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Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice 

1. Wprowadzenie 

1.1 Informacje wstępne 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice (powiat słubicki, województwo 

lubuskie). Zmianie studium podlegać będzie łącznie pięć terenów:  

a) w mieście Słubice: 

 działka nr ewid. 2/53, 

 tereny istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach oraz jego poszerzenia wraz z terenami 

przyległymi, 

b) w miejscowości Kunowice:  

 działka nr ewid. 133, 

  część działki nr ewid. 249, 

c) w miejscowości Świecko: działki nr ewid. 15/6, 310/3, 311/3 i 311/4. 

Ryc. 1 Położenie terenów opracowania 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie http://www.gugik.gov.pl 
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1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 

Podstawą sporządzenia niniejszej prognozy jest art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 3 

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

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą ooś. 

Sporządzenie zmiany studium zostało zainicjowane uchwałą nr XV/118/2019 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmieniona uchwałą 

Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zakres prognozy określono w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Ponadto zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony 

z właściwymi organami wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy ooś, na podstawie art. 53 ww. ustawy:  

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (odpowiedź pismem 

nr WZŚ.411.51.EK z dnia 24.04.2020 r.), 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słubicach (odpowiedź pismem 

nr NS.NZ.454.3.2020 z dnia 06.05.2020 r.). 

1.3 Główne cele projektowanego dokumentu 

Celem opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Słubice jest dostosowanie istotnego dokumentu, jakim jest Studium, do aktualnych 

uwarunkowań, stanu prawnego i możliwości z tego wynikających, a także potrzeb społeczności lokalnej. 

Powyższe zostało określone w uchwale nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, która została zmieniona uchwałą Nr XVI/128/2019 

Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. 

W projekcie zmiany studium obszary objęte zmianą przeznacza się: 

Tabela 1. Obszary projektu zmiany studium z 2021 r. 

TEREN 

NR 
OBRĘB 

DZIAŁKA NR 

EWID. 

DOTYCHCZASOWE 

KIERUNKI 
PROJEKT ZMIANY 

TEREN NR 

1 

nr 3 – m. 

Słubice 
2/53; 

US – TERENY USŁUG SPORTU I 

REKREACJI; 

US2 – TERENY USŁUG SPORTU 

I REKREACJI; 

TEREN NR 

2 

nr 3 – m. 

Słubice 
m.in.: 56/8, 57; 

U, U1 – TERENY ZABUDOWY 

USŁUGOWEJ, 

UR – TERENY ZABUDOWY 

RZEMIEŚLNICZEJ, 

P – TERENY ZABUDOWY 

PRODUKCYJNEJ, 

US, US1 – TERENY USŁUG 

SPORTU I REKREACJI, 

ZC – TERENY CMENTARZY, 

ZP – TERENY ZIELENI 

URZĄDZANEJ, 

ZL – TERENY LEŚNE, 

WS – TERENY WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH; 

 

U, U1, U3 – TERENY 

ZABUDOWY USŁUGOWEJ, 

UR – TERENY ZABUDOWY 

RZEMIEŚLNICZEJ, 

P – TERENY ZABUDOWY 

PRODUKCYJNEJ, 

US, US1 – TERENY USŁUG 

SPORTU I REKREACJI, 

ZC – TERENY CMENTARZY, 

ZC* – TEREN NIECZYNNEGO 

CMENTARZA, 

ZP – TERENY ZIELENI 

URZĄDZANEJ, 

ZL – TERENY LEŚNE, 

WS – TERENY WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH; 

TEREN NR 

3 

nr 8 – 

Kunowice 
133; 

ZP – TERENY ZIELENI 

URZĄDZANEJ, 

US/MN – TERENY USŁUG 

SPORTU I REKREACJI LUB 
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MN – TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ; 

ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ; 

 

TEREN NR 

4 

nr 8 – 

Kunowice 
część 249; R – TERENY ROLNICZE; 

MN2 – TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ; 

TEREN NR 

5 

nr 10 – 

Świecko 

15/6, 311/4, 

310/3, 310/4; 

ZL – TERENY LEŚNE, 

R – TERENY ROLNICZE; 

ZL – TERENY LEŚNE, 

P2 – TERENY ZABUDOWY 

PRODUKCYJNEJ, 

Źródło: opracowanie własne 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie, analiza i ocena m.in. istniejącego stanu 

środowiska oraz jego potencjalnych zmian na skutek braku realizacji projektowanego dokumentu, a także 

przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego.  

1.4 Wykorzystane materiały oraz metodyka pracy 

Niniejsza prognoza została wykonana na podstawie informacji zawartych w literaturze oraz 

opracowaniach i dokumentach prawnych. Dokonano również wizji terenowej obszaru. 

Literatura: 

- Bednarek R. (Red.), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, 

Poznań 2012, http://mmm.rdos.gov.pl/doc/pozn/podrecznik_soos.pdf, 

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 

- Matuszkiewicz J.M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, IGiPZ PAN, Wrocław Warszawa 

Kraków 1993, 

- Solon J. i in., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on 

the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-

170, http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html, 

- Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 

- Woś A., Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody, IGiPZ 

PAN, Warszawa 1993. 

Materiały kartograficzne: 

- Atlas ssaków polskich, http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Katalog.aspx, 

- Baza Danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 

- Centralna Baza Danych Geologicznych, http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.html, 

- Geoportal, www.geoportal.gov.pl. 

Akty prawne: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1997 r. poz. 483 ze zm.), 

- Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. z 

2006 r. poz. 98), 

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003, 

poz. 17), 

- Konwencja o Różnorodności Biologicznej z dnia 5 czerwca 1992 roku (Dz.U. 2002, poz. 1532), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 poz. 315), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), 
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- 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. poz. 1233), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 

cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 poz. 284), 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 995 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

282 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1070),  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 

741 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa, w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 

247 ze zm.), 

- Uchwała nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice, 

- Uchwała nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały Nr 

XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Słubice. 

Dokumenty: 

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000, 

- Matuszkiewicz J.M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, IGiPZ PAN, Wrocław Warszawa 

Kraków 1993, 

- Mikołajków J., Sadurski A. (red.), Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, 

- Mintus-Trojan K., Banaśkiewicz B., Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących cmentarza 

komunalnego w Słubicach przeprowadzonych w terminie od 19 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r., 

Słubice 2016, 

- Monitoring jakości wód podziemnych województwa lubuskiego rok badań: 2016, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 

- Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2017 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, 
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- Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, 

- Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 

2018, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 

- Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 

2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027, Słubice, 

listopad 2019 r., 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024, Słubice 2016, 

- Ocena poziomu pól elektromagnetycznych wykonana na podstawie wyników pomiarów uzyskanych na 

terenie województwa lubuskiego w 2018 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny 

Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2019, 

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2019, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Zielona 

Góra 2020, 

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013, 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice (), 

- Wytyczne techniczne GIS-3. Mapa hydrograficzna Polski Skala 1:50 000 w formie analogowej i 

numerycznej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005, 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne 

INTERRA dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji w Słubicach, dz. 

nr 56/13 gm. Słubice, pow. słubicki, woj. lubuskie, Poznań czerwiec 2015 r. (zwana w dalszej części 

„dokumentacją badań podłoża gruntowego”), 

- Opinia geotechniczna wykonana przez INTERRA GEOLOGIA Sp. z o.o.  dla rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Słubiach przy ul. 

Sportowej na części działki o nr ewid. 56/18 (obręb 3 m. Słubice), Poznań marzec 2020 r. (zwana w dalszej 

części „opinią geotechniczną”),. 

Inne: 

- Hydroportal | ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/, 

- CBDG GeoLOG https://geolog.pgi.gov.pl/, 

- Geoportal Krajowy https://www.geoportal.gov.pl/, 

- Słubice - System Informacji Przestrzennejhttps://slubice.e-mapa.net/, 

- Geoportal Powiatu Słubickiego https://slubice.geoportal2.pl/, 

- Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 

- Google Maps https://www.google.pl/maps, 

- Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody GDOŚ, http://crfop.gdos.gov.pl/ 

- Otwarte dane publiczne https://dane.gov.pl/. 

1.5 Informacje o zawartości dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

Zakres informacji zawartych prognozie oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

Opracowanie zawiera takie informacje jak: 
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 zawartość, główne cele projektowanego dokumentu i jego powiązania z innymi dokumentami, 

 metody, z których korzystano przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje, które dotyczą przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu 

zmiany studium, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektu zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektowanego dokumentu, 

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

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

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i na środowisko, 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, 

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany studium wraz z uzasadnieniem 

ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych. 

Jednym z elementów prognozy jest streszczenie informacji zawartych w opracowaniu, sporządzone 

w języku niespecjalistycznym. Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera również informację o dacie 

sporządzenia prognozy oraz imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest 

zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków 

zespołu autorów. Załącznikiem do prognozy jest oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą 

prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a 

ust. 2 ww. ustawy. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Słubice, zostało uchwalone Uchwałą Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011 r., 

następnie zmienione Uchwałą Nr LIV/430/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. oraz 

Uchwałą Nr LVI/439/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. 

Zakres studium został sprecyzowany w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej upzp.  

Ponadto w § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

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

poz. 1233) określono „wymagany zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w części tekstowej i graficznej, a w szczególności wymogi dotyczące: 

1) materiałów planistycznych; 

2) skali opracowań kartograficznych; 

3) stosowanych oznaczeń, nazewnictwa i standardów; 

4) sposobu dokumentowania prac planistycznych”. 

Jak wskazano w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy tego rozporządzenia stosuje się również do 

projektu zmiany studium, w zakresie objętym zmianą. 

Dalej, zgodnie z art. 9 ust. 3a upzp: „Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, 
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zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku 

wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1”. 

Projektowane kierunki zagospodarowania omawianych terenów zostały określone w kolumnie 4 

tabeli 1. Zatem w analizowanym dokumencie wprowadzono zmiany zarówno w części tekstowej jak i 

graficznej studium. 

W tekście studium wprowadzono m.in: 

Dla terenu nr 1: 

W ramach terenu zabudowy usług sportu i rekreacji US2 dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiej zabudowy związanej z funkcją sportu i rekreacji, 

 dopuszczenie usług kultury, nauki, oświaty, hotelarstwa (zakwaterowania turystycznego i 

rekreacyjnego), ochrony zdrowia, gastronomii, 

 publicznych lub niepublicznych: obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni 

urządzonej, przy czym ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka. Szczegółowe ustalenia dla 

ochrony zieleni zostaną określone w planie miejscowym. 

Sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich zagospodarowania terenu 

zabudowy usług sportu i rekreacji US2: 

 wysokość zabudowy maksymalnie 30 m  

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

 dachy płaskie, skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0°do 45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 5000 m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni zabudowy budynków 

usługowych, w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, 

jeżeli wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

 

Dla terenu nr 2: 

1. Wyznaczenie granic cmentarza na rysunku studium, w oparciu o istniejący stan faktyczny wraz z jego 

poszerzeniami oraz ustaleniem stref ochronnej sanitarnej.  

Teren cmentarza (zwanego też zespołem cmentarnym), oznaczony na rysunkach ZC obejmuje teren 

istniejącego cmentarza, jego poszerzenie po stronie wschodniej oraz po stronie zachodniej (część 

nieczynnego cmentarza ewangelickiego).  

Strefy sanitarny zostały wyznaczone w odległości 50 m i 150 m od granic zespołu cmentarnego. 

Dla terenu cmentarza ZC - (wraz z poszerzeniami, tzw. zespołu cmentarnego) położonego 

przy ul. Sportowej w Słubicach, objętego trzecią zmianę studium 

 wysokość budynków maksymalnie 12 m – do 2 kondygnacji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy budynkami – 60% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy budynków od 0,0 do 1,2, 

 dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0° do 40°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 200 m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni zabudowy, w planie 

miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, jeżeli wynika to z ustaleń planu 

i doprecyzowania ustalanych funkcji. 
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2. Dla terenu nieczynnego cmentarza żydowskiego ZC* położonego w m. Słubice nie ustala się strefy 

ochrony sanitarnej. 

 

3. Zmiana przeznaczenia terenu obejmującego działkę nr ewid. 10/3, część działki nr ewid. 10/5 oraz 

działkę o nr ewid. 56/10 na cele usługowe – U3, z zachowaniem ograniczeń w zagospodarowaniu 

wynikających z przebiegu stref sanitarnych wyznaczonych w odległościach 50 m i 150 m od granic 

zespołu cmentarnego. 

W ramach zabudowy usługowej U3 dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, w tym handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie 800 

m2, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

Sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich zagospodarowania terenu: 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 1,4, 

 dachy płaskie, skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0° do 

45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 400 m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni zabudowy, w planie 

miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, jeżeli wynika to z ustaleń planu 

i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

4. Zachowuje się przeznaczenie pozostałych terenów leżących w granicach zmiany studium, w 

sąsiedztwie terenu zespołu cmentarnego. 

 

Dla terenu nr 3: 

1. Zmiana przeznaczenia na tereny usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(US/MN). 

a) dopuszcza się: 

 zagospodarowanie na cele usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 dopuszcza się usługi kultury, oświaty, 

 lokalizację  

 wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji oraz dopuszczonych usług 

kultury i oświaty, 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

b) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej, atrialnej. 

Sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zabudowę obiektami sportu i rekreacji lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

wolnostojącą, 

b) dopuszcza się usługi kultury, oświaty, 

c) zakazuje się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej i atrialnej, 

d) wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

e) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
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 dla funkcji mieszkaniowej: 30% powierzchni działki budowlanej,  

 dla funkcji usług sportu, rekreacji, oświaty, kultury: 40% powierzchni działki budowlanej, 

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

 dla funkcji mieszkaniowej 30% powierzchni działki budowlanej, 

 dla funkcji usług sportu, rekreacji, oświaty, kultury 40% powierzchni działki budowlanej, 

h) intensywność zabudowy: 

 dla funkcji mieszkaniowej: od 0,0 do 0,6, 

 dla funkcji usług sportu, rekreacji, oświaty, kultury: od 0,0 do 0,9, 

i) dachy: 

 dla funkcji mieszkaniowej dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° 

do 40°, 

 dla funkcji usług sportu, rekreacji, oświaty, kultury: płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia głównych połaci od 0° do 40°, 

j) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 800 m2, 

k) ilość miejsc parkingowych  

 minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny, 

 minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych. 

 w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, jeżeli wynika to z 

ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

 

Dla terenu nr 4: 

1. Zmiana przeznaczenia na: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 

MN2. W ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) ustala się pas terenu zieleni o charakterze izolacyjnym, o szerokości minimum 20 m, wyznaczony 

od strony drogi wojewódzkiej nr 137 oraz od strony wschodniej granicy terenu MN2; 

b) dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

c) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej, atrialnej. 

Sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich zagospodarowania dla terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2: 

a) wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

b) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej, 

e) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9, 

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 25° do 40°, 

g) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 800 m2, 

h) ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny. 

 

Dla terenu nr 5: 

1. Zmiana przeznaczenia terenu działki nr ewid. 15/6 na cele zabudowy produkcyjnej, oznaczone 

symbolem P2. W ramach zabudowy przemysłowej zakazuje się realizacji zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dopuszcza się lokalizację:  

a) obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 
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b) obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

c) obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 

przy czym zakazuje się sytuowania źródeł pozyskujących energię wiatru; strefa ochronna związana 

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu pokrywa się z granicą 

terenu P2. 

Parametry i wskaźniki: 

a) wysokość zabudowy maksymalnie 25 m (nie dotyczy masztów i kominów), 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

d) intensywność zabudowy od 0,0 do 6,0, 

e) dachy płaskie, skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0° 

do 45°, 

f) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m2, 

g) ilość miejsc parkingowych  

 minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej budynków i budowli produkcyjnych, 

składów, magazynów 

 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej budynków i budowli usługowych,  

 w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, jeżeli wynika 

to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

2. Utrzymanie przeznaczenia dla działki nr ewid. 311/3 – terenu drogi krajowej nr 29. 

3. Utrzymanie przeznaczenia dla działek nr ewid. 310/3 i 311/4 – tereny lasu ZL. 

 

Szczegółowe zmiany zostały wyróżnione w części tekstowej czcionką koloru niebieskiego. Ponadto zmianie 

podlega część graficzna tj. rysunek „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta i gminy Słubice”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały oraz załączniki szczegółowe wyodrębnione w 

ramach kierunków kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej: nr 1.1 miasto Słubice, nr 1.9 

Kunowice, nr 1.10 Terminal Świecko. 

 

Przy sporządzaniu zmiany studium uwzględniono treść dokumentów określających strategiczne, 

generalne cele rozwoju zagospodarowania przestrzeni, takich jak: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, 

 Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 - 2023. 

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” 

stanowiący narzędzie strategicznej regulacji zagospodarowania przestrzeni województwa lubuskiego określa 

m.in. kierunki polityki i zagospodarowania przestrzennego regionu dotyczące wyznaczonych następujących 

obszarów zagadnień lub stref: 

 System przyrodniczy, 

 Strefa społeczna, 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i turystyka, 

 Strefa ekonomiczno – gospodarcza, 

 Komunikacja i transport, 

 Infrastruktura techniczna, 

 Strefa obronności i bezpieczeństwa. 
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Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) jest dokumentem wyznaczającym 

strategiczne cele i kluczowe kierunki działań oraz przewidywane instrumenty ich realizacji w rozwoju 

województwa lubuskiego w kolejnej dekadzie. Struktura przedmiotowego dokumentu opiera się m.in. na 

wyznaczeniu celu głównego oraz celów strategicznych i operacyjnych, jak również kierunków interwencji. 

Zgodnie z zapisami dokumentu Cel główny to: „Inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia 

mieszkańców”. Ma on zostać osiągnięty dzięki realizacji 4 celów strategicznych, do których zaliczano: 

 Cel strategiczny 1: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna; 

 Cel strategiczny 2: Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi; 

 Cel strategiczny 3: Integracja przestrzenna regionu; 

 Cel strategiczny 4: Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023: 

Strategiczne cele rozwoju Gminy są następujące: 

 Konkurencyjna infrastruktura techniczna wspierająca innowacyjną gospodarkę, 

 Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy, 

 Stworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla mieszkańców i gości, 

uwzględniającego aspekt transgraniczny, 

 Zapewnienie każdemu mieszkańcowi gminy dostępu do nowoczesnych usług edukacyjnych 

dostosowanych do jego potrzeb, 

 Gmina miejscem rozwoju społecznego, 

 Kultura jako narzędzie budowania tożsamości lokalnej, 

 Bezpieczeństwo mieszkańców gwarancją rozwoju społecznego i gospodarczego gminy, 

 Sport i rekreacja istotnym elementem rozwoju społecznego gminy, 

 Budowa i rozwój społeczeństwa cyfrowego. 

Celem opracowania projektu zmiany studium jest uwzględnienie potrzeb mieszkańców i gminy dla 

obszarów wymagających nowego podejścia i doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem 

projektowanym. Mając na uwadze powyższe, ustalenia projektu zmiany studium wpisują się w cele 

strategiczne zapisane w ww. dokumentach. 

1.6 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko propozycji dotyczących 

przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany studium oraz częstotliwości 

jej przeprowadzania został określony w art. 51 ust. 2 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.). Zgodnie z art. 55 ust. 5 przytoczonej wyżej 

ustawy, organ opracowujący projekt studium, czyli Burmistrz Słubic, zobowiązany jest prowadzić monitoring 

skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 

2021 r. poz. 1070): „Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy (...) prowadzenie państwowego 

monitoringu środowiska, w szczególności:  

a) opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego monitoringu 

środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska,  
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b) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego monitoringu 

środowiska,  

c) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska,  

d) opracowywanie raportów o stanie środowiska,  

e) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja współpracy z 

Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz 

Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13)”. 

Organem prowadzącym Państwowy Monitoring Środowiska jest Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Jak wskazano w art. 23 ust. 3 ww. ustawy, „Państwowy monitoring środowiska jest podstawowym źródłem 

danych i informacji o stanie środowiska w Polsce”.  

Państwowy Monitoring Środowiska gromadzi dane i informacje na temat stanu środowiska. Prowadzi 

monitoring jakości powietrza, jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych wraz z osadami dennymi, 

jakości gleby i ziemi, jakości klimatu akustycznego, jakości promieniowania jonizującego i pól 

elektromagnetycznych oraz jakości elementów różnorodności biologicznej, w tym lasów, siedlisk 

przyrodniczych i gatunków. 

Monitoring skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu w zakresie oddziaływania na 

środowisko będzie opierać się na monitoringu realizowanym w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Nawiązując do kompetencji Państwowego Monitoringu Środowiska, monitoring na obszarze 

opracowania będzie dotyczył takich komponentów środowiska jak m.in. jakości gleby i ziemi oraz jakości wód 

podziemnych. 

Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie których zostanie wykonana analiza i ocena 

stanu elementów środowiska, będą odnosić się do terenu zmiany studium. Monitoring może być wykonany 

również w przypadku zgłaszanych uwag i skarg przez mieszkańców lub użytkowników obszaru opracowania.  

Częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu zmiany studium 

będzie dostosowana do częstotliwości prowadzenia monitoringu w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 

Co ważne, szczegółowe określenie częstotliwości monitoringu jest trudne do określenia z uwagi na fakt, 

że uchwalenie zmiany studium nie oznacza natychmiastowej realizacji jego ustaleń, ponieważ nierzadko jest 

to długi proces, uzależniony od możliwości inwestycyjnych czy struktury własności gruntów. 

 

1.7 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Nawiązując do art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy ooś, w prognozie oddziaływania na środowisko 

przedstawia się informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.  

W konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w 

Espoo oddziaływanie transgraniczne należy rozumieć jako jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie 

charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, 

której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej 

Strony. Z kolei samo odziaływanie to skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: 

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii 

lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla 

dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników. 

Natomiast pojęcie planowanej działalności każe rozumieć jako każdą działalność lub każdą większą zmianę 

działalności będącą przedmiotem decyzji właściwego organu, zgodnie z mającą zastosowanie procedurą 
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krajową. 

Na uwagę zasługuje okoliczność, iż dopiero możliwość wystąpienia kwalifikowanej formy 

oddziaływania, czyli o charakterze znaczącym, stanowi przesłankę wdrożenia procedury. O wszczęciu 

procedury rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji tj. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jako 

organ właściwy, jest odpowiedzialny za wykonanie zadań określonych w Konwencji z Espoo1. Konwencja ta 

w załączniku I zawiera wykaz przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury w sprawie 

transgranicznego oddziaływania jest obligatoryjne tj. m.in. rafinerie ropy naftowej, elektrownie jądrowe i inne 

reaktory jądrowe, duże instalacje do wstępnego wytopu żeliwa i stali oraz do produkcji metali nieżelaznych. 

Natomiast załącznik III wskazuje ogólne kryteria wspomagające określenie znaczenia dla środowiska 

rodzajów działalności niewymienionych w załączniku I. Załącznik wymienia kryterium wielkości 

przedsięwzięcia, jego lokalizacji tj. czy planowana działalność jest zlokalizowana na obszarze lub w pobliżu 

obszaru o szczególnej wrażliwości lub o szczególnym znaczeniu dla środowiska (takim jak obszary wodno-

błotne podlegające Konwencji ramsarskiej, parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny będące miejscem 

szczególnego naukowego zainteresowania lub tereny ważne z punktu widzenia archeologii, kultury lub 

historii), jak również gdy planowana działalność zlokalizowana jest w miejscu, w którym właściwości 

planowanej działalności mogłyby mieć znaczący wpływ na ludność, czy planowana działalność wykazuje 

szczególnie złożone i potencjalnie szkodliwe skutki, w tym powodujące poważne oddziaływania na ludzi lub 

na cenne gatunki i organizmy zagrażające istnieniu lub potencjalnemu użytkowaniu narażonego obszaru oraz 

powodujące dodatkowe obciążenia, które przekraczają graniczną wytrzymałość środowiska. Należy mieć też 

na uwadze, iż inna lokalizacja niż w obszarze przygranicznym nie wyklucza konieczności przeprowadzenia 

procedury2. 

Z uwagi na przedmiot zmiany studium oraz powyższe informacje przewiduje się, że ustalenia projektu 

nie będą powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

  

                                                      
1 https://www.gdos.gov.pl/postepowania-transgraniczne 
2 https://sip.lex.pl/procedury/postepowanie-w-sprawie-transgranicznego-oddzialywania-na-srodowisko-

pochodzacego-z-1610615475 
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2. Istniejący stan środowiska 

2.1 Położenie i zagospodarowanie terenu  

Tereny objęte zmianą studium stanowią pięć osobnych obszarów położonych w południowej części 

gminy Słubice. Z uwagi na powyższe, dokonano numeracji omawianych terenów w celu ich łatwiejszej 

identyfikacji i analizy (Ryc. 1).  

Tabela 2. Obszary projektu zmiany studium z 2021 r. 

TEREN NR OBRĘB DZIAŁKA NR EWID. OPIS 

TEREN NR 1 nr 3 – m. Słubice 2/53; 

Teren położony u zbiegu ulic Folwarcznej i Sportowej 

(dróg gminnych), w sąsiedztwie drogi krajowej nr 29 – 

ul. 1 Maja. Obszar zadrzewiony i zakrzewiony. Część 

terenu wykorzystywana jest jako parking. Na 

omawianym obszarze obowiązuje miejscowy plan, 

który przeznacza ten teren pod usługi sportu i rekreacji. 

TEREN NR 2 nr 3 – m. Słubice m.in.: 56/8, 57; 

Tereny istniejącego cmentarza komunalnego w 

Słubicach oraz jego poszerzenia wraz z terenami 

przyległymi. 

Swoim zasięgiem obejmuje również m.in. Bazar 

Miejski, Stadion SOSiR, Park Rozrywki i Rekreacji, 

nieczynny cmentarz żydowski. Ponadto przez 

omawiany teren przebiegają drogi gminne – ul. 

Sportowa i ul. Kupiecka, a także droga wojewódzka nr 

137 – ul. Kunowicka. Droga krajowa nr 29 – ul. 1 Maja 

znajduje się zarówno na terenie opracowania, jak 

i w jego sąsiedztwie.   

TEREN NR 3 nr 8 – Kunowice 133; 

Obszar położony w miejscowości Kunowice, 

pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Obszar zadrzewiony i zakrzewiony. 

TEREN NR 4 nr 8 – Kunowice część 249; 

Obszar użytkowany rolniczo, usytuowany w 

sąsiedztwie terenów mieszkaniowych m. Kunowice. 

Teren graniczy z drogą wojewódzką nr 137 – ul. 

Słubicka, a od zachodu z drogą gminną – ul. Jeziorna. 

TEREN NR 5 nr 10 – Świecko 15/6, 311/4, 310/3, 310/4; 

Obszar graniczy z drogą krajową nr 29, położony w 

pobliżu m.in. Oddziału Celnego w Świecku oraz 

Centrum logistycznego Świecko. Działka nr ewid. 15/6 

użytkowana jest rolniczo. Pozostały obszar stanowi las 

oraz drogę.  

Źródło: opracowanie własne 

2.2 Rzeźba terenu 

Wg podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego analizowane obszary 

zlokalizowane są na obszarze prowincji Nizina Środkowoeuropejska, podprowincji Pojezierza 

Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Lubuskie (Brandenbursko-Lubuskie) i mezoregionów 

Lubuski Przełom Odry i Równina Torzymska.  

Zgodnie z ww. podziałem Równina Torzymska stanowi równinę sandrową, na której wysokość terenu 

wynosi od ok. 40 do 100 m n.p.m. Na południowym zachodzie znajduje się Wał Cybinkowsko-Lubogoski, 

będący glacjotektoniczną moreną. Osiąga on wysokość 129 m. Równina Torzymska charakteryzuje się 

zwartymi terenami leśnymi, nazywanymi Puszczą Rzepińską. Przez teren przepływają rzeki: Pliszka, Ilanka, 

Ołoboczek, Gryżynka i Biela. Znajdują się tu również nieliczne jeziora wytopiskowe. 

Lubuski Przełom Odry obejmuje 18 km odcinek rzeki Odry. Koryto rzeczne Odry charakteryzuje się 
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niewielką krętością. W południowej części mezoregionu Odra płynie blisko krawędzi doliny po jej niemieckiej 

stronie.  

W rejonie terenu nr 2 występują duże deniwelacje terenu. Zgodnie z mapą zasadniczą w najwyższym 

miejscu wysokość wynosi ok. 61,25 m n.p.m., a w najniższym ok. 24,1 m n.p.m. Teren opada w stronę 

zachodnią. Najwyższe miejsca nad poziomem morza znajdują się w miejscu istniejącego cmentarza 

i w sąsiedztwie wieży Kleista. Ukształtowanie powierzchni terenu nr 2 oraz jego sąsiedztwie widoczne jest na 

Numerycznym Modelu Terenu (NMT) - dane przestrzenne udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii za pomocą usług przeglądania WMS i WMTS. Ukształtowanie terenu w formie barwnej 

przedstawia mapa hipsometryczna, kolorem jasnozielonym oznaczone zostały obszary o niższych 

wysokościach nad poziomem morza, a kolorem brązowym obszary o wyższych wysokościach.  

Ryc. 2 Ukształtowanie terenu 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl – usługa WMS 

2.3 Gleby 

Według mapy geologicznej obszary objęte zmianą studium leżą na utworach pochodzących z ery 

kenozoiku, okresu czwartorzędu. Teren nr 1 i część terenu nr 2 położone są na piaskach, żwirach, madach 

rzecznych oraz torach i namułach pochodzących z epoki holocenu. Pozostała część terenu nr 2, tereny nr 3, 4 

i 5 leżą na piaskach, żwirach i mułkach rzecznych pochodzących z epoki plejstocenu. 

Według mapy hydrograficznej na obszarze opracowania występują różne rodzaje gruntów:  

 Na terenie nr 1 występują głównie grunty organiczne o zmiennej przepuszczalności gruntów. 

Nieznaczną część obszaru stanowią gliny i pyły o słabej przepuszczalności gruntów.  
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 Teren nr 2 to przede wszystkim gliny i pyły o słabej przepuszczalności gruntów. Na obrzeżach obszaru 

występują niewielkie powierzchnie gruntów organicznych o zmiennej przepuszczalności oraz grunty 

antropogeniczne o zróżnicowanej przepuszczalności. 

Z badań podłoża gruntowego dla działki, na której zlokalizowane ma być poszerzenie istniejącego 

cmentarza, wykonanych w czerwcu 2015 r. wynika, że na przedmiotowej działce występują grunty 

plejstoceńskiej, tj.: piaski i żwiry sandrowe. Od powierzchni wszystkich otworów do głębokości 

maksymalnie 0,2 m p.p.t. występuje gleba. Poniżej zalegają grunty sypkie w postaci piasków 

pylastych, drobnych, średnich i pospółki gliniastej. Poniżej gruntów sypkich występują grunty spoiste 

reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty sypkie są średnio zagęszczone, 

natomiast grunty spoiste charakteryzują się stanem twardoplastycznym na granicy plastycznego, a 

także twardoplastycznym. Grunty występujące w podłożu charakteryzują się dobrą (grunty sypkie) 

oraz słabą przepuszczalnością (grunty spoiste). Badania te zostały przeprowadzone na podstawie 

sześciu otworów geotechnicznych wykonanych na przedmiotowej działce. 

Zgodnie z opinią geotechniczną w dniu 17.03.2020 r. wykonano 6 otworów badawczych, gdzie 

budowę geologiczną rozpoznano do głębokości maksymalnej 4,0 m p.p.t., które stanowiły podstawę 

do dalszych badań.  Na podstawie analizy pobranego materiału należy stwierdzić, że podłoże gruntowe 

charakteryzuje się prostymi i korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Podłoże gruntowe 

analizowanego terenu stanowią grunty niespoiste występujące w stanie średnio zagęszczonym i 

zagęszczonym oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i zwartym. Są to nośne grunty dobrze, 

średnio i słabo przepuszczalne. Piaski drobne próchnicze należą do grupy gruntów słabonośnych, 

jednak są gruntami przepuszczalnymi, a co za tym idzie korzystnymi pod względem umiejscowienia 

cmentarza. Na omywanym obszarze nie stwierdzono występowania wód podziemnych do głębokości 

rozpoznania. Obecność wód gruntowych zależy od warunków atmosferycznych, poziom ten może ulec 

wahaniom. Proponuje się wykonanie prac po wcześniejszym zbadaniu poziomu wód gruntowych. 

Ryc. 3 Lokalizacja odwiertów geotechnicznych 

  

źródło: dokumentacja badań podłoża gruntowego z 2015 r., opinia geotechniczna z 2020 r. 

2015 r.                               2020 r. 
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 Tereny nr 3 i 4 w całości stanowią gliny i pyły o słabej przepuszczalności gruntów.  

 Natomiast teren nr 5 to również gliny i pyły o słabej przepuszczalności, a także piaski i skały lite silnie 

uszczelnione o średniej przepuszczalności gruntów.  

Jak wskazuje mapa zasadnicza, na obszarze opracowania znajdują się: 

 teren nr 1: w większości tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), grunty zadrzewione i zakrzewione 

(Lz), niewiele gruntów rolnych zabudowanych (Br-PsV), 

 teren nr 2: lasy (Ls, LsVI), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), tereny przemysłowe (Ba), 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), teren mieszkaniowe (B), inne 

tereny zabudowane (Bi), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz), pastwiska trwałe klasy V (PsV), 

nieużytki (N), drogi (dr), 

 teren nr 3: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RV), 

 teren nr 4: grunty orne klasy IVa, IVb, V, VI (RIVa, RIVb, RV, RVI), 

 teren nr 5: grunty orne klasy IVa, IVb, V, VI (RIVa, RIVb, RV, RVI), lasy (Ls), drogi (dr). 

Ryc. 4 Położenie terenu nr 5 na tle złoża węgla brunatnego „Rzepin”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez usługę WMS na stronie 

http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis 

Na obszarze objętym zmianą studium nie znajdują się obszary górnicze ani tereny górnicze. Na terenach 

nr 1, 2, 3 i 4 nie występują złoża surowców mineralnych, jednakże na małym fragmencie terenu nr 5 znajduje 

się złoże węgla brunatnego „Rzepin”. 

2.4 Wody powierzchniowe i podziemne 

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski, omawiane obszary znajdują się na terenie dorzecza 

rzeki Odry. Na terenie nr 2 znajdują się dwa zbiorniki wodne. Na zachód od analizowanych obszarów 

przepływa rzeka Odra. Najbliżej niej zlokalizowane są tereny nr 1 (ok. 1,2 km), nr 2 (ok. 1,3 km) i nr 5 (ok. 

2,5 km). Natomiast w odległości ok. 1,6 km od terenu nr 5 przepływa rzeka Ilanka, która jest dopływem rzeki 

Odry. 

W sąsiedztwie terenu nr 1, po przeciwnej stronie ul. 1 Maja, znajdują się wały przeciwpowodziowe. 
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Znajdują się w odległości ok. 42 m. Również na terenie nr 2 i w jego bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są 

wały przeciwpowodziowe. 

Na terenie opracowania, na działce nr ewid. 56/3, usytuowana jest pompownia wody.  

Grunty stanowiące obszar zmiany studium nie są zdrenowane.  

 Teren nr 1 znajduje się pomiędzy hydroizobatami o wartościach 1, które oznaczają, że głębokość 

do zwierciadła wody od powierzchni terenu wynosi 1 m.  

 Teren nr 2 usytuowany jest pomiędzy hydroizobatami o wartościach od 1 do 5. 

Na etapie badań podłoża gruntowego w czerwcu 2015 r. oraz kwietniu 2020 r. wykonano odwierty 

do poziomu 4 m, na terenach planowanego poszerzenia cmentarza nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wód gruntowych.  

 Teren nr 3 znajduje się pomiędzy hydroizobatami o wartościach 5. 

 Teren nr 4 pomiędzy hydroizobatami o wartościach 5 i 10. Z kolei przez teren nr 5 usytuowany 

jest pomiędzy hydroizobatami o wartościach 2 i 5.  

Zatem na terenach objętych zmianą studium wody podziemne pierwszego poziomu występują na 

głębokościach mniejszych od 1 m, aż do większych od 5 m.  

Tereny nr 1, 3 i 4 oraz część terenu nr 2 zlokalizowane są na obszarze regionu wodnego Warty 

w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopływu 

z Czarnowa (RW600017189686). JCWP jest potokiem nizinnym piaszczystym na utworach staroglacjalnych 

oraz silnie zmienioną częścią wód, co stwierdzono w wyniku oceny eksperckiej. Jej stan został 

zidentyfikowany jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożone. Nie wyznaczono 

odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. Określono następujące cele środowiskowe: 

 osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego, 

 osiągnięcie co najmniej dobrego stanu chemicznego (Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). 

Pozostała część terenu nr 2 znajduje się na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Odra od Nysy 

Łużyckiej do Warty (RW60002117999). JCWP jest wielką rzeką nizinną oraz silnie zmienioną częścią wód, 

co stwierdzono z uwagi na przekroczenie wskaźnika m4 (wskaźnik m4 określa łączną długość odcinków rzek, 

na których prowadzone były prace regulacyjne odniesioną do sumarycznej długości cieków istotnych). Jej stan 

został zidentyfikowany jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożone. Wyznaczono 

odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych w stosunku do danej części wód: przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu z uwagi na brak możliwości technicznych: w zlewni występuje presja niska emisja. Termin 

osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na 2027 rok. W tym czasie przeprowadzona zostanie weryfikacja 

programu ochrony środowiska dla gminy, w ramach której wykona się szczegółowe rozpoznanie i ograniczenie 

występującej presji. Określono następujące cele środowiskowe: 

 osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego; możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku istotnego - Odra w obrębie JCWP, 

 osiągnięcie co najmniej dobrego stanu chemicznego (Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). 

Teren nr 5 znajduje się na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Ilanka od Rzepi do ujścia 

(RW60002417899). JCWP to typ małej i średniej rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów 

torfotwórczych oraz silnie zmieniona część wód, co stwierdzono z uwagi na przekroczenie wskaźnika m3 

(wskaźnik m3 określa łączną długość części cieków odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,4 m 

dla rzek nizinnych odniesioną do sumarycznej długości cieków istotnych,. Jej stan został zidentyfikowany jako 

zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożone. Określono następujące cele 



 
21 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice 

środowiskowe: 

 osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego; możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku istotnego - Ilanka w obrębie JCWP, 

 osiągnięcie co najmniej dobrego stanu chemicznego (Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). 

Z „Oceny jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim 

za rok 2018” wynika, że w 2018 r. dla JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa nie określono potencjału 

ekologicznego. Natomiast stan chemiczny określono jako dobry. Stan chemiczny JCWP Odra od Nysy 

Łużyckiej do Warty został określony jako poniżej dobrego, a stan jednolitych części wód powierzchniowych 

jako zły. Także nie określono potencjału ekologicznego. 

Z „Oceny jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim 

za rok 2017” wynika, że w 2017 r. określono dla: 

 JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa: klasę wód jako 5 i zły potencjał ekologiczny, 

 JCWP Odra od Nysy Łużyckiej do Warty: klasę wód jako 4 i słaby potencjał ekologiczny, 

 JCWP Ilanka od Rzepi do ujścia: klasę wód jako 3 i umiarkowany potencjał ekologiczny. 

Stan chemiczny wód określono jako poniżej dobrego. Ocena stanu JCWP w 2017 r. to zły stan wód. 

 Obszar opracowania należy do Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 40 i 58 (JCWPd nr 40 

i JCWPd nr 58). Tereny nr 3 i 4 zlokalizowane są w granicach JCWPd nr 40, a teren nr 5 w granicach JCWPd 

nr 58. Z kolei tereny nr 1 i 2 usytuowane są na terenie obu JCWPd. JCPWd nr 40 znajduje się w granicach 

regionu wodnego Warty, a JCWPd nr 58 w granicach regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

Ich stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest niezagrożona. Celami środowiskowymi wyznaczonymi dla JCWPd nr 40 i 58 są:  

 utrzymanie dobrego stanu chemicznego, 

 utrzymanie dobrego stanu ilościowego (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). 

 W 2016 r. stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych na obszarach JCWPd nr 40 i 58 został 

określony jako dobry (strona internetowa Inspekcji Ochrony Środowiska – Monitoring jakości wód 

podziemnych). 

 W roku 2017 i 2018 nie przeprowadzono oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych 

w granicach JCWPd nr 40 i 58. W 2016 r. punkty pomiarowe znajdowały się na terenie JCWPd nr 40 i 58. W 

granicach JCWPd nr 40 najbliższym punktem pomiarowym jest punkt nr 1789 zlokalizowany w mieście 

Słubice, dla którego końcową klasę jakości określono jako IV. Klasa IV oznacza wody niezadowalającej 

jakości. Charakteryzują ją podwyższone wartości elementów fizykochemicznych w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych. Wpływ ma również wyraźna działalność człowieka. Na 

terenie JCWPd nr 58 najbliższymi punktami pomiarowymi są punkty nr 1190 i 1191 zlokalizowane w 

miejscowości Świecko (gm. Słubice). Wody w tych punktach posiadają końcową klasę jakości III. Oznacza to 

wody zadowalającej jakości, w których podwyższone są wartości elementów fizykochemicznych w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka. 

Wszystkie tereny objęte zmianą studium usytuowane są w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna. Zbiornik znajduje się na głębokościach od 15 do 90 m 

p.p.t. i jest zbiornikiem typu porowego, pochodzącym z czwartorzędu, o całkowitej powierzchni 4122,4 km2. 

Średnia głębokość ujęć wynosi ok. 60 m. Jest on bardzo mało podatny na antropopresję. 

Na podstawie map zagrożenia powodziowego stwierdzono, że tereny objęte opracowaniem nie znajdują 

się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 ze zm.), czyli są położone poza: 

 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 
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lat (Q 10%), 

 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 

lat (Q 1%). 

Ponadto tereny objęte analizą znajdują się poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).  

Nieznaczna część terenu nr 1 położona jest w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

Ryc. 5 Obszar narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://wody.isok.gov.pl/ 

2.5 Klimat lokalny 

Wg podziału na regiony klimatyczne Polski wg A. Wosia, obszar poddany analizie zlokalizowany jest 

w regionie XXIII – Dolnośląski Zachodni. Teren ten charakteryzuje się największą wśród regionów liczba dni 

z pogodą umiarkowanie ciepłą, której towarzyszy duże zachmurzenie ogólne nieba. Częste są opisane 

wcześniej dni, ale bez opadu. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim serwisie internetowym udostępnia dane na temat 

klimatu dla wielolecia 1981-2010. Teren objęty projektem planu znajduje się w strefie występowania 

najwyższej wartości średniej temperatury powietrza – ponad 9°C. Dla wielolecia występowała tam najwyższa 

temperatura maksymalna powietrza, czyli powyżej 28°C. Z kolei temperatura minimalna wynosiła -8°C do -

7°C, co w porównaniu do reszty kraju jest wartością nieco powyżej średniej. Usłonecznienie na 

przedmiotowym obszarze wynosiło od 1550 do 1650 godzin w roku, co jest średnią wartością w Polsce. 

Średnia suma opadu była jedną z najniższych w Polsce i wynosiła 550-600 mm. 

2.6 Jakość powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny oraz pole elektromagnetyczne 

Stopień zanieczyszczenia powietrza 

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2019, przedstawiona w „Rocznej ocenie jakości powietrza 
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w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2019” wykazała następujące wyniki dla strefy 

lubuskiej.  

Pod kątem ochrony zdrowia: 

 klasa A oznaczająca brak przekroczeń dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, ołowiu, tlenku 

węgla oraz arsenu, kadmu, niklu, pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

zawieszonego PM2,5 

 klasa C oznaczająca przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu, benzo(a)pirenu w pyle PM10, 

 klasa D2 w odniesieniu do celu długoterminowego dla ozonu. 

Pod kątem ochrony roślin klasa A oznaczająca brak przekroczeń dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków 

azotu. 

Klimat akustyczny 

Źródłem hałasu na terenach opracowania jest przede wszystkim komunikacja drogowa – droga krajowa 

nr 29, drogą wojewódzką nr 137 oraz drogi gminne.  

Generalny Pomiar Ruchu w 2015 r. został przeprowadzony na drogach krajowych i wojewódzkich, 

z wyjątkiem dróg znajdujących się w miastach na prawach powiatu. W mieście Słubice dla drogi krajowej 

nr 29 wyznaczono trzy odcinki pomiarowe, na których średni dobowy ruch roczny wynosił:  

1) GR.PAŃSTWA-SŁUBICE: 8 444 poj./dobę,  

2) SŁUBICE/PRZEJŚCIE1/: 10 948 poj./dobę, 

3) SŁUBICE/PRZEJŚCIE2/: 12 980 poj./dobę. 

Średni dobowy ruch roczny dla dróg krajowych wynosił 11 178 poj./dobę. Zatem średnie natężenie ruchu 

na drodze krajowej nr 29 w mieście Słubice wynosiło 10 791 poj./dobę i było nieco poniżej średniej w kraju. 

Jest to duży wynik, biorąc pod uwagę, że wynik ten dotyczy drogi krajowej w mieście o liczbie ludności 

wynoszącej 16 773 osób w 2018 r. 

Z kolei średni dobowy ruch roczny na drodze wojewódzkiej nr 137 na odcinku SŁUBICE/DK29/-NOWE 

BISKUPICE, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Nowe Biskupice, wynosił 6 312 

poj./dobę. Jest to wynik znacznie powyżej średniej dla dróg wojewódzkich, która wynosiła 3 520 poj./dobę. 

W roku 2018 przedstawiono III edycję map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie. Jak napisano w opracowaniu „Mapy akustyczne dla odcinków dróg krajowych o ruchu 

powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa lubuskiego”: 

 LDWN to „długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do 

godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory 

nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)”, 

 mapa imisyjna dla LDWN to „Mapa obrazująca stan akustyczny środowiska wyrażony wskaźnikiem 

LDWN (...) w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu imisji. Mapa uwzględnia w 

pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan i sposób jego zagospodarowania oraz 

średnie, lokalne warunki meteorologiczne mające wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu. Mapa 

prezentuje również obiekty wymagające szczególnej ochrony akustycznej. Skala 1:10 000”. 

Badania wykonano dla drogi krajowej nr 29 na terenie nr 1 i 2. Wyniki przedstawiono na poniższym 

rysunku.  
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Ryc. 6 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN dla terenu nr 1 i 2 

 
Źródło: Dane udostępnione na stronie https://www.gddkia.gov.pl i https://geoportal.gov.pl 

Pola elektromagnetyczne 

W 2018 roku przeprowadzono badania poziomu pól elektromagnetycznych. Na terenie powiatu znalazło 

się pięć punktów lokalizacyjnych, a w tym tylko jeden w granicach gminy Słubice. Nie stwierdzono 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego, czyli 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. 

2.7 Krajobraz przyrodniczy i kulturowy 

Teren nr 1 stanowi historyczną część dawnego zespołu sportowego. Obecnie występuje tam zieleń 

nieuporządkowana: drzewiasta i krzewiasta z pozostałościami/ostańcami zieleni niegdyś komponowanej w 

formie alei. W części – wykorzystywany jest jako parking dla pobliskich placówek handlowo-usługowych. 

Wyraźnie zaznacza się ciąg pieszy, łączący ul. Folwarczną z terenem stadionu i ul. Sportową oraz cmentarzem. 

Większość terenu nr 2 stanowi Park Odra, który według ewidencji gruntów jest lasem (fot. 1). W jego 

granicach znajdują się dwa duże zbiorniki wodne. W centralnej części terenu usytuowany jest cmentarz 

komunalny wraz z dawnym cmentarzem ewangelickim. W południowej części obszaru znajduje się dawny 

cmentarz żydowski. Natomiast w północnej części terenu nr 2 ulokowany jest stadion, stanowiący fragment 

dawnego założenia sportowego, o którym mowa powyżej. Obok parku, przy ul. Sportowej, znajduje się 

trzykondygnacyjny budynek hotelu o dachu płaskim (fot. 2), a przy ul. Kupieckiej znajdują się zabudowania 

usługowe. Przy ul. Kunowickiej znajdują się duże budynki z płaskim dachem o przeznaczeniu handlowo-

usługowym: jednokondygnacyjny i ośmiokondygnacyjny.  

Teren nr 3 niemal w całości stanowi las (choć wg ewidencji gruntów jest to teren Lzr-RV).  

Teren nr 4 to grunty orne.  

Natomiast teren nr 5 to grunty orne i las (również ewidencyjnie). 

Na obszarze objętym zmianą studium znajdują się zabytki chronione na mocy ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 710 ze zm.), które są wpisane 

do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Są to zabytki w mieście Słubice: 

 cmentarz żydowski, ul. Transportowa, XIV(?) - 1945, nr rej.: L-622/A z 26.11.2013, 

 zespół d. „Stadionu Wschodniomarchijskiego”, 1922-27, nr rej.: L-654/A z 16.06.2014. 
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Fot. 1. Widok na park 

Źródło: własne 

 

 
Fot. 2. Widok na hotel zlokalizowany obok stadionu 

Źródło: własne 

W skład zespołu dawnego „Stadionu Wschodniomarchijskiego”, obecnie stadionu Słubickiego Ośrodku 

Sportu i Rekreacji (SOSiR) (fot. 3), wchodzą:  

- płyta stadionu głównego z trybunami, 

- odkryty basen z dolną partią wieży skoków i trybunami, 

- budynek zaplecza z trybunami arkadowymi, 

- teren zieleni komponowanej, 

- boiska ziemne, 

- podłużny staw. 
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Fot. 3. Widok na stadion 

Źródło: własne 

Stadion pochodzi z lat 1922-27 i został wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-622/A decyzją 

z dnia 26.11.2013 r. Na terenie stadionu rośnie okazały dąb o cechach pomnikowych, który stracił status 

pomnika przyrody uchwałą nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody , w której napisano: 

„Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, jak również utratę wartości przyrodniczej 

znosi się ochronę w formie pomnika przyrody w odniesieniu do dębu szypułkowego (Quercus robur) 

o obwodzie pnia 360 cm rosnącego na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 

1 w Słubicach, wymienionego pod lp. 12 Załącznika do Rozporządzenia nr 41 Wojewody Lubuskiego z dnia 

19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Nr 38, poz. 841 z dnia 5 czerwca 

2006 r.)”. 

 
Fot. 4. Widok na tylną cześć stadionu 

Źródło: własne 
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Cmentarz żydowski usytuowany pomiędzy ulicami Transportowa i Kunowicką pochodzi przypuszczalnie 

z XIV w. i był czynny do 1945 r. Został wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-654/A decyzją z dnia 

16.06.2014 r. Na jego terenie znajduje się stanowisko archeologiczne: Słubice st. 2, AZP 36-06/1 – cmentarz 

żydowski; średniowiecze – nowożytność XIII w. – 1 poł. XX w. 

W granicach obszaru opracowania usytuowany jest czynny cmentarz komunalny o powierzchni ok. 9,4 

ha, który otwarty został w 1814 r. Na terenie cmentarza zlokalizowana jest kaplica cmentarna. Jest to niewielki, 

parterowy budynek z płaskim dachem.  

 
Fot. 5. Widok na wejście na cmentarz komunalny 

Źródło: własne 

W miejscowościach Kunowice i Świecko brak jest zabytków wpisanych do lubuskiego rejestru 

zabytków. 

2.8 Fauna, flora i różnorodność biologiczna 

Zgodnie z mapą zróżnicowania typologicznego krajobrazów roślinnych Polski i niektórych terenów 

ościennych Matuszkiewicza, na terenach nr 1, 2, 3 i 4 występuje krajobraz śródlądowych borów sosnowych, 

w których większość terenu zajmują bory sosnowe. Towarzyszyć im mogą acidofilne dąbrowy, bory mieszane 

i rzadziej grądy. W dolinach rzek występują olsy. Jest to krajobraz, który wykształca się w niewielu miejscach 

w Polsce. Na terenie nr 5 występuje krajobraz dolinowych łęgów jesionowo-wiązowych. Jest to jeden z 

czterech krajobrazów, które występują w dolinach rzek. Charakteryzuje się występowaniem w większości 

siedlisk łęgów wiązowych, które zalewane są epizodycznie. Znajdują się tam również siedliska łęgów 

topolowo-wierzbowych (przy nurcie rzeki), siedliska olsów lub łęgów jesionowo-olszowych (w miejscach 

zabagnionych) i siedliska grądów (niewielkie, płaskie wzniesienia). 

Obszary objęte zmianą studium są użytkowane w różnorodny sposób. Na terenach nr 2, 3 i 5 znajduje się 

las, na którym występuje duża różnorodność biologiczna, m.in. z uwagi na charakterystyczną roślinność 

piętrową. Na terenie nr 2 występuje park – jest to las głównie liściasty. Rosną takie drzewa jak: klon pospolity, 

robinia akacjowa, dąb szypułkowy, buk zwyczajny. Wiele drzew jest porośniętych bluszczem. Ponadto w 

południowej części terenu znajduje się las mieszany świeży, z głównym gatunkiem drzew sosna zwyczajna. 

Teren nr 3 stanowi teren zadrzewiony, w którym rosną m.in. robinia akacjowa, klon zwyczajny, sosna 

zwyczajna. Na terenie nr 5, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie Bank Danych o Lasach, 

występuje bór mieszany świeży, las mieszany świeży, bór świeży, gatunki drzew: sosna zwyczajna, robinia 
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akacjowa, dąb bezszypułkowy.  

W sąsiedztwie budynków na terenie nr 2 znajduje się zieleń uporządkowana i nieuporządkowana, 

towarzysząca zabudowaniom. Na terenie nr 1 występuje dawna zieleń uporządkowana, obecnie zaniedbana. 

Rosną tam okazałe topole. Ponadto znajdują się takie gatunki jak buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, klon 

zwyczajny. 

W okolicy zbiorników wodnych występują rośliny typowe dla zbiorników wodnych. W granicach obszaru 

opracowania usytuowany jest cmentarz komunalny, na którym rośnie wiele drzew i krzewów. Znajdują się 

m.in. lipy czy mniejsze krzewy i drzewa iglaste takie jak świerki, jałowce czy tuje. Przy grobach sadzone są 

również inne rośliny, np. różaneczniki czy begonie. 

Teren objęty zmianą studium stanowi w części obszar użytkowany rolniczo: grunty orne. Grunty orne, z 

uwagi na uprawianie na dużej powierzchni jednego rodzaju zbóż, charakteryzują się ujednoliconą i 

uproszczoną strukturą gatunkową roślin o małej różnorodności.  

Na terenie gminy występują takie gatunki zwierząt jak dzik, jeleń szlachetny i sarna. Na obszarze objętym 

zmianą studium mogą występować zwierzęta charakterystyczne dla obszarów leśnych i rolniczych. Przy 

zbiornikach wodnych żyją takie gatunki jak żaba wodna czy ważka.  

Ryc. 7 Korytarz ekologiczny 

 
Źródło: Korytarze ekologiczne udostępnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wersji 

wektorowej 

 Okoliczne lasy sąsiadujące z omawianymi terenami stanowią korytarz migracji zwierząt (ryc. 7). 

Występujący korytarz ekologiczny - Ziemia Lubuska - północ - ma znaczenie ponadlokalne i przyczynia się 

do wymiany genetycznej organizmów żywych. 

Podsumowując, różnorodność biologiczna na terenie opracowania jest zróżnicowana. Część obszaru 

objętego projektem planu jest zabudowana i/lub ogrodzona. Barierą w migracji gatunków są występujące 

zabudowania i ogrodzenia, a także ciągi komunikacyjne. 

2.9 Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
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projektowanego dokumentu 

W przypadku odstąpienia od zmiany studium, na terenie opracowania pozostanie dotychczasowe 

zagospodarowanie terenu bądź zgodne z obowiązującym studium. Na terenie nr 1 będzie możliwa realizacja 

usług sportu. Na terenie nr 2 nadal będzie występować zabudowa usługowa i produkcyjna. Obszar będzie 

użytkowany na cele związane z usługami sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej. Ponadto możliwa będzie 

rozbudowa cmentarza. Teren nr 3 pozostanie terenem zieleni urządzonej, a teren nr 4 i 5 użytkami rolnymi. 

Ponadto na terenie nr 5 obszar będzie przeznaczony na cele leśne. 

Tereny użytkowane rolniczo, na skutek stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych, 

mogą przyczynić się do zakwaszenia gleb, co przyczynia się do pogorszenia ich właściwości fizyczno-

chemicznych. Wzrost chemizacji w rolnictwie przyczynia się również do obniżenia jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych. Stosowanie ciężkich maszyn rolniczych powoduje utwardzenie pokrywy glebowej. 

Wykorzystywanie gruntów do celów gospodarki rolnej przyczynia się do erozji wietrznej gleb. Aby jej 

zapobiec należy tworzyć osłony przed wiatrem w postaci miedz i zadrzewień śródpolnych. 

3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W projekcie przewiduje się zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne na terenie nr 2, który 

znajduje się w granicach administracyjnych miasta Słubice. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie polegające na zmianie lasu, innego gruntu o 

zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem 

leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, 

zlokalizowane w granicach administracyjnych miast stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Stan środowiska został omówiony w rozdziale 2. 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie  

Na terenie objętym projektem studium zidentyfikowano następujące istniejące problemy ochrony 

środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu: 

 jednolite części wód powierzchniowych charakteryzują się złym stanem, w związku z tym 

konieczne jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze analizy, 

zgodnej z przepisami odrębnymi, 

 ochronę klimatu akustycznego w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, szczególnie dla terenów 

podlejących ochronie akustycznej, 

 ochronę wód podziemnych z uwagi na położenie omawianych obszarów w zasięgu występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 (GZWP nr 144) Wielkopolska Dolina Kopalna. 

Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się w granicach obszarowych form ochrony przyrody, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098). Tereny nr 1 i 

2 znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony „Łęgi Słubickie” 

(PLH080013) oraz obszaru Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004) 

(Ryc. 8). Teren nr 4 znajduje się w bliskiej odległości od obszaru chronionego krajobrazu „Słubicka Dolina 

Odry” (Ryc. 9). 

Obszar Natura 2000 „Łęgi Słubickie” (PLH080013) zajmuje powierzchnię 8,09 km2. Tworzą go dwie 

części (tereny zalewowe rzeki Odry) usytuowane na północ i południe od miasta Słubice. Północna część 
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wykorzystywana jest na cele ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Pomiędzy wałem 

przeciwpowodziowym a rzeką Odrą występują również regularnie zalewane błonia, w tym błonia nadrzeczne 

i starorzecza, natomiast za wałem znajdują się grądowiejące lasy liściaste posiadające łęgową genezę. 

Południowa część omawianego obszaru 2000 porośnięta jest lasami łęgowymi. Obszar ten jest ważny z uwagi 

na występujące lasy łęgowe, ekstensywnie użytkowanych łąki świeże oraz siedliska występowania zgniotka 

cynobrowego. 

Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004) zajmuje powierzchnię 336,78 km2. 

Szerokość rzeki Odry na tym terenie wynosi od prawie 5 km do kilkuset metrów. Charakteryzuje się 

występowaniem rozległych terenów otwartych o charakterze mozaikowym: są one częściowo użytkowane na 

pastwiska, łąki i grunty orne, a częściowo stanowią lasy łęgowe, kanały i starorzecza. Obszar jest ważny 

z uwagi na ochronę lęgową i przelotną dla 14 gatunków ptaków, w tym m.in.: derkacza, zimorodka, dzięcioła 

średniego, kani czarnej, kani rudej,  cyranki, łabędzia krzykliwego, gęsi zbożowej i krzyżówki. 

Obszar chronionego krajobrazu „Słubicka Dolina Odry” zajmuje teren 139,59 km2. Położony jest on na 

terenie gmin: Cybinka, Górzyca i Słubice. Na terenie gminy Słubice znajduje się około 65,3% całkowitej 

powierzchni obszaru chronionego krajobrazu. Cechą krajobrazu Słubickiej Doliny Odry są duże kompleksy 

leśne tj. lasy łęgowe, które ulęgają regularnym zalewom oraz ekstensywne pastwiska i łąki3 

 

Ryc. 8. Formy ochrony przyrody w 

sąsiedztwie terenu nr 1 i 2 

Ryc. 9. Formy ochrony przyrody w 

sąsiedztwie terenu nr 4 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Z uwagi na obszary chronione, należy podejmować takie działania, które nie będą negatywnie na nie 

wpływać. Nie przewiduje się, aby ustalenia projektu studium miały mieć wpływ na ww. tereny chronione. 

                                                      
3 https://cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu 
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Ryc. 10. Formy ochrony przyrody w sąsiedztwie terenów opracowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie 

 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Projekt studium jest zgodny z zasadami i celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.  

 

Szczebel międzynarodowy 

Do ważnych dokumentów traktujących o ochronie środowiska o randze międzynarodowej, istotnymi z 

punktu widzenia projektu zmiany studium, są konwencje międzynarodowe:  

 Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro w dnia 5 czerwca 1992 

roku (Dz.U. 2002, poz. 1532) w czasie tzw. Szczytu Ziemi. Art. 1 Konwencji wymienia cele 

dokumentu, do których należą m.in. ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważone 

użytkowanie jej elementów. W art. 6 Konwencji wskazano, że strona ratyfikująca: „opracowuje 

krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej bądź dostosowuje w tym celu istniejące strategie, plany lub programy, 

które odzwierciedlają, inter alia, działania przewidziane w niniejszej konwencji, właściwe dla 

danej Umawiającej się Strony”. Art. 14. wskazuje, że każda ze stron ratyfikujących konwencję: 

„wprowadza odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na 

środowisko proponowanych projektów, które mogą mieć istotne negatywne skutki dla 

różnorodności biologicznej, w celu uniknięcia lub zmniejszenia takich skutków, oraz tam, gdzie 

to jest właściwe, pozwala na udział społeczności w tych procedurach”. Ponadto w 2010 r. zostały 

przyjęte tzw. cele z Aichi, wśród których wymienia się m.in. zahamowanie utraty siedlisk 

naturalnych i ograniczenie zanieczyszczeń.  

 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 

(Konwencja Genewska) sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 roku (Dz. U. z 1985 r., 

Nr 60, poz. 311). Jej celem jest ochrona człowieka i jego środowiska przed zanieczyszczeniami 

powietrza atmosferycznego i dążenie do ograniczenia i stopniowego zmniejszenia i zapobiegania 

zanieczyszczeniom powietrza, z uwzględnieniem transgranicznych zanieczyszczeń na dalekie 

odległości. Państwa ratyfikujące tę konwencję zobowiązane są do wymiany informacji, 

konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu, co pozwoli na rozwój polityki i strategii służących 

do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja 

klimatyczna) podpisana na tzw. Szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de Janerio (Dz. U. z 1996 r., Nr 

53, poz. 238). Celem tej konwencji jest zapobieganie kolejnym zmianom klimatu, głównie 

poprzez zachowanie stabilizacji gazów cieplarnianych, dlatego konwencja ta nakłada redukcję 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery by zahamować tempo globalnego ocieplenia się 

klimatu wywołanego czynnikami antropogenicznymi. Uzupełnieniem konwencji jest protokół z 

Kioto sporządzony w 1997 r., 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

(Dz.U. 2006, poz. 98). Celem tej konwencji jest ochrona różnorodności krajobrazów 

europejskich, zarówno naturalnych, jak i kulturowych, a także racjonalne zagospodarowanie i 

planowanie krajobrazu. 

 

Szczebel wspólnotowy 
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania prawa polskiego do 

prawa unijnego. Wspólnoty Europejskie ochronę środowiska z Traktatem z Maastricht włączyły do stałych 

zadań, dla których określone zostały cele działań zapobiegawczych i regulujących. Prawo Unii Europejskiej 

obejmuje kilkaset aktów prawnych, w tym m.in. dyrektywy, rozporządzenia regulujące ochronę środowiska. 

Najważniejszymi dokumentami na tym szczeblu są m.in.: 

 dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

tzw. dyrektywa ptasia oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa – ważne 

z punktu widzenia projektowanego dokumentu ze względu na występowanie w sąsiedztwie 

obszarów Natura 2000:  Specjalne Obszary Ochrony „Łęgi Słubickie” (PLH080013) oraz obszaru 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004), 

 dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i dyrektywa 

2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Celem pierwszej z nich 

jest ustalenie ram ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód 

przybrzeżnych i wód podziemnych. Druga jest uzupełnieniem pierwszej i ustanawia szczególne 

środki w celu zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniami wód podziemnych, o których 

mowa w art. 17 ust 1 i 2 dyrektywy 2000/60/WE – ważna z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu ze względu na położenie analizowanego obszaru m.in. w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, której celem jest m.in. zachowanie jakości 

powietrza na obszarach o dobrej jakości i poprawę w pozostałych obszarach. 

Innymi dokumentami o randze wspólnotowej, które formułują cele ochrony środowiska są Dyrektywa 

Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), która nakłada na 

kraje UE wymóg wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych  oraz Dyrektywa Rady 

z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (96/62/WE), która 

nakłada na kraje UE obowiązek utrzymania jakości powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w 

pozostałych przypadkach. 

 

Szczebel krajowy, regionalny i lokalny 

Cele ustanowione w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych są zgodne z celami określonymi 

w dokumentach, wymienionych wyżej, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. 

Istotnymi dla projektu planu dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi są: 

 Plan zagospodarowania wodami dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 – 2020. 

Plan zagospodarowania wodami dorzecza Odry stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie 

gospodarowania wodami. Celem środowiskowym wyznaczonym dla jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny, a w zakresie 

elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów, czyli II klasa. Jeśli JCWP osiągają bardzo 

dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie oceny na poziomie I klasy. Celami 

środowiskowymi ustalonymi dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), zgodnie z ustawą Prawo 

wodne, są: 
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a) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

b) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

c) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 

a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Zatem, celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. 

 W rozdziale 2.4 zostały określone cele środowiskowe dla JCW znajdujących się na obszarze 

opracowania. 

Głównym celem „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Celem ochrony środowiska 

zawartym w tym dokumencie jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 – 2020” wyznaczono 

cele ochrony środowiska na terenie województwa, dla takich obszarów interwencji jak: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza (celem jest osiągnięcie dobrej jakości powietrza 

atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm oraz ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych), 

 zagrożenie hałasem (celem jest utrzymanie standardów w zakresie odpowiedniego poziomu 

hałasu), 

 pola elektromagnetyczne (celem jest utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na 

poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych), 

 gospodarowanie wodami (celem jest: stopniowa poprawa jakości wód wynikająca z prowadzonej 

gospodarki wodno-ściekowej; poprawa stanu biologicznego, morfologicznego i chemicznego 

cieków; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód; zwiększenie retencji wodnej 

województwa; poprawa warunków siedliskowych ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

właściwa przepustowość koryt rzecznych i pozostałych cieków; dobry stan techniczny budowli 

i urządzeń wodnych; budowa systemów odprowadzających wody deszczowe; posiadanie planu 

operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gmin, uwzględniającego Mapy 

Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego; ograniczanie strat w sieci 

wodociągowej; ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle; 

określenie metodyki dla oceny możliwości i określenia warunków korzystania z zasobów wód 

podziemnych do zaopatrzenia ludności w przypadku wystąpienia skrajnej suszy i sytuacji 

kryzysowych), 

 gospodarka wodno-ściekowa (celem jest: zwiększenie dostępu ludności do instalacji ochrony 

środowiska; osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód; realizacja zadań określonych w 

Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015), 

 zasoby geologiczne (celem jest ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 

prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin oraz rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych), 

 gleby (celem jest poprawa jakości gleb oraz rekultywacja i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych), 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (celem jest: ograniczenie ilości 

odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, w tym nieprzekraczanie 

dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych na składowiska; osiąganie odpowiedniego poziomu recyklingu; przygotowanie 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych), 

 zasoby przyrodnicze (celem jest: zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez 
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przywracanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, w tym opracowanie 

planów ochrony i zadań ochronnych dla obszarów prawnie chronionych; racjonalizacja 

korzystania z zasobów przyrodniczych; ograniczenie defragmentacji obszarów przyrodniczych 

pod wpływem antropopresji; adaptacja do zmian klimatu, w tym ograniczenie skutków zdarzeń 

naturalnych takich jak, pożary lasów, susze, powodzie itp.; zwiększenie powierzchni objętych 

ochroną przyrodniczą i krajobrazową; podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i 

zainteresowania środowiskiem przyrodniczym), 

 odnawialne źródła energii (celem jest zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska 

wykorzystywania paliw kopalnych 

 zagrożenie poważnymi awariami (celem jest utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach 

poważnej awarii). 

W projekcie zmiany studium niezmienione pozostają ustalenia polityki przestrzennej z zakresu ochrony 

środowiska. Mając to na uwadze zakłada się, że wprowadzone w projekcie zmiany studium ustalenia, nie 

przyczynią się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych ww. dokumentach. 

6. Przewidywane oddziaływania na środowisko 

6.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, faunę i florę 

Zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 

1992 r., różnorodność biologiczna to „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących (...) 

z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których 

są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. 

Projekt zmiany studium obejmuje swoim zasięgiem: grunty rolnicze, częściowo tereny leśne oraz 

zurbanizowane. Realizacja zapisów zawartych w projekcie zmiany studium, dotyczących zmiany kierunku 

zagospodarowania na cele budownictwa, spowoduje duże przekształcenie terenu. Powstanie nowej zabudowy 

spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na działkach dotychczas niezainwestowanych. 

Ponadto, realizacja projektowanego zagospodarowania terenu doprowadzi do zmiany charakteru istniejącej 

roślinności. Nowe zagospodarowanie wyeliminuje obecną szatę roślinną, co spowoduje jej zastąpienie 

roślinnością towarzyszącą budynkom oraz terenom komunikacji, reprezentowaną w dużej mierze przez 

gatunki obce rodzimej florze, tj. gatunki ozdobne. 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na rośliny przy realizacji poszczególnych 

inwestycji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni oraz przyjęcie zasady omijania istniejących 

drzew, o ile zaistnieje taka możliwość. W projektach budowlanych inwestycji, planując zagospodarowanie 

danego terenu, należy możliwie zaadaptować występujące zadrzewienia i zakrzewienia. Ponadto, zaleca się, 

aby wprowadzana zieleń towarzysząca nowym budynkom charakteryzowała się odpowiednim doborem i 

zróżnicowaniem gatunkowym oraz gęstością nasadzeń. Należy dostosować ją do warunków siedliskowych 

panujących na danym terenie. 

Hałas spowodowany pracą sprzętu budowlanego w czasie realizacji nowych inwestycji, może 

przyczynić się do migracji, bytujących na omawianych obszarach gatunków zwierząt. Budowa nowych 

obiektów na terenach wskazanych w zmianie, które dotychczas w obowiązującym dokumencie, były 

wyłączone spod zabudowy, wpłynie na uszczuplenie powierzchni siedlisk i żerowisk fauny. Zaleca się 

prowadzenie prac budowlanych w terminach dostosowanych do uwarunkowań przyrodniczych - poza sezonem 

wędrówki ptaków i wzmożonej wędrówki zwierząt. 

Z uwagi na lokalizację omawianych obszarów, zwłaszcza terenu nr 1 i 2 tj. w bliskim sąsiedztwie 

obszaru Natura 2000: „Łęgi Słubickie” (PLH080013) „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004) oraz na 

obszarze korytarza ekologicznego (teren nr 4 i 5), istnieje prawdopodobieństwo występowania na 
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analizowanych obszarach gatunków zwierząt objętych ochroną prawną. Mając na uwadze istniejące 

uwarunkowania przyrodnicze, przedmiotowe tereny należy zagospodarować ze szczególną dbałością, aby nie 

doprowadzić do jego degradacji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 

obowiązany uwzględnić ochronę środowiska, a więc również gatunków i siedlisk roślin, grzybów i zwierząt 

objętych ochroną na obszarze prowadzonych prac. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zakłada się, że nowe zainwestowanie nie zmniejszy w znaczący sposób 

różnorodności biologicznej na terenie gminy. 

6.2 Oddziaływanie na ludzi  

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków realizacji ustaleń projektu studium w zakresie 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przedmiotowe grunty nie należą do terenów potencjalnie zagrożonych 

ruchami masowymi lub osuwiskami, jak również zlokalizowane są poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

Teren istniejącego cmentarza komunalnego wraz z jego poszerzeniem spełnia wymagania 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Zgodnie z §3 ust. 1 ww. rozporządzenia: „odległość 

cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia 

zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do 

czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m”. 

6.3 Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi, o charakterze stałym i długoterminowym, należy 

spodziewać się na terenach wskazanych w zmianie, które dotychczas w obowiązującym dokumencie, były 

wyłączone spod zabudowy. Prace budowalne na tych terenach przyczynią się do przekształcenie gleby. 

Działania mechaniczne spowodują zmianę ułożenia warstw podłoża, zmianę składu chemicznego gruntów 

oraz ich właściwości fizycznych. W wyniku tego powstaną nowe grunty, składające się z przemieszanych 

składników mineralnych rodzimych i sztucznych, zaliczane do gruntów nasypowych. Lokalizacja zabudowy 

na tych terenach spowoduje uszczelnienie fragmentów powierzchni biologicznie czynnych, usunięcie 

roślinności oraz wierzchniej warstwy gleby. Istnieje również możliwość wystąpienia zmian w ukształtowaniu 

terenu, obejmujących między innymi wykonanie wykopów, niwelacji i wyrównania powierzchni terenów. 

W granicach zmiany studium nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych. Jedynie dla części terenu nr 2 mogą wystąpić tereny o skomplikowanych warunkach 

gruntowych, w granicach których sytuowanie obiektów należy realizować w zależności od kategorii 

geotechnicznej obiektu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W 2020 r. została wykonana opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Słubiach przy ul. Sportowej na części działki o nr 

ewid. 56/18. Zgodnie z ww. opinią inwestycje na opracowywanym terenie proponuje się zaliczyć do I 

kategorii geotechnicznej przy prostych i korzystnych warunkach gruntowo-wodnych, pod warunkiem 

wybrania gruntów organicznych.  

Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.) 

przeznaczenia gruntów rolnych kl. I-III lub gruntów leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne wymaga 

uzyskania zgody przez odpowiednie organy. W związku z czym ww. zgody będą konieczne dla terenu 

planowanego poszerzenia cmentarza komunalnego w Słubicach na terenie nr 2 zmiany studium. 

Potencjalnym zagrożeniem dla gleb jest ewentualne, niewłaściwe gromadzenie odpadów stałych 

w obrębie działek, do czasu ich odbioru i wywiezienia na składowisko. Ochronę powierzchni ziemi przed 
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skażeniem zapewniają przepisy odrębne tj. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Słubice oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779 ze zm.). 

6.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 6.3 w 2020 r. przeprowadzono badania warunków 

gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego. W opracowaniu tekstowym 

ww. badań na omawianym obszarze po wykonaniu odwiertów na głębokość 4,0 m. p.p.t. nie stwierdzono 

występowania poziomu wód gruntowych do głębokości rozpoznania. W dalszej części dokumentu 

stwierdzono, że analizowane podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi i korzystnymi warunkami 

gruntowo-wodnymi, ponieważ: 

1. „Na omawianym obszarze stwierdzono obecność gruntów słabo wapnistych, o zawartości węglanów 

1- 3 % określonych makroskopowo, przy użyciu 20% roztworu HCI. Należą do nich grunty warstw IIE 

oraz IIIB. W gruntach pozostałych warstw nie stwierdzono zawartości węglanów (<1%). 

2. W trakcie badań nie nawiercono poziomu wód gruntowych do głębokości rozpoznania, dlatego nie 

stworzono mapy kierunku przepływu wód. Zakłada się jednak, że spływ wód powierzchniowych 

odbywa się w kierunku zbiornika wodnego, biegnącego wzdłuż zachodniej granicy omawianego 

obszaru. Wg. Szczegółowej Mapy Hydrogeologicznej Polski Arkusz 462 Słubice, przepływ wód 

podziemnych w głównym poziomie użytkowym skierowany jest na północ, w kierunku Kanału 

Czerwonego, który odwadnia wysoczyzną morenową. 

3. Omawiany teren leży z dala od wszelkich zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących żywność, 

zakładów żywienia zbiorowego, źródeł i strumieni służących do czerpania wody pitnej i do potrzeb 

gospodarczych. 

4. W odległości 150 m nie występują zbiorniki wodne, które służą jako źródło zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę pitną i do potrzeb gospodarczych. 

5. Podłoże gruntowe stanowią grunty bardzo dobrze (warstwa IIE), dobrze (warstwa IID), średnio 

(warstwy IIA, IIB, IIC) i słabo przepuszczalne (warstwy IIIA, IIIB). 

6. Omawiany obszar znajduje się na wzniesieniu o ukształtowaniu umożliwiającym swobodny spływ wód 

deszczowych. Dodatkowo obszar nie podlega zalewom.. 

7. Najbliższe sąsiedztwo omawianego obszaru stanowi istniejący cmentarz komunalny, tereny zielone, 

stadion oraz budynki handlowo-usługowe.” 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w oparciu o m.in.: 

 pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 03 stycznia 2020 r. o 

braku przeciwskazań do przeznaczenia terenu na przyszłe pochówki (przy czym zastrzega, że 

istotnym zachowanie jest starodrzewu na terenie dawnego cmentarza), 

 pismo z dnia 24 lutego 1961 r, dotyczące wykazu cmentarzy zamkniętych zarządzeniem Ministra 

Gospodarki Komunalnej Nr UZ-e/14/6/59 z dnia 10 marca 1961 r. powiat Słubice (w którym 

nakazano zamknięcie m.in. cmentarzy: żydowskiego o pow. 4,5 ha i ewangelickiego o pow. 6,25 

ha w miejscowości Słubice), 

 zarządzenie w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie woj. zielonogórskiego z dnia 10 marca 

1961 r, Nr UZ-e/14/6/59 wydane przez Ministra Gospodarki Komunalnej, 

 wniosek z dnia 21 kwietnia 1972 r, znak: O.A.I/0163-7/72 w sprawie przedterminowej likwidacji 

cmentarza ewangelickiego w m. Słubicach wykazem czynnych cmentarzy komunalnych, 

oraz w nawiązaniu do ww. opinii geotechnicznej, decyzją nr NZ/1/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: 

NS.NZ.4702.073.1.2020 r. wyraził zgodę ma rozszerzenie cmentarza komunalnego w Słubicach na części 

działki o nr ewid. 56/18 z następującymi zastrzeżeniami: 

1. Ukształtowania terenu cmentarza w sposób uniemożliwiający jego zalewanie oraz umożliwiający 

łatwy spływ wód deszczowych, 

2. Użycia do wszelkich prac ziemnych gruntu przepuszczalnego i bez zawartości węglanu wapnia. 
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3. Zabezpieczenia skarp i zboczy wzgórza, w obrębie którego usytuowany jest istniejący cmentarz 

komunalny i jego planowane poszerzenie, 

4. Wykonania ogrodzenie terenu cmentarza z trwałego materiału, przy czym wysokość ogrodzenia nie 

powinna być niższa niż 1,50 m, 

5. Cmentarz winien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie 

wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 

7 marca 2008 r. (Dz. U.2008. Nr 48, poz. 284). 

Powierzchnie zabudowane i utwardzone, a więc nieprzepuszczalne oznaczają przyspieszony odpływ 

wód z obszaru analizy oraz obniżenie ewapotranspiracji. Projekt zmiany stadium umożliwia budowę nowych 

obiektów budowlanych, a zatem zwiększeniu ulegnie powierzchnia uszczelniona Aby ograniczyć negatywne 

oddziaływanie, zapisy projektu zmiany studium zachowują minimalne warunki gospodarki wodnej obszarów 

zurbanizowanych, wynikające z przepisów odrębnych, w tym obowiązek zachowania minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej.  Gospodarka wodno-ściekowa na terenach zmiany studium będzie wynikała z przepisów 

odrębnym. 

W związku z powyższymi informacjami nie przewiduje się, aby proponowane przeznaczenie terenów 

bezpośrednio i negatywnie oddziaływało na wody powierzchniowe oraz na wody podziemne, w tym na wody 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska (GZWP nr 144). 

6.5 Oddziaływanie na krajobraz 

Odnosząc się do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 

20 października 2000 r., celem konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. 

Projekt zmiany studium formułując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu minimalizuje negatywne oddziaływanie planowanych inwestycji na krajobraz, tym samym przyczynia 

się do realizacji zapisów wspomnianej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z punktu widzenia 

przewidywanych trwałych przekształceń istotne są zapisy projektu m.in. maksymalne wysokości budynków, 

geometria dachów. 

Przewiduje się, że znaczne przekształcenia krajobrazu nastąpią na terenach wskazanych w zmianie, 

które dotychczas w obowiązującym dokumencie, były wyłączone spod zabudowy, w szczególności teren nr 3, 

4, 5. Modyfikacja ukształtowania terenu poprzez wprowadzenie zabudowy kubaturowej, zmiana w szacie 

roślinnej wpłyną wizualne na przedmiotowe tereny. 

W oparciu o zespół istniejącej zabudowy, odpowiednio dla terenu nr 3 i 4 mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla terenu nr 5 magazynowej, produkcyjnej i usługowej, tereny te będą stanowiły 

uzupełnienie. Odbiór wizualny poszczególnych fragmentów omawianej przestrzeni będzie miał charakter 

subiektywny i będzie zależny od zastosowanych form architektonicznych. 

6.6 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat lokalny 

Wskazana w projekcie zmiany studium realizacja zabudowy będzie wiązała się z czasowym, 

skumulowanym, negatywnym oddziaływaniem na powietrze. Etap powstawania nowej zabudowy przyczyni 

się do okresowego, punktowego zapylenia, zwłaszcza w okresie suchej pogody, w obrębie placu budowy. Na 

etapie funkcjonowania zabudowy negatywny wpływ na powietrze będzie związany ze spalaniem paliw do 

celów grzewczych. Ponadto wpływ na stan czystości powietrza w skali lokalnej będzie wywierać emisja spalin 

z pojazdów, poruszających się drogami obsługującymi nową zabudowę. Zakłada się, że natężenie ruchu 

komunikacyjnego w sąsiedztwie nowych inwestycji ulegnie zwiększeniu, zatem istnieje zagrożenie 

pogorszenia stanu zanieczyszczenia powietrza związkami pochodzącymi ze spalania paliw napędowych. 

Wyżej wymienione oddziaływania będą miały charakter długoterminowy w przypadku ruchu 

komunikacyjnego, natomiast w odniesieniu do emisji z urządzeń grzewczych — charakter sezonowy. 

Inwestycje dopuszczone do realizacji w projekcie studium nie spowodują zasadniczych zmian w 
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warunkach klimatycznych obszaru gminy. Przewiduje się nieznaczną modyfikację warunków mikroklimatu, 

w zakresie zmiany temperatury oraz wilgotności powietrza, spowodowaną likwidacją powierzchni 

biologicznie czynnej, a także wzrostem emisji ciepła, pochodzącego ze spalania paliw do celów grzewczych, 

jak również wzrostu powierzchni utwardzonych wynikającego z rozwoju terenów zabudowy. 

W zakresie ochrony powietrza i klimatu zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Będzie to 

sprzyjać realizacji rozwoju zrównoważonego oraz zmniejszaniu się presji na środowisko na skutek 

wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwoli zmniejszyć 

zużycie surowców nieodnawialnych oraz emisję do powietrza z procesów ich energetycznego spalania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 610) 

odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 

hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 

rolniczego oraz z biopłynów. 

Na terenach objętych projektem mogą być realizowane m.in. instalacje wykorzystujące energię słoneczną. 

Zastosowanie tego rodzaju źródła energii nie będzie mieć znaczącego wpływu na środowisko, gdyż nie będzie 

generować zanieczyszczeń. Kolektory słoneczne można montować na dachach, ścianach budynków lub 

bezpośrednio na ziemi. Energia pochodząca z promieniowania słonecznego ma najmniej ujemny wpływ na 

środowisko. Również instalacje wykorzystujące energię cieplną pobieraną ze środowiska naturalnego 

wytworzoną przez pompy ciepła nie mają znaczącego wpływu na środowisko. Nie generują one 

zanieczyszczeń w postaci popiołu lub dymu. 

6.7 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na omawianych terenach głównym źródłem hałasu jest i będzie ruch samochodowy związany z 

istniejącym układem komunikacyjnym. Duże natężenie ruchu wskazuje się szczególnie dla terenów, gdzie w 

sąsiedztwie przebiega droga krajowa i wojewódzka. Drogi te mają negatywny wpływ na klimat akustyczny 

analizowanych obszarów. 

W wyniku nowej zabudowy zwiększy się natężenie ruchu w granicach obszaru analizy. Projekt studium 

przeznacza nowe tereny m.in. na tereny zabudowy produkcyjnej, co wiąże się z ruchem samochodów 

ciężarowych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przeznaczenia produkcji czy usług charakteryzują się 

wykorzystaniem urządzeń i maszyn generującymi hałas.  

Projekt studium przewiduje również tereny, które wymagają zachowania akustycznych standardów 

jakości środowiska, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „Budynek 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i 

uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym 

zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu 

ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli 

nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w 

przepisach odrębnych. W § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia wymieniono poszczególne uciążliwości: 

1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól 

2) elektromagnetycznych, 

3) hałas i drgania (wibracje), 

4) zanieczyszczenie powietrza, 

5) zanieczyszczenie gruntu i wód, 
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6) powodzie i zalewanie wodami opadowymi, 

7) osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne, 

8) szkody spowodowane działalnością górniczą. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, ochronie akustycznej podlegają całe tereny, a zatem normy hałasu powinny 

być zachowane już na granicy tych terenów. W celu zachowania odpowiedniego klimatu akustycznego 

wewnątrz budynków, obiektów budowlanych nie należy lokalizować bezpośrednio przy drogach. Pomiędzy 

budynkami a źródłem hałasu komunikacyjnego, w zależności od natężenia hałasu, należy sytuować ekrany 

akustyczne lub wały ziemne, oraz realizować pasy zieleni izolacyjnej, stworzone z zieleni wielowarstwowej i 

wysokiej, w których przeważają gatunki zimozielone. Roboty budowlane generujące hałas należy realizować 

w ciągu dnia, a nie w godzinach wczesno rannych czy późno popołudniowych. 

Skuteczność ekranów akustycznych uzależniona jest od wielu czynników, m.in. takich jak: zastosowane 

materiały, konstrukcja ekranu, długość oraz wysokość, a także jego położenie i rodzaj hałasu. Wały ziemne, 

są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed hałasem, jednakże ich realizacja uzależniona jest 

od parametrów akustycznych, wymaga również zajęcia dodatkowych terenów.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz skalę proponowanych zmiany w projekcie studium zaleca 

się działania majce na celu ograniczenie emisji hałasu m.in.: sadzenie zieleni izolacyjnej (szczególnie we 

frontowej części działek, wzdłuż drogi) oraz projektowanie budynków z uwzględnieniem izolacyjności 

akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych. 

6.8 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

 Do zasobów naturalnych należą elementy środowiska wykorzystywane przez człowieka. Zasoby takie 

jak fauna i flora, wody, gleby, powietrze itd. oraz oddziaływanie ustaleń projektu studium na te zasoby 

naturalne zostało opisane powyżej. 

Na terenie nr 5 w małym fragmencie znajduje się złoże węgla brunatnego „Rzepin”, nie zakłada się jednak 

podjęcia działalności wydobywczej, a więc oddziaływanie na ten komponent środowiska nie występuje. 

6.9 Oddziaływanie na dobra materialne, w tym dziedzictwo kulturowe  

Na obszarze objętym zmianą studium znajdują się zabytki chronione na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 710 ze zm.), w związku z czym 

wskazuje się współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot. ochrony 

zabytków. 

Pojęcie „dobra materialne” zdefiniowano na podstawie „Słownika języka polskiego PWN”. Poprzez to 

pojęcie rozumie się wszystkie środki potrzebne dla rozwoju człowieka (majątek, dobytek), które istnieją 

fizycznie i odnoszą się do rzeczy lub usług, które zaspokajają potrzeby człowieka. Z kolei w „Encyklopedii 

PWN” zawarto następującą definicję wyrażenia „dobra materialne”: „materialne środki zaspokajania potrzeb 

ludzkich”. 

Uchwalenie projektu studium będzie skutkować utworzeniem nowych dóbr materialnych, które 

zaspokajać będą potrzeby przyszłych użytkowników. Na terenie opracowania powstaną działki budowlane, 

nowa zabudowa, drogi, infrastruktura techniczna. 

6.10  Oddziaływanie na obszar Natura 2000 

Na obszarze projektu zmiany studium nie występują obszarowe formy ochrony przyrody, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098). W związku z 

tym nie prognozuje się wpływu ustaleń zmiany studium na ww. obszary chronione. 
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7. Rozwiązania zapobiegające, ograniczające lub tworzące kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

W celu zapewnienia ochrony środowiska przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem, mogącym 

powstać w związku z realizacją zapisów zawartych w projekcie studium, zaleca się stosowanie wskazanych 

poniżej środków zapobiegawczych.  

Dla pełnej ochrony środowiska, mającej na celu dotrzymanie standardów jakości środowiska, zarówno 

na obszarze opracowania projektu zmiany studium, jak i w jego sąsiedztwie, w związku z realizacją 

planowanych przedsięwzięć, projekty budowlane tych inwestycji powinny zawierać zalecenia odpowiedniego 

dobrania rozwiązań technicznych i technologicznych. Ponadto należy uwzględnić: 

 konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska, 

 odpowiednie wyprofilowanie powierzchni dróg, zapewniające powierzchniowy spływ wód 

opadowych oraz w miarę możliwości stosowania rozwiązań umożliwiających retencję wód 

opadowych i roztopowych wraz z ich podczyszczaniem, 

 zdjęcie próchniczej warstwy gleby (humusu) w miejscach posadowienia nowych budynków i wtórne 

jej wykorzystanie, 

 obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów i powierzanie ich wywozu i składowania 

wyspecjalizowanym firmom, 

 prowadzenie prac ziemnych, z zachowaniem terminów tych prac, wykluczając fundamentowanie w 

okresie długotrwałych deszczy i roztopów wiosennych, w celu ochrony podłoża, 

 stosowanie kompensacji przyrodniczej, w tym przeznaczanie powierzchni niezabudowanych 

i nieutwardzonych na zieleń, 

 zabezpieczenie na czas budowy istniejących drzew i krzewów, w celu ochrony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

8. Propozycja rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie 

Jedynym alternatywnym rozwiązaniem dla ustaleń zawartych w projekcie studium jest wariant zerowy, 

oznaczający zaniechanie opracowywania analizowanego dokumentu. W takim przypadku omawiane tereny w 

dalszych procesach planistycznych, mogą być zainwestowane zgodnie z obowiązującym studium miasta i 

gminy Słubice. 

9. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko wykonano na potrzeby projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice.  

W części pierwszej niniejszego opracowania przedstawiono informacje wstępne dotyczące tworzonego 

dokumentu, którego realizację podjęto uchwałą nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmieniona uchwałą Nr XVI/128/2019 Rady 

Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. 

Tereny objęte zmianą studium stanowią pięć osobnych obszarów położonych w południowej części 

gminy Słubice. Z uwagi na powyższe, dokonano numeracji omawianych terenów w celu ich łatwiejszej 

identyfikacji i analizy (Ryc. 1). Przedstawiono formalno-prawne podstawy prognozy oraz wykorzystane 

materiały. Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza dotychczasowego stanu 

środowiska przyrodniczego oraz wskazanie możliwych negatywnych oddziaływań, jakie mogą nastąpić w 
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wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany studium. Celem opracowania zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice jest dostosowanie istotnego dokumentu, 

jakim jest Studium, do aktualnych uwarunkowań, stanu prawnego i możliwości z tego wynikających, a także 

potrzeb społeczności lokalnej. Przedstawiono materiały, z jakich korzystano przy sporządzeniu prognozy oraz 

przedstawiono informacje o zawartości projektowanego dokumentu i jego powiązaniach z innymi 

dokumentami. Projektowane kierunki zagospodarowania omawianych terenów zostały określone w kolumnie 

4 tabeli 1. W dalszej części tego rozdziału zawarto propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz 

skutków realizacji postanowień projektu zmiany studium. Zamieszczono także informację, że nie przewiduje 

się, aby ustalenia projektowanego dokumentu powodowały transgraniczne oddziaływania na środowisko 

W części drugiej dokonano charakterystyki aktualnego stanu środowiska. Ponadto przedstawiono 

zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 

W części trzeciej zaprezentowano stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. Na obszarze objętym projektem planuje się przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Stan środowiska został omówiony w rozdziale drugim. 

Część czwarta omawia istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie: 

 jednolite części wód powierzchniowych charakteryzują się złym stanem, w związku z tym 

konieczne jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze analizy, 

zgodnej z przepisami odrębnymi, 

 ochronę klimatu akustycznego w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, szczególnie dla terenów 

podlejących ochronie akustycznej, 

 ochronę wód podziemnych z uwagi na położenie omawianych obszarów w zasięgu występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 (GZWP nr 144) Wielkopolska Dolina Kopalna. 

Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się w granicach obszarowych form ochrony przyrody, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098). Tereny nr 1 i 

2 znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony „Łęgi Słubickie” 

(PLH080013) oraz obszaru Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004) 

(Ryc. 8). Teren nr 4 znajduje się w bliskiej odległości od obszaru chronionego krajobrazu „Słubicka Dolina 

Odry” (Ryc. 9).  

Część piąta przedstawia cele ochrony środowiska, które ustanowione zostały na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, a także sposób, w jaki zostały one uwzględnione w czasie 

tworzenia dokumentu. 

W części szóstej dokonano oceny oddziaływań ustaleń projektu zmiany studium na poszczególne 

komponenty środowiska: różnorodność biologiczną, faunę i florę, ludzi, gleby i powierzchnię ziemi, wody, 

krajobraz, powietrze atmosferyczne i klimat lokalny, klimat akustyczny, zasoby naturalne, dobra materialne 

oraz na obszary Natura 2000. 

W części siódmej przedstawiono rozwiązania, dzięki którym wpływ negatywnych oddziaływań na 

środowisko przyrodnicze zostanie znacznie ograniczony. 

Część ostatnia, ósma, dotyczy przedstawienia rozwiązań alternatywnych. 
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Oświadczenie autora 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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