniku zmian prawnych w zakresie planowania 

przestrzennego, jak również w wyniku dynamicznych zmian zachodzących w gminie, 

konieczne stało się sporządzenie nowego dokumentu.  
 

Nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), nakłada obowiązek zgodności 

uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zapisami studium. 

Oznacza to, że nowo opracowywane plany muszą być całkowicie zgodne z funkcją  

i zakresami terenowymi zawartymi w studium. Opracowanie nowego dokumentu było zatem 

konieczne w celu uniknięcia problemów natury formalno-prawnej w trakcie sporządzania 

nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
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Pozaprawne przesłanki opracowania nowego studium wynikają z konieczności 

uwzględnienia uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych. Istotnym przykładem jest 

zainteresowanie konkretnych inwestorów terenami, które w dotychczasowym studium 

przeznaczone były na funkcje inne niż gospodarcze. Inną kwestią, która wymagała 

weryfikacji, były tereny w strefie zagrożenia powodziowego.   

Generalne ustalenia studium w ostatnich latach uległy dezaktualizacji. Ponadto 

nastąpiła zmiana w poglądach władz gminy na zasadność realizacji niektórych przyjętych 

rozwiązań szczegółowych. Burmistrz  Słubic, wypełniając obowiązek wynikający  z  art.  32  

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności 

studium i planów dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Wyniki 

tej analizy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną, przedstawione zostały Radzie Miejskiej, która Uchwałą Nr XXX/298/05  

z dnia 31 maja 2005 r. stwierdziła „częściową dezaktualizacje ustaleń studium” wskazując 

jednocześnie potrzebę wprowadzenia do Studium określonych zadań i zobowiązując 

Burmistrza do podjęcia działań  zmierzających do aktualizacji Studium.  
 

Powyższe czynniki zadecydowały o sporządzeniu niniejszego studium, które zapewni 

skuteczną realizację polityki przestrzennej gminy Słubice. 
       

Podsumowując warto dodać, iż nowa ustawa wprowadziła istotne zmiany  

w procedurze sporządzania studium. Obecnie procedura podlega większemu uspołecznieniu – 

przewidziano wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, publiczną debatę, 

możliwość złożenia uwag i wniosków (przy konieczności rozstrzygania ich przez Burmistrza  

i Radę Miejską). Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 

roku określono zakres i formę projektu studium, podczas gdy wcześniej istniała znaczna 

dowolność powodująca, że zapisy studium w różnych gminach były bardzo odmienne. 
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Uchwały dotyczące zmian studium 
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Uchwała Nr III/29/2015 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/84/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r., zmienionego uchwałą Nr LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszarów 

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 

 

 

Uchwała Nr VI/51/2015 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 28 maja 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 r.), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dodaje się załącznik graficzny nr 2, 

przedstawiający granice obszaru objętego zmianą studium. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne przedstawiające granice obszarów 

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 
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Uchwała Nr XXII/206/2016 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr VI//51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr VI//51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmienia się załącznik graficzny 

nr 2, przedstawiający granice obszaru objętego zmianą studium. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne przedstawiające granice obszarów 

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/288/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr VI//51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej 

w Słubicach Nr XXII/206/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady 

Miejskiej w Słubicach Nr VI//51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w 

Słubicach Nr XXII/206/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dodaje się załączniki graficzne: nr 3, 

nr 4 oraz nr 5, przedstawiające granice obszaru objętego zmianą studium. 
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§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne przedstawiające granice obszarów 

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 
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I. WPROWADZENIE 
 

 

1. Podstawy formalno-prawne opracowania  
 

Procedurę sporządzenia studium zainicjowała Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 
 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy stanowią przede wszystkim art. 9. – 13. ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

ze zmianami). Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 

118, poz. 1233). 

Podstawy prawne dla opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów 

prawnych, którymi są m.in.:  
 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 

115, ze zmianami)  

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,  

ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 121, poz. 1266, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz.651, ze zmianami) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,  

 ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239, poz. 2019  

ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 

1220, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zmianami). 
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1.1. Podstawy formalno-prawne zmiany studium uchwalonej uchwałą 

nr LIV/430/2014 
 

Procedurę sporządzenia studium zainicjowała Uchwała Nr XXXIV/267/2012 Rady 

Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy stanowią przede wszystkim art. 9. – 13. ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647, ze zmianami). Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). 

 

Podstawy prawne dla opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów 

prawnych, którymi są m.in.:  

 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,  

ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1205, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz.651, ze zmianami) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21,  

 ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145  

ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 

ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami). 

 

 

1.2. Podstawy formalno-prawne zmiany studium 
 

Procedurę sporządzenia zmiany studium zainicjowała: 

- Uchwała Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmieniona Uchwałą 
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Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą 

Nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą 

nr XXXV/288/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy stanowią przede wszystkim art. 9 – 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 

Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). 
 

Podstawy prawne dla opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów. 

Do aktów zasługujących na szczególne wymienienie z punktu widzenia zmiany studium 

należy zaliczyć:  

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1161 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z 

późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U z 2016 r. 

poz. 1131 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U z 2017 r. 

poz. 912 z późn. zm.), 

 

 

2. Charakterystyka opracowania  
 

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest obowiązkiem, jaki wynika z zapisów obowiązującej ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (sporządzenie dokumentu nakazywała również ustawa  

z 1994 roku).  

Studium jest dokumentem sporządzanym w celu określenia polityki przestrzennej 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego – stanowi generalny plan-

program w zakresie planowania przestrzennego na poziomie gminy.  

Studium nie jest prawem miejscowym, dlatego też nie tworzy podstawy dla 

indywidualnych rozstrzygnięć w zakresie lokalizacji inwestycji. Stanowi natomiast podstawę 

dla sporządzania planów miejscowych, których ustalenia w zakresie gospodarowania 

przestrzenią nie mogą naruszać ustaleń studium. Dokument jest formą aktu kierownictwa 

wewnętrznego, ponieważ jego postanowienia są kierowane przede wszystkim do organów 

gminy.  
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Ryc.1. Struktura Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowymi zadaniami, jakie stoją przed studium, są: 

• dokonanie diagnozy stanu istniejącego – rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, 

istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, 

• określenie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także 

podstawowych zasad polityki przestrzennej, 

• stworzenie podstaw dla uporządkowanego sporządzania innych dokumentów 

planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku 

planów miejscowych). 
 

Szczegółowa zawartość tekstowa i graficzna studium określona została w art. 10. 

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Struktura niniejszego opracowania 

została przedstawiona na powyższej rycinie. 
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3. Materiały źródłowe i metodyka pracy 
 

Pierwszym etapem prac nad studium jest rozpoznanie uwarunkowań gminy. Diagnozy 

dokonuje się na podstawie istniejących opracowań oraz przeprowadzonych dodatkowo badań 

i analiz własnych. Pozyskanie informacji do części diagnostycznej dzieli się zasadniczo  

na dwa etapy: 
 

1) analiza piśmiennictwa – analiza dokumentów związanych z obszarem gminy oraz 

niejednokrotnie jednostek wyższych poziomów (powiatu, województwa), takich jak: 

• opracowania strategiczne (np. w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami, turystyki i rekreacji)   

• opracowania planistyczne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

plan zagospodarowania przestrzennego województwa), 

• opracowania statystyczne (opracowania wykonane przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze),  

• opracowania inne (ekofizjografia, studium krajobrazu kulturowego, opracowania 

projektowe, monograficzne i tematyczne dotyczące analizowanego obszaru, 

informacje od instytucji działających na terenie gminy),  

• materiały kartograficzne – mapy topograficzne i tematyczne z obszaru gminy;  

 

2) wizja lokalna – inwentaryzacyjne prace terenowe nad lokalnymi uwarunkowaniami  

i stanem zagospodarowania obszaru gminy; etap ten stanowi istotne uzupełnienie 

etapu poprzedniego, podnosząc znacznie poziom aktualności i precyzyjności 

wykonanych analiz diagnostycznych.     
 

W oparciu o zebrane informacje określa się środowiskowe, demograficzne, 

gospodarcze i infrastrukturalne zasoby gminy, a także potrzeby społeczeństwa, władz 

samorządowych i grup interesu, główne problemy funkcjonowania gminy, oraz inne procesy  

i zjawiska, mające wpływ na stan przestrzeni.  
 

Prace diagnostyczne dają rzetelną bazę informacyjną na temat stanu 

zagospodarowania i funkcjonowania gminy. Pozwala to przystąpić do etapu kształtowania 

kierunków polityki przestrzennej. Określenie zasad zagospodarowania jest wypadkową 

istniejących uwarunkowań (zasobów i ograniczeń) oraz przyszłych potrzeb i zamierzeń 

planistycznych.   

 

 

II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 

1. Położenie i ogólna charakterystyka obszaru gminy 
 

Gmina miejsko-wiejska Słubice położona jest w zachodniej części województwa 

lubuskiego, bezpośrednio przy granicy z Niemcami. Jako jedna z pięciu gmin, wchodzi  

w skład powiatu słubickiego. Powierzchnia gminy wynosi 184,62 km², zaś liczba ludności  

to 18904 osoby (zameldowanie stałe). Natomiast miasto Słubice zajmuje 19,2 km², co stanowi 

10,4% powierzchni gminy. Populacja miasta liczy 16086 osób i jest to ok. 85% ogółu 

mieszkańców gminy.  Gmina graniczy z następującymi jednostkami terytorialnymi: 
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• od zachodu przez granicę państwową na Odrze z największym przygranicznym 

miastem Niemiec wschodnich – Frankfurtem nad Odrą oraz powiatami Markisch – 

Oderland i Oder – Spree, 

• od północy z gminą Górzyca,  

• od wschodu z gminą Rzepin,  

• od południa z gminą Cybinka. 

 

 
 

Ryc.2. Sąsiedztwo terytorialne gminy Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 18 

 
 

Ryc.3. Położenie gminy Słubice na tle województwa lubuskiego 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc.4. Położenie gminy Słubice na transgranicznym tle regionalnym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.forum-grenzstaedte.net. 

 

Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw, których 

charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tab.1. Charakterystyka sołectw gminy Słubice 

l.p. Sołectwo liczba ludności* 

1. Drzecin 275 

2. Kunice 68 

3. Golice 412 

4. Kunowice 918 

5. Lisów 165 

6. Nowe Biskupice 118 

7. Nowy Lubusz 199 

8. Pławidło 225 

9. Rybocice 211 

10. Stare Biskupice 104 

11. Świecko 198 

* stan na 12.05.2011; zameldowania stałe i czasowe 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UM w Słubicach.  

 

Gmina położona jest w obrębie wielkoprzestrzennej doliny Odry oraz wysoczyzny, 

które oddziela od siebie krawędź doliny. Samo miasto ulokowane jest na rzeką Odrą i stanowi 

istotny ośrodek na pograniczu polsko-niemieckim. Położenie miasta wyznaczają następujące 

współrzędne geograficzne – 52°21’ szerokości geograficznej północnej oraz 14°34’ długości 
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geograficznej wschodniej. Ponadto miasto stanowi siedzibę powiatu słubickiego, w skład 

którego wchodzą gminy Słubice, Górzyca, Rzepin, Cybinka i Ośno Lubuskie.  

 

Przez gminę przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, 

krajowym oraz regionalnym. Najistotniejsze znaczenie, ze względu na tranzytowy charakter 

ruchu mają: 

• droga krajowa nr 2 (Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol); to fragment drogi  

o znaczeniu międzynarodowym z zachodu Europy na wschód, obecnie na terenie 

gminy trwa budowa autostrady A2, łączącej przejście graniczne Świecko z węzłem 

„Nowy Tomyśl” (planowany termin ukończenia – listopad 2011), 

• droga krajowa nr 29 (Słubice – Krosno Odrzańskie); umożliwia dotarcie do Zielonej 

Góry i na południe Polski, 

• droga krajowa nr 31 (Słubice – Kostrzyn nad Odrą – Szczecin); stanowi najkrótszą 

drogę w stronę Bałtyku,  

• droga wojewódzka nr 137 (Słubice – Międzyrzecz – Trzciel); zapewnia połączenie  

z Gorzowem Wlkp. oraz powiatami w północnej części województwa lubuskiego. 
 

Ponadto przez gminę przebiega międzynarodowy szlak kolejowy nr 3, łączący Berlin  

z Moskwą. 

 

 Tab.2. Odległość ze Słubic do wybranych miast w Polsce i Europie  

l.p. miasto odległość [km] 

1. Berlin 102 

2. Bruksela 838 

3. Gorzów Wlkp. 79 

4. Poznań 182 

5. Szczecin 148 

6. Warszawa 489 

7. Wrocław 282 

8. Zielona Góra 85 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nadgraniczne położenie gminy wraz z ważnymi przejściami: drogowo-kolejowym  

w Świecku oraz drogowym w Słubicach, ukierunkowuje jej gospodarkę na obsługę ruchu 

turystycznego związanego z handlem i ruchem tranzytowym. W mieście funkcjonuje 

przygraniczny bazar, liczne stacje benzynowe i dyskonty ogólnospożywcze nastawione  

na zagranicznych klientów. Kolejnym czynnikiem determinującym gospodarczy profil gminy 

jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE), w ramach której 

funkcjonują zakłady przemysłowe należące do różnych branż. 

 

 

1.1. Położenie i ogólna charakterystyka obszaru zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 

 
Obszar oznaczony jako nr 1 

Administracyjnie obszar znajduje się w mieście Słubice, w jego południowo – wschodniej 

części. 

Obecnie teren użytkowany jest jako park, wcześniej istniała na wzgórzu wieża widokowa 

– Wieża Kleista. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stadion lekkoatletyczny, targowisko miejskie oraz 

cmentarz. 

Obszar opracowania położony jest na wysokości około 50 – 55 m npm. 

Obszar oznaczony jako nr 2 

Administracyjnie miejscowość Kunice położona jest w południowej części gminy Słubice.  

Obszar opracowania położony jest na północny-zachód  od  miejscowości  Kunice,  pomiędzy  

drogą  wojewódzką  nr  134  (Urad  – Radachów) (częściowo granica południowa 

i zachodnia), terenami leśnymi w dolinie rzeki Ilanki (granica  północna)  oraz  terenami  

leśnymi  w  dolinie  Odry  i  linią  kolejową  (częściowo  granica  południowa  i  wschodnia).  

Na terenie opracowania zlokalizowane jest złoże piasku (kruszywo naturalne) Rybocice-

Kunice. Eksploatacją objęta jest część złoża na zachód od drogi Kunice – Rybocice, natomiast 

część złoża objętego zmianą studium nie była dotychczas eksploatowana. We wschodniej 

części obszaru znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Prochowiec”.  

Obszar opracowania położony jest na wysokości około 35 – 40 m npm. 

 

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej Kondrackiego (1998) 1 i 2 obszar 

opracowania położony jest w granicy mezoregionu Dolina Środkowej Odry (część 

południowo-zachodnia) i Równiny  Torzymskiej,  należących  do  makroregionów:  Pradolina  

Warciańsko-Odrzańska  i Pojezierze Lubuskie. 

 

 

2. Uwarunkowania przyrodnicze 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań przyrodniczych gminy Słubice 

zostały zawarte w załączniku tekstowym nr 4a – Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe 

oraz na załącznikach graficznych nr 4b – Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne i 4c – 

Obiekty i obszary chronione. Poniżej kwestie przyrodnicze przedstawiono jedynie w ogólnym 

zarysie. 

 

 

2.1. Elementy systemu przyrodniczego  
 

 Gmina Słubice położona jest w obrębie olbrzymiej jednostki regionalnej, jaką jest Niż 

Środkowoeuropejski, rozciągający się od Morza Północnego, poprzez Holandię, północne 

Niemcy i Polskę. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2001) 

gmina znajduje się w zasięgu następujących makroregionów: 

− Pradolina Toruńsko-Eberswardzka (315.3),  

− Pojezierze Lubuskie (315.4).  

Na poziomie mezoregionalnym gmina należy do następujących jednostek: Lubuski 

Przełom Odry (315.41), Pojezierze Łagowskie (315.42), Równina Torzymska (315.43) oraz 

Kotlina Gorzowska (315.33), której obniżenia ciągną się równoleżnikowo od okolic Płocka, 

wzdłuż doliny Wisły, Brdy, Noteci i Warty. Pradolina Toruńsko-Eberswardzka tworzy 

unikatową na skalę światową formę wklęsłą, która na obszarze województwa lubuskiego 

oddziela pojezierza: Południowopomorskie od Lubuskiego i Wielkopolskiego. 

Ukształtowanie terenu w gminie Słubice jest mocno zróżnicowane. Powstało ono  

w następstwie zlodowacenia bałtyckiego i ma charakter młodoglacjalny. Pod względem 

hipsometrycznym najniżej położony punkt gminy znajduje się w obrębie doliny Odry na 

wysokości 10m n.p.m., niedaleko Golic. Natomiast najwyższy punkt gminy leży 75m n.p.m.  

i zlokalizowany jest w okolicach wsi Stare Biskupice. Cechą istotną jest wzrost wysokości od 

zachodu w kierunku wschodnim.  
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Powierzchnia gminy Słubice w obrębie wysoczyzny zbudowana jest głównie  

z utworów plejstoceńskich, natomiast dno doliny Odry pokrywają holoceńskie piaski rzeczne, 

mady i torfy. Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne i glacifluwialne (gliny 

zwałowe, piaski, żwiry, mułki). Natomiast utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez 

utwory glacjalne  i fluwioglacjalne. Ich miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 14 – 25m  

w dolinie Odry do 40 – 70m obrębie wysoczyzny, a lokalnie w północno-wschodniej części 

gminy dochodzi do 120m. 

Na terenie gminy znajduje się niewiele udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych. Występujące na znacznych głębokościach oraz w stosunkowo niewielkiej ilości 

pokłady węgla brunatnego czynią jego wydobycie nieopłacalnym. Jedynymi 

eksploatowanymi surowcami były piasek i pospółka, wykorzystywane na potrzeby 

budownictwa. Kruszywa te pozyskiwano w żwirowni w Rybocicach i piaskowni  

w Kunowicach.  

Sieć hydrograficzną gminy Słubice tworzy rzeka Odra wraz z dopływami, sieć 

kanałów melioracyjnych w dolinie Odry oraz jeziora. Główny dział wodny II rzędu 

przebiegający przez gminę rozdziela zlewnię Warty od zlewni Odry. W większości ma  

on charakter sztuczny, gdyż prowadzi koroną wału przeciwpowodziowego, biegnącego 

wzdłuż Odry od Słubic w kierunku północnej granicy gminy. Większa cześć gminy stanowi 

zlewnię Warty, do której wody odprowadzane są siecią kanałów melioracyjnych. Dotyczy  

to przede wszystkim wód z doliny Odry pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a jej 

wschodnim zboczem, a także znacznego obszaru wysoczyzny. Zlewnia rzeki Odry w całości 

obejmuje południową część gminy wraz z rzeką Ilanką, a także tereny wzdłuż jej biegu, 

ograniczone wałem przeciwpowodziowym na odcinku od Słubic do północnej granicy gminy. 

Największą rzeką gminy jest Odra, przepływająca po zachodniej granicy. Przez południową 

część przepływa Ilanka, jedyny na terenie gminy dopływ Odry (ujście w okolicach Świecka). 

Największy z rowów melioracyjnych w dolinie Odry to Kanał Czerwony (Racza Struga).  

W gminie znajduje się 10 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha. Znajdują się one przede 

wszystkim na terenie wysoczyzny. Poza tym dość licznie występują oczka wodne oraz 

sztuczne zbiorniki wodne. 

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski (A. Jaworski, 1986), gmina Słubice 

leży w obrębie regionu szczecińskiego (I). Główny użytkowy poziom wodonośny występuje 

w utworach czwartorzędu (piaski, piaski ze żwirem) na głębokości od kilku do 80 metrów. 

Głębokość jego zalegania rośnie w kierunku wschodnim. Z kolei w utworach trzeciorzędu  

w drobnych i średnioziarnistych piaskach poziom użytkowy zalega na głębokości od 30  

do ponad 100 metrów. Zaleganie pierwszego poziomu wodonośnego jest zróżnicowane.  

W obszarze doliny Odry niemal wszędzie zwierciadło znajduje się mniej niż 1m p.p.t. 

Natomiast na terenach wysoczyznowych poziom zalegania wynosi poniżej 5m p.p.t. Według 

Atlasu Hydrogeologicznego Polski (1995) na południowym skraju gminy znajdują się zasoby 

wodne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”, 

który zawiera wody w utworach porowych czwartorzędu. Jego całkowita powierzchnia  

to 4000 km2, z czego obszar wysokiej ochrony (OWO) wynosi 2902 km2, a obszar najwyższej 

ochrony (ONO) 408 km2. 

Na terenie gminy Słubice ustanowiona jest jedna strefa ochronna dla ujęcia wód 

podziemnych, zlokalizowana na terenie terminala odpraw celnych w Świecku. 

Według podziału glebowo-rolniczego Polski (Kern i inni, 1985) obszar gminy Słubice 

leży w obrębie dwóch regionów. Pierwszy region, Kostrzyńsko-Skwierzyński to Dolina Odry 

w Podregionie Odry. W strukturze użytkowania przeważają lasy (około 50% powierzchni), 

następnie użytki zielone (około 30%) i grunty orne (około 20%). Wśród gruntów ornych 

regionu najwięcej jest gleb kompleksów 2 i 8, natomiast wśród użytków zielonych gleb 

kompleksu 2z.  Drugi region, Region Rzepiński, leży na wschodzie. Około 50% powierzchni 

regionu stanowią lasy, grunty orne (49%), a użytki zielone zaledwie 1%. Dominującymi 
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kompleksami gleb w regionie są gleby kompleksu 5 i 4 (w sumie 71% użytków rolnych  

w regionie), pozostałe 29% zajmują kompleksy 6 i 7. Gleby gminy Słubice są bardzo 

zróżnicowane. Występują tu mady pochodzenia aluwialnego oraz gleby brunatne właściwe  

i brunatne wyługowane, utworzone z piasków zwałowych oraz gleby rdzawe 

(skrytobielicowe) i bielicowe. 

Najlepsze warunki geotechniczne występują na obszarze wysoczyznowym, gdzie poza 

strefami krawędziowymi praktycznie nie ma ograniczeń dla budownictwa. Występują 

różnego typu piaski, żwiry i gliny zwałowe. Ich miąższość sięga około 5 – 6 m. Natomiast  

w dolinie Odry z powodu niskiego poziomu zalegania wód podziemnych oraz występowania 

utworów organicznych warunki należy uznać za niekorzystne. Wyklucza to możliwość 

ekspansji urbanistycznej oraz utrudnia pełniejsze wykorzystanie tych obszarów do celów 

gospodarczych. 

Gmina Słubice znajduje się w strefie tzw. cyrkulacji zachodniej. Równoleżnikowy 

układ jednostek orograficznych, płaskodenna i odsłonięta od zachodu pradolina, stwarzają 

dogodne warunki napływu mas powierza z zachodu. Według regionalizacji rolniczo-

klimatycznej (Gumiński, 1954) analizowany obszar należy do Dzielnicy Zachodniej (VIII), 

natomiast według regionalizacji klimatycznej (Woś, 1993) leży w rejonie klimatycznym 

zachodnio-dolnośląskim (XXIII). Region ten znacznie różni się od pozostałej części 

województwa lubuskiego. Średnioroczna suma opadów atmosferycznych wynosi 450mm.  

W ciągu roku najwięcej deszczu spada w miesiącach letnich (czerwiec – sierpień) – około  

135mm. Natomiast w miesiącach zimowych (grudzień – luty) opady przyjmują wielkość 

60mm. Słubice określane są najcieplejszym miastem w Polsce ze średnią temperaturą w ciągu 

roku +9C. Zimy na obszarze gminy są łagodne i krótkie. Lata są wczesne, długie i ciepłe. 

Pokrywa śnieżna zalega przez 15 dni w roku. Klimat badanego obszaru zakwalifikowany 

został (wg Romera) do klimatu Krainy Wielkich Dolin. Region charakteryzuje się 

najdłuższym w Polsce okresem wegetacyjnym. Wynosi on od 220 dni w jego zachodniej 

części do 210 w części wschodniej. 

Charakter szaty roślinnej gminy Słubice nierozerwalnie związany jest 

ukształtowaniem powierzchni i hydrografią terenu. W przypadku terenu objętego 

opracowaniem jest to dolina Odry, niewielka dolina Ilanki oraz wysoczyzna. Odra tworzy  

wyraźną oś hydrograficzną i ekologiczną. Roślinność każdej dużej doliny rzecznej 

charakteryzuje układ strefowy. Poszczególne strefy układają się pasami równoległymi do 

koryta, a ich występowanie wiąże się przede wszystkim z wielkością i długością trwania 

corocznego zalewu. Natomiast na zboczach dolin rzecznych i wysoczyznach szata roślinna 

jest bardziej zróżnicowana. 

W granicach gminy świat ssaków został znacznie zredukowany w stosunku  

do przeszłości. Źle przedstawia się pod względem gatunkowym i ilościowym również fauna 

Odry. Dużo korzystniej wygląda za to stan ornitologiczny tego obszaru. Miejscem 

największej koncentracji lęgów szczególnie ptaków wodno-błotnych, są rozległe obniżenia 

doliny Odry od mostu w Słubicach w kierunku Świecka. Obszar międzywala w okresach 

utrzymującego się wysokiego stanu wody powoduje, że osiada tutaj sporo rzadkich, w tym 

także ginących gatunków.  

 

 

2.2. Formy ochrony przyrody 
 

Na system obszarów i obiektów prawnie chronionych gminy Słubice składają się 

następujące elementy: 

• obszary sieci Natura 2000 (PLH 080013 „Łęgi Słubickie” i PLH 080015 „Ujście 

Ilanki”), 

• rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic”, 
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• Obszaru Chronionego Krajobrazu („Dolina Ilanki”, „Słubicka Dolina Odry”), 

• użytki ekologiczne (7), 

• pomniki przyrody (5), 
 

Obszary sieci Natura 2000 stanowią formę ochrony elementów przyrodniczych 

ważnych w skali europejskiej. W gminie Słubice w całości lub fragmentarycznie znajdują się 

dwa obszary Natura 2000 („ Łęgi Słubickie” i „Ujście Ilanki”) o łącznej powierzchni 1571 ha. 

Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic” składa się z dwóch kompleksów – południowego  

oraz północnego, których łączna powierzchnia wynosi 397,94 ha. Ponadto do 

wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody zaliczają się obszary chronionego 

krajobrazu (OCHK) „Dolina Ilanki” oraz „Słubicka Dolina Odry”. Na terenie gminy znajduje 

się również siedem użytków ekologicznych oraz pięć pomników przyrody. 

 

 

2.3. Formy ochrony przyrody na obszarze zmiany studium uchwalonej 

uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Obszar nr 1 znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina 

Kopalna Wielkopolska”. Najbliżej położone względem przedmiotowego terenu są obszary 

Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” i „Łęgi Słubickie”, rozciągające się za wałem 

przeciwpowodziowym w odległości nieco ponad 500 m w kierunku zachodnim.   

 

Obszar nr 2 znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina 

Kopalna Wielkopolska. 

Na obszarze opracowania znajdują się dwie formy ochrony przyrody wymienione w ustawie 

o ochronie przyrody. Należą do nich: obszar Natura 2000 oraz obszar chronionego 

krajobrazu. 

 

Północna cześć terenu opracowania zlokalizowana jest w obrębie obszaru Natura 2000 – 

„Ujście Ilanki” – ustanowionego na podstawie dyrektywy siedliskowej. Teren planu graniczy 

z obszarem Natura 2000 – „Dolina Środkowej Odry” ustanowionym na podstawie dyrektywy 

ptasiej oraz z obszarem Natura 2000 – „Dolina Pliszki” – ustanowionym na podstawie 

dyrektywy siedliskowej. 

 

 „Ujście Ilanki”  

 

Ostoja obejmuje przyujściowy odcinek doliny Ilanki. Rzeka meandruje wśród torfowisk 

niskich, porzuconych, szybko zarastających łąk i renaturyzujących się lasów łęgowych.  

Jedne z najlepiej wykształconych i zachowanych płatów łęgów wierzbowo-topolowych 

i jesionowo-olszowych w województwie lubuskim.   

Stwierdzono w obszarze 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

zajmujących łącznie ponad 50 % powierzchni. Obserwowano tu również 7 gatunków zwierząt 

z Załącznika II Dyrektywy. Znajdują się tu najliczniejsze w zachodniej Polsce stanowiska 

żółwia błotnego, a na obrzeżach obszaru – gniewosza plamistego. W granicach opracowania 

znajdują się głównie obszary rolne i łąkowe, przez co nie występują wymienione siedliska 

chronione. 

 

Ponadto obszar opracowania zlokalizowany jest w całości w obrębie obszaru chronionego 

krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”, który utworzony został na mocy rozporządzenia nr 3 

Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r., obejmuje obszar o powierzchni 14075 ha 

położony w gminach: Cybinka 4673 ha, Słubice 9174 ha, Górzyca 228 ha.  
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2.4. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie 

przepisów odrębnych oraz udokumentowanych złóż kopalin 
 

Na obszarze wsi Kunowice występuje udokumentowane złoże kopalin oraz obszar i teren 

górniczy -  decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.III.7422.71.2015 z dnia 25 

listopada 2015 r. zmieniająca koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża 

„Kunowice” oraz granice obszaru i terenu górniczego. 

 

 

3. Uwarunkowania kulturowe 
 

Szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań kulturowych, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz wykaz zabytków i stanowisk archeologicznych  

w gminie Słubice zostały zawarte w załączniku nr 5a – Studium krajobrazu kulturowego – 

miasto Słubice, na załączniku nr 5b – Studium krajobrazu kulturowego – gmina Słubice oraz 

załącznik nr 5c – Strefy ochrony konserwatorskiej. Poniżej kwestie kulturowe przedstawiono 

jedynie w ogólnym zarysie. 

 

 

3.1. Rys historyczny 
 

Obszar na którym rozmieszczone są Słubice w zapisach pojawia się po raz pierwszy  

w 992 roku jako wieś Zulbica. Inny opis znajduje się w kronice biskupa Thietmara, gdzie 

region stanowi tło dla działań militarnych Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim 

Henrykiem II w 1015 roku. 

Historia Słubic od samego początku związana jest z Frankfurtem nad Odrą, jednym  

z wielu średniowiecznych miast lokacyjnych, którego początek określa się na rok 1226 (osada 

targowa z kościołem św. Mikołaja). W akcie lokacyjnym Frankfurtu z 1253 roku Słubice 

pojawiają się jako Zbirvitz, a nadanie miastu 60 łanów po drugiej stronie rzeki oznaczało,  

że prawnie teren ten został przyłączony do Frankfurtu. Obowiązująca do 1945 roku niemiecka 

nazwa Dammvorstadt wywodzi się od grobli, biegnącej wzdłuż tzw. Starej Odry na północno-

wschodnich przedmieściach, którędy biegła droga o znaczeniu zarówno militarnym jak  

i handlowym.  

Nowemu miastu przysługiwały liczne przywileje, co przyczyniło się do rozwoju 

gospodarczego Frankfurtu. Jednak decydującym uwarunkowaniem wpływającym  

na charakter i sukces ośrodka była rzeka Odra oraz przybywający nią kupcy. W mieście 

przejmowano towary, które transportowano rzeką na osi północ – południe, następnie 

przeładowywano je na ląd i dystrybuowano w kierunkach wschodnim i zachodnim. Znaczenie 

handlowe Frankfurtu spowodowało, że w latach 1338 – 1516 miasto należało do związku 

hanzeatyckiego. Ponadto o gospodarczym znaczeniu miasta świadczy obecność kupców 

żydowskich, którzy przybyli już w XIII wieku.  

Kresem prosperity była wojna trzydziestoletnia, która spowodowała zniszczenia 

przedmieść, mostu oraz znaczny upadek funkcji handlowej miasta. Po zawarciu pokoju  

w 1648 roku miasto zaczęło powoli odżywać. W połowie XVIII wieku rozwój Prus wiązał się 

z silną militaryzacją co spowodowało, że w 1770 roku w mieście stacjonowało już 5 kompanii 

wojska. Dnia 12 sierpnia 1759 roku na polach pod Kunowicami rozegrano bitwę, w której 

koalicja austriacko-rosyjska pokonała armię Prus, nieomal doprowadzając do upadku 

państwa. W XIX wieku w okolicznych wsiach powstały liczne karczmy i zajazdy, chętnie 

odwiedzane przez mieszczaństwo Frankfurtu.  
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Po pierwszej wojnie światowej we Frankfurcie i okolicznych wsiach osiedliło się 

wielu przesiedleńców z Poznańskiego, Prus Zachodnich i Związku Radzieckiego. W 1945 

roku w wyniku postanowień pokojowych tereny położone na wschód Odry zostały 

przyłączone do Polski. Ludność niemiecka została wysiedlona w głąb Niemiec, a na jej 

miejscu osiedlili się głównie mieszkańcy tzw. kresów wschodnich oraz innych terenów 

Polski. 

 

 

3.2. Rozwój przestrzenny miasta 
 

Słubice jako zarzeczna część Frankfurtu odgrywały rolę istotnego punktu na drodze 

handlowej na wschodnim brzegu rzeki. Prawdopodobnie osada Zulbica znajdowała się  

w pobliżu miejsca przeprawy przez Odrę, gdzie później zbudowano most. Pierwsza wzmianka 

o istnieniu mostu we Frankfurcie znajduje się w dokumencie z 1324 roku, choć mógł  

on istnieć już wcześniej.  

Zachowane źródła pisane mówią o warowni, zwanej „Krowim Grodem”, o której 

pierwsza wzmianka pochodzi z 1399 roku. Usytuowana na naturalnym wzgórzu strzegła drogi 

prowadzącej do Frankfurtu z kierunku Krosna Odrzańskiego oraz terenów sąsiednich. Po 

wojnie 30-letniej warownia podupadła, a pod koniec XVIII wieku istniejące jeszcze budynki 

ostatecznie rozebrano. Już w XVI wieku ta część miasta przedstawiana jest na wizerunkach 

jako „droga ku Wrocławiowi”. Droga ta rozwidlała się w północno wschodniej części Słubic 

na gościńce prowadzące do Wielkopolski i na Śląsk.  

W pierwszej połowie XVII wieku przedmieście otoczono, zgodnie z ówczesna sztuką 

wojenną, czworokątnym szańcem bastionowym, który w późniejszych okresach był 

kilkukrotnie rozbudowywany. W XVIII wieku nastąpił rozwój przedmieścia za sprawą 

nowopowstających manufaktur, fabryk i domów mieszkalnych a także budynków 

koszarowych. Wytyczono nowe ulice oraz place, przy których zaczęła powstawać  zabudowa. 

Wiek XIX to okres kiedy przedmieście zaczęło nabierać coraz więcej cech miejskich. 

Wzrastał udział terenów zabudowanych, a w miejsce zagród wiejskich zaczęły powstawać 

dwukondygnacyjne kamienice czynszowe. Na przełomie XIX i XX stulecia zaczynają 

pojawiać się typowo miejskie kamienice kilkukondygnacyjne, a także wille o charakterze 

podmiejskim.  

Budowa nowego mostu kamiennego na Odrze w latach 1893 – 1895  przyczyniła  

się do poprawy komunikacji między Frankfurtem i Dammvorstadt oraz usprawniła ruch  

na samym przedmieściu poprzez wytyczenie obecnej ulicy Jedności Robotniczej 

(Friedrichstrasse). Istotnym przedsięwzięciem podnoszącym rangę osiedla stał się Stadion 

Marchii Wschodniej, który powstał w 1914 roku. W latach 30-tych na peryferiach Słubic 

powstaje kilka dzielnic z domami jedno i kilkurodzinnymi (na ulicy Sportowej, Jagiełły, 

Konstytucji 3-go Maja i Kanałowej).  

W kwietniu 1945 roku, w momencie wkroczenia Armii Czerwonej, zniszczeniu uległo 

ok. 30% zabudowań Słubic. Straty nie wynikały jednak z działań wojennych, a przede 

wszystkim z ostrzału prowadzonego przez żołnierzy radzieckich świętujących zdobycie 

miasta. W okresie PRL zasięg zabudowy o charakterze miejskim nie powiększył się  

w zasadniczy sposób. Skoncentrowano się przede wszystkim na rozbiórce zniszczonych 

domów, oraz takich, których utrzymanie było ekonomicznie nieuzasadnione, a materiał mógł 

być wtórnie wykorzystany. Zabudowano głównie tereny po zniszczonej zabudowie  

np. osiedle Słowiańskie czy pawilony handlowe w centrum miasta. 
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3.3. Stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe 
 

Dotychczasowe badania archeologiczne pozwoliły zlokalizować i zewidencjonować 

191 stanowisk archeologicznych na terenach wiejskich gminy oraz w granicach miasta 

Słubice. Stanowiska pochodzą z różnych okresów – z czasów przedhistorycznych, epoki 

kamienia, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich, neolitu, wczesnego i późnego 

średniowiecza oraz nowożytności. Obrazują one rozwój osadnictwa, odgrywając istotną rolę 

w poznaniu przedhistorycznych i historycznych dziejów gminy od czasów najdawniejszych 

do współczesnych. 

Szczególną rolę w badaniach warstw kulturowych związanych z rozwojem dawnego 

przedmieścia Frankfurtu, Dammvorstadt, odgrywa teren miasta Słubice. Poza obszarem 

miasta największe skupiska rozpoznanych stanowisk archeologicznych występują w rejonie 

Kunowic, Drzecina oraz Kunic. Znaczne zagęszczenie widoczne jest w strefie krawędziowej 

wysoczyzny morenowej. 

 Walory kulturowe i krajobrazowe tworzą także zabytki architektury i urbanistyki, 

zewidencjonowane przez lubuskie służby konserwatorskie. Na obszarze wiejskim występuje 

138 obiektów zabytkowych, w tym 4 wpisane do rejestru zabytków. Z kolei w Słubicach 

zewidencjonowano 422 obiekty; 2 wpisane są do rejestru zabytków.  

Obiekty wpisane do rejestru zabytków to: 

• gotycki kościół salowy z XV wieku w Golicach, 

• późnogotycki kościół na planie krzyża z XV wieku w Rybocicach, 

• gotycki kościół na planie krzyża greckiego z XV wieku w Lisowie, 

• chałupa ryglowa z podcieniem z XVIII wieku w Lisowie,  

• budynek szkolny przy ul. Wojska Polskiego w Słubicach, 

• elewacja frontowa dawnego Kina Piast w stylu art – deco. 

Do cennych zabytków gminy należą także:   

• stadion olimpijski w Słubicach, stanowiący jeden z najstarszych tego typu obiektów  

w Europie Środkowej (wybudowany w latach 1914-1927), 

• ruiny wieży widokowej zwanej „Wieżą Kleista”, zlokalizowane na południowo-

wschodnich obrzeżach miasta Słubice, 

• cmentarz żydowski przy ul. Transportowej w Słubicach (jedna z najstarszych 

nekropolii żydowskich na terenach dzisiejszej Polski –wzmianki z 1399 roku), 

• unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny miasta Słubice – radialny układ ulic 

i dróg, zbiegających się w punkcie przeprawy do Frankfurtu nad Odrą, który 

ukształtowany został według starych traktów handlowych, 

• historyczne kamienice zlokalizowane wzdłuż głównych ulic w Słubicach (Jedności 

Robotniczej, Kopernika, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Słowiańska, Kościuszki, 

Żeromskiego oraz Plac Przyjaźni), 

• XVIII-wieczny dwór oraz założenie folwarczne (II poł. XIX w.) w Starych 

Biskupicach. 
 

Na uwagę zasługują ponadto układy ruralistyczne poszczególnych miejscowości.  

Ich zagospodarowanie powinno uwzględniać wymogi wynikające z ochrony konserwatorskiej 

oraz zapewniać prawidłową ekspozycję pierwotnego założenia. Dotyczy to przede wszystkim 

owalnicowego założenia wsi Rybocice, Stare Biskupice, Golice, Drzecin oraz Lisów. 

 

W obrębie zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014: 

 

Obszar nr 1 – ze względu na historycznie udokumentowany fakt lokalizacji w miejscu 

projektowanej inwestycji, tj. historycznej wieży Kleista, gdzie istnieją pozostałości 
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konstrukcji budowli, a także warstwy kulturowe związane z historycznym osadnictwem, 

przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatorskiej. 

W związku z tym, w przypadku prac ziemnych w obrębie w/w terenu, zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W przypadku robót ziemnych w odniesieniu do pozostałego obszaru nr 1 (poza granicą 

stanowiska archeologicznego oraz miejsca lokalizacji wieży Kleista) – w przypadku odkrycia, 

w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Obszar nr 2 – zlokalizowane jest w jego obrębie stanowisko archeologiczne: Rosiejewo stan. 

archeolog. Nr 1, AZP 54-06/10 – ślad osadnictwa – Epoka brązu, Późne Średniowiecze. 

Przedmiotowe stanowisko archeologiczne podlega ochronie konserwatorskiej. W przypadku 

robót ziemnych w obrębie w/w stanowiska archeologicznego, zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 

4. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne  
 

 

4.1. Struktura użytkowania terenu 
 

Powierzchnia całej gminy Słubice wynosi 18462ha z czego w granicach miasta 

znajduje się 1920ha, zaś 16542ha przypada na tereny wiejskie. Struktura użytkowania terenu 

w gminie została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tab.3. Struktura użytkowania terenu w gminie Słubice 

forma użytkowania 
powierzchnia ewidencyjna 

ha % 

1) użytki rolne 8573 46,43 

w tym: 

grunty orne 6540 35,42 

sady 8 0,04 

łąki trwałe 1178 6,38 

pastwiska trwałe 561 3,03 

grunty rolne zabudowane 145 0,78 

grunty pod stawami 25 0,13 

grunty pod rowami 116 0,62 

2) grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia 7399 40,07 

w tym: 
lasy  7015 37,99 

grunty zadrzewione i zakrzewione 384 2,07 

3) grunty zabudowane i zurbanizowane 1124 6,08 

w tym: 

tereny mieszkaniowe 182 0,98 

tereny przemysłowe 40 0,21 

inne tereny zabudowane 98 0,53 

zurbanizowane tereny niezabudowane 65 0,35 

tereny rekreacji wypoczynkowej 65 0,35 

drogi 580 3,14 

tereny kolejowe 86 0,46 

użytki kopalne 8 0,04 

4) grunty pod wodami powierzchniowymi 477 2,58 
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w tym: 
powierzchniowymi płynącymi 446 2,41 

powierzchniowymi stojącymi 31 0,16 

5) użytki ekologiczne 249 1,34 

6) nieużytki 546 2,95 

7) tereny różne 94 0,50 

RAZEM 18462 100 
Źródło: Bilans gruntów dla gminy Słubice wg stanu na dzień 1.01.2010 roku, Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

 

Największy udział w strukturze przestrzennej obszaru gminy mają użytki rolne 

(46,43%), położone głównie w zachodniej części gminy, w dolinie Odry. Są to przede 

wszystkim grunty orne oraz łąki trwałe. Nieco mniejszy obszar zajmują grunty leśne oraz 

zadrzewienia i zakrzewienia (40,07%), wśród których zdecydowanie największy udział 

stanowią tereny Puszczy Rzepińskiej.  

Wielkość terenów zabudowanych i zurbanizowanych wynosi 6,08%, w tym większa 

część to drogi różnych kategorii. Tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo to przede 

wszystkim obszar miasta Słubice. Natomiast znaczący udział w terenach przemysłowych 

stanowi obszar Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej  

w południowej części miasta. Należy zauważyć, że udział terenów zabudowanych  

i zurbanizowanych znacznie różni się w mieście i na całym obszarze gminy. Dla Słubic 

odpowiada on prawie jednej czwartej całości powierzchni, przy niemal 4% terenów wiejskich 

gminy. Jednocześnie proces urbanizacji przebiegał z różną intensywnością w poszczególnych 

obszarach. W mieście najwięcej terenów antropogenicznych koncentruje się w jego 

zachodniej części oraz w centrum, a intensywność zabudowy spada w kierunkach północno-

wschodnim, wschodnim i południowo – wschodnim. Na obszarach wiejskich gminy, 

najszybciej urbanizują się tereny bezpośrednio przylegające do miasta Słubice, zwłaszcza 

wzdłuż głównych ciągów drogowych. Najbardziej wyraźnym przykładem są tereny wsi 

Kunowice.  

Z grupy gruntów znajdujących się pod wodami (2,58%) większy udział mają tereny 

pod wodami płynącymi, przede wszystkim pod rzeką Odrą, a w mniejszym stopniu pod 

Ilanką. Tereny pod jeziorami zajmują znikomy procent powierzchni gminy.   

Na skutek rozwoju urbanizacji dochodzi do zmian w strukturze użytkowania terenów 

w gminie.  Dotyczy to przede wszystkim spadku udziału użytków rolnych, które w samych 

Słubicach i na terenach bezpośrednio sąsiadujących z miastem, są przekształcane na funkcje 

mieszkaniowe, przemysłowe czy komunikacyjne. Spadek powierzchni wykorzystywanej 

rolniczo wynika także z możliwości zalesienia gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych 

(system zachęt prawno-ekonomicznych). 

 

 

4.1.1. Struktura użytkowania terenu na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Obszar nr 1 – objęty zmianą studium, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków pokryty jest 

lasami. 

Obszar nr 2 - objęty zmianą studium, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków zajęty jest 

pod lasy, grunty rolne, tereny kolejowe i tereny górnicze. 
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4.2. Struktura własnościowa gruntów 
 

Łączna powierzchnia gminy Słubice wynosi 18462 ha. Szczegółową strukturę 

własności gruntów zawiera poniższa tabela.   
 

Tab.4. Struktura własnościowa gruntów w gminie Słubice   

kategoria własności gruntów 
powierzchnia 

ha % 

grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gr. przekazanych w użytkowanie wieczyste 12148 65,80 

grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 134 0,72 

grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych  

i innych państwowych osób prawnych  
33 0,17 

grunty gmin i związków międzygminnych  

z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 
744 4,02 

grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste 86 0,46 

grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych  

oraz grunty, których właściciele są nieznani 
8 0,04 

grunty osób fizycznych  2594 14,05 

grunty spółdzielni 1580 8,55 

grunty kościołów i związków wyznaniowych 290 1,57 

grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 49 0,26 

grunty województw z wyłączeniem gr. przekazanych w użytkowanie wieczyste 20 0,10 

grunty pozostałe 776 4,20 

RAZEM 18462 100 
Źródło: Bilans gruntów dla gminy Słubice wg stanu na dzień 1.01.2010 roku, Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

 

Największy udział w strukturze własnościowej gruntów na terenie gminy Słubice 

posiada Skarb Państwa, które łącznie zajmują ponad 2/3 całkowitej powierzchni. Spośród 

wybranych kategorii własności gruntów do Skarbu Państwa należą niemal wszystkie tereny 

wód powierzchniowych oraz lasów, zadrzewień i zakrzewień. Nieco mniej – 38,6%,  

to udział Skarbu Państwa w strukturze gruntów rolnych. 

Drugą pod względem posiadanej powierzchni grupę tworzą osoby fizyczne,  

do których należy 14% terenów gminy. Są to przede wszystkim grunty rolne (2347 ha),  

a w dalszej kolejności tereny mieszkaniowe (98 ha) i tereny leśne (47 ha). 

Kolejną grupą właścicieli są spółdzielnie, których własność gruntowa wynosi ponad 

8,5 %, z czego zdecydowana większość (1512 ha) przypada na tereny rolne, zaś pozostałe na 

leśne i nieużytki. 

Udział gruntów gmin i związków międzygminnych, w tym przekazanych  

w użytkowanie wieczyste, wynosi prawie 4,5%.  

 

 

4.2.1. Struktura własnościowa gruntów na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Zarówno obszar 1 jak i 2 w całości stanowią własność Gminy Słubice. 

 

 

 

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 31 

4.3. Osadnictwo i mieszkalnictwo 
 

Układ osadniczy gminy tworzy miasto Słubice oraz 12 miejscowości wchodzących  

w skład 11 sołectw. Miasto skupia przeszło 85% mieszkańców gminy. Główne tereny 

osiedlowe miasta Słubice stanowią następujące jednostki:  

• osiedle Słowiańskie, 

• osiedle Kopernika, 

• osiedle Ignacego Paderewskiego, 

• osiedle tzw. Mała Moskwa (dawne budynki pokoszarowe), 

• osiedle Królów Polskich,  

• osiedle Krasińskiego (ekstensywna zabudowa włączona do miasta), 

• rejon ul. Kochanowskiego, ul. Wodnej oraz ul. Wandy. 

Osadnictwo wiejskie skupione jest w 12 miejscowościach, gdzie dominuje zabudowa 

jednorodzinna wolnostojąca i zagrodowa. Dla zabudowy wiejskiej można dokonać 

chronologicznego podziału na domy zbudowane przed II wojną światową, budynki powstałe 

w okresie PRL oraz obiekty budowane czasach współczesnych (po 1989 roku). Występują 

również domy letniskowe wykorzystywane do zamieszkania całorocznego oraz sezonowego, 

które zlokalizowane są przede wszystkim na terenach wiejskich o wysokich walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych. 

Budownictwo wielorodzinne na terenach wiejskich gminy Słubice powstawało 

wyłącznie w okresie miedzy 1945 i 1990 rokiem w ramach tworzenia zaplecza 

mieszkaniowego dla Państwowych Gospodarstw Rolnych. Przykładami tego typu 

budownictwa wielorodzinnego są obiekty mieszkalne w Drzecinie, Świecku, Pławidle oraz 

Golicach. Proces ten przyczynił się do wzrostu poziomu urbanizacji. Podnoszenie standardów 

życia poprzez dostęp do łazienki, wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania stanowiło 

istotną zachętę do osiedlania się w nowym wówczas budownictwie. Jednak pogarszająca się  

z biegiem lat sytuacja ekonomiczna i ostateczny upadek PGR przyczyniły się do znacznej 

dekapitalizacji substancji mieszkaniowej. Aktualnie „popegeerowskie” bloki  stanowią często 

źródło patologii społecznych, tj. alkoholizm czy bezrobocie.   

Specyficznym zagadnieniem jest urbanizacja wsi Kunowice. Mieszkańcy Słubic  

w poszukiwaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne nie ograniczają się do samego 

miasta, ale coraz chętniej wybierają obszary położone poza jego granicami. Niewielka 

odległość do Słubic, odpowiednia infrastruktura oraz walory przyrodnicze sprawiają,  

że Kunowice postrzega się jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, zaś procesy urbanizacji 

przebiegają tutaj w bardzo szybkim tempie. Obecnie zabudowa rozwija się w rejonie jezior 

Zielone i Błędno, a także na zachód od miejscowości, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 137. 

Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju, w nieodległej przyszłości Kunowice wraz 

ze Słubicami będą stanowić funkcjonalną całość. 

Stan zasobów mieszkaniowych w gminie Słubice na koniec 2006 roku wynosił 6747 

lokali mieszkaniowych i liczba ta wzrosła o ponad 13% w porównaniu do roku 1998. Ma to 

związek przede wszystkim z rozwojem indywidualnego budownictwa mieszkaniowego,  

a także jest skutkiem wzrostu poziomu zamożności oraz tendencji do zmiany stylu życia  

(w tym również zamieszkiwania). Odnotowany w latach 1998 – 2006 coroczny wzrost liczby 

mieszkań spowodował polepszenie się stanu zasobów mieszkaniowych w gminie. Poprawie 

uległy wskaźniki: liczby izb na 1 mieszkanie (na koniec 2006 roku – 3,58), wielkości 

powierzchni użytkowej mieszkania (62,9 m2) oraz powierzchni użytkowej mieszkania na 1 

osobę (21,7 m2).   
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Tab.5. Zasoby mieszkaniowe w Słubicach w latach 1998 – 2006 [stan na 31.12] 

rok 
liczba 

mieszkań 

liczba izb powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) 

ogółem na 1 mieszk. ogółem na 1 mieszk. na 1 os. 

1998 5969 20860 3,49 337628 56,6 17,5 
1999 6180 21532 3,48 352757 57,1 18,2 
2000 6214 21711 3,49 357185 57,5 18,4 
2001 6259 21930 3,50 361156 57,7 18,5 
2002 6277 22433 3,57 386749 61,6 19,5 
2003 6596 23414 3,55 407140 61,7 20,3 
2004 6635 23629 3,56 412794 62,2 20,8 
2005 6681 23877 3,57 418437 62,6 21,2 
2006 6747 24139 3,58 424609 62,9 21,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tab.6. Nowe budynki mieszkalne i mieszkania oddane do użytku w Słubicach w latach 1997 

– 2006 
 

rok 
liczba  budynków mieszkalnych 

liczba 
mieszkań 

liczba 
izb 

powierzchnia użytkowa  

mieszkań (m2) 

wielorodzinnych jednorodzinnych ogółem średnia 

1997 b.d. b.d. 88 443 7894 89,90 
1998 4 55 80 376 8229 102,86 
1999 13 33 216 686 15363 71,13 
2000 0 22 36 186 4618 128,28 
2001 1 25 48 227 4125 85,94 
2002 2 23 34 170 3432 100,94 
2003 1 15 21 115 2886 137,43 
2004 1 31 42 235 6064 144,38 
2005 0 39 49 262 6098 124,45 
2006 2 26 68 275 6443 94,75 
suma 23 269 682 2975 65152 1080,06 

średnia 2,6 30* 68* 298* 6515* 108 
*wartości zaokrąglone do liczb naturalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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a)  b)  
 

c)  d)  
 

Ryc.5. Formy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w gminie Słubice: a) Słubice – 

zabytkowe kamienice, b) Słubice – wielorodzinne budynki, c) Słubice – wysokie bloki  

z wielkiej płyty, d) Świecko – „popegeerowskie” budownictwo wielorodzinne 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

 

a)  b)   
 

c)  d)  
 

Ryc.6. Formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w gminie Słubice: a) Słubice, ul. 

Wałowa – zabudowa z lat 70-tych, b) Kolonia Świecko – tradycyjne domy przemieszane z 

nowymi budynkami, c) Kunowice – nowe domy na os. Słonecznym, d) Kunowice – nowe 

domy 
Źródło: fot. J.Biernacki.   
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 W latach 1997 – 2006 oddano łącznie do użytku 682 nowe mieszkania o średniej 

powierzchni użytkowej 108 m2, z czego 269 (39%) to domy jednorodzinne. Średniorocznie 

oddawano do użytku 68 mieszkań. Najwięcej w 1999 roku kiedy na rynku pojawiło się 213 

lokali, z których 80 zbudowano z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, 72 jako 

komunalne, a 10 jako spółdzielcze. Pozostałe stanowiły mieszkania indywidualne. Natomiast 

najmniej oddano w 2003 roku bo tylko 21 lokali. Od tego czasu zauważalny jest stały wzrost 

oddawanych do użytku nowych mieszkań. Przewiduje się, że dynamika budownictwa 

mieszkaniowego obserwowana w ostatnich latach na terenie całego kraju, w tym także  

na terenie gminy Słubice w perspektywie średniookresowej powinna zostać utrzymana. 
 

 

4.4. Rolnictwo 
 

Użytki rolne zajmują 8573 ha czyli ponad 46% powierzchni gminy. Spośród nich 

największą część, stanowią grunty orne (35,42%), łąki (6,38%) oraz pastwiska (3,03%). 

Natomiast w strukturze własności terenów rolniczych prawie 40% gruntów należy do Skarbu 

Państwa, zaś w rękach osób fizycznych znajduje się ok. 27,5%. 

O charakterze rolnictwa przed 1991 rokiem w dużym stopniu decydowały zakładane 

w Polsce Państwowe Gospodarstwa Rolne. Były to uspołecznione gospodarstwa, dysponujące 

względnie dużymi obszarami. Ten typ gospodarowania szczególnie powszechny była na tzw. 

ziemiach zachodnich (w tym na terenie gminy Słubice), gdzie PGR-y tworzono głównie  

z poniemieckich majątków ziemskich. Funkcje jakie pełniły, nie ograniczały się tylko  

do gospodarowania na roli, ale również do organizowania życia społeczności pracowników  

i ich rodzin. Złe zarządzanie, niskie płace, rozbudowane świadczenia bytowo-socjalne, 

czyniły gospodarstwa nieefektywnymi i niekonkurencyjnymi, co stało się główną przyczyną 

ich rozwiązania w 1991 roku. Upadek gospodarstw na terenie gminy przyczynił się do 

powstania bezrobocia strukturalnego oraz szerzenia się patologii społecznych. Na terenie 

gminy PGR-y działały w Świecku, Rybocicach, Słubicach, Nowym Lubuszu, Pławidle, 

Golicach oraz Drzecinie. Obecnie „popegeerowski” majątek należy do Agencji 

Nieruchomości Rolnych bądź przeszedł się w ręce prywatne. 

Największa koncentracja terenów wykorzystywanych rolniczo znajduje się w dolinie 

Odry. Sprzyjają temu korzystne warunki przyrodnicze (glebowo-wodne), a także 

antropogeniczne (melioracja). Na obszarach wysoczyzny znaczne obszary rolne znajdują się 

w rejonie Golic. Natomiast w rejonie Kunowic postępująca urbanizacja sprawia, ze tereny 

upraw kurczą się, ustępując miejsca innym funkcjom, głównie mieszkalnictwu 

jednorodzinnemu. 

 

a)  b)  
 

Ryc.7. Wybrane obiekty produkcyjne po byłych PGR-ach, w gminie Słubice: a) Świecko, b) 

Pławidło 
Źródło: fot. J.Biernacki.   
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a)  
 

b)  
 

Ryc.8. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w gminie Słubice: a) użytki zielone w okolicach wsi 

Rybocice, b) uprawy w okolicach wsi Pławidło  
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Na terenie miasta uprawy rolne są ograniczone przez niesprzyjające warunki 

antropogeniczne. Urbanizacja przestrzeni poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

usług, przemysłu oraz zanieczyszczenie środowiska, a także ogólny wzrost wartości gruntów 

na terenie miasta powodują, że grunty rolne stopniowo przeznaczane są pod inne cele. Tereny 

rolne występują głównie we wschodniej części miasta. Najbardziej intensywną formą 

rolniczego wykorzystania ziemi na obszarze miasta są ogródki działkowe, rozlokowane  

w kilku miejscach: 

• „Jutrzenka” – w rejonie ulic 1-go Maja, Folwarcznej i Rzepińskiej, 

• „Komes” – przy ul. Drzymały, 

• „Zorza” – przy ul. Wojska Polskiego. 

 

 

4.5. Leśnictwo 
 

Lasy oraz grunty zalesione i zakrzewione stanowią drugą pod względem wielkości 

powierzchni formę użytkowania terenu. Zajmują one 40% powierzchni gminy. Gospodarkę 

leśną w całości prowadzi Nadleśnictwo Rzepin, któremu bezpośrednio podlegają leśnictwa  

z terenu Gminy Słubice. 

Lasy na terenie gminy pełnią różne funkcje. Największy areał mają lasy gospodarcze – 

6430 ha (93,2%), cechujące się monokulturą sosny. Lasy ochronne zajmują 255 ha (3,7%),  

a ich większe skupiska zlokalizowane są w dolinie Odry w pobliżu Słubic oraz w rejonie 

Kunowic, strefy przemysłowej i terminalu. Natomiast lasy wchodzące w granice form 

ochrony przyrody obejmują 213 ha (3,1%), stanowiąc rezerwaty przyrody, użytki 

ekologiczne, pomniki przyrody oraz  obszary Natura 2000. 
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Ze względu na strukturę gatunkową i miejsce występowania wyróżnia się dwa obszary 

lasów w gminie: 

• tereny wysoczyznowe – zajmują siedliska mieszanych borów dębowo-sosnowych, 

środkowo-europejski bór sosnowy, środkowo-europejski grąd dębowo-grabowy, 

• dolina Odry – zajmują siedliska łęgów wierzbowo-topolowych, łęgów jesionowo-

wiązowych miejscami występują również siedliska łęgów jesionowo-olszowych  

(siedliska te występują również w dolinach mniejszych cieków gminy). 
 

Struktura wiekowa lasów jest względnie zróżnicowana. Dominują drzewostany III  

i IV klasy wieku, które łącznie stanowią prawie połowę całego drzewostanu w gminie. 

Pozostałe klasy zajmują od 10,3% do 14,6%. 

 

Tab.7. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Słubice [stan na 31.12.2007]  
 

klasa wieku udział 

I klasa (do 20 lat) 14,6% 
II klasa (20-40 lat) 22,9% 

III klasa (40 -60 lat) 29% 
IV klasa (60 - 80 lat) 12% 
V klasa (80-100 lat) 10,3% 

powyżej 100lat 11,2% 
Źródło: Nadleśnictwo Rzepin. 

 

Dominującym gatunkiem drzew, a także jedynym powszechnie występującym 

gatunkiem iglastym jest sosna zwyczajna, która stanowi 85% udział w zasobach leśnych. 

Rośnie ona na siedliskach boru mieszanego i boru świeżego. Na kolejnych miejscach znajdują 

się mniej liczne gatunki drzew liściastych, przede wszystkim: dęby rodzime i czerwone 

(4,2%) robinia akacjowa (3,6%), buk (2,6%), brzoza brodawkowata (2,1%) oraz olsza czarna 

(1,5%). Udział pozostałych gatunków łącznie nie przekracza 1%. 

 

 

4.6. Przemysł 
 

W Gminie Słubice obszary przemysłowe koncentrują się głównie w południowej 

części miasta, w rejonie ul. Transportowej oraz linii kolejowej Warszawa – Berlin, gdzie  

m.in. zlokalizowany jest kompleks nr 1 Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (KSSSE). Pozostałe tereny przemysłowe rozmieszczone są bliżej centrum,  

w rejonie ulicy Krótkiej, a także Wojska Polskiego. Natomiast na obszarach wiejskich gminy 

największe obszary o funkcjach przemysłowych występują w rejonie terminalu odpraw 

celnych w Świecku, w rejonie wsi Kunice i Rybocice, (teren kopalnia kruszywa). 

Słubice wraz z macierzystym Frankfurtem nad Odrą do 1945 roku stanowiły istotny 

ośrodek przemysłowy w regionie. Doprowadzenie linii kolejowej w 1842 roku, a także dalszy 

rozwój żeglugi śródlądowej stanowiły główną przyczynę rozwoju miasta jako ośrodka 

przemysłowego. Miasto stało się drugim najważniejszym ośrodkiem gospodarczym  

w Brandenburgii.  

Obecne Słubice, będące wówczas częścią Frankfurtu, przed II wojną światową nie 

miały charakteru przemysłowego. Rozwój przemysłu nastąpił dopiero po ustaleniu granicy  

na Odrze i przyłączeniu Słubic do Polski. W 1957 roku powstały przy ulicy Bohaterów 

Warszawy Zakłady Przemysłu Odzieżowego, którym 9 lat później nadano nazwę „Komes”. 

Przez okres kilkudziesięciu lat fabryka determinowała kierunki rozwoju przemysłu w mieście 

oraz rozwój miasta w ogóle. W szczytowym okresie działalności zakłady zatrudniały ponad 

1500 osób. Prace znajdowały tu głównie kobiety – szwaczki, które nierzadko przybywały  
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do Słubic z odległych stron Polski. Niemal całą produkcję przeznaczano na eksport, zarówno 

do krajów zachodnich, jak i do Związku Radzieckiego oraz Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej. W 1976 roku powstał nowy, większy zakład przy ulicy Wojska Polskiego. 

Początkiem końca „Komesu” był rok 1989 i związany z nim czas przemian ustrojowych. 

Praca w fabryce przestała być atrakcyjna z uwagi na szanse, jakie pojawiły się po otwarciu 

granicy oraz wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Chętnych do pracy ubywało za sprawą 

możliwości zarobkowania w transgranicznym handlu. Ostatecznie zakład przestał 

funkcjonować w 1998 roku, a obecnie ruiny dawnej fabryki przy Wojska Polskiego zostały 

rozebrane. Atrakcyjny teren czeka na zainwestowanie.  

Utworzenie w 1997 roku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  

a w tym także podstrefy w Słubicach, stanowiło odpowiedź na wysokie bezrobocie w regionie 

i otworzyło nowy rozdział w rozwoju słubickiego przemysłu. Obecnie KSSSE działa  

na terenach województw lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego i należy 

ona do najlepiej funkcjonujących i najszybciej rozwijających się SSE w kraju. W okresie 10 

lat funkcjonowania cała KSSSE przyciągnęła inwestycje na ponad 1,8 mld PLN, a inwestorzy 

zadeklarowali utworzenie 13 tys. miejsc pracy. Liczba wydanych pozwoleń na prowadzenie 

działalności w omawianym okresie wyniosła 146 (nie wszystkie inwestycje zostały 

zrealizowane), a stopień zainwestowania terenów należących do KSSSE sięga ok. 75%. 

Wśród akcjonariatu strefy pakiet większościowy posiada Skarb Państwa (56,7%), natomiast 

pośród wszystkich pozostałych udziałowców najwięcej akcji posiadają: miasto Kostrzyn nad 

Odrą (15,1%) oraz Gmina Słubice (14,2%). 

 

 
Ryc.9. Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Źródło: www.kssse.pl 

 

Analizę sukcesu funkcjonowania SSE można rozpatrywać na przykładzie podstrefy 

Słubice, która pozostaje jedną z większych i bardziej prężnych jednostek całego 

przedsięwzięcia. Rozwój podstrefy cechuje wzrost zajmowanej powierzchni o ponad 28%  

od początku jej funkcjonowania (zdarzyło się również, że pewne grunty zostały wyłączone). 

Obecnie całkowita powierzchnia podstrefy wynosi 169,8 ha rozmieszczonych w dwóch 

kompleksach.  

http://www.kssse.pl/
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Kompleks nr 1 istnieje od momentu powołania KSSSE czyli od 1997 roku. Został  

on utworzony na terenach dawnego poligonu, w południowej części miasta, w rejonie linii 

kolejowej Berlin – Warszawa. Jego wielkość wynosi 73 ha, a udział powierzchni 

zainwestowanej sięga niemal 99%. Z tego względu nie przewiduje się wprowadzania 

kolejnych podmiotów na teren kompleksu nr 1. W celu zagwarantowania dalszego rozwoju 

podstrefy, w 2003 roku utworzono kompleks nr 2 „Świecko”. Znajduje się on w rejonie 

terminala odpraw celnych Świecko. Jego aktualna powierzchnia jest większa od kompleksu  

nr 1 i wynosi 97 ha, zaś obszar zainwestowana to 48%. Cała podstrefa ma zapewniony dostęp 

do odpowiedniej infrastruktury technicznej i mediów, występują korzystne warunki gruntowe 

oraz brak jest zagrożeń ze strony wód powodziowych. 

 

Tab.8. Stopień zainwestowania podstrefy Słubice [stan na 31.06.2008] 

kompleks 
powierzchnia 

całkowita (ha) 

powierzchnia 

zainwestowana (ha) 

% powierzchni 

zainwestowanej 

powierzchnia do 

zainwestowania (ha) 

nr 1 72,9 72 98,8 0,9 

nr 2 96,9 47,9 48,9 49,5 

ogółem 169,8 119,4 70,3 50,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSSSE. 

 

a)   b)  
 

c)  d)  
 

Ryc.10. Wybrane obiekty przemysłowe na obszarze komleksu nr 1 podstrefy Słubice KSSSE 
Źródło: fot. J.Biernacki.   
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Ryc.11.  Niezagospodarowane tereny kompleksu nr 2 słubickiej podstrefy KSSSE w Świecku  
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Utworzenie słubickiej podstrefy KSSSE przyciągnęło kapitał zagraniczny z krajów 

takich jak: Niemcy, Francja, Holandia czy Rosja. Działają tu zakłady z branż: meblarskiej, 

chemicznej, metalowej, spożywczej. W 2008 roku działalność na terenie podstrefy 

prowadziło 21 podmiotów gospodarczych, które w wydanych zezwoleniach deklarują łączne 

zatrudnienie 526 osób oraz inwestycje w kwocie 37,8 mln €. W rzeczywistości bardzo często 

liczba pracowników oraz wielkość nakładów finansowych przekracza minimalne wartości 

deklarowane. Dzieje się tak nawet w przypadkach ciągle trwającego procesu inwestycyjnego. 

Do 2008 roku ośmiu inwestorom z różnych powodów odebrano zezwolenia na 

funkcjonowanie w strefie. Pełne zestawienie i charakterystykę firm działających strefie  

przedstawia Tab.9. 
 

Na terenie gminy Słubice działają także zakłady przemysłowe zlokalizowane poza 

kompleksami KSSSE. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, często mające charakter 

firm rodzinnych. Spośród największych należy wymienić: 

• „Drewnostyl” s. c. (Słubice , ul. Piska) – produkcja mebli oraz wyrobów z drewna, 

• Ośrodek Wzornictwa Przemysłowego „Forcom” sp. z o.o. (Słubice, ul. Wojska 

Polskiego) – produkcja mebli,  

• „Perlik” (Słubice, ul. Gołębia) – przetwórstwo spożywcze, 

• Zakład Produkcyjno-Handlowy „Rogal” (Słubice, ul. Powstańców Wielkopolskich) – 

produkcja artykułów piekarniczych, 

• „Cafe Club Rock” (Słubice, ul. Żeromskiego) – produkcja artykułów piekarniczych, 

• piekarnia SCh GS, (Słubice ul. Wawrzyniaka) – produkcja artykułów piekarniczych. 

 

 
 

Ryc.12. Wybrane tereny przemysłowo-usługowe w gminie Słubice poza obszarem podstrefy 

KSSSE 
Źródło: fot. J.Biernacki.   
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Tab.9.  Charakterystyka inwestorów w słubickiej podstrefie KSSSE, którzy otrzymali zezwolenie i podjęli działalność lub są w trakcie procesu inwestycyjnego [stan na 30.03.2008r.]  

lp. 
pełna  

nazwa firmy 

branża wiodąca 

(produkowane wyroby) 

kraj  

kapitału 

data  

wydania 

zezwolenia 

rozpoczęcie  

działalności/  

zakończenie  

inwestycji 

wg zezwolenia p
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

(w
 h

a)
 

wydatki inwestycyjne  

na terenie strefy 
minimalna wielkość 

zatrudnienia wg zezwolenia 
aktualne zatrudnienie 

etap inwestycji 

 

minimalne  

deklarowane 

wg zezwolenia 

wydatki 

 (w euro) 

poniesione  

wydatki  

(mln PLN) 
ogółem 

w tym 

nowoutworzone 

miejsca pracy 

aktualne 

zatrudnienie 

w tym 

nowoutworzone 

miejsca pracy 

1. 
Ekoline Polska  

S.A.                 
metale i podstawowe  

wyroby z metali Polska 

29.08.2000 

(14.04.1999) 30.09.2009 2,5546 
500 000,00 0 50 50 0 0 - 

2. 
Foliarex   

sp. z o.o.                                   
wyroby z tworzyw 

sztucznych Polska 

21.07.2000 

(7.12.1999) 31.12.2002 2,1532 
1 000 000,00 15,4 50 50 90 90 produkcja 

3. 
Konecke  

sp. z o.o.                                     spożywcza Niemcy 16.12.1999 30.06.2001 2,5013 
3 000 000,00 16,3 50 50 54 54 produkcja 

4. 
MHG-Meble Holding Group sp. z 

o.o. meblowa Polska 

9.06.2000 

(20.12.1999) 01.01.2002 1,0002 
200 000,00 1,9 10 10 13 13 produkcja 

5. Mila plus sp. z o.o. 
meblowa Polska 20.12.1999 31.12.2002 1,0001 

400 000,00 2,1 50 50 60 60 produkcja 

6. 
CCLfC  

sp. z o.o. 
urządzenia elektryczne i 

optyczne Polska 26.09.2000 31.12.2008 1,0000 
125 000,00 0,4 15 15 0 0 

firma poszukuje partnera 

strategicznego 

7. 
Rocca S.A.  

(dawniej Albaro S.A.)  wyroby niemetaliczne  Polska 29.09.2000 30.06.2004 0,7000 
250 000,00 4,8 50 50 43 43 

obróbka kamienia ozdobnego, 

produkcja obuwia 

8. 
Enpal sp.  

z o.o.                                wyroby z drewna Polska 21.12.2000 30.06.2004 2,4999 
500 000,00 20,4 35 35 28 28 produkcja 

9. 
PT-H Transhand  

sp. z o.o. usługi transportowe Polska 26.08.2004 -  2,7117 
800 000,00 9,2 10 10 165 24 prowadzi działalność 

10. 
Conistic Sp. z o.o.  

(dawniej Fraba sp. z o.o.) 
urządzenia elektryczne i 

optyczne Niemcy 27.12.2004 - 0,7780 
495 000,00 5,9 10 10 21 21 produkcja 

11. 
ESG Odlewnictwo Ciśnieniowe  

sp. z o.o. 
metale i podstawowe  

wyroby z metali Niemcy 28.06.2005 - 0,9939 
250 000,00 3,8 10 10 6 6 produkcja 

12. 
Trans Logistyka – O. Juchniewicz sp. 

komandytowa usługi transportowe Polska 05.08.2005 - 1,4758 
300 000,00 4 30 30 86 86 prowadzi działalność 

13. 
DiLa Poland  

sp. z o.o. meblowa Niemcy 27.10.2005 - 1,5346 
600 000,00 3,1 10 10 8 8 prowadzi działalność 

14. 
Hofman-Słubice  

sp. z o.o. wyroby z drewna Holandia 01.12.2005 - 1,6000 
2 000 000,00 11,1 10 10 19 19 produkcja 

15. 
Transkarat  

sp. z o.o. usługi transportowe 

Rosja-

Polska 19.10.2006 - 14,3046 
3 700 000,00 3,3 30 30 0 0 

na etapie starań o pozwolenie na 

budowę 

16. 
Delifrance Polska Logistics  

sp. z o.o. spożywcza Francja 06.12.2006 - 5,0039 
11 000 000,00 3,6 60 60 0 0 

rozpoczęcie produkcji I pół. 

2009r. 

17. 
Bioenergia Słubice  

sp. z o.o. wyroby chemiczne Niemcy 18.12.2006 - 3,2353 
5 000 000,00 0 6 6 0 0 - 

18. 
Frost Słubice  

sp. z o.o. motoryzacyjna Polska 18.12.2006 - 2,0000 
500 000,00 0,7 5 5 0 0 zakończono projekt budowy 

19. 
KOHL-Group Polska  

sp. z o.o. 
metale i podstawowe  

wyroby z metali Niemcy 27.12.2006 - 5,9410 
3 200 000,00 13,3 25 25 11 11 budowa 

20. 
Globalkarat 

sp. z o.o. usługi transportowe 

Białoruś-

Polska 27.12.2006 - 1,6996 
550 000,00 0,3 5 5 0 0 

na etapie starań o pozwolenie na 

budowę 

21. 
PT-H Transhand  

sp. z o.o. usługi transportowe Polska 05.09.2007     
3 500 000,00 5,7 5 5 5 5 prowadzi działalność 

        54,6877    37 870 000,00     125,3 526 526 609 468  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSSSE S.A..   
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Utworzenie KSSSE silnie wpłynęło na strukturę, lokalizację i wielkość obszarów 

przeznaczonych pod działalność przemysłową w gminie. 

Powołanie KSSSE na terenie gminy nie spowodowało jednoznacznego odwrócenia 

negatywnych zjawisk na rynku pracy, zaistniałych w okresie spowolnienia gospodarczego.  

Na przestrzeni lat 1999 – 2003 odnotowano duże wahania liczby zatrudnionych w sektorze 

przemysłu oraz ogólny spadek zatrudnionych o przeszło 17%. Natomiast udział pracowników 

przemysłu spośród wszystkich zatrudnionych w 2003 roku wynosił 16,6% i był większy 

zaledwie o 0,7% w stosunku do roku 1999. Dowodzi to, jednak że ubytek miejsc pracy  

w przemyśle postępował wolniej niż na przykład w przypadku usług. 

W gminie Słubice charakterystyczny jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych  

w latach 1999 – 2006, który wyniósł 32%. Spadek odnotowano jedynie w 2003 roku, 

natomiast w latach 2005 i 2006 odnotowano rekordowe wzrosty – przybyło odpowiednio 26  

i 24 zakładów produkcyjnych. Jest to przejawem ożywienia gospodarczego, notowanego  

od tego czasu w całym kraju. 

 

Tab.10. Zatrudnieni w sektorze przemysłu wg klasyfikacji PKD w latach 1999 – 2003  

w gminie Słubice [stan na 31.12] 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

liczba osób 922 705 824 759 769 ? ? ? 

udział w ogóle 

zatrudnionych (%) 
15,9 15,1 16,31 15,7 16,6 ? ? ? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tab.11. Podmioty przemysłowe gospodarki narodowej w gminie Słubice wg klasyfikacji 

PKD w latach 1999 – 2006 [stan na 31.12] 
  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

liczba 235 247 258 259 251 260 286 310 

udział w ogóle 

podmiotów (%) 
8,9 8,8 9 8,7 8,6 8,4 8,9 9,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

4.7. Usługi 
 

W gminie Słubice koncentracja usług w naturalny sposób skupia się w mieście 

Słubice, przyjmując formę towarzyszącą w budynkach mieszkaniowych bądź jako osobne 

obiekty lub zespoły usługowe. Rejon ulic Jedności Robotniczej i Młodzieży Polskiej stanowi 

obszar dominacji funkcji usługowych, gdzie rosnący popyt prowadzi do zwiększania ilości 

oraz dalszego różnicowania podmiotów usługowych. Tereny wzdłuż dróg wylotowych  

z miasta oraz ważnych szlaków o znaczeniu regionalnym i krajowym na terenie gminy 

sprzyjają rozwojowi usług np. obsługi ruchu komunikacyjnego. 

Na terenach wiejskich oraz osiedli zlokalizowanych w pewnych odległościach  

od centrum miasta, główną rolę pełnią obiekty usługowe o znaczeniu podstawowym  

i lokalnym zakresie oddziaływania.  
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a)  b)  

 

c)   d)  

 

e)  f)  
 

Ryc.13. Wybrane tereny i obiekty usługowe w gminie Słubice: a) i b) budynki dyskontów 

handlowych w Słubicach, c) i d) zróżnicowany standard usług wbudowanych w zabudowę 

miejską, g) sklep we wsi Rybocice, h) sklep we wsi Pławidło 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Znaczący wpływ na profil działalności usługowej ma przygraniczne położenie  

i ukierunkowanie na klientów z Niemiec. Fakt ten potwierdza istnienie wielu hoteli, stacji 

benzynowych, dyskontów spożywczych powyżej 1000m2, licznych aptek, salonów piękności, 

a także sklepów reprezentujących rozmaite branże. 

Specyficzną formą handlu, charakterystyczną dla pogranicza polsko-niemieckiego  

są bazary. Z chwilą otwarcia granicy w 1989 roku kontakty na płaszczyźnie gospodarczej 

zaczęły się dynamicznie rozwijać. Potrzeba wymiany towarowej i usług, tłumiona wcześniej 

przez granicę, przyniosła wiele korzyści zarówno stronie niemieckiej jak i polskiej.  

W odpowiedzi na stale wzrastające zainteresowanie handlem, w 1991 roku otworzono  

w Słubicach bazar, który z racji atrakcyjnego położenia stał się największym i najczęściej 

odwiedzanym targowiskiem polsko-niemieckiego pogranicza. Przed pożarem 10 stycznia 
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2007 roku ok. 1000 straganów zajmowało powierzchnię 1,6 ha, a całość bazaru była w pełni 

zadaszona i oświetlona. Obecnie, do czasu budowy nowego obiektu, funkcjonuje bazar  

o charakterze tymczasowym. 

Dostęp do usług na przestrzeni ostatnich dwóch dekad poprawił się radykalnie. 

Przyczyniły się do tego przede wszystkim: wzrost liczby podmiotów gospodarczych, większa 

konkurencyjność na rynku oraz zwiększone wymagania klientów. Usługi stanowią główne 

miejsce zatrudnienia mieszkańców. Cztery z pięciu osób zatrudnionych w 2003 roku,  

pracowały w sektorze usługowym. Dowodzi to wyraźnie usługowego charakteru miasta  

i gminy. 

W 2006 roku na terenie gminy Słubice działało 2992 podmiotów gospodarczych  

o profilu usługowym. Liczba ta wzrosła o 25% w stosunku do roku 1999. W tym okresie 

jedynie w roku 2003 zanotowano spadek zarejestrowanych firm usługowych w stosunku do 

roku poprzedniego. Najliczniej reprezentowane w 2006 roku były firmy handlowe, których 

udział stanowił przeszło 45% wszystkich podmiotów usługowych. W drugiej kolejności 

uplasowały się podmioty z branży finansowej i ubezpieczeniowej ( 19% wszystkich usług). 

 

Tab.12. Podmioty usługowe gospodarki narodowej w gminie Słubice wg klasyfikacji PKD  

w latach 1999 – 2006 
 

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

liczba 2385 2528 2588 2681 2638 2799 2899 2992 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Tab.13. Podmioty usługowe gospodarki narodowej w gminie Słubice wg klasyfikacji PKD 

[stan na 31.12.2006r.] 
 

działalność usługowe (oznaczenie sekcji wg klasyfikacji PKD) liczba % 

handel i naprawa pojazdów samochodowych (G) 1350 45,1 

transport i gospodarka magazynowa (H) 154 5,1 

zakwaterowanie i gastronomia (I) 469 15,7 

finanse i ubezpieczenia (K) 569 19 

administracja publiczna, obrona narodowa (O) 197 6,6 

inne 253 8,5 

RAZEM 2992 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

4.8. Sport, rekreacja, turystyka 
 

Według ewidencji gruntów tereny rekreacyjne na terenie gminy zajmują ok. 65 ha,  

z czego 24 ha znajdują się w granicach miasta. Stanowi to 1,25% powierzchni miasta. 

Funkcję rekreacyjną pełnią przede wszystkim śródmiejskie parki, skwery i place, a także 

tereny położone nad Odrą oraz obiekty sportowe. 

Największym obszarem rekreacyjnym na terenie gminy jest kompleks sportowo-leśny 

położony w południowej części miasta, administrowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Słubicach. 

Stanowi doskonałą bazę dla osób uprawiających sport wyczynowo, a także amatorsko. 

Kompleks często gości kadry sportowe przygotowujące się w okresie przedsezonowym oraz 

organizowane są zawody sportowe różnych rang. Z pośród istniejących obiektów sportowo-

rekreacyjnych należy wymienić: 

• olimpijski stadion lekkoatletyczno-piłkarski  w tym 3 056 miejsc siedzących, 
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• boisko pełnowymiarowe o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem (105 x68), 

• 3 płyty piłkarskie o nawierzchni trawiastej / treningowe/, 

• kompleks gastronomiczny, 

• salę gimnastyczną ( 12 x 40), 

• Miejską Hale Sportową (40 x 20), 

• zespół odnowy biologicznej, 

• otwarty zespół basenów czynny w okresie letnim, 

• siłownię, 

• kort tenisowy. 
 

Funkcjonalną częścią kompleksu jest również jedyne w województwie lubuskim pole 

do gry w golfa. Obiekt powstał na 40 ha dzierżawionej ziemi od gminy Słubice przez duńską 

spółkę „Rajole V.M.B.A.”. Składa się z 3-dołkowego pola do nauki oraz ćwiczeń, a także  

18-dołkowego pola do gry. Przy polu działa sklep golfowy, wypożyczalnia sprzętu i mała 

gastronomia. Istnieje także możliwość przejścia kursu golfowego. 
 

Inne wybrane obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie gminy (również zlokalizowane 

w granicach miasta) to: 

• miejska hala sportowa o wymiarach 40x25 m (ul. Piłsudskiego), 

• strzelnica sportowa pneumatyczna przy Zespole Szkół Technicznych, 

• wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią w Miasteczku Akademickim 

Collegium Polonicom (ul. Piłsudskiego). 
 

Do przestrzeni rekreacyjnych na terenie miasta Słubice należy zaliczyć następujące 

obszary: 

• promenada spacerowa nad Odrą z panoramą na rzekę i przeciwległy Frankfurt n/Odrą,  

• park w rejonie ulicy 1-go Maja  

• park przy placu Przyjaźni ze skwerem i fontanną,  

• Plac Bohaterów ze sceną letnią i pomnikiem, 

• skwery na placach Sybiraków i Wolności.  
 

Natomiast potencjalnymi miejskimi terenami sportowo-rekreacyjnymi są obszary 

zalewowe wraz z portem rzecznym i kanałem portowym.  
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a)  b)   
 

c)  d)  
  

Ryc.14. Wybrane obiekty kompleksu sportowo-rekreacyjnego w mieście Słubice: a) i b) 

stadion piłkarsko-lekkoatletyczny OSiR, c) baseny OSiR, d) pole golfowe 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

  a)  b)  
 

Ryc.15. Wybrane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w mieście Słubice: a) skwer z fontanną 

na Placu Przyjaźni, b) promenada spacerowa na wale przeciwpowodziowym nad Odrą 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Na terenach wiejskich gminy Słubice obszary rekreacyjne stanowią kompleksy leśne, 

tereny nad jeziorami wraz z kąpieliskami w Drzecinie, Kunowicach i Starych Biskupicach 

oraz przyszkolne boiska i wiejskie place sportowe. 

Urozmaicony krajobraz gminy w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem 

turystycznym stanowi znaczny potencjał i daje duże możliwości dla uprawiania turystyki. 

Dodatkowym atutem jest położenie gminy w sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej oraz 

dobra dostępność komunikacyjna poprzez sieć dróg i linię kolejową z przystankami  

w Kunowicach, Słubicach, a także – dla pociągów klasy IC, EC i EN – we Frankfurcie nad 

Odrą i Rzepinie. Z drugiej strony gmina nie posiada licznych i interesujących zabytków 
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architektury, które stanowiłyby ponadprzeciętną atrakcję turystyczną i mogłyby stać się 

swoistym znakiem rozpoznawczym.  

 

a)  b)  
 

Ryc.16. Wybrane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w gminie Słubice (poza miastem):  

a) kąpielisko nad Jeziorem Biskupickim we wsi Stare Biskupice, b) gospodarstwo 

agroturystyczne „Rancho” we wsi Drzecin 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Przez gminę przechodzą trzy szlaki turystyczne, których trasa przebiegu wiedzie przez 

najciekawsze miejsca godne odwiedzenia: 

• trasa rowerowa „Odra – Nysa”: Kłopot – Urad – Kunice – Rybocice – Świecko – 

Słubice – Nowy Lubusz – Łazy Lubuskie – Pławidło Kolonia – Górzyca – Kostrzyn 

nad Odrą, 

• trasa rowerowa czerwona: Słubice – Drzecin – Stare Biskupice – Nowe Biskupice – 

Gajec – Rzepin – Rzepinek – Nowy Młyn – Jerzmanice – Radzików – Sądów – 

Cybinka – Białków – rezerwat „Młodno” – Krzesin, 

• trasa piesza „Europejskiego Szlaku Wędrówkowego” E 11: Słubice – Smogórze 

Drzecińskie – Stare Biskupice – rezerwat „Torfowiska Sułowskie” – Sułów – 

Drzeńsko i dalej w kierunku Ośna Lubuskiego, Trzebowa i Lubniewic. 
 

Szlaki kajakowe w granicach gminy wytyczone zostały na Odrze oraz Ilance. Obie 

rzeki charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi. Szlak Odry należy do grupy  

o niskim poziomie trudności. Natomiast Ilanka z uwagi na dużą liczbę przenosek jest 

szlakiem trudnym. Ponadto do form rekreacji w gminie zaliczają się: turystyka konna, 

wypoczynek nad jeziorami, łowiectwo, grzybobranie czy wędkarstwo. 

Rozwój ruchu turystycznego pociąga za sobą powstawanie nowych obiektów 

noclegowych. W przypadku gminy Słubice właściciele obiektów nastawieni są w głównej 

mierze na obsługę ruchu tranzytowego, przebiegającego ze wschodu na zachód. Nie brakuje 

także gości przybywających do gminy w celach biznesowych i turystycznych. W mieście 

funkcjonuje kilkanaście hoteli oraz kilka pensjonatów i domów gościnnych. W okresie 

wakacyjnym pokoje można wynająć również w Miasteczku Akademickim. Poza miastem 

działa hotel w Kunowicach oraz gospodarstwa agroturystyczne w Drzecinie i Nowych 

Biskupicach. Stosunkowo niewielkie zróżnicowanie kategorii i rodzajów miejsc noclegowych 

oraz brak hoteli o wyższym standardzie czyni ofertę gminy niepełną. Należy się przy tym 

spodziewać, że w miarę wzrostu ruchu turystycznego oferta będzie bardziej zróżnicowana  

i dopasowana do potrzeb klientów. 
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5. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
 

 

5.1. Infrastruktura komunikacyjna 
 

 

5.1.1. Infrastruktura drogowa  

 

Gmina Słubice z racji nadgranicznego położenia stanowi ważny węzeł dróg  o różnym 

szczeblu hierarchii. Drogowe przejścia graniczne w Świecku i Słubicach wraz ze szlakami 

tranzytowymi o charakterze krajowym i międzynarodowym sprawiają, że gmina cechuje się 

dobrą dostępnością komunikacyjną zarówno poprzez polski jak i niemiecki system drogowy. 

Na całość sieci komunikacji drogowej gminy składają się: 

• drogi publiczne krajowe,  

• drogi publiczne wojewódzkie,  

• drogi publiczne powiatowe,  

• drogi publiczne gminne, 

oraz: 

• drogi wewnętrzne gminne, 

• drogi wewnętrzne inne. 
 

Komunikacja wschód – zachód opiera się głównie na drodze wojewódzkiej nr 137, 

łączącej Słubice z Ośnem Lubuskim, Sulęcinem, Międzyrzeczem i Gorzowem Wlkp. 

Mniejsze znaczenie ma tutaj droga krajowa nr 2, łącząca przejście graniczne w Świecku  

z Rzepinem, Świebodzinem, Poznaniem i prowadząca do przejścia w Terespolu, ponieważ 

jako jeden z ważniejszych szlaków drogowych w kraju, a jednocześnie ważne ogniwo  

w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Berlinem, a Mińskiem i Moskwą prowadzi  

ona głównie ruch tranzytowy. Jest natomiast najbardziej obciążonym szlakiem drogowym  

na terenie gminy. Na terytorium gminy (9,6 km) droga nr 2 przebiega po śladzie planowanej 

autostrady A2, która docelowo ma przejąć ruch obecnie istniejącej trasy. W chwili obecnej 

trwa budowa drogi na całym odcinku. 

Głównymi osiami komunikacji w obrębie gminy na kierunku północ – południe są 

drogi krajowe:  

• nr 29 (granica państwa – Słubice – Krosno Odrzańskie /droga 32/) – droga prowadzi  

kierunku Zielonej Góry zapewniając komunikację z południową częścią województwa 

lubuskiego;  

• nr 31 (Szczecin – Gryfino – Chojna – Sarbinowo – Kostrzyn nad Odrą – Słubice).  
 

Drogi powiatowe (9 dróg) oraz gminne (ponad 100 dróg i ulic) uzupełniają sieć i służą 

do obsługi transportowej w skali lokalnej. Charakterystyki podane zostały w poniższych 

tabelach.  

Z uwagi na dawną funkcję Słubic jako przedmieścia miasta o znaczeniu regionalnym – 

Frankfurtu nad Odrą – układ dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy 

zasadniczo przyjmuje kształt promienisty. Szlaki schodzą się w kierunku Słubic, a konkretnie 

w kierunku przeprawy mostowej. Dlatego mimo peryferyjnego położenia miasta jego 

dostępność komunikacyjna z terenu całej gminy jest dobra. Promienisty układ dróg cechuje 

także samo miasto. Szkielet układu drogowego w Słubicach stanowią ulice w ciągach dróg 

krajowych (Wojska Polskiego, Młodzieży Polskiej, Kościuszki), a także ulice 1-go Maja, 

Jedności Robotniczej oraz Nadodrzańska. Punktem zbiegu od czasów powojennych pomimo 

modyfikacji sieci drogowej, pozostało skrzyżowanie ulic przed mostem granicznym, gdzie 

obecnie ruch jest zorganizowany przez rondo.  
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Tab.14. Charakterystyka dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy 

Słubice [stan na 11.2008r.] 
 

DROGI KRAJOWE 

nr 

drogi 

przebieg drogi 

(w tym poza gminą) 

odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szer. 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

2 

gr. państwa – 

Świecko/Słubice – 

Rzepin – Świebodzin – 

Nowy Tomyśl – Poznań 

– Warszawa – Terespol 

– gr. państwa 

0+000...6+100 2 x 7,0 m 20,0 m 115 kN/oś bit. asfaltowa 

29 

gr. państwa – Słubice – 

Krosno Odrzańskie 

(DK nr 32) 

0+000..14+952 7,0 m 
10,0...13,0 

m 
100 kN/oś bit. asfaltowa 

31 

Szczecin – Gryfino – 

Chojna – Sarbinowo – 

Kostrzyn – Słubice 

123+479 

... 

138+924 

6,0 m 9,0 m 80 kN/oś bit. asfaltowa 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

nr 

drogi 
przebieg drogi 

odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szerokość 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

137 Słubice – Trzciel 11,700 6,0 m 10,0 m 80 kN/oś bit. asfaltowa 

DROGI POWIATOWE 

nr 

drogi 
przebieg drogi 

odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szerokość 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

1252 

F 

od DK nr 29 – Świecko 

– Urad 
12,701 5,50 m 8,50 m 80 kN/oś bit. smołowa 

1253 

F 
m. Kunowice 

0,727 

0,407 

7,0 m 

4,1 m 

9,8 m 

8,0 m 
80 kN/oś 

bit. smołowa 

brukowcowa 

1254 

F 

Nowe Biskupice –

Rzepin – DK nr 2 
3,944 6,0 m 10,0 m 80 kN/oś bit. asfaltowa 

1298 

F 

Drzecin –  

Stare  Biskupice – 

Nowe  Biskupice 

0+000...2+950 

2+950...5+889 

3,6 m 

5,5 m 

6,0 m 

8,5 m 
80 kN/oś bit. smołowa 

1299 

F 

Słubice – Nowy  

Lubusz – Pławidło –

Słubice  

0+000...1+980 

1+980...2+350 

2+350...4+120 

4+120...4+500 

4+500...9+700 

9+700..10+580 
10+580.10+900 

10+900.18+034 

3,5 m 

5,5 m 

4,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

4,0 m 

5,5 m 

6,0 m 

7,0 m 

6,5 m 

6,0 m 

6,0 m 

6,0 m 

6,0 m 

8,0 m 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

80 kN/oś 

brukowcowa 

bit. smołowa 

brukowcowa 

grunt. ulepsz. 

grunt. natur. 

betonowa 

bit. smołowa 

bit. smołowa 

1300 

F 

Nowy Lubusz – rz. 

Odra 
0+000...3+905 6,0 m 9,0 m 80 kN/oś bit. smołowa 

1301 

F 
m. Lisów 0+000...1+577 5,5 m 8,5 m 80 kN/oś bit. smołowa 

1302 

F 

Lisów – Starków – 

Kowalów 
0+000...2+057 5,5 m 8,5 m 80 kN/oś bit. smołowa 

1306 

F 
Golice – Radówek 

0+000...0+700 

0+700...1+904 

4,0 m 

3,5 m 

7,0 m 

6,5 m 
< 80 kN/oś 

grunt. ulepsz. 

grunt. natur. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych źródeł (GDDKiA, ZDW, ZDP). 
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a)  b)   
 

c)  d)  
 

e)  f)  
 

g)  h)  
  

Ryc.17. Wybrane obiekty i tereny obsługi komunikacji w gminie Słubice: a) droga krajowa nr 

2 w pobliżu granicy, b) droga krajowa nr 29 w rejonie terminala odpraw celnych,  c) droga 

krajowa nr 31 we wsi Golice, d) droga wojewódzka nr 137 między Nowymi Biskupicami  

a Kunowicami, e) droga powiatowa 1302F, f) terminal odpraw celnych, g) most graniczny  

w Świecku, h) most graniczny w Słubicach 
Źródło: fot. AKWADRAT.   

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 50 

Tab.15. Drogi publiczne gminne na terenie miasta Słubice [stan na 1.01.2011r.] 
 

l.p. nazwa ulicy numer drogi l.p. nazwa ulicy numer drogi 

1. Aleja Niepodległości 103001F 28. Piska 103030F 

2. Boh. Warszawy 103002F 29. Piłsudskiego 103031F 

3. Bolesława Chrobrego 103003F 30. Plac Bohaterów 103032F 

4. Chopina 103004F 31. Plac Wolności 103033F 

5. Daszyńskiego 103005F 32. Podchorążych 103034F 

6. Dąbrówki 103006F 33. Powstańców Wlkp. 103035F 

7. Drzymały 103007F 34. Reja 103036F 

8. Folwarczna 103008F 35. Rysia 103037F 

9. Grzybowa 103009F 36. Rzepińska 103038F 

10. Jedności Robotniczej 103010F 37. Szamarzewskiego 103039F 

11. Kanałowa 103011F 38. Seelowska 103040F 

12. Kilińskiego 103012F 39. Słowackiego 103041F 

13. Kochanowskiego 103013F 40. Słowiańska 103042F 

14. Konopnickiej 103014F 41. Staszica 103043F 

15. Konstytucji 3 Maja 103015F 42. Sportowa 103044F 

16. Kopernika 103016F 43. Strzelecka 103045F 

17. Krótka 103017F 44. Szczecińska 103046F 

18. Wawrzyniaka 103018F 45. Krzywoustego 103047F 

19. Mickiewicza 103019F 46. Wałowa 103048F 

20. Mieszka I 103020F 47. Wandy 103049F 

21. Mirosławskiego 103021F 48. Witosa 103050F 

22. Nadodrzańska 103022F 49. Jagiełły 103051F 

23. Narutowicza 103023F 50. Łokietka 103052F 

24. Nocznickiego 103024F 51. Wodna 103053F 

25. Obozowa 103025F 52. Wrocławska 103054F 

26. Osiedle Krasińskiego 103026F 53. Żeromskiego 103055F 

27. Paderewskiego 103029F 54. Żwirki i Wigury 103056F 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

Tab.16. Drogi wewnętrzne gminne na terenie miasta Słubice [stan na 1.01.2011r.] 
 

l.p. nazwa ulicy l.p. nazwa ulicy l.p. nazwa ulicy 

1. Akademicka 18. Sokola 35. Wiosenna 

2. Bratkowa 19. Plac Sybiraków 36. Letnia 

3. Sobieskiego 20. Batorego 37. Zimowa 

4. Kazimierza Wielkiego 21. Tulipanowa 38. Przedwiośnie 

5. Klonowa 22. Wilcza 39. Widokowa 

6. Konwaliowa 23. Zygmunta I Starego 40. Południowa 

7. Krucza 24. Gołębia 41. Północna 
8. Królowej Jadwigi 25. Jastrzębia 42. Wschodnia 

9. Kwiatowa 26. Jaskółcza 43. Zachodnia 

10. Liliowa 27. Sowia 44. Cmentarna 

11. Lisia 28. Kukułcza 45. Betonowa 

12. Makowa 29. Żurawia 46. Sienkiewicza 

13. Ogrodowa 30. Borówkowa 
47. 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 14. Prosta 31. Bukowa 

15. Plac Przyjaźni 32. Brzozowa 48. Jagiellończyka 

16. Plac Frankfurcki 33. Malinowa 49. Sosnowa 

17. Różana 34. Poziomkowa 50. Sadowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 
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Tab.17. Drogi publiczne gminne na terenach wiejskich gminy Słubice [stan na 1.01.2011r.] 
 

l.p. drogi nr drogi  

1. Lisów – Stare Biskupice 005201F 

2. Stare Biskupice – Starków 004501F 

3. Słubice – Nowy Lubusz – Pławidło 005202F 

4. Słubice – Drzecin 005203F 

5. droga gminna nr 005203F – Kunowice 005204F 

6. W Kunowicach ul. Dworcowa – rampa PKP 005205F 

7. Rybocice – granica gminy 005206F  

8. w Kunowicach ul. Szkolna 005207F 

9. w Kunowicach ul. Zielona 005208F 

10. w Kunowicach ul. Jeziorna 005209F 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

Tab.18. Drogi wewnętrzne gminne na terenach wiejskich gminy Słubice [stan na 1.01.2011r.] 
 

l.p. nazwa ulicy / nr ewidencyjny działki l.p. nazwa ulicy / nr ewidencyjny działki 

obręb Kunowice obręb Świecko 

1. Szafirowa 1. dz. nr 37/1 

2. Łąkowa 2. dz. nr 38 

3. Bursztynowa 3. dz. nr 44/2 

4. Diamentowa 4. dz. nr 45 

5. Rubinowa 5. dz. nr 49/4 

6. Srebrna 6. dz. nr 46 

7. Szmaragdowa obręb Rybocice 

8. Złota 1. dz. nr 120 

obręb Golice 2. dz. nr 111 

1. Jasna 3. dz. nr 80 

2. Lipowa 4. dz. nr 71 

3. Ogrodowa 5. dz. nr 89 

4. Słoneczna 6. dz. nr 84 

5. Zielona obręb Nowe Biskupice 

obręb Drzecin 1. dz. nr 18 

1. dz. nr 74 obręb Pławidło 

2. dz. nr 13 1. dz. nr 16 i 17 

3. dz. nr 35 obręb Kunice 

4. dz. nr 270 1. dz. nr 131 

5. dz. nr 238 2. dz. nr 133 

obręb Nowy Lubusz 3. dz. nr 116 

1. dz. nr 18 4. dz. nr 119 

2. dz. nr 27 5. dz. nr 186 

3. dz. nr 22 6. dz. nr 156 

4. dz. nr 40 7. dz. nr 148/2 

5. dz. nr 31 8. dz. nr 108/2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

             Oprócz dróg i ulic administrowanych poprzez poszczególne szczeble administracji 

rządowej i samorządowej na terenie miasta znajdują się także ulice będące drogami 

wewnętrznymi Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze podstrefy 

Słubice. Drogi te zostały wybudowane przez K-SSSE i służą głównie obsłudze 

zlokalizowanych tam zakładów przemysłowych.  
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Dynamiczny rozwój motoryzacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował wzrost 

natężenia ruchu na drogach. W mieście i gminie Słubice dodatkowo wpływ na to mają 

istniejące przejścia graniczne (Świecko i Słubice). Drogi na terenie gminy obsługują ruch 

zarówno tranzytowy jak i lokalny. Staje się to przyczyną obniżenia płynności i mniejszego 

bezpieczeństwa, szczególnie na terenach zabudowanych miasta i wsi. Dlatego istnieje stała 

potrzeba modernizacji istniejących, a także budowy nowych dróg. Ważnym zadaniem jest 

separacja ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) od lokalnego.  

Ogólny stan techniczny szlaków krajowych jest dobry. Stan techniczny drogi 

wojewódzkiej nr 137 na odcinkach poza obszarem zabudowanym jest dobry. Na odcinkach 

zabudowanych droga wymaga remontu. 

Spośród wykonanych w latach 2003 – 2010 remontów i modernizacji dróg kołowych 

na terenie gminy Słubice należy wymienić: 

• przebudowę nawierzchni DK nr 29 na terenie całej gminy (2006), 

• przebudowę nawierzchni DK nr 2 na terenie całej gminy (2007), 

• przebudowę nawierzchni DW nr 137 na terenie całej gminy (2007)  

• budowa drogi dojazdowej do Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(2009), 

• modernizacja drogi do Nowego Lubusza (2009), 

• budowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 (2010), 

• modernizacja dróg krajowych nr 29 i 31 w obrębie miasta Słubice (2010), 

• przebudowa ulicy Dworcowej w Kunowicach (2010) 
 

Największe planowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej na terenie 

gminy to budowa obwodnicy Słubic i Drzecina w ciągu DK nr 31 oraz obwodnicy wsi 

Kunowice. W najbliższym czasie przewidziana jest także realizacja skrzyżowania drogi 

krajowej nr 29 z drogą wojewódzką nr 137 oraz skrzyżowania na drodze wojewódzkiej  

nr 137 z ul. Obozową.  

 

 

5.1.2. Infrastruktura kolejowa 

 

Sieć kolejowa gminy Słubice jest znacznie mniej rozwinięta aniżeli sieć drogowa, 

niemniej jednak przebiegają tutaj dwie istotne linie:  
 

• linia nr 3: Warszawa Zachodnia – Frankfurt nad Odrą  

− linia o wyraźnym przebiegu równoleżnikowym, 

− stanowi część międzynarodowego szlaku kolejowego E20 (Berlin – Warszawa – 

Mińsk – Moskwa), jest to jedna z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, 

− szlak dwutorowy, zelektryfikowany, docelowo ma być w całości przystosowany 

do prędkości 160 km/h; 
 

• linia nr 386: Kunowice – Cybinka 

− linia o przebiegu południkowym (ochodzaca od linii nr 3),  

− linia prowadzi wyłącznie ruch towarowy, 

− szlak jednotorowy, niezelektryfikowany, 
 

Komunikacja kolejowa na terenie gminy Słubice ma znaczenie drugorzędne. Ruch 

pasażerski odbywa się tylko na linii nr 3, którą dziennie kursują trzy pary pociągów 

osobowych relacji Frankfurt nad Odrą – Zielona Góra oraz Frankfurt nad Odrą – Zbąszynek 

 i Poznań. Na terenie gminy pociągi zatrzymują się na dwóch przystankach: w Kunowicach  

i Słubicach. Dawniej stacja Kunowice stanowiła miejsce odpraw paszportowych i celnych  

na kolejowej granicy polsko-niemieckiej. Obecnie okazały budynek dworcowy z 1965 roku 
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stanowi pustostan. Natomiast przystanek w Słubicach został zbudowany w 2002 roku podczas 

modernizacji linii kolejowej nr 3. 

 

a)   b)  
 

Ryc.18. Wybrane tereny i obiekty kolejowe w gminie Słubice: a) nieużytkowany budynek 

dworca w Kunowicach, b) przystanek kolejowy w Słubicach 
Źródło: fot. J.Biernacki. 

 

Linia nr 386 do Cybinki służy przede wszystkim do transportu kruszywa z kopalni  

w Rybocicach oraz drewna. Szlak ta jest własnością powiatu słubickiego i przebiega obok 

terenów kompleksu nr 2 KSSSE, znajduje się przy niej m.in. terminal towarowych odpraw 

celnych w Świecku. Linia zapewnia także obsługę portu rzecznego w Uradzie, w gminie 

Cybinka. 

 

 

5.1.3. Infrastruktura żeglugi śródlądowej 

 

Przez gminę Słubice, a konkretnie po jej zachodniej granicy, przebiega najważniejszy 

szlak komunikacji wodnej w Polsce – rzeka Odra. Jest to droga wodna o II klasie technicznej 

(nośność 1000 t). Żegluga na Odrze jest obsługiwana w granicach gminy przez porty rzeczne 

w Rybocicach (port towarowy) i w Słubicach (port towarowo-pasażerski). Port w Słubicach 

jest jednym z głównych portów na rzece Odrze. 

 

a)  b)   
 

Ryc.19. Wybrane tereny infrastruktury transportu wodnego w gminie Słubice: a) obiekty 

Nadzoru Wodnego w Słubicach przy basenie portowym, b) basen portowy w Słubicach 
Źródło: fot. J.Biernacki. 

 

W 2012 r. na rzekę Odrę wypłyną statki turystyczne, co ma na celu przywrócenie 

dawnej żeglugowo-turystycznej funkcji i aktywizację ruchu turystycznego w regionie. 
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5.1.4. Infrastruktura rowerowa 

 

Na terenie gminy ścieżki rowerowe znajdują się głównie na przebiegu przytaczanych 

wcześniej turystycznych szlaków rowerowych: 

trasa rowerowa „Odra-Nysa” (Kłopot – Urad – Kunice – Rybocice –  Świecko  – Słubice – 

Nowy Lubusz – Pławidło (kolonia) – Górzyca – Kostrzyn nad Odrą), 

Słubice – Słubice-Drzecin – Stare Biskupice – Nowe Biskupice – Gajec – Rzepin – 

Rzepinek – Nowy Młyn – Jerzmanice – Radzikówek – Radzików – Sądów – Cybinka 

– Białków – rezerwat „Młodno” – Krzesin. 
 

Na terenie miasta funkcjonuje również ścieżka przy ulicy Rzepińskiej. 
 

Planowana jest budowa ścieżki rowerowej na trasie: 

Kostrzyn nad Odrą – Chyrzyno – Górzyca – Owczary – Laski Lubuskie – Golice – 

Słubice-Drzecin – Słubice-Drzecin-Jezioro – Słubice – Słubice-Osada Świecko – 

Świecko – Rybocice – Kunice – Urad – Rybocice – Kłopot – Rąpice – Krzesin. 

 

 

5.1.5. Infrastruktura telekomunikacyjna 

 
Na terenie miasta działa nowoczesna centrala telefoniczna, która posiada rezerwy dla 

potencjalnych nowych abonentów. W związku z powyższym potrzeby mieszkańców gminy  

w zakresie telefonii stacjonarnej mogą być w pełni zaspokojone. Operator sieci telefonicznej 

oferuje następujące usługi:  

typowy abonament telefoniczny, 

ISDN podstawowy i rozszerzony, 

Dostęp szerokopasmowy do Internetu,  

POLPAK – publiczna sieć teleinformatyczna, obejmująca swym zasięgiem cały kraj, 

przydatna dla firm prywatnych oraz administracji państwowej i samorządowej, 

korzystających często z usługi transmisji danych, 

infolinia 0-800, 

dzierżawa łącz.    

 

 

5.2. Infrastruktura komunalna 
 

 

5.2.1. Infrastruktura wodociągowa i zaopatrzenie w wodę 

 

Pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody na teren gminy Słubice zajmuje 

się Zakład Usług Wodno-Ściekowych sp. z o.o. W granicach gminy funkcjonuje sześć 

głównych, podziemnych ujęć wody. Płytkie występowanie wód gruntowych sprzyja 

zakładaniu ujęć lokalnych, z których woda wykorzystywana jest do celów gospodarczych.  

Na terenie terminala Świecko istnieje lokalne ujęcie wód przeznaczonych do celów 

przeciwpożarowych. 

W Słubicach woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody (SUW)  

i przetrzymywana w dwóch zbiornikach wyrównawczych o pojemności 2000m3 (2x1000 m3) i 

600m3. Sieć wodociągowa w większości jest siecią przedwojenną, wymagającą modernizacji. 

Długość sieci wodociągowej, bez przyłączy, wynosi obecnie 107km (29,4km – magistrale 

przesyłowe, 77,9km – sieć rozdzielcza). Długość przyłączy to łącznie 30,1km. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owczary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybocice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kunice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urad
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Tab.19. Charakterystyka głównych ujęć wody na terenie gminy Słubice 
  

l.p. ujęcie 
wydajność 

max [m3/d] 
obsługiwane miejscowości 

1. Słubice 8800 Słubice, Kunowice, Nowy Lubosz 

2. Stare Biskupice 194,9 Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin 

3. Rybocice 184,3 Rybocice 

4. Kolonia Nowy Lubosz 134,45 Kolonia Nowy Lubosz, Pławidło 

5. Lisów 93,57 Lisów 

6. Golice b.d. Golice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. 

 

 

5.2.2. Infrastruktura kanalizacyjna i gospodarka ściekami 

 

Gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy zajmują się Zakład Usług Wodno-

Ściekowych sp. z o.o. (kanalizacja sanitarna) i Urząd Miasta Słubice (kanalizacja deszczowa). 

Na terenie miasta Słubice, KSSSE i terminala odpraw celnych występuje sieć 

kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ponadto miejscowość Kunowice uzbrojona jest w 

kanalizacje sanitarną (kanalizacji deszczowej brak). Pozostałe tereny na terenie gminy 

korzystają ze zbiorników bezodpływowych.  

Ścieki sanitarne ze Słubic i Kunowic odprowadzane są siecią kanalizacyjną 

grawitacyjną i tłoczną (poprzez przepompownie ścieków) do biologicznej oczyszczalni 

ścieków, zlokalizowanej w mieście. Przepustowość oczyszczalni wynosi 6400 m3/d. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu i następnie Kanałem Czerwonym do rzeki 

Odry.  

Na potrzeby terminala odpraw celnych, na jego terenie, funkcjonuje biologiczna 

oczyszczalnia ścieków sanitarnych o przepustowości 400 m3/d. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są wspólnym rurociągiem razem z oczyszczonymi ściekami deszczowymi do 

rzeki Ilanki. Swoją oczyszczalnię posiada także przejście graniczne Świecko – oczyszczone 

ścieki razem z podczyszczonymi ściekami deszczowymi odprowadzane są rowem otwartym 

do rzeki Odry.  
 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Słubicach i Kunowicach, bez przyłączy wynosi 

obecnie 48,7km. Długość przyłączy to łącznie 17,1km. Na terenie miasta Słubice jest ponadto 

szesnaście przepompowni ścieków będących we władaniu ZUWŚ  Sp. z o.o. Sieć 

kanalizacyjna na terenie miasta pochodzi w większości  z okresu przedwojennego i wymaga 

modernizacji. 
  

 Kanalizacja deszczowa odprowadza ścieki deszczowe z terenu Słubic poprzez wyloty 

brzegowe do rowów, kanałów i następnie do rzeki Odry. Ścieki deszczowe z terenu terminala 

odprowadzane są do dwóch zbiorników o pojemności ok. 250 m3  każdy, podczyszczane w 

separatorach substancji ropopochodnych i odprowadzane wspólnym rurociągiem razem z 

oczyszczonymi ściekami sanitarnymi do rzeki Ilanki. Z terenu przejścia granicznego Świecko 

ścieki deszczowe podczyszczone w separatorze odprowadzane są wspólnie z oczyszczonymi 

ściekami sanitarnymi otwartym rowem do rzeki Odry.  

 

 

5.2.3. Infrastruktura w zakresie gospodarki odpadami 

 

Działania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku na terenie 

gminy Słubice, prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. Do jego zadań 
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należy m.in. opróżnianie pojemników i śmietników oraz gromadzenie odpadów komunalnych 

na gminnym składowisku w Kunowicach.  

 

     
 

Ryc.20. Tereny i obiekty gminnego składowiska odpadów w Kunowicach 
Źródło: fot. W. Andrzejczak. 

 

 

5.2.4. Infrastruktura elektroenergetyczna 

 

Dostawcą energii elektrycznej dla gminy Słubice jest firma ENEA Operator  

Sp. z  o.o., z której usług korzysta ponad 8800 abonentów. Gmina jest zelektryfikowana 

trzema rodzajami linii:  

• NN (niskiego napięcia) – łączna długość 235,0 km,  

• SN (średniego napięcia) – łączna długość 161,0 km,  

• WN (wysokiego napięcia) – łączna długość 24,0 km.  
 

Elektroenergetyka jest jedyną sferą infrastruktury technicznej, która zaspokaja 

potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Obecnie nie istnieje niebezpieczeństwo 

wystąpienia braku lub niedoborów energii elektrycznej. Na bieżąco trwają prace związane  

z wymianą linii  napowietrznych i budową nowych przyłączy.   

 

 

5.2.5. Infrastruktura ciepłownicza 

 

Zaopatrzeniem w ciepło na terenie miasta Słubice zajmuje się Zakład Energetyki 

Cieplnej sp. z o.o., którego właścicielem jest gmina Słubice. Dostarczana energia cieplna 

wykorzystywana jest na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Głównym źródłem energii cieplnej dla miasta jest kotłownia wyposażona w kotły 

opalane miałem węglowym, zlokalizowana na terenie ZEC przy ul. Folwarcznej (moc 

nominalna 16 MW). ZEC posiada ponadto trzy inne kotłownie: 

• kotłownia gazowa o mocy 570 kW – na potrzeby budynków mieszkalnych przy ul. 

Wojska Polskiego i Szkoły Podstawowej nr 2, 

• dwie kotłownie gazowe o mocy 200 kW i 300 kW na potrzeby Ośrodka Sportu  

i Rekreacji.  

Dodatkowo ZEC obsługuje kotłownię olejową na potrzeby Urzędu Miasta Słubice. 

Aktualnie ZEC sprzedaje rocznie ciepło w łącznej ilości 100 000 GJ. Długość magistralnej 

sieci ciepłowniczej na terenie Słubic wynosi 5,4 km (Ø 150 – 300 mm), w tym prawie 3 km  

w technologii rur preizolowanych. Długość sieci cieplnej niskoparametrowej (od węzłów 

wymiennikowych do rozdzielaczy w budynkach) wynosi 2,4 km, w tym około 1 km  
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w technologii rur preizolowanych. Zakład Energetyki Cieplnej obecnie eksploatuje 30 

wymiennikowych węzłów cieplnych, z czego 23 to węzły dwufunkcyjne (CO+cwu).  

Moc cieplna Ciepłowni Miejskiej jest w chwili obecnej całkowicie wykorzystana  

a urządzenia są krańcowo wyeksploatowane. W przypadku rozbudowy sieci ciepłowniczej 

zainstalowana moc może okazać się niewystarczająca. W najbliższym czasie konieczne są 

inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji źródła, dostosowujące technologię 

produkcji ciepła do unijnych standardów emisji zanieczyszczeń. Konieczna jest także 

modernizacja najstarszych odcinków sieci magistralnej. 

Niektóre obiekty na terenie miasta ogrzewane są przez własne niewielkie kotłownie 

lokalne. Mieszkania w najstarszych budynkach ogrzewane są jeszcze piecami węglowymi  

i gazowymi. Rozbudowa Miejskiego Systemy ciepłowniczego pozytywnie wpłynęłaby na 

jakość powietrza poprzez zmniejszenie ilość emitorów zanieczyszczeń. 

Własne kotłownie olejowe posiada również terminal Świecko – główną o mocy 2,2 

MW, oraz małą (33 kW) na potrzeby oczyszczalni ścieków. Największe kotłownie lokalne 

posiadają przejście graniczne w Świecku, Collegium Polonicum oraz przedsiębiorstwa 

spedycyjnie przy ulicy Transportowej oraz firmy zlokalizowane w KSSSE . 

 

 

5.2.6. Infrastruktura gazownicza 

 

 Gaz do gminy Słubice dostarczany jest przez firmę „EWE ENERGIA”  Sp. z o. o.  

z  siedzibą w Międzyrzeczu, a także przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  

w Warszawie. Punkt graniczny pomiędzy sieciami należącymi do EWE i  Wielkopolskiej 

Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. (spółka dystrybucyjna w grupie kapitałowej PGNiG S.A.) 

stanowi stacja pomiarowa gazu dla miasta o przepustowości 1800 m3/h. EWE  zaopatruje   

w  gaz  miejscowości:  Słubice,  Kunowice,  Lisów,  Golice oraz  Drzecin siecią o długość  

ok. 36  km,  z  czego  ponad  27  km  stanowi  sieć średniego ciśnienia. Sieć składa się z 314 

przyłączy o  łącznej długości  8,8 km. Firma posiada ponadto na terenie gminy stację 

redukcyjną I-go stopnia o przepustowości 10000 m3/h. Firma  nie przewiduje w najbliższym 

czasie większych inwestycji. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp z o.o w Poznaniu 

Oddział Zakład Gazowniczy Szczecinie Rejon Dystrybucji Gazu Kostrzyn nad Odrą  

obsługuje  mieszkańców miasta Słubice. Posiada obecnie następującą infrastrukturę: 7,92 km 

sieci średniego ciśnienia, 36,93 km sieci niskiego ciśnienia oraz 1083 przyłącza gazu o 

łącznej długości 14,92 km. Na terenie Słubic posiada  dwie stacje redukcyjno-pomiarowe 

gazu  II-go stopnia tj. stacja przy ul. Niepodległości, o przepustowości 1500 m3/h oraz stacja 

przy ul. Mickiewicza, o przepustowości 3200 m3/h. WSG Sp zo.o. w roku 2011 zakończyła 

budowę sieci gazowej  na osiedlu Grzybowym, planowana jest rozbudowa sieci na osiedlu 

Krasińskiego. Miasto Słubice z ramienia WSG Sp zo.o. jest obsługiwane przez Rejon 

Dystrybucji Gazu z siedzibą   w Kostrzynie nad Odrą ul. Łódzka 2 tel. 95 752 1992 oraz 

bezpłatny 992 pogotowie gazowe (  także z telefonów komórkowych). W RDG Kostrzyn nad 

Odrą pracownicy pracują całodobowo w pogotowiu gazowym. Sprzedawca gazu  PGNiG S.A  

posiada Biuro Obsługi Klienta w Kostrzynie nad Odrą przy ul.Czarnieckiego 6A. 

 

 

5.3. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze 

zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Na obszarze zmiany studium nie występują drogi publiczne. W obszarze opracowania nr 2, 

w jego wschodniej części znajduje się teren kolejowy, w zachodniej i południowej części 

przebiega gazociąg Ø 400. Natomiast w południowo-zachodniej części, na niewielkim 

fragmencie przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. W obrębie obszaru 
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opracowania nr 1 znajdują się elementy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

związane z fragmentarycznym oświetleniem terenu parku. 

 

 

6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury społecznej  

 

 

6.1. Oświata 
 

W gminie Słubice funkcjonują jednostki oświatowe szczebla przedszkolnego 

podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego (szkoły średnie) oraz wyższego (szkoły 

policealne, szkoły wyższe), a także placówki pomocnicze. Podmiotem odpowiedzialnym  

za wykonywanie zadań samorządu gminy z zakresu edukacji jest Zespół Administracyjny 

Oświaty w Słubicach. Ponadto wykonuje inne zadania w ustalonym statutowo zakresie.  

W gminie działają 4 przedszkola oraz jedno żłobko-przedszkole zlokalizowane  

na terenie miasta. Trzy szkoły podstawowe w Słubicach oraz dwie szkoły wiejskie  

w Golicach i Kunowicach umożliwiają edukację dla dzieci z całej gminy. Ponadto  

w Słubicach działają dwa gimnazja. We wszystkich szkołach podstawowych Gminy 

funkcjonują oddziały „0”, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku przedszkolnego 

sześcio – i pieciotatków, natomiast w Świecku, Kunowicach i Golicach funkcjonują punkty 

przedszkolne. W Gminie działają również 2 placówki niepubliczne: przedszkole i punkt 

przedszkolny. 

 

Tab.20. Placówki oświatowe w gminie Słubice w roku szkolnym 2010/2011 

l.p. Placówka 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

etatów 

nauczycieli 

Liczba 

oddziałów 

1. SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach 291 23 12 

2. SP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach 297 274 20 12 

3. SP nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach 313 23 13 

4. SP w Golicach 68 59 8 6 

5. SP w Kunowicach 71 59 8 7 

6. G nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza 380 31 17 

7. G nr 2 i. Marka Kotańskiego 234 22 10 

8. PS nr 1 „Jarzębinka” 149 11 6 

9. PS nr 2 „Pinokio” 76 6 3 

10. PS nr 3 „Miś Uszatek” 102 9 4 

11. PS nr 4 „Krasnal Hałabała” 128 12 5 

12. Z-PS (grupa przedszkolna) 25 2 1 

13. Oddział „0” przy SP nr 1 23 1 1 

14. Oddział „0” przy SP nr 2 23 1 1 

15. Oddział „0” przy SP nr 3 25 1 1 

16. Oddział „0” przy SP w Golicach  9 1 1 

17. Oddział „0” przy SP w Kunowicach 12 1 1 

18. Punkt Przedszkolny w Świecku 11 1 1 

19. Punkt Przedszkolny w Golicach 13 1 1 

20. Punkt Przedszkolny w Kunowicach 15 1 1 

21. Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko” 46 5 3 

22. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fun Park” 23 1 1 

Źródło: opracowanie własne Zespołu Administracyjnego Oświaty na podstawie danych SIO na 30 września 

2010r. 
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W gminie funkcjonują trzy zespoły szkół kształcenia średniego, zlokalizowane  

na terenie miasta Słubice, które znajdują się pod zarządem powiatowego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słubicach. Oferta edukacyjna w gminie umożliwia 

zdobycie wiedzy ogólnej (liceum), zawodowej i technicznej, a także uzupełnienia 

wykształcenia w liceach dla dorosłych oraz szkołach policealnych. W roku szkolnym 2007/08 

największą popularnością cieszył się Zespół Szkół Technicznych, do którego uczęszczało 553 

uczniów czyli 38,6 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy Słubice. W ciągu 

trzech lat przybyło ich aż 133. Przyczynia się do tego atrakcyjna i różnorodna oferta 

edukacyjna, a także możliwość uzyskania zawodu wraz z ukończeniem szkoły. Również licea 

skupione w Zespole Szkól Licealnych notują wzrost liczby uczniów, gdzie w roku szkolnym 

2007/08 uczęszczało 486 uczniów.   

 

Tab.21. Liczba uczniów w placówkach szkolnictwa średniego w gminie Słubice w latach 

szkolnych 2005/06 – 2007/08 
 

placówki 
2005/06 2006/07 2007/08 

liczba % liczba % liczba % 

Zespół Szkół Licealnych w Słubicach 434 32,2 468 35 486 34 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach 495 36,7 443 33,1 392 27,4 

Zespół Szkół Technicznych w Słubicach* 420 31,1 426 31,9 553 38,6 

RAZEM 1349 100 1337 100 1431 100 

* bez liczby uczniów uczęszczających do gimnazjum dla dorosłych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Słubicach. 

 

a)  b)  

Ryc.21. Obiekty Collegium Polonicum w Słubicach: a) budynek naukowo-dydaktyczny, b) 

budynek mieszkalny na osiedlu akademickim 
Źródłó: fot. J.Biernacki. 

 

Ogromnym atutem Słubic jest istnienie Collegium Polonicum, które stanowi placówkę 

naukowo-badawczą dwóch partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 

Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Placówka jest jednym najbardziej udanych 

przedsięwzięć euroregionalnych w Polsce. W roku akademickim 2007/08 na 16 kierunkach 

studiów kształciło się tutaj ponad 1600 studentów. Studia odbywają się w systemie 

stacjonarnym, niestacjonarnym zaocznym i podyplomowym. Profil nauczania stanowi 

pochodną kierunków badań – Collegium kształci studentów m.in. w kierunkach: gospodarka 

przestrzenna, ochrona środowiska, politologia, czy filologia polska. 
 

Placówką pomocniczą dla słubickiego systemu edukacji jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna podległa Staroście Słubickiemu. Szczególną formą edukacji jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach, prowadzący szkołę podstawową specjalną, 
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gimnazjum specjalne, zasadniczą szkołę zawodową specjalną oraz zespół edukacyjno-

terapeutyczny. W roku szkolnym 2007/08 na zajęcia w ośrodku uczęszczało 103 uczniów.   
 

Zważywszy na tendencje demograficzne i społeczne, wydaje się, że w najbliższych 

latach liczebność uczniów szkół podstawowych nie obniży się, mimo prognoz spadkowych 

dla całego kraju. Zjawisko spadku liczby uczniów nie powinno także dotyczyć gimnazjów,  

a zwłaszcza szkół średnich, gdyż zainteresowanie edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym 

stale wzrasta, także wśród osób starszych, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje, a tym 

samym szanse na rynku pracy. 

 

 

6.2. Ochrona zdrowia i opieka socjalna. 
 

Na system opieki zdrowotnej w gminie Słubice składają się: szpital, przychodnie  

i prywatne praktyki lekarskie, apteki oraz pomoc społeczna. 

 Na terenie gminy funkcjonuje szpital, zlokalizowany w Słubicach przy ulicy 

Nadodrzańskiej, który działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego 

celem podstawowym jako szpitala powiatowego jest „zapewnienie pacjentom profesjonalnej 

opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki 

oraz promowania zachowań prozdrowotnych”. W strukturze szpitala działa sześć oddziałów, 

cztery pracownie, siedem poradni specjalistycznych, szpitalny oddział ratunkowy oraz opieka 

doraźna w formie zespołów wyjazdowych. 

 

Tab.22. Odziały Szpitala Powiatowego w Słubicach  

oddział 
liczba  

łóżek 

personel medyczny 

liczba 

lekarzy  

liczba 

pielęgniarek 

oddział chorób wewnętrznych  

z pododdziałem gastroenterologii 
45 6 13 

ginekologiczno-położniczo-noworodkowy 30 5 15 

chirurgiczny  40 4 10 

chirurgii urazowo-ortopedycznej 22 15 11 

pediatryczny 11 8 11 

anestezjologii i intensywnej terapii 4 9 13 

szpitalny oddział ratunkowy 2 6 11 

źródło: Szpital Powiatowy w Słubicach. 

 

Dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów zapewniają 

dwie przychodnie, będące zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego, które nie mają 

charakteru placówki publicznej:  

• NZOZ „Zdrowie” Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, 

• NZOZ „Galmed” s.c.  

Ponadto na dzień 31.06.2008 zarejestrowanych było 31 prywatnych praktyk lekarskich oraz 

jedna prywatna placówka ZOZ wykonująca zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej.  
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Ryc.22. Budynek szpitala powiatowego w Słubicach  
Źródłó: fot. J.Biernacki. 

 

Na rynku sprzedaży leków w gminie Słubice działa 8 aptek, przy czym wszystkie 

zlokalizowane są na terenie miasta. Oznacza to, że średnio na jedną aptekę przypada ponad 

2300 mieszkańców gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje gminne zadania z zakresu pomocy społecznej 

osobom potrzebującym: 

• przyznawanie zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze, 

• prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, przy współpracy Powiatowego Urzędu 

Pracy, 

• organizowanie usług opiekuńczych, 

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

(świetlicach), 

• dożywianie dzieci, 

• prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, 

• pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie sezonowej noclegowni oraz jadłodajni. 

Gmina nie posiada własnego domu pomocy społecznej, ale kieruje i opłaca lub 

partycypuje w kosztach utrzymania podopiecznych w placówkach w innych gminach np.:  

w Kostrzynie nad Odrą. 
 

Prognozy demograficzne dla Polski zakładają wydłużanie średniej trwania życia oraz 

powolne starzenie się społeczeństwa, wskutek wzrostu liczebności grupy w wieku 

poprodukcyjnym. W związku z powyższą tendencją należy przypuszczać, że w kolejnych 

latach zainteresowanie usługami medycznymi, a także farmaceutycznymi będzie się 

zwiększać. Z tego samego względu konieczny jest rozwój zakładów opieki społecznej, 

oferujących możliwość dziennego lub dobowego pobytu osobom starszym i niesprawnym 

ruchowo bądź psychicznie. 

Z drugiej zaś strony stosunkowo duży lokalny przyrost naturalny uzasadnia także 

tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Popyt na opiekę nad małymi dziećmi wzrasta wraz  

z rozwojem aktywności zawodowej kobiet, zwłaszcza legitymujących się wyższym 

wykształceniem.   

 Opiekę weterynaryjną na terenie gminy zapewniają lecznice przy ul. 1-go Maja, 

Sienkiewicza oraz ul. Bohaterów Warszawy. 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 62 

6.3. Kultura, sport i rekreacja 
 

Realizacje zadań gminy w zakresie kultury realizuje Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

(SMOK). W zakresie jego działań jest organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć 

artystycznych od wielkich widowisk plenerowych poprzez wystawy fotograficzne  

do warsztatów festiwali i konkursów. Ich zasięg oddziaływania ma charakter zarówno lokalny 

jak i ponadlokalny, w tym ogólnopolski i międzynarodowy. Ośrodek prowadzi również 

zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, szachowe i fitness, 

a także posiada pracownię poligraficzną oraz salę widowiskową. Największym wydarzeniem, 

organizowanym wspólnie przez SMOK i partnerów z Frankfurtu nad Odrą, jest 

transgraniczne „Święto Odry” (obecnie „Święto Hanzy”),  organizowane cyklicznie od 18 lat.    

Biblioteka publiczna miasta i gminy w Słubicach oprócz zadań określonych w statucie 

dotyczących gromadzenia i udostępniania zbiorów, uwzględnia potrzeby i oczekiwania 

różnych grup społecznych. Do stałych form działalności należą: konkursy literackie, 

spotkania autorskie czy projekcje filmowe. W przeszłości w mieście działało także kino 

„Piast”, które w chwili obecnej nie jest czynne. 

Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu życia kulturalnego w Słubicach miało 

powstanie w 1992 roku Collegium Polonicum. Napływ studentów w znacznym stopniu 

odmienił charakter miasta, a zapotrzebowanie na rozrywkę i kulturę zwiększyło się wyraźnie.  

Przy uczelni działa klub studencki „Witkacy”, który przy współpracy ze Słubickim Miejskim 

Ośrodkiem Kultury tworzy program kulturalny adresowany głównie do studentów  

i młodzieży.  

Na obszarach wiejskich podstawowe potrzeby w zakresie kultury zaspokajają 

świetlice wiejskie zlokalizowane w niektórych miejscowościach.   
 

Słubickie obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zostały omówione w rozdziale 

4. części diagnostycznej, w paragrafie dotyczącym zainwestowania terenów w zakresie 

turystyki i rekreacji. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację imprez sportowych  

i sportowo-rekreacyjnych z ramienia gminy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, który co roku  

przygotowuje ich ok. 100. Do głównych zadań Ośrodka należą sport szkolny i rekreacja 

mieszkańców miasta. Obiekty sportowe są udostępniane również organizacjom 

pozarządowym, realizującym zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej. OSiR pełni 

także funkcję zarządcy obiektów kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z wyjątkiem pola 

golfowego) przy ul. Sportowej oraz Miejskiej Hali Sportowej. 

 

 

6.4. Obiekty kultu religijnego i cmentarze 
 

Wśród mieszkańców gminy Słubice zdecydowanie dominuje wiara katolicka. Według 

kościelnego podziału administracyjnego obszar gminy znajduje się w całości w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej, w dekanacie Rzepin. Obsługę duszpasterską ludności zapewniają 

dwie parafie rzymsko-katolickie z gminy Słubice: 

• parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach, 

• parafia pw. św. Ducha w Słubicach, 

a także parafia w Górzycy z dekanatu Kostrzyn, do której należą wierni z miejscowości 

Golice wraz z kościołem filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
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Tab.23. Kościoły filialne, kaplice i domy modlitwy w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski w Słubicach 
 

l.p. Obiekt miejscowość 

1. 
kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 
Stare Biskupice 

2. kościół filialny pw. św. Wincentego á Paulo Kunowice 

3. kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Rybocice 

4. zaadaptowana świetlica wiejska Nowe Biskupice 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

Tab.24. Kościoły filialne, kaplice i domy modlitwy w parafii pw. Św. Ducha w Słubicach 
 

l.p. obiekt miejscowość 

1. kościół filialny pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej Drzecin 

2. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Lisów 

3. kaplica św. Maksymiliana Kolbe Nowy Lubusz Kolonia 

4. zaadoptowana świetlica wiejska Nowy Lubusz Wieś 

5. kaplica Matki Boskiej Cudownego Medalika Os. Grzybów 

6. św. Stanisława Kostki Pławidła 

7. kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy Słubice 

8. kaplica w Katolickim Centrum Studenckim Słubice 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

Ponadto na terenie miasta znajdują się świątynie wyznawców prawosławia (cerkiew 

Opieki Najświętszej Marii Panny), protestantów (kościół ewangelicko-augsburski, filia  

w Słubicach), a także zbór zielonoświątkowców oraz dom zbawienia świadków Jehowy. 

 W gminie pochówki zmarłych odbywają się na sześciu czynnych cmentarzach. 

Największy z nich zlokalizowany jest w Słubicach przy ul. Sportowej. W kwietniu 2017 r. 

oszacowano, że miejsc na pochówki na cmentarzu tym wystarczy jeszcze na ok. trzy lata. 

Występuje zatem konieczność rozbudowy cmentarza. Ponadto cmentarze komunalne znajdują 

się w Golicach, Lisowie, Starych Biskupicach i Rybocicach. Natomiast w Kunowicach 

cmentarz jest własnością parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Słubicach.     

 

 

6.5. Instytucje bezpieczeństwa publicznego 
 

Przygraniczne położenie gminy Słubice stanowi jej atut, ale jednocześnie generuje 

szereg zagrożeń natury społecznej. Należy do nich przede wszystkim przestępczość 

przygraniczna w tym oszustwa, kradzieże, włamania czy napady. Wzmożony ruch 

samochodowy, szczególnie w  Słubicach oraz na drogach prowadzących do przejść 

granicznych obniża bezpieczeństwo zarówno użytkowników aut jak również pieszych  

i rowerzystów. Położenie sprzyja także rozwojowi prostytucji. Istotnym problemem  

są patologie życia społecznego jak alkoholizm i uzależnienie od narkotyków czy przemoc  

w rodzinie.  

Zagrożenia przyrodnicze wynikają przede wszystkim z położenia znacznego obszaru 

gminy w dolinie Odry. Największe zagrożenie ze strony rzeki wystąpiło w 1997 roku podczas 

tzw. powodzi tysiąclecia, kiedy osiągnęła ona poziom 673 cm zbliżając się do korony wału 

przeciwpowodziowego.  
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Ryc.23. Nowy budynek komendy powiatowej Policji w Słubicach 
Źródło: fot. J.Biernacki. 

 

 W celu zapobiegania zagrożeniom bądź minimalizowania ich skutków na terenie 

gminy Słubice działają następujące służby:  

• Komenda Powiatowa Policji, 

• Straż Miejska, 

• Sąd Grodzki,  

• Urząd Celny w Rzepinie,  

• Straż Graniczna, 

• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, 

• Obrona Cywilna, 

• Miejski Komitet Przeciwpowodziowy, 

• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

7. Uwarunkowania demograficzne 
 

Szczegółowe omówienie zagadnień demograficznych zawiera załącznik nr 6 – Analiza 

demograficzna. Poniżej przedstawione zostały jedynie wybrane elementy charakterystyki 

demograficznej gminy Słubice.   
 

Według danych GUS populacja gminy Słubice liczyła na koniec 2010 roku 19313 

mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania). Z tej liczby aż 16480 osób 

zamieszkiwało miasto Słubice. Świadczy to o ponadprzeciętnym poziomie urbanizacji 

społeczeństwa gminy (85,3%). Rozmieszczenie ludności w gminie Słubice cechuje silna 

dysproporcja w związku z dominacją miasta nad pozostałymi jednostkami osadniczymi. 

Spośród wszystkich 11 sołectw zdecydowanie najliczniejsze są Kunowice (ok. 900 

mieszkańców), które są obszarem silnej urbanizacji i presji migracyjnej z terenu miasta. 

Pozostałe sołectwa liczą od ok. 70 (Kunice) do ok. 400 mieszkańców (Golice). W związku      

z powyższym zdecydowana większość populacji koncentruje się w środkowo-zachodniej 

części obszaru gminy.     

Dynamika populacji w gminie została przedstawiona w poniższej tabeli. Aktualnie 

obserwuje się tendencje spadkowe i liczba ludności zmniejsza się zarówno w całej gminie jak 

i w mieście. Wynika to z ujemnego salda migracji. Pomimo generalnego spadku populacji 

tereny wiejskie systematycznie zyskują mieszkańców. Wynika to z silnego rozwoju 

budownictwa podmiejskiego w sąsiadujących z miastem Kunowicach.     
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Tab.25. Zmiany liczby ludności miasta i gminy Słubice w latach 2001 – 2010 [stan na 31.12 

wg faktycznego miejsca zamieszkania] 
 

rok 
liczba mieszkańców  

miasta Słubice 

liczba mieszkańców 

całej gminy Słubice 

gęstość zaludnienia 

[os. / 1 km2] 

2001 17 308 19 710 107 

2002 17 375 19 801 107 

2003 17 571 20 028 108 

2004 17 314 19 809 107 

2005 17 265 19 772 107 

2006 17 032 19 566 106 

2007 16 818 19 416 105 

2008 16 668 19 341 105 

2009 16 497 19 283 104 

2010 16 480 19 313 105 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Wskaźniki ruchu naturalnego wskazują na dodatni przyrost naturalny – urodzenia 

przewyższają zgony. Wynika to z wejścia w okres rozrodczy grupy wyżu demograficznego 

przełomu lat 70-tych i 80-tych. Tendencja ta jednak z pewnością ulegnie odwróceniu              

w skutek wyraźnie zauważalnego procesu starzenia się ludności.   

Natomiast prognozowana liczba ludności dla całego powiatu słubickiego, wskazuje  

ze liczebność populacji będzie stabilna do roku 2025. Spadek liczby ludności powiatu jaki 

wystąpi po roku 2020, znacznie pogłębi się po roku 2025. Dla celów niniejszego opracowania 

można przyjąć, że tendencje i wielkość zmian ludnościowych dla gminy Słubice będą 

podobne jak dla powiatu. 

 
Tab.26. Prognoza liczby ludności dla powiatu słubickiego na lata 2015 – 2030 
 

lata 2015 2020 2025 2030 

liczba ludności [tys.] 47,2 47,3 47,1 46,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

8. Uwarunkowania gospodarcze 
 

Wysoki poziom przedsiębiorczości w Słubicach świadczy o znacznej atrakcyjności  

miejsca i dobrym klimacie inwestycyjnym. Wynika to przede wszystkim z faktu 

nadgranicznego położenia oraz funkcjonowania KSSSE, która przyciąga kapitał zewnętrzny 

zachęcony ulgami. Obecność strefy wpływa stymulująco na branże pozaprzemysłowe – 

rozwijają się rozmaite usługi na potrzeby inwestorów, jednocześnie zwiększając ofertę 

dostępną dla mieszkańców miasta.    

Gmina charakteryzuje się tez innymi cechami które sprzyjają prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Są to m.in. gęsta sieć infrastruktury technicznej, drogowe  

i kolejowe szlaki o znaczeniu transeuropejskim, wysoka dostępność komunikacyjna, 

instytucje otoczenia biznesu, a także przyjazny przedsiębiorcom stosunek władz miejskich.  
 

Na słubickie otoczenie biznesu składają się, następujące instytucje: 

• oddziały banków, 

• instytucje obsługi prawnej (kancelarie, biura adwokacje), 

• instytucje obsługi rachunkowej i podatkowej, 

• tłumacze przysięgli języków obcych,  
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• instytucje ubezpieczeniowe, 

• Powiatowy Urząd Pracy, 

• Collegium Polonicum. 

 

Tab.27. Placówki bankowe w gminie Słubice w latach 1999 – 2006 

l.p. bank adres usługi dodatkowe 

1. PKO BP S.A. Dąbrówki 24, Słubice bankomat 

2. PKO S.A. grupa PEKAO S.A. 1 Maja 12, Słubice bankomat 

3. Bank Zachodni WBK Kościuszki 2, Słubice bankomat 

4. Bank Spółdzielczy  ul.Piłsudskiego, Słubice bankomat 

5. PKO BP S.A. Terminal Świecko – 

6. Bank Zachodni WBK Terminal Świecko bankomat 

7. Bank Spółdzielczy 1 Maja 4, Słubice – 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 

 

Tab.28. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 

własnościowych w gminie Słubice w latach 1995 – 2007 [stan na 31.12] 
 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ogółem 2055 2535 2634 2563 2652 2806 2877 2972 2922 3096 3222 3345 3391 

sektor 

publiczny 
34 41 41 44 79 175 169 209 200 246 253 252 253 

sektor 

prywatny 
2021 2494 2593 2519 2573 2631 2708 2763 2722 2850 2969 3093 3138 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Pomimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1999 – 2003,  

na terenie gminy Słubice niemal we wszystkich latach odnotowywano coroczny wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. Wzrost notowano również w latach późniejszych. Łącznie  

w latach 1999 – 2007 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o ok. 28%,  

a jedynie w 2003 roku liczba ta uległa zmniejszeniu.  
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Tab.29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 

w gminie Słubice w latach 1995 – 2007 [stan na 31.12.] 
  

lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ogółem 2055 2535 2634 2563 2652 2806 2877 2972 2922 3096 3222 3345 3391 

sekcja A 

rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

14 34 34 33 31 31 31 32 33 35 37 43 48 

sekcja B 

górnictwo 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

w sekcji C 

przetw. przemysłowe 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 

sekcja D 

wytw. i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę 

91 111 107 108 99 112 122 127 122 128 128 138 134 

sekcja E 

dostawa wody; gosp. 

ściekami i odpadami 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

sekcja F 

budownictwo 
79 106 120 128 132 131 132 128 124 129 151 163 182 

sekcja G 

handel;  

naprawa pojazdów  

1138 1310 1320 1258 1245 1214 1231 1222 1196 1258 1317 1350 1365 

sekcja H 

transport i gosp. mag. 
97 109 129 130 147 141 144 144 139 145 146 154 149 

sekcja I 

zakwaterowanie i 

gastronomia 

396 506 533 510 499 479 479 479 465 461 467 469 456 

sekcja J 

informacja i komunikacja 
13 19 28 29 43 59 73 74 69 78 83 87 81 

sekcja K 

finanse i ubezpieczenia 
114 166 172 160 216 366 384 468 466 540 555 569 588 

sekcja L 

rynek nieruchomości 
6 6 6 7 11 14 14 12 12 12 12 14 14 

sekcja M 

działaln. profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

16 18 21 18 22 31 32 42 46 48 48 53 56 

sekcja N 

usługi administrowania i 

działalność wspierająca 

38 73 73 78 85 99 94 97 93 92 93 99 104 

sekcja O 

administracja publiczna i 

obrona narodowa; obow. 

zabezpieczenia społeczne 

49 74 87 98 117 125 137 143 152 165 178 197 205 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

Na koniec 2007 roku w gminie zarejestrowanych było 3391 firm. Struktura 

działalności podmiotów gospodarczych jest ściśle związana ze specyfiką miasta 

przygranicznego. Największą grupę stanowiły podmioty usługowe – ponad 90%, z pośród 

których najwięcej zarejestrowano firm handlowych. Ich udział w ogóle wynosił ponad 40%. 

Liczba podmiotów działających w branży finansowej i ubezpieczeniowej wyniosła 588 

(17,3%). Z pośród branż nie usługowych najwięcej podmiotów zaklasyfikowano do sekcji 

budownictwa (5,4%). Pozostałe branże nie przekraczały łącznie 3%. Wysoki udział branż 

usługowych w strukturze podmiotów gospodarczych jest stanem typowym. Najczęściej są to 

firmy jednoosobowe bądź rodzinne. Stąd też udział zatrudnienia branżach usługowych jest 
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mniejszy aniżeli udział podmiotów usługowych w liczbie firm ogółem. Wynika to z faktu,  

iż podmioty przemysłowe zatrudniają zwykle znacznie większą kadrę. 

 

 

9. Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego  
 

Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice 

wynikają przede wszystkim z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubuskiego. Dokument ten został uchwalony przez Sejmik Województwa 

Lubuskiego Uchwałą Nr XXXVII/272/2002 z dnia 2 października 2002 roku i opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 105 poz. 1279 z dnia 18 listopada 

2002 roku. 

Formułując założenie do struktury przestrzennej miasta i gminy należy uwzględnić 

rolę jaką pełni ten ośrodek w całym województwie. Miasto Słubice stanowi istotny element 

struktury regionu lubuskiego, będąc ośrodkiem o randze ponad regionalnej, a także jednym  

z trzech miejsc transgranicznej obsługi, obok Kostrzyna n/O i Gubina. Znajduje się też  

w Transgranicznym Pasie Przyspieszonego Rozwoju Miast nad Odrą i Nysą Łużycką, 

obejmującym 23 miast polsko-niemieckiego pogranicza. Słubice pełnią rolę węzła 

komunikacji europejskiej na linii Europa Zachodnia – Berlin – Warszawa – Europa 

Wschodnia, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej krzyżują się szlaki 

drogowe, kolejowe oraz wodne śródlądowe. Stwarza to dogodne uwarunkowania do 

stworzenia ponadlokalnego ośrodka transportu intermodalnego. 

Kolejnym uwarunkowaniem rozwoju jest położenie znacznych obszarów gminy  

w dolinie Odry, co wiąże się z ryzykiem powodzi i koniecznością utrzymania w dobrym 

stanie wałów przeciwpowodziowych i sieci kanałów melioracyjnych, chroniących obszary 

dolinne. Odra pełni również funkcję korytarza ekologicznego, którego różnorodność oraz 

bogactwo  fauny i flory stanowi atut dla gminy, chcącej się promować jako ekologiczna.  

Stale wzrastający potencjał turystyczny stwarza szansę na wzrost ruchu. Bliskość 

aglomeracji Berlina wraz z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, ruch tranzytowy 

wschód – zachód oraz wysokie walory przyrodnicze stanowią podstawę rozwoju zaplecza 

turystycznego. Konieczne jest jednak zaangażowanie gminy w modernizację i rozbudowę 

infrastruktury, w tym ścieżek rowerowych, stanicy wodnej czy informacji turystycznej. 

 

 

9.1. Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice 

wynikają przede wszystkim z zapisów Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubuskiego. Dokument ten został uchwalony przez Sejmik Województwa 

Lubuskiego Uchwałą Nr XXII/191/12 z dnia 21 marca 2012 roku i opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. poz. 1533. 

Analizując zapisy obowiązującej Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubuskiego należy zwrócić uwagę na: 

 

W zakresie struktury przestrzennej: 

1) podjęcie działań w zakresie zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy poprzez 

racjonalne użytkowanie przestrzeni i zapobieganie jej degradacji, stworzenie warunków 

umożliwiających uporządkowanie obszarów funkcjonalnych na terenie gminy, w tym 

infrastruktury technicznej, podjęcie działań zwiększających efektywność gospodarowania 
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przestrzenią, stworzenie warunków pozwalających na kształtowanie procesów urbanizacji 

w celu osiągnięcia najkorzystniejszych rozwiązań przestrzennych, podjęcie działań 

zwiększających odporność struktury przestrzennej gminy na zagrożenia wynikające 

z ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i katastrof, dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego poprzez ochronę i odpowiednie użytkowanie. 

 

Uznać należy, iż działania planistyczne zmierzające do ustalenia funkcji terenu, zarówno 

jeżeli chodzi o obszar nr 1 i 2 są słuszne. 

 

Obszar nr 1 poprzez swoją funkcję związaną z usługami sportu i rekreacji wróci 

do swojego wcześniejszego przeznaczenia związanego z wieżą widokową, wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Po uchwaleniu zmiany studium oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nastąpi uporządkowanie terenu, efektywne wykorzystanie 

przestrzeni, wypracowane zostaną właściwe rozwiązania przestrzenne. 

 

W kontekście obszaru nr 2 wprowadza się na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie 

z decyzją nr OS-g-7420/2/93 o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej z dnia 

20 sierpnia 1993 r. udokumentowane złoże kopalin – kruszywa. Eksploatacją objęta jest część 

złoża na zachód od drogi Kunice-Rybocice, natomiast część złoża objętego zmianą studium 

nie była dotychczas eksploatowana. We wschodniej części obszaru znajduje się 

udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Prochowiec”.  

 

2) W zakresie miejsca w strukturze przestrzennej województwa: położenie gminy, w tym 

obszarów zmiany studium przy jednej z głównych osi konstrukcyjnych rozwoju 

przestrzennego – II Paneuropejskiego Korytarz 

a Transportowego, wzdłuż autostrady A2, generującej rozwój społeczno-gospodarczy, 

położenie przy jednym z głównych pasm rozwoju województwa wzdłuż rzeki Odry (E30) i 

Nysy Łużyckiej (E70) od Kostrzyna nad Odrą 

do autostrady A18 oraz przy jednej z głównych osi komunikacyjnych rozwoju przestrzennego 

województwa biegnące między innymi Doliną Warty i Noteci, generujących rozwój 

społeczno-gospodarczy, 

3) wykorzystanie położenia w sąsiedztwie naturalnych i bardzo ciekawych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji oraz związanych z nim usług. 

 

Przedmiotowa zmiana dotyczy tylko dwóch wybranych fragmentów gminy, dla których 

funkcje kierunkowe ustalone zostały w dalszej części zmiany studium. 

 

 

10. Dotychczasowa polityka przestrzenna 
 

 

10.1. Stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Uchwalone 27 stycznia 2000 roku przez Radę Miejską w Słubicach wraz  

z późniejszymi zmianami i obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, kształtowało dotychczasową politykę 

przestrzenną miasta. Dokument funkcjonował  11 lat i nakreślił podstawowe kierunki rozwoju 

przestrzennego miasta jakimi są m.in.: 

• wyraźne wykształcenie obszarów przemysłowych w ramach kompleksu nr 1 KSSSE, 
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• adaptowanie terenów powojskowych na potrzeby nowych funkcji, w tym: 

przemysłowych mieszkaniowych i usługowych, 

• rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na osiedlu Zielone Wzgórza oraz  

w Kunowicach  

• konieczność usprawnienia systemu komunikacji drogowej – budowa obwodnicy 

Słubic i obejścia Kunowic, 

• uwzględnienie zagrożenia powodziowego terenów nadrzecznych, 

• uwzględnienie walorów przyrodniczych i obszarów chronionych, 

• uwzględnienie walorów kulturowych.  

 

 

10.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Podstawowym narzędziem planowania przestrzennego w gminach jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten musi 

być zgodny z zapisami studium, ale określa docelowe zagospodarowanie terenu w sposób 

znacznie bardziej precyzyjny. Oprócz przeznaczenia terenu na poszczególne funkcje, plan 

miejscowy zawiera m.in. dokładne standardy zabudowy oraz ustalenia w zakresie 

infrastruktury, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Sporządzenie i uchwalenie 

planu miejscowego umożliwia lub zdecydowanie ułatwia rozpoczęcie procesu 

inwestycyjnego. 

Na załączniku graficznym nr 3 – Analiza uwarunkowań planistycznych przedstawiono 

tereny objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bądź w 

trakcie realizacji, a także tereny dla których postuluje się sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności. 

Gmina Słubice dysponuje 32 obowiązującymi planami miejscowymi, które pokrywają 

ok. 9% całej powierzchni gminy. W przypadku samego miasta odsetek jest znacznie wyższy i 

wynosi ok. 20,1%. W chwili obecnej (stan na dzień 1.05.2011r.) trwają prace nad dwoma 

planami, pięć zaś jest w trakcie zmiany.   

Ponadto wskazuje się tereny, dla których postuluje się sporządzenie nowych oraz 

zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to m.in.: 

• tereny wielofunkcyjnej zabudowy w Słubicach położone na wschód od ulicy Wojska 

Polskiego,  

• teren pomiędzy torami kolejowymi a Szosą Rzepińską przeznaczone na cele 

aktywizacji gospodarczej, 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Os. Północnego na 

potrzeby aktywizacji gospodarczej. 

Poniższe zestawienie zawiera uchwały obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice (zgodnie z numeracją w tabeli): 
 

1) Uchwała nr XXVII/237/97 z dnia 28.02.1997r. w sprawie zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice z obszarem funkcjonalnym 

Świecko – stacja uzdatniania wody, 

2) Uchwała nr XLI/258/97 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 maja 1997r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północnego”  

w Słubicach, 

3) Uchwała nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r.  

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Słubicach, 
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4) Uchwała nr III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza”  

w Słubicach, 

5) Uchwała nr V/63/99 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 1999r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej  

 i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, gmina Słubice, 

6) Uchwała nr XIV/146/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 stycznia 2000r.  

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 

7) Uchwała nr XIV/147/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 stycznia 2000r. 

 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 

8) Uchwała nr XXI/207/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24.08.2000r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

– korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od granicy państwa do Słubic, 

9) Uchwała nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24.08.2000r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

– korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. II do granicy gminy 

Rzepin, 

10) Uchwała nr XXVI/258/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.02.2001r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice, 

11) Uchwała nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – centrum miasta 

Słubice, 

12) Uchwała nr XXVIII/270/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.04.2001r. w sprawie 

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – korytarz 

techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. III do granicy gminy Górzyca, 

13) Uchwała nr XXVIII/271/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 sierpnia 2001r. 

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Słubice – korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. I 

Rybocice do granicy gminy Cybinka, 

14) Uchwała nr XXXIX/358/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 maja 2002r.  

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice 

wraz z obszarem funkcjonalnym terenu położonego w miejscowości Świecko, część  

dz. ewid. Nr 374, 

15) Uchwała nr XLI/375/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2002r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko obejmująca tereny przyległe 

do ulic Mieszka I – go i Konstytucji 3 – go Maja w Słubicach, 

16) Uchwała nr IV/42/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice wraz  

z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej teren położony w Słubicach  

w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, 

17) Uchwała nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 czerwca 2003r.  

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, 

uchwalonego w dniu 26 czerwca 1993r, uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/236/93  

w zakresie działki nr 199/4, obręb Nowy Lubusz, 

18) Uchwała nr X/98/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowicach, gmina Słubice, 
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19) Uchwała nr X/99/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Zielone Wzgórza” w Słubicach, 

20) Uchwała nr X/100/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 

21) Uchwała nr XXVII/266/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2005r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu, 

22) Uchwała nr XLV/440/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w obrębie Stare Biskupice, gmina Słubice, 

23) Uchwała nr XLV/441/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

 w obrębie Kunowice, gmina Słubice, 

24) Uchwała Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28.03.2007r.w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice  

w obrębie miejscowości Golice i Lisów, 

25) Uchwała Nr XI/83/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.09.2007r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, 

obejmującego teren położony w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej, 

26) Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 

„Transportowa”, gmina Słubice, 

27) Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe 

Biskupice, 

28) Uchwała Nr XLV/219/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 

Transportowej i K-SSSE w Słubicach, 

29) Uchwała Nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego,  Drzymały i Konstytucji 3 – go 

Maja, 

30) Uchwała Nr XLI 397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

w Słubicach, 

31) Uchwała Nr XLI 398/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009r.  

w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej 

teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i 

Krótkiej, 

32) Uchwała Nr XLV/440/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, 

gmina Słubice. 

Dla fragmentu terenów przycmentarnych obowiązuje Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice – Uchwała Nr 

LV/443/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 
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Tab.30. Charakterystyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących w gminie Słubice [stan na 1.05.2011r.] 

l.p. obszar objęty planem 
rok 

uchwalenia 

obszar 

[ha] 

funkcje 

wiodące 

1 stacja uzdatniania wody 1997 1,8 N 

2 Słubice – os. Północne  1997 46,0 MN,MW,U 

3 Słubice – KSSSE – podstrefa Słubice 1998 136 P 

4 Słubice – os. „Zielone Wzgórza” 1998 100,9 MN 

5 Kunowice 1999 26,7 MN 

6 Słubice – zmiany w zapisie planu* 2000 12,6  

7 Świecko – zmiany w zapisie planu* 2000 196,7 Z 

8 korytarz techniczny gazociągu 2000 11,8 N 

9 korytarz techniczny gazociągu 2000 15,8 N 

10 Kunice – wieś 2001 51,0 MN 

11 Słubice – centrum miasta 2001 56,0 MW, U 

12 korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia 2001 18,8 N 

13 korytarz techniczny gazociągu 2001 35,8 N 

14 Świecko – część działki nr 374 2002 0,02 N 

15 
Słubice – rejon ulic Mieszka I i Konstytucji  

3-go Maja 
2002 1,7 MN 

16 
Słubice – rejon ulic Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2003 6,0 MN 

17 Nowy Lubusz – działka nr 199/4 2003 2,5 MN, U 

18 Kunowice 2003 5,6 MN 

19 Słubice – rejon ulic Obozowej i Sportowej 2003 0,3 MN 

20 Świecko – działka nr 102 i 103 2003 0,6 U 

21 Świecko – teren inwestycyjny przy terminalu 2005 152,8 P, U 

22 Stare Biskupice – os. Biskupickie 2006 28,2 MN 

23 Kunowice – działka nr 233 2006 7,9 MN 

24 
Golice i Lisów – tereny rolne z możliwością 

budowy elektrowni wiatrowych 
2007 409,2 R, N 

25 
Słubice – rejon ulic Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2007 0,1  

26 obręb Świecko – osiedle „Transportowa” 2008 25,5 U, P, MN 

27 
Słubice – teren przy ulicy Transportowej i KSSSE  

w Słubicach 
2008 26,8 P, Z, N 

28 Nowe Biskupice – wieś 2008 179,8 MN 

29 
Słubice – rejon ul. Nocznickiego,  Drzymały  

i Konstytucji 3 – go Maja 
2009 61,60 MN 

30 Słubice – K-SSSE 2009 14,0 P,U 

31 
Słubice – rejon ul. Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2009 0,3 MN 

32 Kunowice – składowisko odpadów 2010 59 N 
*szereg zmian do planu miejscowego obowiązującego do 2003 roku wraz z załącznikami graficznymi 
 

P – tereny przemysłowe, magazynowe i składowe,  

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U – tereny zabudowy usługowej, 

N – tereny infrastruktury technicznej, 

Z – zieleń; 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 
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Tab.31. Charakterystyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Słubice będących w trakcie sporządzania bądź zmiany [stan na 1.05.2011r.] 
 

l.p. obszar objęty planem rok przystąpienia funkcje wiodące 

1 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu wsi Kunowice 
2008 MN 

2 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta Słubice, w obrębie 

ulic Wojska Polskiego/ Chopina oraz 

Szamarzewskiego 

2009 P 

3. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów wałów przeciwpowodziowych w 

Słubicach Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku  

2009 N 

4. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Nowe Biskupice 
2010 MN 

5. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dla potrzeb K-SSSE  

w Słubicach* 

2010 P 

6. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla 

terenu inwestycyjnego przy terminalu 

2011 P 

7. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta Słubice 
2011 MW,U 

* obszar zmiany zawiera się częściowo w granicach poprzedniego planu miejscowego uchwalonego Uchwałą  

nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r., 
 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U – tereny zabudowy usługowej, 

P – tereny przemysłowe, magazynowe i składowe; 

N – tereny infrastruktury. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 

 

 

11. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 

w określeniu potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniono: 

- analizy ekonomiczne (Roz. II.4., II.8.), środowiskowe (Roz. II.1., II.2., zał. 3 - 5c) 

i społeczne (Roz. II.3., II.6., II.7. oraz zał. 6.), 

- prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego (Roz. II.7 

oraz zał. 6.), 

- możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 

(Roz. II.5, II.11.1. oraz zał. 2.), 

- bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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11.1. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
 

Tereny objęte zmianą studium położone w Słubicach są terenami zainwestowanymi 

i wyposażonymi w pełną infrastrukturę techniczną. Może wystąpić jedynie konieczność 

przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury komunikacyjnej. Obsługa 

komunikacyjna terenów w Słubicach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach 

tj. z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych. Na terenie Kunowic uszczupla się tereny 

przeznaczone pod zabudowę – tereny zabudowy produkcyjnej oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na koszt terenów eksploatacji kruszywa naturalnego. 

Na terenach w Świecku zabudowa występuje na działkach sąsiednich, wyposażonych 

w infrastrukturę techniczną. Należy podkreślić, iż gmina sukcesywnie przeznacza środki 

na rozwój infrastruktury technicznej. Obsługa komunikacyjna terenu w Kunowicach, 

a szczególnie terenu istniejącego złoża, odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach 

tj. z dróg gminnych – ul. Sportowa oraz ul. Łąkowa. Obsługa komunikacyjna terenów 

w Świecku również odbywać się będzie za pośrednictwem istniejących dróg. 

 

 

11.2. Uwarunkowania wynikające z bilansu terenów przeznaczonych 

pod zabudowę 
 

Biorąc pod uwagę bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę ocenia się, 

że zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę mieszkaniową, prognozując na 2035 rok, 

zostało całkowicie zaspokojone przez wyznaczone w studium tereny. Nie ma również 

istotnych przeciwwskazań do zmiany funkcji terenów objętych zmianą studium poprzez 

ustalenie w granicach miasta terenu zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się 

lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, powiększenie 

terenu cmentarza, ustalenie nowych terenów usługowych w Świecku, a w obrębie wsi 

Kunowice niewielkie uszczuplenie terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej celem 

wprowadzenia obszaru i terenu górniczego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego. 

 

 

III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

 

1. Kierunki kształtowania struktury przestrzennej i przeznaczenia terenów 
 

Dla każdego terenu zlokalizowanego w granicach gminy Słubice wskazuje się funkcję 

określającą sposób jego zagospodarowania. Należy dodać, że wskazania nie dotyczą obiektów 

istniejących, nie spełniających wymogów funkcjonalnych lub przestrzennych, w przypadku 

których dopuszcza się ich przebudowę i odbudowę, nadbudowę i rozbudowę, chyba  

że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskaże inaczej. 
 

Poszczególne kategorie terenów oznaczone są na załącznikach graficznych – Kierunki 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej: nr 1 (załącznik główny w skali 1:20000) 

oraz 1.1. – 1.13 (załączniki szczegółowe w skali 1:5000 i 1:10000), właściwymi dla siebie 

symbolami. 
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Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy składają się tereny o następującym 

sposobie zagospodarowania: 

1) tereny rozwoju zabudowy, 

2) tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy. 

 

 

1.1. Tereny rozwoju zabudowy 
 

Do terenów rozwoju zabudowy, zlokalizowanych w granicach gminy Słubice, należą 

poniższe kategorie (oznaczone zgodnie z zasadą określoną we wstępie rozdziału): 

 

1)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN. 
 

W ramach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

• zabudowy zagrodowej poza granicami miasta Słubice, 

• zabudowy usługowej – handel, bankowość, gastronomia, usługi zdrowia, usługi 

kultury i oświaty, usługi sportu i rekreacji, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• obiektów innych usług wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

2)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN1. 
 

W ramach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

• zabudowy zagrodowej, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, w części zlokalizowanej w granicach 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kunowice”, będą możliwe po spełnieniu 

wymagań określonych przepisami prawa. 

 

3)  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW. 
 

W ramach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

• zabudowy usługowej – handel, hotelarstwo, gastronomia, bankowość, usługi zdrowia, 

usługi kultury i oświaty, usługi sportu i rekreacji, administracja publiczna,  

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• obiektów innych usług wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

4)  Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

• wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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5) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U1. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

• obiektów usług turystyki w tym o funkcji hotelarskiej, 

• obiektów związanych z turystyką, rekreacją, sportem, kulturą i oświatą, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

6) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U2. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

• wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, składów i magazynów, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

7)  Tereny zabudowy rzemieślniczej, oznaczone symbolem UR. 
 

 W ramach zabudowy rzemieślniczej dopuszcza się lokalizację:  

• obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich obiektów 

usługowych, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

8)  Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem P. 
 

W ramach zabudowy przemysłowej dopuszcza się lokalizację:  

• obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• na terenach produkcyjnych zlokalizowanych poza granicami miasta Słubice, 

inwestycje (określone na podstawie przepisów odrębnych) mogące znacząco wpływać 

na środowisko oraz warunki zamieszkania ludzi, mogą być lokalizowane wyłącznie  

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

9)  Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem P1. 
 

W ramach zabudowy przemysłowej dopuszcza się lokalizację:  

• obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

10) Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US. 
 

W ramach zabudowy usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację:  

• wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji,  

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

• usług kultury, oświaty, hotelarstwa i zdrowia wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

11) Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US1. 
 

W ramach zabudowy usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację:  

• wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji, 

• dopuszczenie usług handlu,  

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej, 

• usług kultury, oświaty, hotelarstwa i ochrony zdrowia. 
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12) Tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem ZD. 
 

Na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się lokalizację:  

• zabudowy działkowej,  

• obiektów usług sportu i rekreacji, 

• obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zieleni uporządkowanej. 

 

13) Tereny infrastruktury, oznaczone symbolem N. 
 

Na terenach infrastruktury dopuszcza się lokalizację:  

• obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną i gaz, a także w zakresie gospodarki ściekowej  

i gospodarki odpadami,  

• obiektów komunikacji oraz zieleni uporządkowanej. 

 

14) Teren zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczony symbolem UC. 
 

 W ramach terenu UC dopuszcza się lokalizację:  

• zabudowy usługowej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2, 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej, 

• zabudowy mieszkaniowej (zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz 

uzupełnienia w zabudowie). 

 

1.1.1 Tereny rozwoju zabudowy w obszarze zmiany studium uchwalonej 

uchwałą nr LIV/430/2014. 
 

Wprowadza się kierunek związany z usługami, oznaczony symbolem U. 
 

Na terenie usług (U) ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu związane z funkcją usług turystyki; 

2) dopuszczenie funkcji związanej z zielenią urządzoną; 

3) dopuszczenie budowy: 

a) wieży widokowej o wysokości do 49,9 m n.p.t, 

b) budynku hotelowego, 

c) budynków związanych z turystyką, rekreacją, sportem, kulturą i oświatą; 

4) powierzchnię zabudowy do 50 % terenu; 

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % terenu; 

 

 

1.2. Wskaźniki zagospodarowania  
 

Dla terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje związane z rozwojem 

zabudowy wskazuje się sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich 

zagospodarowania. Poszczególne kategorie terenów oznaczone są zgodnie z zasadą określoną 

we wstępie rozdziału.  

 

1)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), sugeruje się następujące 

standardy:  
 

• zabudowa wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza i grupowa, 

• wysokość zabudowy maksymalnie 12 m – do 3 kondygnacji, 
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• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1): 
 

• zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, 

• wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25 % powierzchni działki budowlanej, 

• intensywność zabudowy od 0,0 do 0,6, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, 

• postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

800 m2, 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny. 

 

3)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), sugeruje się następujące 

standardy: 
  

• wysokość zabudowy minimalnie 11 m i maksymalnie 25 m, 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

4) Dla terenów zabudowy usługowej (U), sugeruje się następujące standardy:  
 

• wysokość zabudowy maksymalnie:  

− 12 m dla terenów w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 

oraz zabudowy rzemieślniczej (UR), 

− 25 m dla terenów w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 

oraz zabudowy produkcyjnej (P), 

− 12 m dla terenów nie sąsiadujących z wyżej wymienionymi kategoriami terenów, 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone oraz w przypadku 

jednoczesnego sąsiedztwa z terenami o odmiennych sugerowanych parametrach 

wysokości jest dopuszczalna wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

5) Dla terenów zabudowy usługowej (U1): 
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 49,9 m, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 % powierzchni działki budowlanej, 

• intensywność zabudowy od 0,0 do 2,0, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

• postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

4000 m2, 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej 

budynków usługowych. 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej 

budynków i budowli składów, magazynów i 1 miejsce na 200 m2 powierzchni 

użytkowej budynków i budowli usługowych. 
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6) Dla terenów zabudowy usługowej (U2): 
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 25 m, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

• intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

• postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

5000 m2, 

 

4)  Dla terenów zabudowy rzemieślniczej (UR), sugeruje się następujące standardy:  
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

5)  Dla terenów zabudowy produkcyjnej (P), sugeruje się następujące standardy:  
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 25 m (nie dotyczy masztów i kominów), 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• obowiązek lokowania bufora w postaci zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnie  

15 m na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej (MN, MW). 

 

6)  Dla terenów zabudowy produkcyjnej (P1): 
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 25 m (nie dotyczy masztów i kominów), 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

• intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

• postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

2000 m2, 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej 

budynków i budowli produkcyjnych, składów, magazynów i 1 miejsce na 200 m2 

powierzchni użytkowej budynków i budowli usługowych, 

• obowiązek lokowania bufora w postaci zieleni izolacyjnej - zieleni wysokiej 

uzupełnionej zwartą zielenią niską o szerokości minimalnie 20 m na styku z terenami 

zabudowy mieszkaniowej (MN1). 

 

7) Dla terenów zabudowy usług sportu i rekreacji (US), sugeruje się następujące standardy:  
 

• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%, 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

8) Dla terenów zabudowy usług sportu i rekreacji (US1):  
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 10 m, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni działki budowlanej, 
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• intensywność zabudowy od 0,0 do 1,5, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dach płaskie, 

• postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

2000 m2, 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej 

budynków usługowych. 

 

9) Dla terenów ogrodów działkowych (ZD), sugeruje się następujące standardy:  
 

• maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%, 

• wysokość zabudowy maksymalnie 5 m,  maksymalnie 1 kondygnacja, 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

10) Dla terenów infrastruktury (N), sugeruje się następujące standardy:  
 

• wysokość zabudowy maksymalnie 12 m (nie dotyczy masztów i kominów), 

• zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna 

wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

11) Dla terenu zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (UC), ustala się następujące 

standardy: 

 

• wysokość zabudowy maksymalnie 15 m do najwyższego punktu dachu, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy - 100 % powierzchni działki budowlanej, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0 % powierzchni działki budowlanej, 

• intensywność zabudowy od 0,1 do 4,0, 

• dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

• dowolna minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, 

• ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsce na 100 m2 powierzchni sprzedaży 

i 1 miejsce na lokal mieszkalny. 

 

1.2.1. Wskaźniki zagospodarowania na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Dla terenów usług (U), sugeruje się następujące standardy:  
 

• wysokość wieży widokowej do 49,9 m n.p.t, 

• wysokość zabudowy maksymalnie 10 m do najwyższego punktu dachu. 

 

 

1.3. Tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy 
 

Do terenów wyłączonych z zabudowy, zlokalizowanych w granicach gminy należą 

poniższe kategorie (oznaczone zgodnie z zasadą określoną we wstępie rozdziału): 

 

1) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL. 
 

Na terenach lasów dopuszcza się: 
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• lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej 

• lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony 

przeciwpowodziowej, 

• przebudowę odbudowę nadbudowę i rozbudowę istniejących budynków bez 

możliwości zmiany ich funkcji oraz w granicach dotychczas zabudowanych 

ewidencyjnych według podziału z dnia wejścia niniejszego Studium, 

• lokalizację obiektów usług sportu i rekreacji wyłącznie po sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2) tereny rolnicze – oznaczone symbolem R. 
 

Na terenach rolniczych dopuszcza się lokalizację: 

• obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony przeciwpowodziowej, 

• zieleni uporządkowanej, 

• elektrowni wiatrowych na terenach nie objętych formami ochrony przyrody,  

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), wyłącznie  

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

3) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP. 
 

Na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się lokalizację obiektów: 

• małej architektury związanej z funkcją terenu, 

• infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony przeciwpowodziowej, 

 

4) tereny cmentarzy – oznaczone symbolem ZC. 
 

Na terenach cmentarzy dopuszcza się lokalizację obiektów:  

• związanych z funkcją terenu (np. kaplic), 

• małej architektury i zieleni uporządkowanej, 

• infrastruktury technicznej, obiektów komunikacji. 

 

Dla terenu wokół projektowanego cmentarza wyznacza się strefy gdzie obowiązują zakazy 

i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych: 

a) strefę ochrony sanitarnej o szerokości 150 m, gdzie: 

• wszystkie budynki korzystające z wody muszą być podłączone do sieci 

wodociągowej, 

• obowiązuje zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, służących do czerpania 

wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) strefę ochrony sanitarnej o szerokości 50 m, gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, obejmującej zakłady żywienia 

zbiorowego, produkujące artykuły żywności lub przechowujące artykuły 

żywnościowe. 

 

5) tereny wód powierzchniowych  – oznaczone symbolem WS. 

 

Na terenach wód powierzchniowych dopuszcza się lokalizację: 

• obiektów związanych z regulacją rzek oraz ochroną przeciwpowodziową, 

• obiektów usług sportu i rekreacji, 

• obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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W granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Kunowice wyznacza się obszar 

i teren górniczy PG, gdzie dopuszcza się eksploatację złoża. Dla terenu tego przewiduje się 

leśny kierunek rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji złoża dopuszcza się lokalizację na 

przedmiotowym terenie obwodnicy Kunowic w ramach wyznaczonego na rysunku studium 

korytarza planowanych obwodnic miejscowości. 

 

 

1.3.1. Tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy 

na obszarze zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Podtrzymuje się dotychczasowe ustalenia w tym zakresie. 

 

 

1.4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej stanowią jedną z dominujących form użytkowania 

i zagospodarowania. Przewiduje się utrzymanie ich dotychczasowego przeznaczenia oraz 

dopuszcza możliwość przeznaczenia pod zalesienie na podstawie przepisów odrębnych. 

 

 

1.5. Granice terenów zamkniętych i ich strefy ochronne  
 

Wszystkie tereny zamknięte zlokalizowane w granicach gminy zostały przedstawione 

w tabeli nr 32, a ich status został ustanowiony na podstawie decyzji nr 45 Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 14 

poz. 51 z dnia 30 grudnia 2009r.). Dla powyższych terenów nie wyznaczono stref 

ochronnych.  

 

Tab.32. Wykaz terenów zamkniętych w gminie Słubice  

l.p. obręb geodezyjny nr działki ewidencyjnej powierzchnia (ha) 

1. miasto Słubice – 3 66/8 00055 

2. miasto Słubice – 3 66/9 00466 

3. miasto Słubice – 3 66/12 00811 

4. miasto Słubice – 3 66/13 00009 

5. miasto Słubice – 3 66/14 00106 

6. miasto Słubice – 3 74/90 00657 

7. miasto Słubice – 3 74/127 00672 

8. miasto Słubice – 3 76/20 02947 

9. miasto Słubice – 3 76/21 04510 

10. miasto Słubice – 3 92/3 00090 

11. miasto Słubice – 3 93/1 00031 

12. Kunowice 175/2 00644 

13. Kunowice 218/2 00540 

14. Kunowice 227/10 94157 

15. Kunowice 309 127300 

16. Nowe Biskupice 202 125600 

17. Świecko 323/13 00783 

18. Świecko 323/14 00088 
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19. Świecko 323/16 00030 

20. Świecko 324/1 00823 

21. Świecko 324/2 00036 

22. Świecko 359/4 00408 

23. Świecko 359/5 00240 

24. Świecko 359/6 00032 

25. Świecko 359/7 00193 

26. Świecko 359/8 00187 

27. Świecko 376/1 00072 

28. Świecko 812 43200 

29. Świecko 814 16101 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów zamkniętych 

nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem 

terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. 

 

 

2. Kierunki rozwoju infrastruktury 
 

 

2.1. Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej 
 

Przewiduje się następujące kierunki rozwoju w zakresie infrastruktury transportowej: 

 

1) W zakresie transportu drogowego przewiduje się: 
 

 

• modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych ulic miejskich,  

• modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych dróg gminnych,  

• dostosowanie parametrów i dostępności dróg do pełnionych przez nie funkcji poprzez 

zmianę organizacji ruchu i budowę nowych odcinków dróg w celu separacji ruchu 

tranzytowego i lokalnego, 

• rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady (planowana 

autostrada A2) wraz z węzłem „Świecko”, od mostu granicznego na rzece Odrze od 

granicy gminy, 

• budowę obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31, w celu separacji ruchu 

tranzytowego i lokalnego oraz odciążenia ulic śródmieścia według zamierzeń 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o przebiegu przedstawionym  

w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

• budowę obwodnicy wsi Kunowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 według 

zamierzeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, o przebiegu przedstawionym w załączniku 

nr 1 (Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

• budowę obwodnicy wsi Drzecin w ciągu drogi krajowej nr 31 o przybliżonym 

przebiegu koncepcyjnym, przedstawionym w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

• budowę obwodnicy wsi Golice w ciągu drogi krajowej nr 31 o przybliżonym 

przebiegu koncepcyjnym, przedstawionym w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej), 
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• uwzględnienie trasy alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 29, drogi wojewódzkiej 

nr 137 i drogi powiatowej nr 1254F do przebiegu płatnej autostrady A2, na odcinku 

węzeł „Świecko” – granica gminy, 

• rozwój układu komunikacji kołowej wynikający z przyjętych kierunków rozwojowych 

gminy, zgodnie z następującym układem hierarchicznym dróg o zróżnicowanych 

rangach ważności (według znaczenia dla ruchu na terenie gminy): 

a) drogi I rzędu  – szlaki prowadzące ruch tranzytowy, 

b) drogi II rzędu  – istotne szlaki spajające układ dróg I rzędu  

   i stanowiące alternatywne szlaki tranzytowe, 

c) drogi III rzędu  – istotne szlaki obsługujące wybrane fragmenty gminy, 

d) drogi IV rzędu  – pozostałe szlaki drogowe w granicach gminy. 

 

2)  W zakresie transportu kolejowego przewiduje się: 
 

• rozwój kolejnictwa w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych w oparciu  

o istniejący system szlaków, 

• modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych linii  kolejowych,  

• zapewnienie obsługi transportowej kompleksu nr 1 podstrefy Słubice KSSSE przez 

modernizację i rozbudowę istniejącej bocznicy kolejowej w kierunku stacji Kunowice 

oraz kompleksu nr 2 (Świecko) przez istniejącą linię kolejową Kunowice – Cybinka   

 

3)  W zakresie żeglugi śródlądowej przewiduje się: 
 

• reaktywowanie stałej żeglugi śródlądowej przy współpracy z portami na całym biegu 

Odry oraz gminami nadodrzańskimi województwa lubuskiego, 

• rozwijanie turystycznej żeglugi pasażerskiej, 

• rozwój zaplecza turystycznego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki tj.: pola biwakowe, 

campingi, przystanie wodne, stanice turystyczne, 

• rozwój transportu wodnego w przewozie towarowym dla obsługi sektora 

przemysłowego,  

• budowa wielofunkcyjnego portu rzecznego w istniejącym basenie portowym. 

 

4) W zakresie komunikacji zbiorowej przewiduje się tworzenie nowych połączeń 

komunikacyjnych przy współpracy z miastem Frankfurt nad Odrą oraz landem 

Brandenburgia. 

 

5) W zakresie sieci ścieżek rowerowych przewiduje się:  
 

• kontynuację realizacji systemu ścieżek rowerowych w oparciu o już istniejące odcinki, 

• rozwój infrastruktury rowerowych szlaków o skali międzyregionalnej  

i międzynarodowej.   

 

 

2.2. Kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej 
 

Ze względu na brak lub ograniczone możliwości precyzyjnego określenia przebiegu 

planowanych sieci infrastrukturalnych, dopuszcza się lokalizację liniowych  

i powierzchniowych obiektów infrastruktury komunalnej w każdej kategorii funkcjonalnej 

terenu na obszarze gminy Słubice. 
 

Przewiduje się następujące kierunki rozwoju w zakresie infrastruktury komunalnej: 
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1) W zakresie zaopatrzenia w wodę przewiduje się: 
 

• utrzymanie i modernizację istniejących ujęć wody i urządzeń technologicznych, tj.: 

− rozbudowa ujęcia wody w Słubicach (budowa 4 – 6 nowych studni podziemnych), 

− budowa dodatkowego zbiornika terenowego o pojemności 1500 – 2000 m3  

w Słubicach, 

− rozbudowa ujęcia wody w Golicach, 
 

• rozbudowę i modernizację systemów wodociągowych, tj.: 

− zasilenie z ujęcia Słubice miejscowości Kolonia Nowy Lubusz i Pławidła (budowa 

sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia), 

− zasilenie z ujęcia Słubice miejscowości Nowe Biskupice, alternatywnie Drzecin – 

(pętla: Słubice – Kunowice – Nowe Biskupice – alternatywnie Drzecin – Słubice); 

budowa sieci wodociągowej, stacji podnoszenia ciśnienia i zbiornika terenowego 

w miejscowości Stare Biskupice, 

− rozbudowa sieci wodociągowej dla istniejącego osiedla na ul. Transportowa  

w Słubicach,  

− podział sieci wodociągowej w Słubicach na strefy (wymiana i montaż zasuw). 

 

2) W zakresie gospodarki ściekami przewiduje się: 
 

• utrzymanie i modernizację istniejącego systemu kanalizacji z założeniem 

sukcesywnego wprowadzania rozdzielczego systemu na etapie realizacji nowych 

odcinków kanalizacji oraz wymiany istniejących, 

• dalszą rozbudowę systemu kanalizacji, w szczególności: 

− budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ul. Gołębiej w Słubicach, 

− budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ul. Transportowej w Słubicach, 

− budowę rurociągu tłocznego od przepompowni głównej przy ul. Konstytucji 3-go 

Maja do oczyszczalni ścieków w Słubicach (długość ok. 2,5km). 

 

3) W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną przewiduje się: 
 

• utrzymanie i dalszą modernizację istniejących systemów ciepłowniczych ogrzewania 

zdalaczynnego,  

• dostosowanie pozostałych źródeł ciepła do wymogów normatywnych w zakresie 

ochrony środowiska, zalecając do tego celu wykorzystanie energii gazowej, 

elektrycznej lub ze źródeł odnawialnych, jako alternatywnych systemów dla obsługi 

budownictwa jednorodzinnego, a także części budownictwa wielorodzinnego, 

• podniesienie efektywności wykorzystania systemów ogrzewania zdalaczynnego oraz 

indywidualnego – poprzez m.in. zwiększenie izolacyjności cieplnej obiektów 

budowlanych, oraz wymianę lub uszczelnianie stolarki okiennej. 

 

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz przewiduje się: 
 

• utrzymanie i modernizację istniejących systemów gazowniczych, 

• sukcesywną rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz sektora mieszkalnego (dla celów 

bytowych i grzewczych), a także sektora usługowego oraz przemysłowego.  

 

5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przewiduje się: 
 

• utrzymanie i modernizację istniejącego systemu elektroenergetycznego,  
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• dopuszczenie budowy elektrowni wiatrowych w okolicach wsi Golice i Lisów,  

na terenach wskazanych na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

• dopuszczenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji: 

Plewiska – zachodnia granica Państwa, 

• dopuszczenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Słubice 

– nowoprojektowana stacja transformatorowa 110/15 kV Kunowice, 

• dążenie do sukcesywnego zastępowania istniejących napowietrznych linii 15 kV 

liniami kablowymi, szczególnie w przestrzeniach zurbanizowanych oraz 

przewidzianych  do  urbanizacji. 

6) W zakresie telekomunikacji przewiduje się: 

• utrzymanie i modernizację istniejących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

w tym elementów łączności publicznej, 

• budowę nowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym elementów 

łączności publicznej. 

 

7) W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się: 
 

• rozwój systemu gospodarowania odpadami w oparciu o zakład utylizacji odpadów  

w Kunowicach, w tym zabezpieczenie terenu pod rozbudowę istniejącego 

składowiska,   

• likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, 

• zwiększenie udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odprowadzanych 

odpadów. 

 

8) W zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej przewiduje się:  
 

• utrzymanie i modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych, sieci rowów 

melioracyjnych, przepompowni oraz innych budowli hydrotechnicznych 

zlokalizowanych w dolinie rzeki Odry, 

• budowę wału przeciwpowodziowego wraz z obiektami towarzyszącymi na odcinku  

od os. Krasińskiego (północna część miasta Słubice) do Drzecina, wskazanego  

na załączniku graficznym nr 3 (Infrastruktura techniczna). 

 

 

3. Kierunki ochrony środowiska i przyrody 
 

 

3.1. Ogólne kierunki ochrony środowiska i przyrody 
 

 W zakresie ochrony środowiska i przyrody na terenie gminy Słubice wskazuje się  

na następujące działania: 

• stosowanie się do zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu obszarów 

zabudowanych oraz terenów otwartych, 

• zachowanie szczególnej ostrożności w procesie planistycznym na terenach objętych 

powierzchniowymi formami ochrony przyrody, 

• ograniczenie lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

• odstąpienie od lokowania zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i rezydencjonalnej  

w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych, zwłaszcza w drodze 

jednostkowych decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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• maksymalna możliwa ochrona naturalności koryt i dolin rzecznych,  

• dopuszczenie umiarkowanych zalesień, 

• maksymalne ograniczenie usuwania zadrzewień śródpolnych, nadwodnych oraz 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

• utrzymanie i rozwój obszarów zieleni miejskiej,  

• zabezpieczenie przed degradacją i zaśmiecaniem terenów otwartych oraz likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci, 

• zapewnienie sprawnego systemu gospodarki odpadami w celu uniknięcia powstawania 

nielegalnych wysypisk śmieci, zwłaszcza w rejonach leśnych i nadrzecznych, 

• pełne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę                      

i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej, 

• dążenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, m.in. poprzez modernizację 

systemów grzewczych i stosowanie czystszych paliw. 

 

 

3.2. Kierunki ochrony środowiska i przyrody dla obszarów chronionych  
 

 Dla poszczególnych form ochrony przyrody w granicach gminy Słubice obowiązują 

poniższe ustalenia. 

 

1) W granicach obszaru Natura 2000: 
 

• należy koordynować działania ochronne w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska lub Ministrem właściwym ds. ochrony środowiska, w celu 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego w nienaruszonym stanie, 

• przy realizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać środowisko, 

wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 

• konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 

planowanych w obrębie samego obszaru Natura 2000, ale także inwestycji 

zlokalizowanych poza tym terenem, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ  

na jego walory przyrodnicze, 

• wydanie decyzji dopuszczającej realizację inwestycji mogącej znacząco oddziaływać 

na obszary Natura 2000 jest możliwe wówczas, gdy za daną inwestycją przemawiają 

wymogi nadrzędnego interesu publicznego, przy jednoczesnym braku rozwiązań 

alternatywnych, 

• dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w których 

granicach występują siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, dopuszczenie 

do realizacji jest możliwe wyłącznie w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi, 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych skutków  

o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikającym  

z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, dodatkowo tego typu 

projekty wymagają uzyskania opinii Komisji Europejskiej, 

• plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego oraz plan urządzenia lasu powinny być zgodne z planem ochrony 

ustanowionym dla obszaru Natura 2000; należy zauważyć, iż większość zakazów 

obowiązujących na terenach chronionych innych niż Natura 2000, ma zastosowanie  

w obszarach Natura 2000; 
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• na obszarach Natura 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana  

z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka  

i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny 

negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000. 

2) W granicach rezerwatów przyrody zabrania się m.in.: 
 

• budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody; 

• zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą 

ochronie przyrody, 

• pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu, 

• niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów, 

• prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony, 

• ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków 

wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody, 

• ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez  

organ uznający obszar za rezerwat przyrody, 

• umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 

z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną,  

z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną 

bezpieczeństwa i porządku powszechnego, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

 

3) W granicach obszaru chronionego krajobrazu: 
 

zakazuje się m.in.: 

• dokonywania zmian stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny 

siedliska, 

• lokalizacji szczególnie szkodliwych dla środowiska inwestycji o znaczeniu krajowym 

i wojewódzkim, 

• lokalizacji linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 110 kV, 

• dalszej lokalizacji ferm hodowlanych metodą bezściółkową,  

• lokalizacji międzyregionalnych ciągów komunikacyjnych, 

• używania w celach turystycznych i sportowych pojazdów z silnikami spalinowymi 

poza wyznaczonymi drogami, 

• pobierania kruszywa z rzek i potoków, 

• niszczenia zadrzewień, zakrzewień śródpolnych i śródłąkowych, nadrzecznych  

i przydrożnych, 
 

 nakazuje się m.in.: 

• zapewnienie szczególnej dbałości o rozwiązania architektoniczne wpływające 

korzystnie na kształtowanie krajobrazu, 

• rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych na skutek prowadzenia  

w sposób niewłaściwy gospodarki rolnej i leśnej oraz eksploatacji  torfu, piasku, 

kruszyw i innych kopalin, 
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• zalesienie i zadrzewienie nieużytków rodzimymi gatunkami drzew i krzewów  

z dostosowaniem do siedliska, z dbałością o zwiększenie potencjału ekologicznego  

i walorów estetycznych krajobrazu, 

• objęcie ścisłą ochroną przed zanieczyszczeniem obszarów źródłowych rzek i potoków, 
 

 należy ograniczyć: 

• lokalizację ośrodków rekreacyjnych nie dostosowanych do pojemności ekologicznej 

obszarów chronionego krajobrazu, 

• eksploatację surowców mineralnych do skali nie wywołującej degradacji krajobrazu  

i zaburzenia stosunków wodnych, 

• rozbudowę uciążliwego przemysłu, 

• lokalizację dużych składowisk odpadów komunalnych, 

• lokalizację ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 

 

 

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

 

4.1. Strefy ochrony konserwatorskiej 
 

Dla właściwej ochrony dziedzictwa kultury wyznacza się, w granicach gminy Słubice, 

poniższa strefy ochrony konserwatorskiej.  

  

Strefy ochrony konserwatorskiej obszarów i obiektów zabytkowych: 
 

1) strefa „A” – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

obejmuje obszar uznany za materialne świadectwo historyczne, na którym dawny 

układ przestrzenny lub jego elementy zachowały się w stanie nienaruszonym lub 

nieznacznie zniekształconym; w strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań 

konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową, 
 

2) strefa „B” – strefa ochrony konserwatorskiej (pośredniej),  

stanowi obszar obejmujący czytelne lecz nie dominujące historyczne 

zagospodarowanie, charakterystyczne w skali lokalnej; częściowo wypełniony 

oryginalną lub przekształconą zabudową historyczną z możliwymi ubytkami lub 

uzupełnieniami nową zabudową, 
 

3) strefa „K” – strefa ochrony krajobrazu kulturowego 

obejmuje krajobraz integralnie związany z zespołem zabytkowym lub obszary 

ukształtowane w wyniku działalności ludzkiej – parki, cmentarze, aleje; tereny te 

mogą stanowić również integralną część obszarów chronionych strefą „A” lub „B”, 

jako rodzaj zabezpieczenia i ekspozycji form tradycyjnych, 
 

4) strefa „E” – strefa ochrony ekspozycji  

obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów, 

dominant zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach 

krajobrazowych.  

 

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:  
 

1) strefa „W II” – strefa częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami; 

obejmuje ona stanowiska ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków, 
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2) strefa „W III” – strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań 

archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; obejmuje ona 

stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. 

 

Dopuszcza się zmianę granic stref ochrony konserwatorskiej na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim uzgodnieniu zmiany  

z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
 

Szczegółowe informacje o dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zakres 

przestrzenny oraz rygory obowiązujące w poszczególnych strefach zostały przedstawione  

w załączniku tekstowym nr 5a (Studium krajobrazu kulturowego) oraz przedstawione na 

załączniku graficznym nr 5b (Strefy ochrony konserwatorskiej). 

Obszar na terenie miasta Słubice, pomiędzy ulicami Żeromskiego – Kościuszki – 

Konopnickiej, zlokalizowany jest w południowej części układu urbanistycznego miasta 

Słubice, wykształconego i pełniącego funkcję jako przedmieście Frankfurtu nad Odrą, 

zlokalizowanego po drugiej stronie granicznej rzeki Odry. Historycznie na tym terenie, zespół 

zabudowy stanowił ciąg kamienic czynszowych w układzie pierzei, wzdłuż wytyczonych 

ww. ulic. Przedmiotowy obszar podlega ochronie konserwatorskiej w ramach historycznego 

układu miasta Słubice, ujętego w gminnej ewidencji zabytków łącznie z zachowanymi 

historycznymi budynkami: przy ul. Żeromskiego - kamienice XIX - wieczne nr 2, 6, 7, 8 

i przy ul. Konopnickiej - nr 4 z lat 20-tych XX wieku. Na terenie historycznego układu 

m. Słubice odnotowano osadnictwo pradziejowe, średniowieczne oraz nowożytne. Skutkiem 

tego, ochronie konserwatorskiej podlegają warstwy i obiekty kulturowe. W przypadku robót 

budowlanych oraz prac ziemnych zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 
 

Na obszarze górniczym we wsi Kunowice zlokalizowane są trzy stanowiska archeologiczne: 

stanowisko nr 8, AZP 53-0617, osada-kultura łużycka, stanowisko nr 9 AZP 53-0618, 

cmentarzysko-kultura łużycka oraz stanowisko nr 10, AZP 53-06/9, ślad osadnictwa - kultura 

przeworska i późne średniowiecze. Ww. stanowiska zostały zaznaczone na załączniku nr 5c – 

Strefy ochrony konserwatorskiej. Stanowiska te podlegają ochronie konserwatorskiej, 

w odniesieniu do których, w przypadku robót ziemnych, obowiązuje nakaz zastosowania 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami. 
 

Na terenach gdzie nie zostały udokumentowane stanowiska archeologiczne, w przypadku 

odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy odrębne. 

 

 

4.2. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych  
 

W granicach gminy Słubice nie występują pomniki zagłady w rozumieniu Ustawy  

z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  

(Dz. U. Nr 41 z 1999 r., poz. 412 z późniejszymi zmianami). 

 

 

5. Kierunki realizacji inwestycji celu publicznego 
 

 

5.1. Obszary realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
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W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice nie wyznacza się obszarów pod konkretne inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, za wyjątkiem obszarów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania 

infrastrukturalnego oznaczonych na załączniku nr 2 (Infrastruktura techniczna).  
 

Dopuszcza się lokalizację w granicach gminy wszelkich inwestycji stanowiących cel 

publiczny w zależności od zaistniałej sytuacji, w tym: 
 

• wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych 

dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz 

służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym 

rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji, 

• wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie, 

• budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących  

do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów  

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

• budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności  

w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, 

• budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, 

• opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także 

publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

• budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych 

oraz zakładów dla nieletnich, 

• poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą 

odkrywkową, 

• zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, 

• ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, 

• ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, 

• inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

5.2. Obszary realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym 
 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należą następujące 

przedsięwzięcia: 
 

• rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady (planowana 

autostrada A2) wraz z węzłem „Świecko”, 
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• budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31,  

• budowa obwodnicy wsi Kunowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137,  

• budowa obwodnicy wsi Drzecin w ciągu drogi krajowej nr 31,  

• budowa obwodnicy wsi Golice w ciągu drogi krajowej nr 31, 

• przebudowa trasy alternatywnej do płatnej autostrady A2 na odcinku węzeł „Świecko” 

– granica gminy (w ciągu dróg: krajowej nr 29, wojewódzkiej nr 137 i powiatowej  

nr 1254F),  

• rozwój żeglugi śródlądowej w oparciu o budowę portu rzecznego, 

• budowa nowego szpitala powiatowego, 

• realizacja transgranicznych projektów w zakresie komunikacji zbiorowej. 

 

 

6. Pozostałe obszary realizacji polityki przestrzennej 
 

 

6.1. Obszary narażone na ryzyko wystąpienia powodzi  
 

Na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-

przestrzennej) wyznaczono granice obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzi, które 

obejmują tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy  

i przymuliska (art. 82, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo wodne). Podstawę odwzorowania 

stanowiły mapy zasięgu stref bezpośredniego zagrożenia powodziowego wykonane w ramach 

projektu  „Studium bezpośredniego zagrożenia powodziowego na obszarze RZGW Szczecin”. 

Powyższe granice mogą ulec weryfikacji na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

Weryfikacja i uszczegółowienie granic oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej 

określa się na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane 

w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra 

Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Przekazanie 

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ostatecznych wersji map jednostkom 

administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 

15 kwietnia 2015 r. 

Tereny objęte zmianą studium położone są poza: obszarami na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, obszarami szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarami obejmującymi tereny narażone na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego i przeciwsztormowego. 

 

 

6.2. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 
 

Do obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 

zlokalizowanych gminie Słubice oznaczonych w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej) należą: 
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• teren eksploatacyjny kopalni piaskowo-żwirowej „Rybocice – Kunice” zgodnie  

z warunkami określonymi w koncesji na wydobycie surowca,  

• teren eksploatacyjny kopalni „Kunowice” zgodnie z warunkami określonymi  

w koncesji na wydobycie surowca,  

• teren poeksploatacyjny kopalni piasku „Prochowiec” – rekultywacja w kierunku 

leśnym, 

• teren poeksploatacyjny kopalni piasku we wsi Drzecin – wykorzystanie na potrzeby 

funkcji określonych na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej), 

• jeziora Biskupickie (zbiornik zachodni) we wsi Stare Biskupice – przywrócenie 

walorów rekreacyjnych (oczyszczenie brzegów),  

• tereny wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych we wsiach Pławidło, Golice, 

Drzecin, Nowy Lubusz Kolonia, Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Świecko, 

Rybocice oraz w mieście Słubice w rejonie osiedla Krasińskiego, 

• tereny byłego wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego w rejonie ulicy 

Folwarcznej w Słubicach, 

• teren parku podworskiego we wsi Pławidło – rewitalizacja założenia parkowego,   

• budynek i okolice dworca kolejowego w Kunowicach – nadanie nowej funkcji 

usługowej oraz poprawa walorów estetycznych,  

• centrum miasta Słubice określone granicą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej w Słubicach  

z dnia 29 marca 2001 roku.  

 

a)   b)   
 

c)   d)  
 

Ryc.24. Wybrane obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji: a) teren 

poeksploatacyjny kopalni piasku we wsi Drzecin, b) tereny popegeerowskie we wsi Drzecin, 

c) park podworski we wsi Pławidło, d) jeziora Biskupickie (zbiornik zachodni) 
Źródło: fot.J.Biernacki. 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 95 

6.2.1. Obszary wymagające remediacji 
 

W studium nie wskazuje się obszarów wymagających remediacji. 

 

 

6.3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m² 
 

W studium wyznacza się tereny na których dopuszcza się rozmieszczenie obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  

 

 

6.4. Obszary przestrzeni publicznej 
 

 W Studium wyznacza się teren centrum miasta Słubice określony granicą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr 

XXVII/265/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001 roku jako obszar przestrzeni 

publicznej. 

 

 

6.5. Obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości 
 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości. Obszary 

takie mogą zostać wyznaczone na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

 

6.6. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne 
 

W granicach gminy Słubice występują następujące tereny wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze: 

• wszystkie tereny rolne, przeznaczone w Studium pod inne funkcje, zgodnie  

z oznaczeniem na załączniku graficznym nr 1 – Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej; do momentu realizacji założeń Studium, dopuszcza się 

dotychczasowy sposób użytkowania terenu,    

• korytarze techniczne niezbędne do realizacji obiektów infrastruktury technicznej,  

w tym korytarze przebiegu obwodnic. 

W granicach gminy Słubice wyznacza się tereny wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne w postaci korytarzy technicznych niezbędnych do realizacji obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym korytarze przebiegu obwodnic.  

Na terenach planowanych do przeznaczenia pod cmentarz oraz terenów usługowych 

w obrębie Świecko konieczne będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne. 
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6.7. Obszary dla których ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odrębnych 
 

W granicach gminy Słubice sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest konieczne dla obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa  

w punkcie 6.4. niniejszego rozdziału. 

 Inne obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego mogą być wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych. 

 

 

6.8. Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych 
 

 Na terenie obszaru górniczego w Kunowicach może wystąpić zjawisko 

powierzchniowego przemieszczania się gruntu w okresie poprzedzającym docelową 

rekultywację wyrobiska po zakończeniu eksploatacji kopaliny. 

 

 

6.9. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
 

 Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w granicach miasta, przy ul. Żeromskiego. Dla obszaru tego nie będzie 

wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Opracowanie planów będzie również konieczne w przypadku realizacji zabudowy usługowej 

na działkach w Świecku przy drodze krajowej nr 2 i przy ul. Logistycznej oraz realizacji 

cmentarza. Dla przedmiotowych obszarów niezbędne będzie uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, a taką można uzyskać jedynie na etapie 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

6.10. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) jeżeli w wyniku zamierzonej działalności 

określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego 

bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten może określić obiekty 

lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu 

górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający 

należytą ochronę tych obiektów lub obszarów. Do czasu uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego pozostają w mocy decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych 

oraz zezwolenia na eksploatację w granicach tych filarów, wydane na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

 

 

6.11. Obszary zdegradowane 
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W studium nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 

 

 

 

6.12. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności 

od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie 
 

W studium nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

 

 

IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA 

PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ 

STUDIUM 
 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

stanowi dokument planistyczny, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Pełni ono rolę koordynacyjną w planowaniu i programowaniu rozwoju gminy, a także 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium nie 

stanowi przepisu prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji 

administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w gminie.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

składa się z części tekstowej uwarunkowań wraz z załącznikami graficznymi oraz części 

tekstowej kierunków. Dodatkowo kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

przedstawiono na samodzielnym opracowaniu graficznym oraz na rysunkach szczegółowych. 

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy składają się tereny o następującym sposobie 

zagospodarowania: 

1) tereny rozwoju zabudowy: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, tereny zabudowy usługowej U, tereny 

zabudowy rzemieślniczej UR, tereny zabudowy produkcyjnej P, tereny zabudowy usług 

sportu i rekreacji US, tereny ogrodów działkowych ZD, tereny infrastruktury N, teren 

zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 UC; 

2) tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy: tereny lasów ZL, tereny 

rolnicze R, tereny zieleni urządzonej ZP, tereny cmentarzy ZC, tereny wód 

powierzchniowych WS oraz obszar i teren górniczy PG, gdzie dopuszcza się eksploatację 

złoża. 

Na terenie gminy występują obszary podlegające ochronie przyrody, w związku z czym przy 

rozpatrywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska kierowano się priorytetową 

zasadą zrównoważonego rozwoju. Dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi 

środowiska najważniejszą rolę pełnią wszystkie powierzchnie naturalne – czyli pełniące 

funkcje przyrodnicze, a więc: lasy, wody, torfowiska, bagna, łąki, tereny zadrzewione.  

W Studium objęto ochroną i racjonalnym użytkowaniem między innymi: lasy i tereny 

zadrzewione poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, wody powierzchniowe 

przed zrzutem jakichkolwiek ścieków i wód zużytych bez oczyszczania, najwartościowsze 

gleby poprzez ich użytkowanie rolnicze i ograniczenia w zabudowie, zasoby surowcowe 

gminy oraz powierzchnię ziemi przez ograniczenie przekształcania rzeźby naturalnej. 
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Studium zawiera spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie 

prace przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają pozwolenia 

właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, nie będących jednocześnie wpisanych do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji administracyjnej, będzie realizowana w planach miejscowych oraz 

decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W części tekstowej, z wniosków zawartych w części Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego, wynikają ustalenia części Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Efektem analizy uwarunkowań są w szczególności następujące kierunki i zasady 

zagospodarowania przestrzennego gminy: 

• stosowanie się do zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu obszarów 

zabudowanych oraz terenów otwartych, 

• zachowanie szczególnej ostrożności w procesie planistycznym na terenach objętych 

powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz w sąsiedztwie zbiorników i cieków 

wodnych,  

• dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwiązania sprzyjające 

ochronie powietrza atmosferycznego,  utrzymanie i rozwój obszarów zieleni miejskiej, 

zapewnienie sprawnego systemu gospodarki odpadami i uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 
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