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1. Wstęp
Dokument, jakim jest opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, określa przyrodnicze
uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. W niniejszym przypadku
obszarem analiz jest gmina Słubice. Opracowanie wskazuje możliwości wykorzystania
środowiska dla różnych form działalności człowieka poprzez kompleksowe ujęcie problematyki
związanej ze stanem i zasobami środowiska oraz jego przekształceniem. Wykorzystanie
środowiska w procesie planowania odbywać się powinno zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Przyczynia to do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania
zasobami przyrody.

1.1. Podstawy formalno – prawne
Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne wykonano jako etap wstępny do przygotowania
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice.
Potrzeba wykonania studium wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu do nowych
warunków prawnych, zmian wynikających z nowego zagospodarowania oraz rozwoju miasta na
przestrzeni ostatnich lat.
Procedurę sporządzenia w/w studium zainicjowała Uchwała Nr XIII/96/07 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice.
Podstawę prawną opracowań ekofizjograficznych stanowi art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, ze zmianami).
Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 9 września 2002 r., w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
Podstawy prawne dla opracowań ekofizjograficznych znajdują się także w szeregu
innych aktów prawnych, którymi są:
ustawy:
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 z 1995
r., poz. 78, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
1996 r., Nr 132, poz. 622, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628, ze
zmianami),
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 ze
zmianami),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880,
ze zmianami),
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rozporządzenia:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz.
1029).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości
progowych poziomów hałasu (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz.U. z 2002 r. Nr 87, poz. 796),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573,
ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i
typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. z 2005 r. Nr 60, poz. 533),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795).

1.2. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania ekofizjograficznego jest rozpoznanie warunków przyrodniczych
występujących w otoczeniu i na terenie obszaru objętego opracowaniem, ich ocena oraz wstępne
wnioski będące podstawą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ekofizjografia stanowi ponadto podstawę do wykonania prognoz oddziaływania na środowisko
skutków ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie określa również przydatność i ograniczenia wynikające z istniejących
uwarunkowań przyrodniczych, koniecznych do uwzględnienia przy sporządzaniu nowego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem obszar gminy o powierzchni
184,62km2. Jego granice przedstawione zostały na załącznikach graficznych Nr 1. i Nr 2.
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Zagadnienia przedstawione w niniejszym opracowaniu (zwłaszcza w części diagnostycznej)
wymagały niejednokrotnie uwzględnienie szerszego tła terytorialnego. Analiza stanu i
funkcjonowania środowiska została wykonana w powiązaniu z uwarunkowaniami dla obszaru
Kotliny Gorzowskiej, Lubuskiego Przełomu Odry, Pojezierza Łagowskiego i Równiny
Torzymskiej, a uściśleń w skali gminy dokonano tam, gdzie okazywało się to konieczne.
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe stanowią załączniki do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. Część opisowa to
niniejszy tekst będący załącznikiem nr 4a, który zawiera:
a) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska,
b) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska;
c) określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej,
d) ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i
ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru,
e) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z
analiz i ocen.
Natomiast na cześć graficzną składają się opracowania kartograficzne w skali 1:20000: załącznik
nr 4b – Obiekty i obszary chronione oraz załącznik nr 4c – Uwarunkowania naturalne i
antropogeniczne.
Opracowanie wykonano zarówno na podstawie prac terenowych, badań stanu
środowiska, jak i danych literaturowych i materiałów archiwalnych

2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska

2.1. Położenie fizyczno – geograficzne
Słubice to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie słubickim. Na tle województwa
lubuskiego usytuowana jest marginalnie na jego północno-zachodnich krańcach, przy granicy
państwa. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 185,42 km2, co stanowi 18,55% powierzchni
powiatu słubickiego. W skład gminy Słubice wchodzi 11 sołectw: Drzecin, Golice, Kunice,
Kunowice, Lisów, Nowe Biskupice, Nowy Lubusz, Pławidło, Rybocice, Stare Biskupice,
Świecko.
•
•
•
•

Ponadto gmina graniczy z następującymi jednostkami terytorialnymi:
od północy z gminą Górzyca (powiat słubicki),
od wschodu z gminą miejsko-wiejską Rzepin (powiat słubicki),
od południa z gminą Cybinka (powiat słubicki),
od zachodu poprzez Odrę graniczy z niemieckim powiatem Frankfurt nad Odrą (niem.
Frankfurt (Oder), dł. Frankobrod nad Odra) położonym w landzie Brandenburgia.
Natomiast w południowym odcinku granicy graniczy z landem Saksonią.

Miasto skomunikowane jest z otoczeniem poprzez sieć szlaków transportowych, z
których najważniejsze to przebiegające przez centrum drogi kołowe. Są to:
• A2 – międzynarodowy szlak komunikacyjny Berlin – Warszawa
• droga krajowa nr 31: Słubice – Szczecin,
• droga krajowa nr 29: Słubice – Krosno Odrzańskie,
• droga wojewódzka nr 137: Słubice – Międzyrzecz – Trzciel.
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Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa nr 300 o znaczeniu ponadregionalnym.
Linia Warszawa - Poznań – Rzepin – Słubice, jest ważnym szlakiem komunikacji krajowej.
Położenie miasta Słubice wyznaczają następujące współrzędne – 52°21’ szerokości
geograficznej północnej oraz 14°33’ długości geograficznej wschodniej, natomiast współrzędne
geograficzne terenu całej gminy oscylują w przedziałach (52°12’ - 52°27’ N) oraz (14°32’ 14°47’ E). W granicach gminy znajdują się tereny położone wzdłuż Słubickiej Doliny Odry
(tereny wzdłuż rzeki Odry oraz tereny na północy i południu gminy), natomiast od zachodu
rozpościera się Puszcza Rzepińska i Dolina Ilanki. Tereny gminy Słubice są zróżnicowane pod
względem wysokościowym. Hipsometryczne różnica wysokości zamyka się w wartościach od
14 metrów n.p.m. w Dolinie Odry do 94,3 metra n.p.m. w rejonie wsi Starków.
Gmina Słubice położona jest w obrębie olbrzymiej jednostki regionalnej, jaką jest Niż
Środkowoeuropejski, rozciągający się od Morza Północnego, poprzez Holandię, północne
Niemcy i Polskę. Obecny charakter rzeźby terenu to wynik działalności lądolodu
skandynawskiego. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondrackiego, 2001)
gmina znajduje się w zasięgu makroregionów Pradoliny Toruńsko-Eberswardzkiej (315.3) oraz
Pojezierza Lubuskiego (315.4), w ramach których wyróżnia się mniejsze mezoregiony: Lubuski
Przełom Odry (315.41), Pojezierze Łagowskie (315.42), Równina Torzymska (315.43) oraz
Kotlinę Gorzowską (315.33). Pradolinę tworzą obniżenia ciągnące się równoleżnikowo od
okolic Płocka, wzdłuż doliny Wisły, Brdy, Noteci i Warty przez co stanowi unikatową na skalę
światową formę wklęsłą, oddzielającą na obszarze województwa lubuskiego dwa pojezierza:
Południowopomorskie od Lubuskiego i Wielkopolskiego.
• Lubuski Przełom Odry (315.41) jest to mały mezoregion fizycznogeograficzny
stanowiący skrajnie zachodnią część Pojezierza Lubuskiego. Region stanowi przełom
Odry o długości zaledwie 25 km, która płynie u podnóża zachodniego zbocza doliny,
tworząc po wschodniej (polskiej) stronie obszerny taras zalewowy. W obrębie tarasu, na
kępie tarasowej, leżą Słubice.
• Pojezierze Łagowskie (315.42) mezoregion z licznymi wzgórzami morenowymi
(wzniesienia przekraczają 200 m. n.p.m.) z warstwami sfałdowanego podłoża
pochodzenia trzeciorzędowego. Na Pojezierzu występują liczne jeziora rynnowe oraz
lasy bukowe.
• Równina Torzymska (315.43) Równina sandrowa z ostańcami morenowymi, (wysokość
od 40 do 100 m.n.p.m.). Na jej obszarze występuje Puszcza Rzepińska, dlatego równina
jest mocno zalesiona.
• Kotlina Gorzowska stanowi największy człon Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na
zachodzie przechodzi w Kotlinę Freienwaldzką. Szerokość kotliny dochodzi do 35 km.
Wyróżnia się tu dwa mikroregiony. Pierwszy obejmuje szeroką (8 – 10 km)
zmeliorowaną terasę zalewową, określaną mianem Łęgi Warciańskie. Drugi mikroregion
to piaszczysta, w przewadze zalesiona Terasa Musakowska rozciągająca się w kierunku
wschodnim, po ujście Obry.

2.2. Struktura przyrodnicza i jej elementy
2.2.1. Ukształtowanie terenu
Ukształtowanie powierzchni w granicach gminy jest mocno zróżnicowane. Tereny te
zostały przekształcone w wyniku działalności zlodowacenia bałtyckiego (krajobraz
młodoglacjalny). Pod względem hipsometrycznym wznoszą się od 10 m. n.p.m. w okolicach wsi
6
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Golice do 75 m n.p.m. w okolicach wsi Stare Biskupice. Należy zauważyć, iż wznoszą się z
zachodu na wschód. W Dolinie Odry są to wartości najniższe (10-15 m n.p.m.), zaś przy
zachodnich granicach osiągają swoje maksima (70-75 m n.p.m.). Natomiast wysokości względne
w obrębie dna doliny nie przekraczają 4 m, aby na wysoczyźnie osiągnąć przedział 15-45 m.
Wschodni stok przełomowego odcinka Odry w granicach omawianego obszaru ma wysokość
względną 31-46 metrów.
Pod względem geomorfologicznym krajobraz obszaru opracowania ma nieregularny
charakter. Bardzo charakterystyczną formą są pagórki morenowe koło Kunowic. Wyznaczają
one miejsce stabilizacji czoła lądolodu fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. W rejonie
Nowych Biskupic występują ozy, a w okolicach Nowych Biskupic i Drzecina kemy. Na
wysoczyźnie występują zespoły izolowanych płatów, między którymi zalegają piaski i żwiry
fluwioglacjalne (sandr) fazy poznańskiej. W rejonie Lisowa, przy zachodniej granicy gminy,
występują powierzchnie piasków eolicznych i wydmy. Formy te powstały w starszym i
młodszym dryasie (Skompski, 1977a). W granicach omawianego obszaru występują obszary IV i
VI poziomu sandrowego. Poziom VI (sandr Ilanki) sypany był na martwym lodzie. Spływ wód
roztopowych odbywał się dobrze zorganizowanymi strumieniami. Przełom Odry pod Słubicami
powstał natomiast po ukształtowaniu się VIII poziomu sandrowego (Żynda, 1967). Skrajna
północna część Doliny Odry stanowi fragment Pradoliny Toruńsko-Eberswardzkiej. Ta forma
powstała podczas fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Pradolina wcięta jest w
wysoczyznę morenową oraz w niżej leżące utwory plioceńskie i mioceńskie. Twór ten znajduje
się w miejscu, w którym istniały niewyrównane baseny zastoiskowe z poprzedniego
zlodowacenia. Terasy towarzyszące dolinie rzecznej są formami erozyjno-akumulacyjnymi.
Współczesny wygląd obszaru gminy Słubice to wynik stagnacji, a następnie działalności
lądolodu bałtyckiego na linii moren czołowych fazy poznańskiej po początki recesji z fazy
pomorskiej. Schyłek pełnego glacjału i późny glacjał były okresami, w których dominowały
procesy zaostrzające i formułujące teraźniejsze rysy rzeźby obszaru gminy. Natomiast od
początku holocenu dominują procesy łagodzące.
2.2.2. Budowa geologiczna i zasoby surowcowe
Gmina Słubice leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Monokliną Przedsudecką.
Monoklina zbudowana jest ze skał permsko-mezozoicznych leżących nieregularnie na
pofałdowanym podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały z okresu permu (zlepieńce, piaskowce,
łupki czerwonego spągowca) przykrywają skały wulkaniczne o miąższości 200-500 m
(Stupnicka 1997). Warstwy skalne pochodzące z triasu reprezentowane są przez piaskowce,
mułowce, iłowce, wapienie, margle i zlepieńce o łącznej miąższości do 1400 m. Na terenie
gminy występują również pokłady skalne pochodzące z okresu triasu i górnego triasu. Są to
osady morskie (piaskowce, margle, utwory wapienno-margliste) o miąższości 600 m. Na
przełomie kredy i paleogenu, w wyniku ruchów tektonicznych fazy laramijskiej, omawiany teren
podlega wypiętrzeniu i silnej erozji. W paleocenie i dolnym eocenie rozwijają się pokrywy
zwietrzelinowe, natomiast produkty zwietrzelinowe nie przemieszczają się. Następnie na teren
gminy Słubice wkracza morze, jednak środkowo eoceńskie ruchy tektoniczne powodują jego
regresję i złagodzenie rzeźby terenu. Teren Monokliny Przedsudeckiej podlegał dalszym
zmianom w miocenie. Pod wpływem licznych deformacji tektonicznych powstał szereg rowów i
kotlin. Rozwija się wówczas depresja centralna, w której następuje akumulacja mineralna i
organiczna. W pierwszej fazie akumulacji, w głębszych partiach zbiornika osadzają się piaski,
piaski z mułkami i mułki. W drugiej fazie następuje akumulacja organiczna, która w wyniku
geologicznego cyklu rozwoju dała serię węgli brunatnych, przewarstwionych iłami, mułkami i
drobnymi piaskami (Stankowski, 1976).
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Na głębokości od 30 m p.p.m. do wysokości 30 m. n.p.m. zalega strop trzeciorzędu
zbudowany z piasków mioceńskich, iłów i mułków. W rejonie między Słubicami a Pławidłem
znajduje się dość głębokie rozcięcie erozyjne (30 m). W północno-wschodniej części gminy
strop miocenu osiąga wysokość 80 m n.p.m. Powierzchnia podlplejstoceńska jest silnie
urozmaicona, co w zasadniczy sposób wpłynęło na zachowanie się transgrdujących lodowców.
Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne i glacifluwialne (gliny zwałowe, piaski,
żwiry, mułki). Miąższość segmentu czwartorzędowego jest bardzo zróżnicowana i wynosi 14-25
m w dolinie Odry do 40-70 m w obrębie wysoczyzny. Najwyższe wartości osiąga w
północnowschodniej części gminy do 120 metrów. W przekroju plejstocenu dominują utwory
zlodowacenia środkowopolskiego. Wyżej zalegają niewielkiej miąższości osady glacjalne i
fluwioglacjalne fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego.
Współczesną powierzchnię obszaru opracowania w obrębie wysoczyzny budują przede
wszystkim utwory plejstoceńskie fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego Formy negatywne
w tej powierzchni wypełniają osady holoceńskie. Natomiast dolinkę, która rozcina krawędź
wysoczyzny w jej północnej części, budują piaski rzeczne fazy pomorskiej. Dno doliny Odry
pokrywają holoceńskie piaski rzeczne, mady i torfy.
Na terenie gminy jest niewiele udokumentowanych złóż surowców naturalnych.
Wprawdzie nieliczne, prowadzone na dużych głębokościach odwierty, wskazują na
występowanie pokładów węgla brunatnego, jednak niewielkie jego ilości, mała miąższość
pokładów i duża głębokość zalegania czynią ich wydobycie ekonomicznie nieopłacalnym..
Jedynymi eksploatowanymi surowcami naturalnymi na terenie gminy jest piasek i pospółka
pozyskiwane dla celów budowlanych i drogowych. Nie licząc dzikich odkrywek, największym
miejscem poboru tych surowców jest żwirownia w Rybocicach i piaskownia w Kunowicach. Są
to czynne wyrobiska o powierzchni i głębokości odpowiednio 10 ha i 6 m oraz 8 ha i 10 m. Na
badanym obszarze występują również nieczynne obiekty o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha
(Słubice, Nowe Biskupice). Znane inne złoża piasków i żwirów nie są atrakcyjne, o czym
świadczy fakt, że nie zostały dotąd zbyte tereny tzw. “Prochowca”, na których wcześniej
prowadzono wydobycie piasku.
Na terenie powiatu słubickiego, do którego należy gmina, występują także surowce
energetyczne, wśród których wymienić należy ropę naftową, gaz ziemny oraz węgiel brunatny.
2.2.3. Warunki wodne
2.2.3.1. Wody powierzchniowe
Na obszarze gminy główny dział wodny II rzędu rozdziela zlewnię Warty (od Noteci do
ujścia Odry) od zlewni Odry. Nielicznie występują naturalne cieki. Prawie cała gmina należy do
zlewni Warty. Głównym, największym ciekiem jest rzeka Odra, płynąca z południa na północ,
która na odcinku gminy nie ma dopływów. Ponadto równolegle do Odry płynie niewielka,
skanalizowana Racza Struga, która w przeciwieństwie do Odry posiada wiele dopływów. Dolina
Odry poprzecinana jest licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi (Kanał Kunowice, Czarny,
Czerwony, Struga Młyńska, Pławidło 1, Pławidło 2). Przez południową część analizowanego
obszaru przepływa rzeka Ilanka – odcinek 12 km, która wpada do Odry w okolicach Świecka.
Wody powierzchniowe skupiają się przede wszystkim w południowo-zachodniej i
środkowej części obszaru objętego opracowaniem. Oprócz rzeki istnieje regularna sieć rowów
melioracyjnych w różnym stanie zachowania - najbardziej gęsta sieć rowów melioracyjnych
znajduje się w zachodniej i środkowej części gminy.
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Stosunkowo niewiele jest obszarów podmokłych, które towarzyszą obszarom śródleśnym
i dolinie Odry (głównie na północ od Słubic) (Choiński, 2005). Z kolei na obszarze gminy
Słubice zlokalizowanych jest kilka jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha (por. tab. 1).
Oprócz jezior dość licznie występują oczka wodne (20 sztuk) oraz kilka sztucznych zbiorników
wodnych o łącznej powierzchni około kilku hektarów.
Tab. 1. Charakterystyka Odry w Słubicach
przepływy charakterystyczne w
m3/s

charakterystyka hydrologiczna rzeki

nazwa
dorzecze do
wodowskazu/
km biegu
wodowskazu
WW. SWA SS. SNA NN.
profilu
/profilu [km2]
Odra
Słubice
584,1
53.382,0
1.820
911
311
133 56,3
WW.- przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia, SWA- przepływ najwyższy ze średnich z
wielolecia SS.- przepływ średni z wielolecia, SNA- przepływ najniższy ze średnich z
wielolecia, NN.- przepływ najniższy z niskich z wielolecia
nazwa
cieku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.przyroda.powiatgorzowski.pl

Dodatkowo, koryto Odry w granicach gminy podchodzi dość blisko do podnóża
wyższych poziomów terasowych, co sprawia, że wschodnia terasa zalewowa rzeki jest dość
wąska. Przyczynia się to do okresowego zalewania obszarów graniczących bezpośrednio z rzeką.
Należy podkreślić, iż szereg rowów i kanałów znajdujących się po wschodniej stronie Odry aż
do wsi Kunowice, Drzecin i Kunice reguluje gospodarkę wodną związaną z okresowymi
wezbraniami wód, tworząc składnik naturalnej sieci odwodnieniowej.
Tab. 2. Jeziora gminy Słubice i ich cechy morfometryczne
powierzchnia (ha)
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nazwa jeziora lub
zbiornika wodnego
Sarnie Stawy
Bez nazwy na „Łęgach
Zalewowych”
Biskupickie
Sułek
Błędno
Gnilec
Zielone
Chybie
Stawy hodowlane
Starkowiskie

-

-

z
planimet
rowania
24,53
9,51

2,2
-

10,0
4,2
2,7
4,1
0,7

6,95
5,19
4,21
4,41
2,94
1,98
14,61
1,1

IRŚ

KJP

obj.
w
tys.
m3

głębokość
średnia (m)

głębokość
maksymaln
a (m)

-

-

-

39,6
-

1,8
-

2,6
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komentarza do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-126C, Słubice, GGK, Warszawa

Brak jest izolowanych zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, występują
natomiast dość licznie zagłębienia bezodpływowe chłonne. Zlokalizowane są przede wszystkim
w zachodniej i środkowej części gminy, na obszarach położonych wyżej. Wyjątkiem jest kilka
zagłębień w południowo-zachodnim krańcu analizowanego obszaru.
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Odra charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Z tego względu niżówki mają
miejsce w Słubicach w lipcu i sierpniu, a wezbrania i powodzie w marcu (typowo roztopowe).
Średni czas trwania pokrywy lodowej wynosi od 19 do 38 dni. Pod względem
fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym stan wód rzeki nie odpowiada obowiązującym
normom. W latach 2004 - 2007 wskaźniki określające klasę czystości Odry na wysokości Słubic
dosyć mocno się wahały. Każdorazowo jednak zbiorczy wynik dawał IV klasę czystości.
2.2.3.2. Wody podziemne
Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski (A. Jaworski, 1986), gmina Słubice leży
w obrębie regionu szczecińskiego (I). Główny użytkowy poziom wodonośny występuje w
utworach czwartorzędu (piaski, piaski ze żwirem) na głębokości od kilku do 80 metrów.
Głębokość jego zalegania rośnie w kierunku wschodnim. Z kolei w utworach trzeciorzędu w
drobnych i średnioziarnistych piaskach poziom użytkowy zalega na głębokości od 30 do ponad
100 metrów.
Zaleganie pierwszego poziomu wodonośnego wyraźnie nawiązuje na ukształtowania
terenu. W strefie doliny Odry wody zalegają płytko (powyżej 1 metra głębokości). Istnieją
jednak wyjątki, enklawy (na północ od Słubic w okolicach Nowego Lubusza oraz w okolicach
Pławidła), gdzie poziom zalegania wód podziemnych waha się w przedziale od 1 do 2 m p.p.t.
Należy stwierdzić, że na całym obszarze wysoczyznowym poziom zalegania wód wynosi
poniżej 5 metrów głębokości. W dwóch miejscach gminy tj. na południe od Sułowa i północ od
Kunowic (Choiński, 2005) wody zalegają na głębokości poniżej 10 metrów.
Według Atlasu Hydrogeologicznego Polski (1995), w gminie Słubice znajdują się
pokłady wód podziemnych, osady czwartorzędu (Qk –dolina kopalna), typ zagłębienia porowe.
Wyniki zeszłorocznych badań przeprowadzonych w ramach monitoringu regionalnego na
terenie gminy Słubice pozwalają stwierdzić, że w Słubicach występują wody wysokiej jakości
(Ib). Natomiast w Pławidle wystąpiły wody o niskiej jakości, gdyż stwierdzono w nich zbyt
wysoką zawartość żelaza i manganu (por. tab. 3).
Tab. 3. Wyniki badań regionalnego monitoringu wód podziemnych województwa lubuskiego w
2006 roku (gmina Słubice)
nr
otworu
27
Pławidło
28
Słubice

stratyfikacja

głębokość stropu
(m n.p.m.)

rodzaj wód

nr obszaru
GZWP

klasa czystości

Q (czwartorzęd)

9,6

G (gruntowe)

144

III (mętność,
żelazo, mangan)

Q (czwartorzęd)

30,0

W (wgłębne)

144

Ib

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.zgora.pios.gov.pl.

W gminie licznie występują studnie i odwierty. Ich głębokość waha się w przedziale od
1,1 do 11,2m.
2.2.4. Warunki glebowe
Według podziału glebowo-rolniczego Polski dokonanego przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach (Kern i inni, 1985) obszar gminy Słubice leży
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w obrębie dwóch regionów glebowo-rolniczych. Pierwszy region, Kostrzyńsko-Skwierzyński to
Dolina Odry w Podregionie Odry. W strukturze użytkowania przeważają lasy (około 50% pow.
regionu), następnie użytki zielone (około 30%) i grunty orne (około 20%). Wśród gruntów
ornych regionu Kostrzyńsko-Skwierzyńskiego najwięcej jest gleb kompleksów 2 i 8, natomiast
wśród użytków zielonych gleb kompleksu 2z. Drugi region, Region Rzepiński, leży na
wschodzie. Około 50% powierzchni regionu stanowią lasy, grunty orne (49%), a użytki zielone
zaledwie 1%. Dominującymi kompleksami gleb w regionie są gleby kompleksu 5 i 4 (w sumie
71% użytków rolnych w regionie), pozostałe 29% zajmują kompleksy 6 i 7.
Gleby gminy Słubice są bardzo zróżnicowane. Występują tu mady pochodzenia
aluwialnego oraz gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane, utworzone z piasków
zwałowych oraz gleby rdzawe (skrytobielicowe) i bielicowe (por. tab. 4).
Tab. 4. Gleby w Gminie Słubice według typów w 2007 roku
typ gleb
A - bielicowe właściwe i pseudobielice
B – brunatne właściwe
Bw – brunatne wyługowane i kwaśne
F - mady
FG - mady glejowe
Ogółem

Ha
0,8
6,6
61,1
955,5
62,9
1086,9

powierzchnia gleb
%
0,1
0,6
5,6
87,9
5,8
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Słubicach

Gleby kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego (pszenno-żytniego) występują na
niewielkich powierzchniach w północnej części gminy. Są to gleby dobre, choć poziom plonów
zależy od właściwej agrotechniki i stopnia kultury gleb. Kompleks 5 żytni, dobry występuje
przede wszystkim w zachodniej części gminy. Są to większe powierzchnie w rejonie Słubic i
Nowego Lubusza. Tworzą go na wysoczyźnie gleby brunatne lub rzadziej brunatne wyługowane
wykształcone z piasków gliniastych lekkich lub słabogliniastych na glinach, a w dolinie Odry,
mady średnie. Są to gleby okresowo za suche oraz wrażliwe na uprawę i nawożenie. Większość
z gleb wykazuje odczyn kwaśny oraz niedobory przyswajalnych dla roślin składników
pokarmowych. W wielu przypadkach plony na glebach kompleksu 5 w dużym stopniu
uzależnione są od zabiegów agrotechnicznych i rozkładu opadów. Gleby kompleksu 6 żytniego
słabego występują w okolicach Słubic i wsi Kunowice, Lisów, Stare Biskupice. Stanowią go na
obszarach wysoczyznowych gleby rdzawe i brunatne kwaśne wykształcone z pisaków słabo
gliniastych podścielonych piaskami luźnymi, a w dolinie Odry mady lekkie. Są to mało
urodzajne gleby ze względu na słabo rozwinięty kompleks sorpcyjny, dużą przepuszczalność, a
co za tym idzie ubogie w przyswajalne składniki pokarmowe (próchnicę, węglan wapnia).
Niedobór opadów atmosferycznych niekorzystnie wpływa na uprawy roślin, powodując obniżkę
plonów.
Na obszarze miasta występują gleby kat. B (z okresowym nadmiarem wody), miejscami
kat. A (z długotrwałym nadmiarem wody), co obniża przydatność rolniczą gleb tych terenów.
Gleby gminy Słubice odznaczają się odczynem lekko kwaśnym i kwaśnym. Cechy takie posiada
59% powierzchni gospodarstw indywidualnych, 60% powierzchni dawnego Zakładu Rolnego
Czerwone i 78% areału dawnego Zakładu Rolnego Białe. W związku z tym znaczna część
użytków rolnych wymaga wapnowania. Gleby gminy charakteryzują się wysoką zawartością
magnezu i fosforu w glebie – aż 90% areału upraw ma średnią i wyższą zawartość tego
pierwiastka, co świadczy o wysokiej kulturze rolnej. Użytki rolne na terenie Gminy Słubice
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stanowią 44,7% jej powierzchni. Ponad 73,7% użytków rolnych przeznaczonych jest pod zasiew.
Łąki zajmują 13,2% areału, pastwiska 6,8%, natomiast powierzchnia sadów to zaledwie 0,3%
obszaru gminy.
2.2.5 Warunki geotechniczne
Ocena warunków geotechnicznych wymaga podzielenia gminy na dwie części: zachodnią
i wschodnią z linią rozgraniczającą na wysokości wsi Golice-Drzecin-Kunowice. W części
zachodniej występuje wielkoprzestrzenna dolina Odry o szerokości ok. 6 km (na północ od
Słubic) i ok. 1,5 km (na południe od Słubic). Warunki geotechniczne doliny są niekorzystne i
wykluczają w zasadzie możliwość ekspansji urbanistycznej, co utrudnia także pełniejsze
wykorzystanie tego obszaru do celów gospodarczych. W części północnej, gdzie dolina poszerza
się, występuje teren płaski, mokry, bagienny, częściowo zbudowany z mad i piasków rzecznych,
poprzecinany licznymi kanałami melioracyjnymi, w których poziom wody w dużej mierze
uzależniony jest od stanu wód Odry. Podobnie przedstawia się krajobraz nadodrzański na
południe od miasta. Dla bezpośredniego posadowienia budynków wykluczone są utwory
organiczne (torfy), zalegające pasmami o zmiennej szerokości na całym obszarze doliny. W
obrębie Słubic oraz wsi sołeckich leżących we wschodniej części badanego obszaru, często
występują nasypy gruzowe, utrudniające bezpośrednie posadowienia. Przy pracach
fundamentowych konieczna jest ich wymiana lub zagęszczenie.
W części wschodniej warunki geotechniczne należy ocenić jako dobre, pozwalające na
swobodne wznoszenie zabudowy. Tereny charakteryzują się prostym układem,
reprezentowanych przez różnego typu piaski, żwiry i gliny zwałowe. Ich miąższość sięga około
5 – 6m.
2.2.6. Warunki klimatyczne
Gmina Słubice znajduje się w strefie tzw. cyrkulacji zachodniej. Równoleżnikowy układ
jednostek orograficznych, płaskodenna i odsłonięta od zachodu pradolina, stwarzają dogodne
warunki napływu mas powierza z zachodu.
Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej (Gumiński, 1954) analizowany obszar
należy do Dzielnicy Zachodniej (VIII), natomiast według regionalizacji klimatycznej (Woś,
1993) leży w rejonie klimatycznym zachodnio-dolnośląskim (XXIII). Region ten znacznie różni
się od pozostałej części województwa lubuskiego.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 450 mm. Maksymalne sumy
opadów przypadają na miesiące letnie (czerwiec-sierpień) i wynoszą 130 mm, natomiast od
grudnia do lutego opady są najmniejsze i wynoszą 60 mm. Miasto Słubice określone jest mianem
najcieplejszego polskiego miasta (tutaj występują najwyższe absolutne roczne amplitudy
temperatury powietrza wynoszące 67,9 C). Średnia roczna temperatura powietrza gminy wynosi
+90C. Przeważający kierunek wiatrów to kierunek zachodni (40%). Lata są wczesne, długie i
ciepłe Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą +170C. Z kolei zimy na obszarze
gminy są łagodne i krótkie, ze średnią temperaturą powietrza w najchłodniejszym miesiącu
styczniu nie przekraczającą -1oC. Pokrywa śnieżna zalega przez 15 dni w roku. Pierwsze,
jesienne przymrozki zaczynają się w połowie października natomiast ostatnie, wiosenne trwają
do połowy kwietnia.
Klimat badanego obszaru zakwalifikowany został (wg Romera) do klimatu Krainy
Wielkich Dolin. Region charakteryzuje się najdłuższym w Polsce okresem wegetacyjnym.
Wynosi on od 220 dni w jego zachodniej części do 210 dni w części wschodniej.
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2.2.6.1. Wpływ cyrkulacji zewnętrznej
Klimat obszaru powiatu gorzowskiego jest kształtowany przez masy powietrza napływające
znad Oceanu Atlantyckiego. W układzie równoleżnikowym, od zachodu do Kostrzyna nad Odrą
docierają morskie wilgotne masy powietrza polarnego i podzwrotnikowego, z kolei ze wschodu
suche powietrze kontynentalne. W układzie południkowym, od północy docierają masy
powietrza arktycznego, a z kierunków południowych powietrze podzwrotnikowe, kontynentalne
i morskie. Dominującymi na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą masami powietrza są:
•

Masa powietrza polarno-morskiego (64 % dni w ciągu roku), ma największy wpływ
na kształtowanie się pogody w regionie powiatu gorzowskiego. Dociera ona bądź z
północnego zachodu, bądź z zachodu. Powietrze w niej jest wilgotne, w zimie przynosi
ocieplenie, latem ochłodzenie. Jeżeli dociera drogą morską, a więc z północnego
zachodu, jest ono mało zmienione, jeżeli poprzez kontynent (z zachodu), jest w
znacznej mierze przekształcone (zdegenerowane). Przepływając ponad rozgrzanym
kontynentem nabiera cech równowagi chwiejnej, w następstwie czego pojawiają się
burze. Z kolei gdy w zimie napływa znad Atlantyku i Morza Północnego, podgrzewa się
w dolnej warstwie, co również powoduje równowagę chwiejną i w konsekwencji
przynosi zachmurzenie zmienne i przelotne opady.

•

Masa powietrza polarno-kontynentalnego (28 % dni w ciągu roku). Z powietrzem
polarno-kontynentalnym mamy do czynienia w okresie zimy. Napływa ono ze wschodu,
czasem z południowego wschodu. W zimie jest pochodzenia wyżowego, przynosi
stagnację pogody i duże spadki temperatury. Często, gdy występuje pokrywa śnieżna,
dochodzi do silnego wychłodzenia w przyziemnej warstwie atmosfery, co powoduje
powstawanie inwersji, w konsekwencji czego powstają mgły. W lecie powietrze
polarno-kontynentalne jest suche, gorące i często silnie zapylone.

•

Masa powietrza arktycznego (6 % dni w ciągu roku). Powietrze arktyczne, tak
morskie, jak i kontynentalne występuje głównie w chłodniejszej porze roku.
− Powietrze morskie dociera z północnego zachodu i ogrzewając się podczas
przejścia nad Atlantykiem, przynosi niekiedy opady.
− Powietrze arktyczno-kontynentalne jest wybitnie suche. Napływ mas powietrza
arktycznego nasila się wczesną wiosną.

• Masa powietrza zwrotnikowego (2 % dni w ciągu roku). Jest to masa powietrza
napływająca z południa i zachodu. Z reguły pochodzi ona z obszaru panowania wyżu
azorskiego, rzadziej z obszaru śródziemnomorskiego. Jest to powietrze wilgotne i ciepłe.
Rzadko dociera drogą przyziemną, częściej napływa ponad powietrzem polarnym w
okluzjach frontu polarnego. Zarówno w zimie, jak i w lecie przynosi pogodę pochmurną,
mglistą i daje opady mżawki. Jeżeli latem napływa nad silnie rozgrzaną powierzchnię,
osiąga stan równowagi chwiejnej i powstają burze. Przynosi pogodę parną i duszną.
2.2.6.2. Termika
Obszar województwa lubuskiego, a w szczególności jego zachodnie granice, zaliczany
jest do najcieplejszego w kraju. Według regionalizacji klimatologicznej W. Okołowicza obszar
gminy Słubice leży w zasięgu regionów nr 26 (północna część obszaru) i 27 (część południowa)
o klimacie z silną przewagą wpływów oceanicznych. W związku z tymi wpływami omawiany
obszar jest wyraźnie uprzywilejowany termicznie, w szczególności w okresie zimowym, kiedy
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izotermy przybierają kierunek południkowy, a więc mają charakter adwekcyjny. Mniej
termicznie uprzywilejowany jest w okresie letnim, kiedy przestrzenny rozkład temperatur
wskazuje wyraźnie na przewagę czynnika radiacyjnego, w związku z czym izotermy układają się
równoleżnikowo. Dzięki znaczącym wpływom atlantyckim względnie niewielka jest (w skali
kraju) średnia wieloletnia amplituda temperatur pomiędzy miesiącem najchłodniejszym i
najcieplejszym nie przekraczająca 18,5ºC. Wpływom tym zawdzięcza omawiany obszar również
złagodzenie absolutnych zimowych temperatur minimalnych, które wynoszą: -28,3ºC
(09.02.1956r.). Wysokie jest natomiast absolutne maksimum: w 40-letnim cyklu obserwacyjnym
1940-80 było to jedno z najwyższych maksimów w Polsce (ok. 37,5 ºC), a w roku 1994 w
Słubicach odnotowano rekordowe (w skali kraju) maksimum, które wyniosło 39,7ºC.
2.2.6.3. Dynamika powietrza
Na obszarze gminy Słubice przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Kierunek
wiatrów zachodnich ma znaczny wpływ na stan jakości powietrza atmosferycznego ze względu
na znaczne uprzemysłowienie północno-wschodnich Niemiec.
W omawianym okresie (por. tab. 5) przeważają kierunki wiatrów zachodnie (W) oraz północne
(N). Jest to zgodne z danymi z obserwacji wieloletnich. Należy jednak zwrócić uwagę na
zmniejszenie się wpływów wiatrów wschodnich (E) oraz południowo-zachodnich (SW) w
stosunku do lat 2003 – 2005.
Tab. 5. Częstotliwość występowania kierunków wiatru w powiecie słubickim w latach 2003 –
2005
częstotliwość wiatrów z rok
poszczególnych
2003
kierunków
2005
[%]

N

NE

E

S

SE

SW

W

NW

cisza

7,1

3,2

11,9

4,4

5,2

5,8

13,9

3,2

3,7

13,2

2,9

3,6

5,8

5,3

4,7

14,3

2,3

2,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w powiecie słubickim w latach 2003– 2005,
www.gorzow.pios.gov.pl.

Średnie roczne prędkości wiatrów 2,2 m/s (2000), 2,6 m/s (2002), 2,8 m/s (2005) i 3,1 (2006)
były mniejsze od średniej wieloletniej (3,3 m/s). Należy jednak zwrócić uwagę, iż corocznie,
systematycznie zwiększa się prędkość wiatrów. Dotyczy to głównie miesięcy zimowych (luty-marzec) i
letnich (lipiec), gdzie wzrost jest największy. W latach 2002 – 2005 na stacji w Słubicach zanotowano

157 dni z porywami wiatru.
2.2.6.4. Opady atmosferyczne
Masy powietrza kontynentalnego wpływają na rozkład opadów atmosferycznych w gminie
Słubice. Powodują one niewielkie natężenie opadów w stosunku do średnich krajowych (600mm).

Gmina Słubice należy do obszarów średni suchych. Średnia roczna suma opadów
atmosferycznych z dziesięciolecia wynosi 450mm, jednak należy zwrócić uwagę, że ostatnie 3
lata to wzrost opadów (średnia 520mm). Maksymalne sumy opadów przypadają na miesiące
letnie (czerwiec-sierpień) i wynoszą 135mm, natomiast od grudnia do lutego opady są
najmniejsze i wynoszą 60mm.
Tab. 6. Opady atmosferyczne (mm) w gminie Słubice w latach 2004-2006
miesiące
2005
2006

I
0
28

II
0
39

III
48
74

IV
12
76

V
145
69

VI
43,1
76,2

VII
9,9
11

VIII
98,2
150

IX
120
23

X
103
89

XI
28
12

XII
49,1
25

śred.
778,6
572.2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.gorzow.pios.gov.pl.
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Podobnie jak w całym kraju, również w gminie Słubice rozkład opadów w ciągu roku jest
nierównomierny. Blisko 2/3 opadów przypada na półrocze letnie (ok. 310 – 340mm), natomiast
w półroczu zimowym są to wartości równe 130 – 160mm.
Średnia liczba dni z opadem śnieżnym wynosi ok. 28 (potencjalnie 132 dni), a liczba dni
z szatą śnieżną do 38 dni (potencjalnie 93 – 98 dni). Wymienione okresy należą do najkrótszych
w Polsce. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną o grubości do 5 cm z lat (1955/56, 1966/1968,
1979/80 oraz 1991/1993) to 28,9 dnia. Długość zalegania pokrywy śnieżnej o grubości 5 – 20 cm
wynosi 7,7 dnia, a dla warstwy powyżej 20cm okres ten ulega skróceniu do 4,5 dnia.
2.2.6.5. Usłonecznienie
Usłonecznienie to czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do
powierzchni ziemi. Parametr ten zależy od długości dnia, wielkości zachmurzenia i od stopnia
zakrycia horyzontu. Potencjał energii słonecznej jest równomiernie rozłożony na całym terenie
gminy Słubice i pokrywa się ze strefą bardzo korzystnych warunków wiatrowych. Średnie
usłonecznienie wynosi ok. 614 h/rok, a nasłonecznienie ok. 957 kWh/m2/rok (dane z roku 2006).
Z kolei nasłonecznienie, czyli stosunek energii promieniowania słonecznego do
powierzchni, na którą pada, i do czasu, w którym trwa napromieniowanie w godzinach 9-15
wynosi ok 758 [W/m2].
Średnie dobowe nasłonecznienie w ciągu roku wynosi 3,7 – 4,4 h. Najwyższymi
wskaźnikami charakteryzują się miesiące letnie, kiedy dni są najdłuższe. Są to przede wszystkim
czerwiec (w którym wypada najdłuższy dzień w roku) ze średnią z siedmioleciaolecia 2000 –
2007 wynoszącą 9,2 h oraz lipiec i sierpień (odpowiednio 8,0 i 8,6). Najniższe wskaźniki
reprezentują styczeń oraz listopad – średnia wynosi 1,7 h. Około 80% całkowitej rocznej sumy
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do
końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień,
natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.
2.2.6.6. Zachmurzenie
Dla obszaru objętego opracowaniem zachmurzenie (określane w skali 0 – 10) średnie w
roku wynosi 5,5 – 6,1. Jest to zachmurzenie umiarkowane. Średnie zachmurzenie w styczniu
wynosi 7,2 – 7,5; w lipcu 5,4 – 5,9, natomiast w grudniu 5,9 – 6,4. Jest to zachmurzenie niższe
od średniej dla powiatu słubickiego, wynoszącej 6,8. Należy podkreślić, że niewiele wyższy
wskaźnik zachmurzenia w gminie Słubice w stosunku do średniej dla powiatu jest różnicą
głównie matematyczną, a faktyczny obraz nieba w całym powiecie w skali roku, zasadniczo jest
podobny. Wyjątek stanowi samo miasto Słubice, w którym wartość zachmurzenia jest dość niska
i wynosi 4,6.
Innym sposobem określania zachmurzenia jest skala oktantowa (por. tab. 7)
Zachmurzenie jest notowane jako zerowe tylko wówczas, gdy niebo jest całkowicie bezchmurne.
Zachmurzenie od 1 do 3 oktantów określamy jako niewielkie, a dzień z zachmurzeniem od 0 do
3 oktantów określamy jako pogodny. Zachmurzenie umiarkowane występuje wtedy, gdy od 4/8
do 5/8 części nieba pokrywają chmury (4 – 5 oktantów). Zachmurzenie wynoszące od 6 do 7
oktantów określamy jako duże, zaś zachmurzenie całkowite występuje wtedy, gdy niebo jest w
całości pokryte chmurami (8 oktanów).
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Tab. 7. Średnie zachmurzenie w gminie Słubice w skali roku
zachmurzenie
niebo bezchmurne
niewielkie
umiarkowane
duże
całkowite

wartość oktanowa
0
1-3
4-5
6-7
8

gmina Słubice
x
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego, 2005 roku.

Dzień, gdy występuje zachmurzenie od 6 do 8 oktantów, nazywamy dniem pochmurnym.
Poniższy wykres przedstawia średnie zachmurzenie liczone w oktantach dla miasta w latach
2000 – 2007. Należy zauważyć, że w siedmioleciu zachmurzenie systematycznie maleje.
2.2.6.7. Topoklimat
Topoklimat można określić mianem struktury klimatu lokalnego będącego w ścisłej
korelacji z lokalnymi warunkami rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód powierzchniowych i
podziemnych, roślinności oraz użytkowania terenu.
Lokalny klimat, jak czasami nazywamy pojęcie topoklimatu, na obszarze gminy,
wykazuje znaczne zróżnicowanie. Zachodnia część tj. od Odry do umownej linii na wysokości
wsi Golice-Drzecin-Kunowice to wielkoprzestrzenna dolina Odry o szerokości ok. 6km. Obszar
charakteryzuje bardzo duża wilgotność, skłonność do inwersji, utrzymywania mgieł i
przygruntowych przymrozków oraz słabsze przewietrzanie. Warunki klimatyczne są tu
niekorzystne i w zasadzie nie nadają się do stałego bytowania ludności. Lokalizacja funkcji o
ciekawych walorach krajobrazowych, jest predestynowana do objęcia ochroną w całości jako
obszar chronionego krajobrazu. Część wschodnia na wschód od linii Golice-Drzecin-Kunowice
to wysoczyzna morenowa, pozostałość po okresach zlodowaceń. Warunki topoklimatu należy
ocenić jako korzystne. Są to tereny suche pozbawione skłonności do inwersji temperatury z
dobrym przewietrzaniem,. Korzystny topoklimat panuje na wszystkich krawędziach o wystawie
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Warto zwrócić uwagę, na liczne
występujące wzgórza morenowe (w szczególności w zachodniej części gminy), panujący tam
mikroklimat można określić jako mało korzystny. Na szczytach wzniesień często występują
porywy wiatru, mające niekorzystny wpływ na przyrodę. Swoisty klimat występujący w
Słubicach charakteryzuje się zwiększoną ciepłotą, trudnościami w przewietrzaniu, skłonnościami
do utrzymywania się mgieł i przymrozków. Pozostałe miejscowości gminy to niewielkie wsie,
które pomimo niewielkich rozmiarów, wykazują niewielkie zróżnicowanie lokalnego klimatu w
stosunku do przyległych terenów. W Słubicach występuje wyższa temperatura powodując
dodatkowo napływ i koncentrację zanieczyszczeń z obszarów zewnętrznych.
2.2.7. Lasy
Lasy i grunty leśne zajmują 37% ogólnej powierzchni gminy, a 6,8% ogólnej
powierzchni powiatu słubickiego. Objęte są wymogami ochronnymi, stanowiąc jednolite
kompleksy zieleni. Powierzchnie leśne mają ogromne znaczenie bioklimatyczne i rekreacyjne.
Kompleksy te znajdują się w środkowej i południowo-wschodniej części gminy.
Mniejsze powierzchnie zlokalizowane są również na wyższych terasach Odry na północy oraz
południu miasta. Część południową, poniżej Słubic (okolice Świecka, Rybocic) zajmują lasy
łęgowe leżące w obrębie szerokiego na ponad kilometr międzywala. Na północy, za wałem
przeciwpowodziowym znajdują się płaty silnie grądowiejących, lecz wciąż jeszcze cennych
lasów liściastych o łęgowej genezie. Zlokalizowane na północy miasta wzdłuż Odry Łęgi
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Słubickie, to egzystujące w wilgotnym środowisku starorzeczy tereny leśne składające się w
98% z drzewostanu liściastego, a pozostałe 2 % to drzewostan mieszany. W strukturze
gatunkowej dominują dębowe lasy łęgowe. Występują również fragmenty łęgów wierzbowych i
topolowych. Za wałem dominują już znacznie bardziej zniekształcone lasy z przewagą dębu
szypułkowego i udziałem gatunków drzew począwszy od buka, a kończąc na sośnie. Niewielkie
fragmenty wzdłuż cieków mają charakter łęgów olszowo - jesionowych. Kompleks południowy
stanowi mozaikę lasów łęgowych z dominacją dębu szypułkowego, śródleśnych łąk i polan oraz
niewielkich starorzeczy. Największe połacie lasów znajdują się w środkowej i wschodniej części
obszaru gminy. W odróżnieniu do różnorodnych kompleksów leśnych w okolic Słubic, w tej
części dominuje monokultura sosny zwyczajnej. Dominacja w drzewostanie wynika z
uwarunkowań glebowych. Istnieją również nieliczne drzewostany o charakterze naturalnym
(jedynie w ok. 10% powierzchni).
Ogólna struktura lasów w gminie Słubice:
• Tereny wysoczyznowe – siedliska mieszanych borów dębowo-sosnowych (QuercoPinetum), środkowo-europejski bór sosnowy (Leucobryo-Pinetum), środkowoeuropejski grąd dębowo-grabowy (Galio-Carpinetum), świetliste dąbry (Potentillo
albae-Quercetum),
• Dolina Odry – siedliska łęgów wierzbowo-topolowych (Salich Populetum), łęgów
jesionowo-wiązowych (Ficario Ulmetum), miejscami występują również siedliska
łęgów jesionowo-olszowych (Circaeo Alnetum). Niewielkie siedliska łęgów
jesionowo-olszowych występują również w dolinach mniejszych cieków gminy
(okolice jeziora Błędno, Gnilec, Raczej Strugi i Kanału Czarnego),
• W środkowej oraz południowo-wschodniej części gminy dominuje sosna zwyczajna
(ok.86,5%), z pozostałych gatunków swój udział zaznacza również dąb (3,6%), buk
(2,7%), brzoza (2%) oraz olcha (1,6%). Wśród siedlisk leśnych na tym obszarze
dominują bór świeży i bór mieszany świeży.
Największe powierzchnie zajmują lasy II klasy wiekowej 21-40 lat (26,9%), klasa V
czyli lasy powyżej 81 lat stanowią (16,4%). Średni wiek drzewostanu w gminie Słubice wynosi
48 lat.
2.2.8. Fauna i flora
Według podziału geobotanicznego Polski dokonanego przez Pawłowskiego i Szafera
(1972), cała gmina Słubice leży w obszarze Okręgu Lubuskiego (7b) w Krainie WielkopolskoKujawskiej (7), wchodzącej w skład Poddziału Pasa Wielkich Dolin (A2) w Dziale Bałtyckim.
Natomiast według podziału geobotanicznego Polski na regiony według zbiorowisk roślinnych
(Matuszkiewicz, 1993) obszar objęty opracowaniem należy do trzech podokręgów. Dolina Odry
znajduje się w Podokręgu Doliny Odry „Słubice-Stara Rudnica” (B.1.1.a) w Okręgu Kotliny
Frainwaldzkiej (B.1.1). Wschodnia część gminy wchodzi w skład Podokręgu Puszczy
Rzepińskiej (B.4a.1.a) w Okręgu Puszczy Rzepińskiej (B.4a.1), Podkrainy Zachodniej (B.4a),
Krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej (B.4). Obie omawiane Krainy należą do Działu
Brandenbursko-Wielkopolskiego (B) w Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej w
Prowincji Środkowoeuropejskiej.
Szata roślinna gminy Słubice nierozerwalnie związana jest z ukształtowaniem
powierzchni i hydrografią terenu. W rejonie objętym opracowaniem charakter ten nadają dolina
Odry, którą przecinają liczne kanały i rowy melioracyjne (Kanał Kunowice, Czarny, Racza
Struga, Struga Młyńska, Pławidło 1, Pławidło 2) oraz niewielka dolinka rzeki Ilanki – odcinek
12 km, która wpada do Odry w okolicach Świecka. Roślinność doliny każdej dużej rzeki
charakteryzuje się układem strefowym. Poszczególne strefy układają się pasami równoległymi
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do koryta, a ich występowanie wiąże się przede wszystkim z wielkością i długością trwania
corocznego zalewu. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzek opanowane są przez
gatunki zajmujące tereny zalewowe. Międzywala porastają zbiorowiska rdestów i uczepów, a w
miejscach położonych wyżej wykształcają się zarośla krzewiastych wierzb (budowane głównie
przez wierzbę wiciową, kruchą, uszatą), sąsiadujące z szuwarami wysokich turzyc (głównie
turzycy zaostrzonej, mozgi, manny). Lustro wody pokryte jest przez grążel żółty i grzybień
biały. W tej strefie można spotkać także roślinność drzewiastą reprezentowaną przez pojedyncze
drzewa bądź kępy wierzb i topól. Na zboczach dolin rzecznych i wysoczyznach szata roślinna
jest bardziej zróżnicowana. Bardzo interesujący przyrodniczo element stanowią starorzecza.
Zarastają je najczęściej szuwary pałki wodnej i jeżogłówki. Na tafli wody rozwijają się często
płaty grzybieni białych, grążeli żółtych, osoki aloesowatej, a także skupienia rdestnic.
Szata roślinna gminy Słubice ukształtowana została częściowo pod wpływem klimatu
oceanicznego. W związku z tym występują tu niektóre zachodnie gatunki roślin, m.in. takie jak:
wiciokrzew pomorski a także wrzosiec bagienny. W literaturze wspomina się nawet o
występowaniu stanowisk atlantyckich gatunków zielonych: gałuszki kulecznicy, przytuli
hercyńskiej. W okolicach Słubic natrafić można także na nieliczne będące pod całkowitą
ochroną, stanowiska jarząbu brekinii i cisa pospolitego. W gminnych lasach istnieje
zredukowany w stosunku do przeszłości świat ssaków, reprezentowany obecnie przez jelenie,
sarny, zające, lisy, wydry, kuny i wiewiórki. Źle przedstawia się pod względem gatunkowym i
ilościowym fauna Odry. Wyginęły tu bezpowrotnie poławiane niegdyś jesiotry, pozostał jedynie
leszcz, boleń, płotka, częściowo węgorz i karp (spotyka się dziką odmianę sazana). Dużo
korzystniej przedstawia się stan ornitologiczny tego obszaru. Miejscem największej koncentracji
lęgów szczególnie ptaków wodno-błotnych, są rozległe obniżenia doliny Odry od mostu w
Słubicach w kierunku Świecka. Obszar międzywała w okresach utrzymującego się wysokiego
stanu wody powoduje, że osiada tutaj sporo rzadkich, ginących gatunków. Gniazduje tu bądź
przebywa zausznik, rybitwa czarna, sieweczka rzeczna, krwawodziób, kszyk, płaskonos, krakwa
a także czajka śmieszka, cyranka i wiele innych. U ujścia rzeki Ilanki gniazduje siweczka
rzeczna, na skraju doliny Odry - dzięcioł średni, myszołów, jastrząb, kania czarna i kania ruda.
2.3. Dotychczasowe zmiany w środowisku
Gospodarka Polski dynamicznie się rozwija, powodując szereg zmian, nie tylko o zasięgu
ogólnokrajowym lecz i lokalnym. Zmiany widoczne są również jako wynik członkostwa kraju w
UE. Przygraniczne położenie gminy niejako determinuje ciągły rozwój takich funkcji jak
mieszkaniowa, usługowa czy przemysłowa, które mają znaczny wpływ na środowisko naturalne.
Zmieniają się funkcje obszarów i ich struktury. Wraz z rozwojem gminy trwałym
przekształceniom podlegają nowe tereny. Wzrost zainwestowania infrastrukturalnego wpływa na
zanieczyszczenia elementów środowiska takich jak gleby, powietrze i wody.
Dynamiczny rozwój miasta Słubice spowodowany otwarciem drogowego i kolejowego
przejścia granicznego oraz powołanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy członkostwo w
Euroregionie „Pro Europa Viadrina” spowodowały wzrost ruchu kołowego i zwiększone
spalanie paliw stałych, co ma negatywny wpływ na jakość powietrza. Zwiększony tranzyt,
poprzez otwarcie międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Berlin – Warszawa A2 , drogi
krajowe nr 29 Słubice – Krosno Odrzańskie i dalej w kierunku Zielonej Góry i nr 39 Słubice –
Kostrzyn – Szczecin negatywnie oddziałują nie tylko na jakość powietrza, ale wszystkie
komponenty środowiska. Kolejnymi czynnikami, które wpływają na zmianę jakości powietrza są
wiatry zachodnie. Powodują one przenoszenie mas zanieczyszczeń z uprzemysłowionych części
Niemiec. Zjawisko to stwarza duży problem, dotykający również gminy i powiaty ościenne.
Innym czynnikiem powodującym niekorzystne zmiany w środowisku jest degradacja gruntów
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na obszarach zabudowanych, występująca we wszystkich miejscowościach gminy. Zjawisko
nasila się w Słubicach, których rozwój jest najszybszy. Istotnym elementem degradacji
powierzchni terenu oraz gruntów są bardzo licznie występujące cmentarze. Dodatkowo
negatywne oddziaływanie mają wyrobiska eksploatacji surowców naturalnych, piasku i żwiru
(Kunowice 10h i głębokość 6m) oraz nieczynne obiekty o powierzchni nieprzekraczające 5ha
(Słubice, Nowe Biskupice, Rybocice). Systematycznie do degradacji powierzchni terenu
przyczyniają się składowiska surowców leśnych (Słubice), rolniczych (Świecko, Rybocice).
Składowiska surowców rolniczych występują na polach oraz na terenach zabudowy wiejskiej w
wielu gospodarstwach. Mimo przekształceń wynikających z transformacji ustrojowej przemysł
nadal zwiększa wykorzystanie paliw. W przeważającej większości są to paliwa stałe, takie jak
węgiel, koks, których zastosowanie wiąże się z emisją znacznych ilości szkodliwych tlenków
azotu, węgla i związków siarki oraz pyłów. Dodatkowo zastosowanie znalazły paliwa olejowe i
gazowe. W niewielkim stopniu wykorzystuje się piece i podgrzewacze elektryczne.
Pomimo poprawy jakości wód powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający.
Przeprowadzona w 2006 roku klasyfikacja wód rzeki Odry w punkcie pomiarowym w Słubicach
(584,1 km) w ramach monitoringu krajowego pod względem indeksu saprobowego chlorofilu
„a”, ChZT, BZT5, tlenu rozpuszczalnego, wykazało, że jakość wód Odry nie uległa znacznej
zmianie i – podobnie jak w 2005 roku – kształtowała się na poziomie IV klasy. O klasyfikacji
wód Odry decydowały: zanieczyszczenia organiczne, chlorki, przewodnictwo, chlorofil „a” oraz
liczba bakterii coli typu fekalnego (jako wskaźnik zanieczyszczenia bakteriologicznego). Na złą
jakość wód wpływają ponadto zanieczyszczenia punktowe, jak również zanieczyszczenia
przestrzenne pochodzenia rolniczego tj. spływy powierzchniowe z pól (z mineralnego nawożenia
gleb i stosowania pestycydów) oraz zanieczyszczone opady atmosferyczne. Odra w na terenie
gminy jest zeutrofizowana i skażona bakteriologicznie. Niewielki fragment rzeki Ilanki,
przepływający przez obszar gminy, cechuje również niską jakość wód (przed ujściem do Odry).
Wpływa na to podwyższona zawartość związków organicznych i nadmiernym
zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Jakość wód Ilanki uległa pogorszeniu w stosunku do
2005 roku.
Gleby na tym obszarze gminy uległy antropogenizacji (erozja naturogeniczna i
uprawowa). Na obszarach zagrożonych na zalewy powodziowe (tereny wzdłuż Odry oraz liczne
sieci kanałów w zachodniej części terenów) występują gleby zawodnione. Występujące licznie
nieużytki podlegają sukcesji roślin pospolitych oraz gatunków ruderalnych. Na obszarze objętym
opracowaniem zaszły dalekie zmiany w pierwotnym środowisku. Najsilniej zjawisko jego
przekształcania widoczne jest w Słubicach, Kunowicach oraz częściowo w Świecku. Znaczna
część terenów została pokryta zabudową. Pozostałe tereny otwarte wykorzystywane są jako
tereny leśne, łąki, pastwiska, obszary zalewowe i inne. Do innych form degradacji i zmian w
środowisku należą nieczynne cmentarze (na terenie gminy jest ich dużo), składowiska paliw
stałych, stacje benzynowe, liczne składowiska surowców rolniczych oraz emitory
zanieczyszczeń powietrza (gazy, pyły z palenisk domowych).

2.4. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem
Przez teren gminy Słubice i jego najbliższe otoczenie przebiegają korytarze ekologiczne,
takie jak: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, doliny rzeczne Odry i Ilanki oraz obszary leśne.
Łączą one wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody w ekologiczne systemy obszarów
chronionych, do których zalicza się wymienioną pradolinę, ponadto Puszczę Rzepińską oraz
szereg korytarzy wewnętrznych. Podstawową rolę w powiązaniach przyrodniczych pełnią cieki
wodne oraz lasy wraz z ich biologiczną obudową. Połączenie ekologiczne obszaru jest bardzo
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silnie związane z Odrą. Rzeka jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu nie tylko krajowym,
ale również międzynarodowym:
•

•

•

korytarz rzeki Odry
1. znaczenie korytarza: międzynarodowy, ogólnokrajowy (Odra wypływa z Gór
Odrzańskich na terenie Czech i uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, południowego
fragmentu Zalewu Szczecińskiego; jej całkowita długość wynosi 854,3 km, w
tym na terenie Polski 761,9 km),
2. kierunki powiązań: północ i południe,
3. lokalizacja: na terenie gminy, Odra ma ok. 31 km długości i stanowi jego
zachodnią granicę;
korytarz rzeki Ilanki
1. znaczenie korytarza: ogólnokrajowy, wojewódzki (Ilanka wypływa z terenów
położonych na południe od Torzymia, płynie przez Pojezierze Lubuskie, mniej
więcej równolegle do sąsiedniej Pliszki. Uchodzi do Odry w jej 578,7 km, koło
Rybocic).
2. kierunki powiązań: północ-południe oraz wschód-zachód,
3. lokalizacja: przepływa przez południową część gminy (Ilanka – długość 54,5 km,
z czego 12 km znajduje się na terenie gminy)
korytarz Kanału Czerwonego (Racza Struga)
1. znaczenie korytarza: ogólnokrajowy, wojewódzki (to największym kanał o
długości 25,2 km, który łączy się z rzeką Wartą pod Kostrzynem)
2. kierunki powiązań: północ-południe oraz wschód-zachód,
3. lokalizacja: kanał przepływa przez południową część obszaru objętego
opracowaniem, łącząc jeziora Sułek, Sarnie Stawy oraz Kanały Pławidło I i II.

W południowej oraz wschodniej części gminy rozciągają się kompleksy lasów, będące
korytarzami ekologicznymi dla migrującej zwierzyny. Lasy wykraczają poza tereny gminy
ciągnąc się dalej w kierunkach północnym oraz wschodnim gdzie łączą się z Puszczą Rzepińską.
Jest to wielki kompleks leśny w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim obejmujący
obszar pomiędzy trzema rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Tworzą go głównie piaszczyste obszary
sandrowe, dość liczne na tym terenie są jeziora, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna
(monokultura) i nieliczne drzewostany o charakterze naturalnym. Przez obszar Puszczy
przepływa rzeka Ilanka, tworząc dodatkowe korytarze ekologiczne dla fauny i flory. Z kolei od
północnego-wschodu niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Golice i Lisowa,
poprzecinane łąkami graniczą z Parkiem Krajobrazowym Ujście Warty i dalej Parkiem
Narodowym Ujście Warty. Gmina powiązana jest z parkami krajobrazowym i narodowym
szeregiem naturalnych odnóg rzecznych, sztucznie utworzonych zbiorników wodnych, oraz
bardzo gęstą siecią kanałów odwadniających (Pławidło I i II, Racza Struga), okresowo
zalewanymi łąkami i pastwiskami. Podłoże na tych terenach ma charakter torfowiskowy, leśny
oraz wodny.
Część terenów przyrodniczych pełni ważne funkcje w powiązaniach ekologicznych
różnego szczebla. Według Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej Econet-Polska, najwyższą
rangę pełnią międzynarodowy obszar węzłowy zlokalizowany w granicach Parku Narodowego,
Krajobrazowego, Doliny Odry oraz Puszczy Rzepińskiej. Oba Parki jak i Puszcza Rzepińska
pełnią również rolę międzynarodowych korytarzy ekologicznych.
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2.5. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna
System obszarów i obiektów prawnie chronionych gminy Słubice stanowią:
•
•
•
•
•
•

Obszary sieci NATURA 2000 (Łęgi koło Słubic, Ujście Ilanki),
Rezerwat Łęgi koło Słubic (397,94 ha),
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dolina Ilanki, Słubicka Dolina Odry)
Główny zbiornik wód podziemnych (obszar wysokiej ochrony - OWO),
Użytki ekologiczne (7),
Pomniki przyrody (8),

Obszary sieci NATURA 2000. Ochronie elementów przyrodniczych, ważnych dla
Europy na terenie gminy Słubice, służy sieć NATURA 2000. W skład systemu NATURA 2000
całkowicie lub fragmentarycznie wejdą na terenie gminy dwa obszary:
1) Dolina Środkowej Odry – obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB080004) o
powierzchni 33678ha. Chroni fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy
Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana
podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza,
występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych
ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych
i łęgów
wierzbowych. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: kania
czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, świerszczak i remiz; w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu (C7) występuje derkacz i cyranka.
2) Ujście Ilanki - specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080015) o powierzchni 908ha.
Znajdują się tutaj jedne z najważniejszych ostoi w zachodniej Polsce gniewosza i żółwia
błotnego. Stwierdzono występowanie: 4 typów siedlisk zamieszczonych w Załączniku l
Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy (40% powierzchni ostoi), 8 gatunków
ptaków z Załącznika l Dyrektywy 79/409/EEC oraz 8 gatunków zwierząt wymienionych
w Załączniku 11 Dyrektywy 92/43/EEC. Obszar dotychczas nie chroniony zaproponowany został jako element europejskiej sieci NATURA 2000 przez
Wojewódzki Zespół Realizacyjny Natura 2000 woj. Lubuskiego.
3) Łęgi Słubickie - specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080013) o powierzchni 825ha.
obszar składający się z dwóch części (Special Area of Conservation). Część południową
pokrywa duży fragment łęgu wiązowo-jesionowego, jedynego w dolinie Odry na całym
odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a Zalewem Szczecińskim, natomiast część
północną tworzy mozaikę zalewowych łąk, łęgów, staro rzeczy i szuwaru morgowego.
Omawiany obszar dotychczas nie objęty ochroną, zaproponowany został, jako element
europejskiej sieci NATURA 2000.
4) Dolina Pliszki – specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080011). Ostoja obejmuje małą
dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony jest
wysokimi krawędziami od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej.
Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie
borów sosnowych. Na terenie gminy obszar obejmuje jedynie niewielki fragment doliny
Odry rejonie ujścia Pliszki do Odry w miejscowości Urad. Obszar występowania
cennych siedlisk przyrodniczych (11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG), w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni.
Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków
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chronionych, 27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 13 gatunków z
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG), w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce
chrząszcza, jelonka rogacza.
Rezerwat „Łęgi koło Słubic" (398ha) - chroniący zachowane zespoły lasów łęgowych.
Znajdują się w północno – zachodniej części miasta na obszarze między rzeką Odrą (na
zachodzie) a wałem. Stanowi go naturalna, płaska trasa rzeczna ze starorzeczami i oczkami
wodnymi. Ostoje ptactwa wodno-błotnego, w tym łabędzia niemego i słodkowodnych gatunków
ryb. Stanowisko grążela żółtego i salwinii pływającej. Porastające terasy leśne zespoły roślinne
siedlisk łęgowych z kilkugeneracyjnymi drzewostanami pełnią ważną rolę ochronną i
przeciwerozyjną, dają schronienie dzikim zwierzętom, w tym dzikom i sarnom. Usytuowany w
obrębie miasta tak atrakcyjny obiekt przyrodniczy pełni również ważną funkcję edukacyjną.
Przedmiotem ochrony jest kompleks błoni nadrzecznych oraz łąk wraz ze zbiornikiem wodnym
będący miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Do głównych zadań
postawionych w celach ochrony należy zachowanie naturalnych biotopów oraz ochrona
stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.
Pozostałe wielko-powierzchniowe formy ochrony przyrody to obszary chronionego
krajobrazu (OCHK): „Dolina Ilanki" na terenie gminy Słubice, Słubicka Dolina Odry.
największy torfowiskowo-leśny rezerwat przyrody w województwie lubuskim. Dolina Ilanki to
największa w Polsce znana ostoja zagrożonego gatunku situ tępokwiatowego. Rezerwat
obejmuje najciekawszy przyrodniczo fragmenty doliny Ilanki z jeziorem Pniów. Dolina ma
zróżnicowany charakter, na odcinku bliższym miasta Torzymia jej szerokość sięga 1,0 km.
Rzeka meandruje tu wśród torfowisk niskich na podłożu wapiennym (ich łączna powierzchnia
wynosi około 90,0 ha), jednych z najlepiej zachowanych na Ziemi Lubuskiej. Krawędź doliny
jest wysoka, porośnięta lasami sosnowymi. Podłoże torfowisk jest silnie uwodnione, na znacznej
powierzchni występuje ruchome pło. Torfowiska od wielu lat nie są użytkowane. W dalszej
części rzeki, dolina zwęża się, a Ilanka płynie wąwozem o silnie nachylonych ścianach,
przypominając rzekę górską. Na terenie gminy w okolicach Rybocic zwęża się i wąskim pasem
obejmuje lasy łęgowe, miejscami przechodzące w olsy. Do rzeki wpada tu kilka strumieni
wypływających ze źródlisk na krawędzi. Strome zbocza porastają lasy bukowe. W dalszym
biegu dolina rozszerza się, a jej dno zajmują nieużytkowane, silnie podtopione łąki. Słubicka
Dolina Odry to duży Mezoregionu fizycznogeograficzny o całkowitej powierzchni 14075 ha.
Słubicka Dolina Odry została utworzona rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego dnia 14 lipca
2003 roku. Celem ochrony są wyróżniające się krajobrazowo obszary o stromych północnych
zboczach, charakterystycznych cechach fizjograficznych i różnych typach ekosystemów. Dolina
jest dobrze wykształcona, z wyraźnym tarasem łąkowym i wyższymi, zalesionymi tarasami
piaszczystymi. Dno doliny opada od 50 do 20 m n.p.m. W obrębie regionu, od ujścia Nysy
Łużyckiej, Odra jest rzeką graniczną. W granicach gminy Słubice są to obszary podlegające
długotrwałym zalewom.
Na południowym skraju gminy znajdują się zasoby wodne głównego zbiornika wód
podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Jest to obszar wysokiej ochrony
(OWO). Całkowita powierzchnia GZWP nr 144 to 4000 km2 ( w tym OWO 2902 km2, a ONO
408 km2). Zbiornik zaliczany jest do typu porowego. Jego zasoby dyspozycyjne szacuje się na
480,0 tys. m3/dobę. Średnia głębokość czwartorzędowych utworów wodonośnych to 60 m.p.p.t.
(Kleczkowski 1990).
Na obszarze opracowania utworzono również liczne użytki ekologiczne:
• „Bagna Biskupickie" w obrębie Biskupice Nowe,
• „Jezioro" w obrębie Kunowice,
• „Drzecinskie Bagna" w obrębie Drzecin,
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„Przy Torach" w obrębie Drzecin,
„Rozległe Bagna nad Ilanką" w obrębie Rybocice,
„Zakole" w obrębie Drzecin,
„Długie Bagno" w obrębie Biskupice Nowe.
Najbardziej interesującymi użytkami ekologicznymi z punktu widzenia przyrodniczego
obiektów przyrodniczych są:
• położony na terenie leśnictwa Biskupice użytek o pow. 25,54 ha i obejmujący bagna,
łąki, pastwiska z naturalną sukcesją olchy, brzozy, kruszyny, wierzb krzewiastych,
jezioro ulegające eutrofizacji i tereny naturalnej bazy żerowej jeleniowatych,
• położony na terenie leśnictwa Kunowice użytek o pow. 29,76 ha i obejmujący jezioro z
przyległymi bagnami i łąką (teren niedostępny) oraz miejsca gniazdowania żurawi i
innego ptactwa wodnego,
• położony na terenie leśnictwa Prochowiec użytek o pow. 114,08 ha i obejmujący dolinę
rzeki Ilanki - bagna, łąki, pastwiska, okresowo zalewane, niedostępne, miejsca ostoi
zwierzyny, gniazdowania żurawi oraz innego ptactwa wodnego; występuje tu wydra i
bóbr; obrzeża bagien porastają zwarte kobierce przebiśniegów, zawilców i przylaszczek,
• położony na terenie leśnictwa Gajec użytek o pow. 35,94 ha i obejmujący złoże torfowe,
mszar wysokotorfowy, i miejsca występowania rosiczki; następuje tu proces ewolucji
torfowiska przejściowego w kierunku wysokiego, proces sukcesji pierwotnej,
• położony na terenie leśnictwa Kunowice c.d. użytek o pow. 9,70 ha i obejmujący ciąg
użytków rolnych i bagien (teren trudnodostępny), miejsca gniazdowania żurawi i innego
ptactwa wodnego, występuje śnieżyca przebiśnieg, przylaszczka, kalina koralowa,
• położony na terenie leśnictwa Bukowiec użytek o pow. 15,30 ha i obejmujący pastwiska,
łąki i bagna w obrębie zbiornika retencyjnego Odry, okresowo zalewane; gatunki tu
chronione to: kalina koralowa, przylaszczka, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg;
znajdują się tu również liczne miejsce gniazdowania ptactwa wodnego.
Ponadto w gminie Słubice występuje osiem pomników przyrody, które zostały objęte
statusem i ścisłą ochroną (zarządzenie wojewody gorzowskiego z dnia 12 czerwca 1989 r.).
Dęby rosną przy posesji budynku Nadleśnictwa - ul. Kopernika, przy ul. Wodnej, na zieleńcu
usytuowanym na placu Wolności i na stadionie przy ul. Sportowej, wierzby natomiast na posesji
przedszkola przy ul. 1 Maja. Są to:
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 420 cm, wysokość 32 m,
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 370 cm, wysokość 28 m,
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 350 cm, wysokość 22 m,
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 350 cm, wysokość 15 m,
• Słubice – wierzba biała (3 drzewa),
• Drzecin – dąb szypułkowy,
Na obszarze opracowania występują typy zbiorowisk roślinności nieleśnej, których
siedliska znalazły się na liście siedlisk chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - Dz.U.
Nr 92, poz.1029):
• wilgotne zagłębienia między-wydmowe,
• wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
• twardowodne oligomezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic,
• starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
• naturalne dystroficzne zbiorniki wodne,
• zalewane muliste brzegi rzek,
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym,
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suche wrzosowiska,
pionierskie murawy napiaskowe,
murawy kserotermiczne,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
mokre łąki użytkowane ekstensywnie
niżowe łąki użytkowane ekstensywnie,
torfowiska wysokie żywe oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
obniżenia dolinkowe,
torfowiska nakredowe,
szuwary wielkoturzycowe.

2.6 Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna
Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, duża lesistość i liczebność jezior, bogata
tradycja kulturowa składają się na korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie
gminy. Z drugiej jednak strony położenie marginalne względem metropolii powoduje iż nie ma
wykształconych, typowych ośrodków letniskowych z charakterystyczną bazą pobytową.
Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, do których należą:
Dolina Odry, Obszary Natura 2000, fragmenty Puszczy Rzepińskiej z obszarami atrakcyjnymi
turystycznie ma swoje odzwierciedlenie we wzroście ilości turystów i negatywnego
oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze powiatu, w tym tereny chronione. Ze
względu na pokrywanie się terenów rekreacyjnych z terenami cennymi przyrodniczo szczególnie
ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa, która powinna przebiegać na różnych
płaszczyznach, obejmując zarówno strefę środowiska przyrodniczego jak i środowiska
kulturowego.
Dolina Odry cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy, jest to
teren płaski, poprzecinany licznymi kanałami melioracyjnymi. Terasa denna doliny Odry jest
położona na południu na wysokości 24m. n.p.m. (Kunice – Rybocice), zaś na północy w
poziomie 15,5m n.p.m. (Łazy Lubuskie). Należy podkreślić, że są to tereny o wyjątkowych
walorach krajobrazowych, predestynowane do objęcia ochroną w całości jako obszar
chronionego krajobrazu. Dolina Odry to obszary cenne pod względem ornitologicznym oraz
florystycznym. Liczne kanały, rozległe podmokłe łąki i pastwiska są ostoją ptaków wodnych i
błotnych. Krajobraz Doliny tworzą otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią
starorzeczy oraz zarośli wierzbowych. Tereny te są również ważnym miejscem odpoczynku i
żerowania ptaków przelotnych i zimujących. Do szczególnych atrakcji należą wiosenne przyloty
licznych stad batalionów oraz duże koncentracje zimujących łabędzi krzykliwych i niemych. Są
tu jedyne, zachowane po polskiej stronie granicy, fragmenty łęgów wiązowo-jesionowych na
całym odcinku doliny Odry, poniżej Słubic aż do ujścia rzeki. Łęgi na południe od miasta są
jednymi z nielicznych w Polsce fragmentów lasów łęgowych wciąż podlegających regularnym
zalewom. Półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk zalewowych w dolinie, stanowią element
typowy dla półnaturalnego krajobrazu doliny wielkiej rzeki, tu jednak kompleksowo
wykształcony i dobrze zachowany.
Przyrodniczym uzupełnieniem krajobrazu gminy są fragmenty Puszczy Rzepińskiej. Ten
ogromny kompleks leśny, graniczy z południowo-wschodnimi obrzeżami gminy. Bory Lubuskie,
jak czasami nazywana jest Puszcza, to tereny obfituje w liczne jeziora powstałe w południowo
usytuowanych rynnach, przecinających cały obszar. Najpiękniejsza i najbardziej znana jest rynna
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jezior łagowskich. W pobliżu jezior i rzek, gdzie warunki siedliskowe są lepsze, można znaleźć
nieco domieszki buka i dębów. W zagłębieniach terenu pojawiają się olsy. Obszar ten leży poza
zasięgiem jodły i świerka, a buk występuje na granicy zasięgu. Dodatkowo kompleksy lasów w
zachodniej części gminy wykazują wysokie walory krajobrazowe. Tereny te predestynowane są
do wędrówek, turystyki pieszej, tworzenia ścieżek edukacyjnych oraz zdrowia.
Kulturowe walory krajobrazowe miasta tworzą zabytki urbanistyki i architektury (na
czele z cmentarzem żydowskim, ruinami wieży widokowej zwanej „Wieżą Kleista” na wzgórzu
parkowym, wpisanymi do rejestru zabytków kamienicami i kościołami). Krajobraz gminy
wzbogacają obszary zieleni urządzonej (parki, skwery), natomiast ludzi zafascynowanych
kulturą, historią i przyrodą gmina oferuje ciekawe obszary we wsi Kunowice, gdzie przed
ćwierćwieczem rozegrała się krwawa bitwa między armią króla Prus i sprzymierzonymi
wojskami austriacko-rosyjskimi.
•

•
•
•

W zakresie turystycznego udostępniania terenu miasta wyznaczono 4 szlaki turystyczne:
część długodystansowego europejskiego szlaku wędrówkowego E11, Słubice –
Słubice-Drzecin – Stare Biskupice – rez. "Torfowiska Sułowskie" – Sułów – Kowalów –
Drzeńsko – Lubiechnia Wielka – Lubiechnia Mała – Jez. Czyste Wielkie – Jez. Czyste
Małe – Ośno Lubuskie – Radachów – Trzebów (dalej w kierunku Lubniewic),
Szlak turystyczny Gądków – Pliszka. Trasa prowadzi przez Gądków Wielki PKP – Jez.
Wielickie (pętla) – Pliszka PKP
Szlak turystyczny Pliszka – Torzym. Trasa: Pliszka PKP – Jez. Ratno – Pliszka –
Debrznica – Jez. Karasienko – Torzym.
Szlak turystyczny Rzepin – Drzeniów. Trasa: Rzepin PKP – Rzepin rynek (pl.
Ratuszowy) – Dąb "Piast" osada Liszki – Grodno – Jez. Supno – Jez. Głębokie – Sądów
– Drzeniów (dalej do Krosna Odrzańskiego).

Dodatkowo przez teren gminy Słubice przebiega sześć tras rowerowych:
• Słubice – Słubice-Drzecin – Stare Biskupice – Nowe Biskupice – Gajec – Rzepin –
Rzepinek – Nowy Młyn – Jerzmanice – Radzikówek – Radzików – Sądów – Cybinka –
Białków – rez. "Młodno" – Krzesin
• Gajec – Nowy Młyn – Maczków – Urad (kolonia) – Koziczyn – Sądów – Drzeniów
• Bobrówko – Pniów – Garbicz – Jez. Wielkie – Jez. Karasienko – Torzym PKP,
• część międzynarodowego szlaku R1 (Kostrzyn nad Odrą) – Chyrzyno – Żabczyn –
Czarnów – Stańsk – Gronów – Ośno Lubuskie – Rosławice – Grabno – Lubień – Brzeźno
(Sulęcin)
• "Odra-Nysa": Kłopot – Urad – Kunice – Rybocice – Świecko – Słubice – Nowy Lubusz
– Łazy Lubuskie (bar) – Pławidło (kolonia) – Górzyca – Kostrzyn nad Odrą
• Kostrzyn nad Odrą – Chyrzyno – Górzyca – Owczary – Laski Lubuskie – Golice –
Słubice-Drzecin – Słubice-Drzecin-Jezioro – Słubice – Słubice-Osada Świecko –
Świecko – Rybocice – Kunice – Urad – Rybojedzko – Kłopot – Rąpice – Krzesin,

3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska
3.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz jego zdolności do regeneracji
W granicach obszaru objętego opracowaniem ekofizjograficznym występują następujące
elementy środowiska, które mogą podlegać dalszej degradacji – powietrze, wody
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powierzchniowe, wody podziemne, gleby, lasy, fauna i flora. Na wstępie należy zwrócić uwagę,
że część zanieczyszczeń pogarszających stan środowiska w gminie ma charakter egzogeniczny,
czyli pochodzi spoza jego granic.
Powietrze atmosferyczne w gminie Słubice jest narażone na zanieczyszczenia poprzez
następujące czynniki:
• Lokalny i tranzytowy ruch samochodowy,
• Punktowe emitory zanieczyszczeń (zakłady przemysłowe),
• Emisje gazów i pyłów z indywidualnych palenisk domowych,
• Zanieczyszczenia pochodzące z Niemiec.
Źródłem emisji liniowej zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (pyły, gazy, hałas)
stanowi istniejąca sieć dróg. Są to przede wszystkim droga szybkiego ruchu A2 (relacji PoznańŚwiecko) oraz droga krajowa nr 29 (relacji Krosno Odrzańskie-Słubice). Szczególnie droga A2
wyróżnia się pod względem dużego natężenia ruchu samochodów osobowych jak i ciężarowych.
Kolejne źródło zanieczyszczeń to emitory punktowe. Należą do nich zakłady przemysłowe w
miejscowościach Pławidło, Golice, Słubice, Radów, których zestawienie prezentuje tab. 8.
Tab. 8. Najważniejsze emitory zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie Słubice
lp.

miejscowość

1.
2.
3.
4.

Pławidło
Golice
Radów
Słubice

zakład
hodowla bydła
hodowla bydła
hodowla bydła
zakład energetyki
cieplnej

pyły
55,0

emisja (tona/rok)
gazy
gazy bez CO2
13798,0
164,0

źródło
hałasu
-

źródło
odoru
tak
tak
tak
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z komentarza z mapy sozologicznej, Słubice, skala 1:50 000.

Dodatkowo, do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się indywidualne gospodarstwa
domowe oraz małe zakłady produkcyjne. Stan aerosanitarny terenów o zabudowie zwartej, gdzie
przewietrzenie jest utrudnione (dotyczy to wsi gminnych, Słubic i terenów przygranicznych)
charakteryzuje się podwyższonymi wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Jednak zdolność
do regeneracji omawianego komponentu środowiska przyrodniczego we wszystkich wsiach jest
wysoka. Mniejsza zdolność do regenerowania dotyczy terenów przygranicznych (wzmożony
ruch tranzytowy) oraz w Słubicach. Zanieczyszczenia migrują również z uprzemysłowionych
terenów Niemiec wraz z dominującymi na tym obszarze wiatrami zachodnimi. Morfologia
terenu gminy utrudnia regenerację zanieczyszczonego powietrza. Ze względu na usytuowanie
znacznej części obszaru w nisko położonych dolinach rzecznych, jego przewietrzanie jest
utrudnione.
Wody analizowanego obszaru mogą podlegać szybkiemu zanieczyszczeniu poprzez
ścieki komunalne (por. tab. 9), zanieczyszczenia wędrujące z innych części kraju (górne odcinki
rzeki Odry), powierzchniowe spływy z pól uprawnych, słabo rozwiniętą infrastrukturę, awarie i
eksploatację rozmaitych urządzeń, zanieczyszczone opady atmosferyczne, nieodpowiednią
gospodarkę rolną (spływy powierzchniowe z mineralnego nawożenia gleb i stosowania
pestycydów) czy też w drodze niewłaściwej gospodarki działkowej (Pławidło, Nowy Lubusz,
Kunowice, Słubice, Świecko). Znacznym problemem są nieuregulowana gospodarka ściekowa
zwłaszcza na tych terenach gminy gdzie zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe lub ich brak.
Ułatwieniem dla spływu biogenów z terenów rolniczych jest gęsta sieć cieków i rowów
melioracyjnych, które pokrywają bardzo dużą część gminy Słubice. Rzeka Odra oraz system
kanałów w zachodniej części obszaru gminy powoduje znaczną wymianę wód podziemnych, co
z jednej strony ułatwia ich filtrację a z drugiej strony wiąże się z ich potencjalnym
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zanieczyszczeniem. Poziom zanieczyszczenia wód uzależniony jest również od migracji fal
powodziowych powstałych poza obszarem województwa i powiatu, w górnych częściach zlewni
Odry. Stan jakości wód gminy uzależniony jest przede wszystkim od sposobu gospodarowania
wodą i ściekami na terenach położonych w górnym biegu Odry oraz w tych wsiach, które
znajdują się w zasięgu mniejszych cieków wodnych i kanałów odwadniających.
Tab. 9. Ważniejsze zrzuty ścieków w gminie Słubice
Lp.

Miejscowość

Zakład

1.

Słubice

Oczyszczalnia gminna

2.

Świecko

3.

Świecko

Oczyszczalnia ścieków
(drogowe przejście
graniczne)
Oczyszczalnia ścieków
(Terminal towarowych
odpraw celnych)

Rodzaj
ścieków
mieszane

Ilość m3/d
max/aktua
8000/6000

Metody
oczyszczania
mech.-biol.

komunalne

-/5

biol.

Kierune
k zrzutu
Długi
Rów
Odra

komunalne

540/73

biol.

Ilanka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta w Słubicach.

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska o charakterze naturogennym zliczyć należy
stany powodziowe, które na obszarze gminy wiążą się potencjalnie z rzeką Odrą.
Gleby omawianego obszaru to komponent środowiska, który w największym stopniu
podlega procesom szybkiej degradacji, a zdolność jego oczyszczania i regeneracji jest
najmniejsza ze wszystkich składników przyrody. Gleby miasta Słubice podlegają
zanieczyszczeniom związanym z wieloletnią
kumulacją zanieczyszczeń typowych dla
środowiska miejskiego, obniżeniem bioróżnorodności obszaru oraz zakłóceniami lub
zniszczeniami profilu pierwotnej struktury gleb. Gleby w mieście są narażone na
zanieczyszczenia przede wszystkim ze strony zakładów przemysłowych. Z kolei na obszarach
wiejskich, do największych zagrożeń negatywnie wpływających na jakość gleb są ścieki
komunalne (brak kanalizacji sanitarnej) oraz przekształcenia geomechaniczne i chemiczne
(odkrywki, nielegalne wysypiska śmieci, nawozy, środki ochrony roślin). Ponadto wzdłuż
głównych szlaków komunikacyjny gleby są dodatkowo podatne na degradację.
Szata roślinna podlega negatywnemu oddziaływaniu przede wszystkim w wyniku
szkodliwego oddziaływania czynników antropogenicznych. Zanik naturalnego charakteru lasów
czy roślinności leśnej to wynik wieloletniej grabieżczej gospodarki (najbogatsze siedliska leśne
zostały wzięte pod uprawy, a ekosystemy leśne zajmują najmniej korzystne tereny). Należy
jednak zaznaczyć, iż w południowej, wschodniej oraz miejscami zachodniej części gminy
zachowały się cenne przyrodniczo tereny, gdzie naturalna szata roślinna pozostaje niezmieniona
lub nieznacznie odbiega od potencjalnie naturalnego stanu. Dotyczy to w głównej mierze
fragmentów Puszczy Rzepińskiej, łęgów wiązowo-jesionowych na całym odcinku doliny Odry
oraz terenów podmokłych (zalewowe łąki), siedlisk kserotermicznych muraw stepowych
(nasłonecznione i suche skarpy Odry i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Na tych terenach
szata roślinna zachowała swój unikatowy charakter.
W zakresie fauny trzeba również podkreślić rolę obszarów chronionych (Natura 2000,
Rezerwat Łęgi koło Słubic, zespoły przyrodniczo krajobrazowe), gdzie liczne gatunki mają
unikalne siedliska, ważne głównie dla ptaków wodnych i błotnych. Skrzyżowanie doliny Odry i
Ilanki, dwóch rzek i wynikająca z tego specyfika powiązań ekologicznych, a także znaczny
stopień naturalności wielu biotopów sprawia, że obszar ten ma znaczny potencjał regeneracyjny,
a jego wpływ ma zasięg ponadlokalny. Dodatkowo zdolności do regeneracji środowiska w
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zakresie fauny podnoszą powiązania ekosystemów leśnych (Puszcza Rzepińska).W Słubicach i
centrach wsi istnieją warunki siedliskowe jedynie dla gatunków bardzo pospolitych w zabudowie
miejskiej (gatunki synantropijne). Gatunki, które występują na tych terenach cechuje duża
odporność na degradację, a także stosunkowo duża możliwość regeneracji.

3.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych
Gmina Słubice posiada znaczny potencjał przyrodniczy. Zasoby przyrody obszaru
objętego opracowaniem cechują się dużym stopniem naturalności, wysokimi użytkowymi
walorami środowiska przyrodniczego, a także znaczną wrażliwością na zmiany i w wielu
miejscach dość trudną dostępnością. Ochronie elementów przyrodniczych, ważnych dla Europy
na terenie gminy, służy sieć NATURA 2000. W skład systemu NATURA 2000 całkowicie lub
fragmentarycznie wchodzą na terenie gminy obszary: Dolina Środkowej Odry (PLB080004),
Ujście Ilanki (PLH080015), Łęgi Słubickie (PLH090013) i Dolina Pliszki (PLH080011).
Obszary te posiadają status międzynarodowy, a na państwo polskie (w tym gminę Słubice) jest
nałożony obowiązek skutecznej ochrony, a w ich obrębie i konieczność stałego monitoringu
stanu przyrody. Oprócz tych form na terenie gminy można znaleźć szereg innych elementów
środowiska, które podlegają ochronie.
Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic" (398ha) chroni unikalne kompleksy lasów
łęgowych. Stanowią go ostoje ptactwa wodno-błotnego (łabędź niemy, słodkowodne gatunki
ryb, grążel żółty, salwinia pływająca). Drzewostany pełnią ważną rolę ochronną i
przeciwerozyjną. Rezerwat jest usytuowany w obrębie miasta i dlatego odgrywa bardzo ważną
rolę jako użytkowy element przyrodniczych podlegających ochronie oraz pełni funkcję
edukacyjną.
Niewątpliwie istotnym elementem przyrody, który wymaga kompleksowej ochrony są
torfowiska i kompleksy łęgowe powszechnie zaliczane do zbiorowisk ginących a mających
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania krajobrazu i zachowania różnorodności biologicznej.
Omawiane elementy przyrodnicze znajdują się przede wszystkim na południu miasta Słubice
oraz wzdłuż Ody (od jej wschodniego brzegu aż do linii Golice, Drzecin, Kunowice). Na
uboższych terenach sandrowych i wyższych terasach dolin występują torfowiska wysokie lub
przejściowe. We wszelkich podejmowanych działaniach należy uwzględniać wymogi skutecznej
ochrony i zachowania w nienaruszonym stanie zbiorowisk ginących i torfowisk.
Pozostałe wielko-powierzchniowe formy ochrony przyrody jakie występują na terenie
gminy to obszary chronionego krajobrazu („Dolina Ilanki" na terenie gminy Słubice, Słubicka
Dolina Odry). Są to tereny z łąkami zalewowymi i pastwiskami, ze stanowiskami rzadkich
gatunków ptaków (płaskonos, cyranka, krzyżówka, perkozek, czajka). Kolejnymi formami
ochrony przyrody na analizowanym obszarze są użytki ekologiczne: „Bagna Biskupickie" w
obrębie Biskupice Nowe, „Jezioro" w obrębie Kunowice, „Drzecinskie Bagna" w obrębie
Drzecin, „Przy Torach" w obrębie Drzecin, „Rozległe Bagna nad Ilanką" w obrębie Rybocice,
„Zakole" w obrębie Drzecin, „Długie Bagno" w obrębie Biskupice Nowe. Warto przypomnieć o
drzewach pomnikowych którymi są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub
ich skupienia posiadające wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne czy
krajobrazowe. Należy zapewnić im ochronę gdyż odznaczające się indywidualnymi cechami (są
to przede wszystkim dęby oraz wierzby).
Bardzo interesujące na terenie gminy są chronione siedliska muraw kserotomicznych
(murawy stepowe), znajdujące się na dobrze nasłonecznionych i suchych skarpach Odry i
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na obszarze opracowania występują również typy
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zbiorowisk roślinności nieleśnej, których siedliska znalazły się na liście siedlisk chronionych
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia siedlisk
przyrodniczych podlegających ochronie - Dz. Nr 92, poz.1029): wilgotne zagłębienia międzywydmowe, wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi; twardowodne oligomezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic; starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki
wodne; naturalne dystroficzne zbiorniki wodne; zalewane muliste brzegi rzek, wilgotne
wrzosowiska z wrzoścem bagiennym; suche wrzosowiska, pionierskie murawy napiaskowe,
murawy kserotermiczne. Z kolei na północy i wschodzie obszaru gminy występują lasy ochronne
przede wszystkim o funkcji glebochronnej.
Ekosystemy trawiaste, głównie łąki (o różnej intensywności uprawy), zajmujące doliny
dużych rzek w tym tereny osadów torfowych, nie są formą klimaksową, stanowią jednak cenny
składnik struktury przyrodniczej gminy (liczne stanowiska cennych gatunków roślin i zwierząt).
Z innych cennych zbiorowisk nieleśnych wymienić należy roślinność wodną i szuwarową jezior,
starorzeczy i cieków wodnych.

3.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich
kształtowania
Walory krajobrazowe gminy Słubice w wyniku wielowiekowej działalności człowieka,
zwłaszcza od końca XVIII w. do czasów współczesnych ulegały znacznym przeobrażeniom.
Dotyczy to przede wszystkim zasadniczej przebudowy kompleksów leśnych, położonych na
wschód od Słubic, gdzie dawne pierwotne lasy mieszane (z dębem, grabem, bukiem i sosną)
zostały zamienione na bory monokulturowe (z sosną). Dawne buczyny pozostały w części lasów
położonych na południowy wschód od miasta. Towarzyszy im szereg interesujących roślin, w
tym m.in. bardzo rzadko występujące storczyki i kokoryczki puste i pośrednie.
Charakterystyczne dla doliny Odry znaczne obszary moczarowo-bagienne w wyniku
przeprowadzonych melioracji zatraciły swój pierwotny charakter. Zamieniono je na łąki i
pastwiska, usunięto roślinność tworzącą nadrzeczne lasy łęgowe i olszyny.
Jednakże, należy wyraźnie podkreślić iż znaczne powierzchnie, w szczególności na
południu i wschodzie (lasy) oraz południowym – zachodzie (dolina Odry) cechują się wysokim
stopniem naturalności oraz wysokimi wartościami krajobrazowymi. Ich zachowanie wymaga
przede wszystkim dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zachowania istniejących
dotychczas układów ekologicznych i form ochrony przyrody, a także restytucji, rekultywacji i
rewaloryzacji elementów środowiska na obszarach, gdzie układy te zostały naruszone lub
zniszczone.
Polityka przestrzenna gminy, powinna tak kształtować krajobraz naturalny, aby w pełni
wykorzystywać i zachowywać jego walory i zasoby. W tym celu warto dokonać
usystematyzowania i uporządkowania poszczególnych obszarów gminy na strefy działań. Każda
z nich powinna pełnić rolę węzła, który koordynuje działania obszarów przyległych i sprzyja
zrównoważonemu rozwojowi. Zatem krajobrazy omawianego terenu można podzielić na trzy
zasadnicze strefy:
•

Strefa zurbanizowana - obejmująca tereny Słubic, w mniejszym stopniu wszystkich wsi
gminnych oraz tereny ukształtowanego układu drogowego i kolejowego gminy. W
obrębie tej strefy powinno poprawić się standardy zabudowy i zagospodarowania przy
zachowaniu układu przestrzennego. Wspieranie działań porządkujących przestrzenie
wewnętrzne istniejącej zabudowy oraz sterowanie ilością i standardem poszczególnych
elementów środowiska przyrodniczego w znacznym stopniu podniesie wartość
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•

•

estetyczną miasta i pozostałych terenów. Stopień degradacji obszarów, szczególnie na
terenach o funkcjach przemysłowych, ulega systematycznemu zwiększeniu.
Szczególnym zagrożeniem w strefie zurbanizowanej jest chaotyczna i rozproszona
zabudowa. Ekosystemy cenne przyrodniczo nie utrzymają swoich walorów i funkcji, jeśli
będą występowały w postaci izolowanych obszarów. Dlatego też do najważniejszych
zadań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych należy podtrzymanie i odbudowa ich
ciągłości i struktury wewnętrznej.
Strefa rozwoju – są to obszary, które w największym stopniu ulegają przekształceniom.
Strefa rozwoju nieustannie się zmienia, dlatego na etapie jej ewolucji istnieją możliwości
korekt i poprawy niekorzystnych zjawisk czy tendencji. Strefa obejmuje tereny
częściowo zurbanizowane, które wymagają uzupełnień, oraz tereny niezurbanizowane
przewidziane do urbanizacji. Tereny osadnictwa o charakterze podmiejskim (rozproszona
zabudowa). Należą do nich obszary peryferyjne Słubic, w kontekście rozbudowy
przejścia granicznego w Świecku i zwiększenia ruchu kołowego (autostrada A2), również
Świecko. Naturalnie do strefy rozwoju zaliczyć należy tereny przy głównych drogach,
gdzie rozwijają się funkcje usługowe (motele, bary, stacje paliw). Krajobraz
przyrodniczy omawianej strefy w coraz większym stopniu przybiera charakter
antropogeniczny. Działalność człowieka sprawia, że naturalny charakter tych obszarów
ulega przekształceniom. Znaczny wpływ na pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego mają nowo powstające osiedla mieszkaniowe, przygraniczne położenie
(Frankfurt nad Odrą), układy komunikacyjne.
Strefa niezurbanizowana - obejmująca pozostałe nie przewidziane do urbanizacji tereny
niezainwestowane. Są to tereny wymagające ochrony wartości ekologicznych,
krajobrazowych, zieleni i systemów przyrodniczych oraz nieprzydatne do
zainwestowania. Krajobraz terenów gminy w znacznym stopniu posiada charakter
antropogeniczny. Niemniej jednak racjonalna polityka przestrzenna pozwoli w
kompleksowy sposób wpłynąć na polepszenie walorów krajobrazowych, a także
kształtować właściwą strukturę przyrodniczą. Możliwość kształtowania walorów
krajobrazowych w tej części opracowania jest największa. Dlatego szczególnie na
południu gminy gdzie dominują obszary zalesione, wschodzie (powyżej Słubic), gdzie
rozciągają się tereny podmokłe, poprzecinane licznymi kanałami i rowami, wzdłuż
szlaków komunikacyjnych oraz terenów które są niezagospodarowaną pozostałością po
składach, placach, zakładach należy wprowadzić i realizować zasadę zrównoważonego
rozwoju. Tylko takie podejście pozwoli zachować i chronić krajobraz naturalny.

3.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z
cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi
Gmina Słubice w zakresie oceny zgodności dotychczasowego użytkowania i
zagospodarowania z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi wykazuje się
niejednoznacznością. Jest to wynik zmian i przekształceń, które wynikają z przeszłości
historycznej. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na zagospodarowanie obszaru
objętego opracowaniem są: rzeka Odra (Dolina Odry), przygraniczne położenie gminy oraz
kompleksy leśne rozciągające się na południu i południowym-wschodzie.
Rzeka Odra, od wieloleci kształtuje środowisko przyrodnicze gminy, co wpływa na
zagospodarowanie przestrzenne jak również użytkowanie przyległych do niej obszarów.
Sezonowa zmienność przepływów (włączając zagrożenia powodziowe) wymusza podejmowanie
określonych działań planistycznych i urbanistycznych, w celu ochrony zagrożonych powodzią
obszarów. Zagospodarowanie miasta Słubice wiąże się z kilkoma etapami historycznymi
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Lokalizacja pierwszych zabudowań uwarunkowana była bliskością dostępu do wody oraz
łatwością pozbywania się nieczystości. Dlatego początkowo ludzkie osiedla rozwijały się wzdłuż
Odry. Uzależnienie od rzeki widoczne jest w strukturze przestrzennej miasta i ma swoje
przyrodnicze konsekwencje do dnia dzisiejszego. Chodzi przede wszystkim o tereny zalewowe
rzek, jak również tereny zagrożone powodzią. Kolejne lata sprawiły, że użytkowanie i
zagospodarowanie miejskich terenów, przeniosło się na wschód i północ. Dalej miasto rozwijało
się wzdłuż wałów przeciwpowodziowych nieopodal terenów zalewowych rzeki Odry oraz w
kierunku niezagospodarowanych otwartych terenów na wschodzie miasta.
Obecnie zabudowa miejska rozwija się w miejscach, które cechują się korzystniejszymi
warunkami geotechnicznymi (głównie w kierunku wschodnim). Należy zauważyć, że
przygraniczne położenie gminy, członkostwo w strukturach Euroregionu, ogólny rozwój
gospodarki kraju (rozwój budownictwa) umożliwia, a nawet wymaga aby podejmować decyzje
wpływające na rozwój gminy. Oczywiście planowane działania, powinny uwzględniać szerokie
tło (przyroda, zrównoważony rozwój, osadnictwo itd.), a nie być tylko przejawem
niepohamowanej ekspansji miejskiej zabudowy na mniej sprzyjające obszary. Intensywny
rozwój miasta w następnych kilkunastu latach powinno się kreować w oparciu o rozwój
zrównoważony. Tylko takie podejście pozwoli w pełni wykorzystać walory i zasoby przyrody w
powiązaniu z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców gminy Słubice.
Ukształtowanie terenu sprawiło, iż zagospodarowanie gminnego organizmu wiejskiego
jest spójne w zakresie cech i uwarunkowań przyrodniczych. Oczywiście istnieje szereg miejsc
(szczególnie na południu i północnym-wschodzie), których skomunikowanie z centrum gminy
wymaga poprawy. Ważne z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania jest, aby rozwój
poszczególnych wsi gminy, przebiegał w kierunku symbiotycznym, a nie, jak to się działo w
przypadku wsi Pławidło i Nowy Lubusz, bez uwzględnienia przyrodniczego tła. Wsie położone
na terenach podmokłych, gdzie grunty są zawodnione nie wpływa korzystnie na koegzystencje
przyrody i świata ludzi.
Na obszarach gdzie znajdują się użytki rolne, gdzie nie ma możliwości wznoszenia
zabudowań, warto wprowadzać tereny o funkcjach ogrodniczych, działkowych oraz
rekreacyjnych (obszary przyległe do cieków wodnych, lasów, oraz częściowo w centralnej części
Słubic). Jest to zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi tych obszarów, gdyż istniejące
aluwialne gleby są bardzo żyzne i urodzajne, co pozwala na uzyskiwanie dobrych efektów
ogrodniczych niewielkimi nakładem środków. Występowanie jezior oraz kanałów powoduje, że
tereny te podlegają intensywnemu wykorzystywaniu. Dlatego warto podnosić świadomość
ekologiczną mieszkańców oraz turystów. Pomimo większego wykorzystywania naturalnych
zasobów gminy, obecnie ich stan, przedstawia się korzystnie. Tereny cenne przyrodniczo nie
zostały znacznie zmienione lub zdewastowane. Tylko konsekwencja działań co do dalszego
eksploatowania skarbów przyrody gminy Słubice i kompleksowe, symbiotyczne podejście do
zarządzania nimi, pozwoli zachować i rozwijać dalszy ich potencjał.

3.5. Ocena intensywności i charakteru zmian zachodzących w środowisku
Chcąc oceniać intensywność zmian zachodzących w środowisku naturalnym gminy
Słubice, należy odwołać się do określonego horyzontu czasowego. Bowiem tylko takie podejście
pozwala określać stopień aktualnych przekształceń i prognozować dalsze zmiany w środowisku.
Istotne przeobrażenia, nawet zakładając w ich udziale poważny wpływ czynników
antropogennych (związanych z działalnością człowieka), uwidocznią się dopiero w dłuższym
okresie czasu.
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Podejmując się oceny intensywności zmian dotyczących środowiska naturalnego
konieczne jest usystematyzowanie przedziałów czasowych, w których one zachodziły. Aktualne
tempo zmian zachodzących w środowisku gminy jest stosunkowo niewielkie. Natomiast
najbardziej widoczne przekształcenia na obszarze objętym opracowaniem ekofizjograficznym
miały miejsce w odległej przeszłości, a ich skutki widoczne są do dnia dzisiejszego. Drugim
ważnym okresem dla przekształceń środowiska był okres minionego stulecia. Z kolei trzecim,
ostatnim okresem, w którym można zaobserwować ingerencję czynników antropogenicznych w
naturę jest ostatnie 15 lecie.
Od czasów prehistorycznych aż do XV wieku tereny gminy Słubice pokrywały lasy.
Oczywiście to zjawisko miało miejsce na znacznych obszarach kraju. W miejscach najwyżej
położonych, na piaszczystych ubogich glebach były to najczęściej bory. Nieco lepsze gleby
gliniaste porastały dąbrowy, buczyny i dębowo-grabowe grądy. Najniższe, zatorfione obniżenia
porastały łęgi olsowo-jesionowe i olsy. Skład gatunkowy i struktura tych lasów nie były stałe,
zmieniały się wraz ze zmianami klimatu. Wśród licznych bagien i rozlewisk dominowały
wierzby, wiązy i topole. Dzięki swej niedostępności występowały tu wilki, rysie, żubry, tury i
niedźwiedzie. Od XV wieku rozpoczęto wycinanie lasów. Największe wycinki miały miejsce w
XVII i XVIII wieku. Wtedy głównie w dolinie Odry i częściowo rzeki Ilanki rozpoczęto
zakrojone na szeroką skalę prace regulacyjne. Zmieniono bieg Odry, wykarczowano 95% lasów
łęgowych, wytępiono duże ssaki, obwałowano rzekę, a jej deltę poprzecinano siecią kanałów
melioracyjnych. Kanały i rowy melioracyjne są widoczne do dnia dzisiejszego. Pokrywają
znaczne obszary gminy, głównie od wschodniego brzegu rzeki do centralnych miejsc obszaru
(tereny powyżej Słubic). W XVIII nastąpił gwałtowny rozwój osadnictwa. Miejsca lasów zajęły
pola, łąki i pastwiska. Charakterystyczne dla doliny Odry znaczne obszary moczarowo-bagienne
podlegały przeprowadzanym pracom melioracyjnym zatracając swój pierwotny charakter.
Zamieniono je na łąki i pastwiska, usunięto roślinność tworzącą nadrzeczne lasy łęgowe i
olszyny. Od końca XVIII wieku intensywnie przebudowywano kompleksy leśne, położone na
wschód od Słubic, gdzie dawne pierwotne lasy mieszane (z dębem, grabem, bukiem i sosną)
zostały zamienione na bory monokulturowe (z sosną). Dawne buczyny pozostały w części lasów
położonych na południowy wschód od miasta. Jednak zjawisko wycinania lasów na przestrzeni
lat, nie spowodowało ogromnych i nieodwracalnych zmian. Współcześnie na obszarze
opracowania lasy stanowią 37% powierzchni. Tak wysoki wskaźnik, sprawia, że intensywność
zmian co do zmniejszania powierzchni leśnych nie dotyczy w znacznym stopniu gminy Słubice.
Współcześnie (XX i XIX wiek), a w szczególności w ostatnim piętnastoleciu, nastąpiła
intensyfikacja rozwoju zabudowy miejskiej i wiejskiej, a tempo zmian w środowisku gminy jest
bardzo widoczne. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczą Słubic. Zwiększenie ruchu
transgranicznego (przejścia graniczne: w Słubicach - ruch osobowy, w Kunowicach - ruch
kolejowy, w Świecku - ruch osobowy i towarowy), członkostwo Polski w strukturach Unii
Europejskiej czy wreszcie w Euroregionie Pro Europa Viadrina i Kostrzyńsko - Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej spowodowały, że zapotrzebowanie na nowe tereny (rozwój
budownictwa, usług, przemysł) jest coraz większe. Zmiany zachodzą we wszystkich istotnych
elementach środowiska. Wody powierzchniowe, które w ostatnich dziesięcioleciach stwarzały
zagrożenie dla miasta i gminy, zalewając je, są systematycznie regulowane i obwałowywane.
Sprawia to, że przepływ jest coraz mniej naturalny (stworzenie rezerwatu przyrody Łęgi koło
Słubic, ma na celu przywrócenie w jak największym stopniu naturalności tym obszarom).
Ponadto planuje się objęć ścisłą ochroną cenne przyrodniczo obszary doliny Ilanki i fragmentów
doliny Odry. Są to pozytywne zjawiska, pozwalające na wprowadzenie racjonalnego i
zrównoważonego zagospodarowania. Również korzystne zmiany zachodzą w środowisku
abiotycznym. Obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe, będące
skutkiem modernizacji wielu zakładów i niejednokrotnie wymiany całych technologii i postęp w
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dziedzinie motoryzacji sprawia, że zanieczyszczenie środowiska przez pyły, gazy jest coraz
mniejsze. Coraz bardziej restrykcyjne dyrektywy europejskich władz w dziedzinie ochrony
środowiska, nakładają na gminy obowiązek dbałości o jego bogactwa. Pomimo widocznych,
korzystnych tendencji istnieje czynnik oddziaływujący przeciwnie. Jest nim zwiększenie
natężenia ruchu związanego z utworzeniem przejścia granicznego, obecnością kraju w UE,
masową motoryzacją polskiego społeczeństwa, a w niedalekiej przyszłości ukończeniem
planowanej autostrady A2.
Lasy, które bez wątpienia są dużym bogactwem gminy Słubice podlegają ochronie.
Wprowadzenie funkcji ochronnej rozpoczęło proces wymiany drzewostanu. Powstają bory z
obfitszym runem nazywane borami świeżymi. Zwarte kompleksy leśne położone na południu i
wschodzie, są jednak zagrożone. Wynikać to może z budowy przyszłej autostrady A2. Szlak ma
ogromne znaczenie transeuropejskie i łączy zachodnią i wschodnią Europę poprzez Berlin,
Warszawę i Mińsk. Zbiegają się tu także ważne drogi o znaczeniu regionalnym, prowadzone z
Kostrzyna, Głogowa i Zielonej Góry do Słubic Jej planowany przebieg w granicach
opracowania, rozpoczynając od Rzepina, ciągnie się wzdłuż drogi E30 aż do Świecka
przecinając kompleksy gminnych lasów. Z budową tak ważnego szlaku komunikacyjnego
wiązać się będzie szereg zmian w środowisku. Rozpoczynając od wycięcia lasów, co
doprowadzi do fragmentaryzacji i trwałych zmian, poprzez zakłócenie dotychczasowej
równowagi faunistyczno-florystycznej, a kończąc na wzrośnie natężenie hałasu (samochody
osobowe i TIR) i emisji zanieczyszczeń. Zmiany są również widoczne w rolnictwie. Tradycyjna
przez wieki funkcja rolnicza gminy zatraca swój charakter. W minionym stuleciu ustąpiła funkcji
mieszkaniowej i usługowej. Są to istotne i w wielu aspektach nieodwracalne zmiany.
Paradoksalnie duża ilość obszarów cennych przyrodniczo znajdujących się pod ochroną prawną
negatywnie wpływa na rolnictwo. W wielu miejscach wykorzystywanie rolnicze obszarów jest
utrudnione, a w przypadku wprowadzenia na niektórych obszarach ścisłej ochrony nawet
niemożliwe. Zła sytuacja rolnictwa to również wynik nierównomiernego zainwestowania, to
znaczy skupienia większości usług w Słubicach oraz wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych.

3.6. Ocena stanu środowiska, jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia
Podstawowym opracowaniem dla ukierunkowania działań w zakresie ochrony
środowiska w obszarze opracowania jest „Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2007 dla
Gminy Słubice”, przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Słubice w czerwcu 2004 roku. Zawiera
on syntetyczną charakterystykę uwarunkowań przyrodniczych gminy. Ocena stanu środowiska
na obszarze objętym opracowaniem ekofizjograficznym obejmuje następujące elementy:
powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, gleby i powierzchnia terenu, lasy, fauna i flora
oraz krajobraz (naturalny, rolniczy).
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie jest
tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy
zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu
oddziałują na jakość powietrza atmosferycznego. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję:
• z zakładów przemysłowych i energetycznych,
• niską z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i prywatne
zakłady,
• komunikacyjną (transport drogowy),
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sektor zaopatrzenia w energię
(elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę) – ponad 70 % całkowitej emisji. Z kolei w wyniku
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działalności produkcyjnej wprowadza się do powietrza ok. 30 % ogólnej masy emitowanych
gazów i pyłów. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stężenie
średnioroczne SO2 w powietrzu przeprowadzone metodą badań manualną i automatyczną w
2007 roku w zlokalizowanych w Słubicach i Uradzie punktach monitoringu wynosiło
odpowiednio: w Uradzie 5,2 µg/m3 a w Słubicach 8,6 µg/m3. Stężenie średnie w okresie
zimowym wyniosło: w Uradzie 4,8 µg/m3 a w Słubicach 4,1 µg/m3, a w okresie letnim: w
Uradzie 5,6 µg/m3 a w Słubicach 13,1 µg/m3 Maksymalne stężenie SO2 w miejscach
pomiarowych wyniosło: w Uradzie 44,6 µg/m3 a w Słubicach 26,9 µg/m3. W stosunku do roku
2005 emisja SO2 zmniejszyła się w obu przypadkach o 43%. Zmierzono również wskaźniki
stężenia średniorocznego dwutlenku azotu (w Uradzie wynosiły blisko 10 µg/m3 i Słubicach 32
µg/m3) oraz pyłu zawieszonego PM10, którego wskaźnik w Słubicach osiągnął prawie 16 µg/m3
(w Uradzie nie dokonano pomiarów). Można zatem stwierdzić, że stan aerosanitarny rejonów
wiejskich gminy Słubice charakteryzuje się niskimi stężeniami zanieczyszczeń pierwotnych,
natomiast w mieście (zabudowa zwarta ze słabym przewietrzeniem) i wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych stężenia CO2, NO2 i pyłu zawieszonego i CO występują na poziomach
niższych od dopuszczalnych norm. W 2007 roku w stosunku do roku 2004 emisja
zanieczyszczeń pyłowych zmniejszyła się o 46%, natomiast w przypadku zanieczyszczeń
gazowych odnotowano spadek o 6,5%, w tym dwutlenku siarki o 47%. Na spadek emisji
zanieczyszczeń w gminie (przede wszystkim w mieście, w mniejszym stopniu dotyczy to wsi)
miały wpływ modernizacje kotłowni węglowych, polegające na zmianie paliwa z węglowego na
paliwo ekologiczne (tj. olej opałowy lub gaz) oraz ograniczenie produkcji przemysłowej i
zmiana technologii. W celu dalszego ograniczenia emisji spalin i jej negatywnych skutków
należy wdrażać czystsze technologie grzewcze (np. gaz ziemny – rozwiązanie coraz
popularniejsze, zbiorowe systemy grzewcze w miejsce indywidualnych oraz wprowadzanie
słonecznych kolektorów dla pozyskiwania energii odnawialnej). Oczywiście na terenach gdzie
dominuje zabudowa jednorodzinna emitująca gazy i pyły z palenisk domowych
zanieczyszczenia są szczególnie widoczne w okresie grzewczym. Liniowym źródłem emisji
gazów pyłów oraz hałasu i wibracji jest systematycznie wzrastający ruch kołowy (związany z
istniejącymi przejściami granicznymi w Słubicach, Świecku oraz Kunowicach, przejście
kolejowe). Duże zagrożenie niesie za sobą budowa autostrady A2, dlatego w celu ograniczenia
migracji spalin samochodowych (i jednocześnie hałasu) konieczne jest stosowanie zieleni
izolacyjnej w pasach przylegających do szlaków komunikacyjnych, jeśli istniejący sposób
zabudowy na to pozwala. Odnosi się to głównie nie tylko do planowanej autostrady A2 ale
również pozostałych ważnych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe nr 29 i 31, oraz droga
wojewódzka nr 137). Ponadto cały obszar opracowania pozostaje pod wpływem zanieczyszczeń
transgranicznych pochodzących z obszaru Niemiec (głównie dwutlenek siarki, tlenek węgla,
tlenki azotu), co w powiązaniu z zachodnim kierunkiem wiania wiatrów dodatkowo potęguje
negatywne działanie zjawiska.
Znaczący wpływ na wody powierzchniowe na analizowanym obszarze posiadają
gospodarka wodno-ściekowa oraz działalność rolnicza. Pomimo poprawy jakości wód w gminie,
ich stan jest wciąż niezadowalający. Odczuwalny jest brak w przeszłości kontroli zrzutu ścieków
z gospodarstw indywidualnych, brak kanalizacji sanitarnej w wielu miejscowościach czy
niedostateczny sposób oczyszczania ścieków. Za zwodociągowaniem w szczególności terenów
wiejskich nie nadąża budowa systemów odbioru i neutralizacji szybko rosnącej ilości ścieków.
Dlatego gromadzone ścieki podlegają często niekontrolowanemu zrzutowi do gruntów lub
płynących w pobliżu cieków wodnych. Ze względu na małe przepływy, które nie gwarantują
korzystnego stopnia rozcieńczenia zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczania,
małe cieki odwadniające nie powinny pełnić funkcji odbiornika ścieków. Źródłem zagrożeń wód
powierzchniowych w gminie Słubice są również zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze

34

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
źródeł powierzchniowych (zmywy z pól oraz wynikające z funkcjonowania ferm hodowlanych
czy gospodarstw rolnych). Cieki mniejsze (rowy, kanały) są mocno zanieczyszczone co jest
wynikiem funkcjonowania ferm trzody chlewnej (między innymi Pepkol Central Soya Sp. z
o.o.). Rowy i kanały odwadniające tereny podmokłe (Ilanka) wykazują, z przyczyn naturalnych,
podwyższone wskaźniki stężenia zawiesin i substancji rozpuszczonej, żelaza, manganu. Ochrona
wód przed zanieczyszczeniami, nadmierną eksploatacją oraz przed innymi zagrożeniami
(powódź, susza), wymaga realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i
pozainwestycyjnych. W 2004 roku, badania wód powierzchniowych i podziemnych (wód
rzecznych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku, w
sprawie klasyfikacji do prezentowania wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i sposobu prezentacji wód (Dz. U.
Nr 32, poz. 284), wprowadzono 5 klasową prezentację stanu wód. W 2007 roku Odra w Uradzie
prowadziła wody IV klasy czystości (wskaźnik niezmienny od 2003 roku). Wskaźniki, które
decydowały o złym stanie czystości to chlorofil „a”, ChZT, ogólny węgiel organiczny czy miano
Coli. Niepokojące są wysokie wskaźniki chlorofilu „a” i wskaźniki tlenowe (5 klasa). Wody
Odry są silnie zeutrofizowana. Trzeba podkreślić iż zły stan Odry w punkcie pomiarowym w
Uradzie, nie jest wynikiem tylko złego gospodarowanie gospodarką wodną w skali lokalnej ale
również wynikiem zanieczyszczenia rzeki w jej górnym odcinku (zanieczyszczenia z
uprzemysłowionych obszarów Czech, ścieki przemysłowe i komunalne z Górnego i Dolnego
Śląska). Wody Pliszki w ujściowym odcinku do Odry w 2007 roku odpowiadały III klasie
czystości co w porównaniu z latami 2003, 2004 (IV klasa) jest wynikiem lepszym.
Wskaźnikami, które charakteryzowały się podwyższonymi wartościami w stosunku do klasy
ogólnej są: ogólny węgiel organiczny i miano coli. Na stan rzeki Pliszki największy,
niekorzystny wpływ mają zrzutu ścieków z Torzymia i Rzepina (tereny poza granicami obszaru
objętego opracowaniem). Najkorzystniej przedstawia się jakość wód Ilanki. W 2007 roku rzeka
prowadziła wody II klasy (w 2004 III klasa) czystości i podobnie jak w przypadku Pliszki,
wskaźnikami, które charakteryzowały się podwyższonymi wartościami w stosunku do klasy
ogólnej są: ogólny węgiel organiczny i miano coli. W 2005 roku WIOŚ w Zielonej Górze zbadał
Kanał Czerwony (w Drzewinie, 35 km). Wody w nim płynące charakteryzowały się II klasą
czystości. W stosunku do roku 2001 (III klasa), poprawie uległ główny wskaźnik (miano coli).
Obecnie substancje biogenne i wskaźniki biologiczne należą do II klasy, natomiast związki
organiczne, zasolenie i zawiesina ogólna do najlepszej I klasy czystości. Naturalny charakter
zanieczyszczeń sprawia, iż związki biogenne (fosforany, związki azotu) powodują wzrost
żyzności, co wpływa na przyspieszenie procesów eutrofizacji wszystkich cieków w gminie.
Ponadto, źródłem dopływu substancji biogennych do wód powierzchniowych są zrzuty ścieków
oraz spływy obszarowe wód z pól uprawnych. Ułatwieniem dla spływu biogenów z pól
uprawnych jest gęsta sieć cieków i rowów melioracyjnych. W dniu dzisiejszym odczuwalny jest
brak kontroli zrzutu ścieków z gospodarstw indywidualnych, brak kanalizacji sanitarnej w wielu
miejscowościach czy niedostateczny sposób oczyszczania ścieków.
Występowanie gruntów podatnych na infiltrację zanieczyszczeń do I poziomu wód
podziemnych występują głównie w części wysoczyznowej opisywanego obszaru (równina
sandrowa, fragmenty dolin rzek). Zdecydowana większości tych gruntów znajduje się na
obszarach leśnych, które stanowią ich naturalną ochronę. Zatem w obrębie terenów rolniczych
gminy stanowią nieznaczne powierzchnie. Wody gruntowe nadal są zanieczyszczane przez
niekontrolowane zrzuty nieczyszczonych ścieków komunalnych, nieszczelne szamba (w
miejscach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej). Ponadto do wód gruntowych przenikają z pól
uprawnych nawozy sztuczne i pestycydy. Na analizowanym obszarze znajduje się jeden punkt
pomiarowy monitoringu regionalnego wód podziemnych. Zlokalizowany jest w Słubicach w
(GZWP nr 144) „Dolina Kopalna
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
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Wielkopolska”. Bada się czwartorzędowe wody wgłębne (30 m. p.p.t.). W 2006 roku WIOŚ w
Zielonej Górze przebadał wody zbiornika. Według nowej klasyfikacji wody Doliny Kopalnej
Wielkopolska, zostały zakwalifikowane do IV klasy czystości (niezadowalającej jakości).
Wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz
słabego oddziaływania antropogenicznego, ze względu na wartość żelaza ogólnego. Trzeba
podkreślić, iż w latach 2001-2003 nie badano jakości wód, a w 1999-2000 (według starej
klasyfikacji) stwierdzono wody wysokiej jakości Ib.
Badania gleb pod kątem zawartości metali ciężkich i stopnia zakwaszenia w ramach
monitoringu regionalnego prowadzone są przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą (OSChR) w Gorzowie Wlkp. Pod względem zawartości siarki siarczanowej i metali ciężkich, gleby na
obszarze opracowania nie odbiegają od średniej dla województwa lubuskiego. W przypadku
siarki siarczanowej są to niskie a miejscami (szlaki komunikacyjne, zabudowa miejska) średnie
stężenia. , natomiast metali ciężkich są to naturalne i podwyższone wartości (głównie szlaki
komunikacyjne i Słubice, gdzie występują cynk, miedź, nikiel). W gminie Słubice występują
również gleby zerodowane. Dlatego niezbędne jest stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, lub
w przypadku słabych gleb wprowadzanie roślinności trwałej (zalesienia, użytki zielone). Tereny
zabudowane i szlaki komunikacyjne podlegają antropogenizacji. Największe przekształcenia
dotyczą Słubic, Kunowic. Gleby tam występujące należą do urbanosoli i ndustriosoli. Większość
z nich jest zanieczyszczona, mają przekształcony profil glebowy, często zawierają różne odpady.
W wielu przypadkach są to gleby silnie skompresowane, przez co mało przepuszczalne dla wody
i powietrza. Generalna ocena jakości gleb (pomimo wymienionych ujemnych czynników) jest
korzystna. Waloryzacja świadczy o tym, że pod względem jakości i przydatności rolniczej, gleby
są dobre. Bonitacja rzeźby terenu gminy jest również wysoka i stwarza warunki dla rozwoju
rolnictwa. Wskaźnik bonitacji warunków wodnych jest z kolei bardzo niski (dotyczy to terenów
zalewowych). Na obszarze miasta występują gleby kat. B (z okresowym nadmiarem wody),
miejscami kat. A (z długotrwałym nadmiarem wody), co obniża przydatność rolniczą gleb tych
terenów. Gleby gminy charakteryzują się wysoką zawartością magnezu i fosforu w glebie – aż
90% areału upraw.
Powierzchnia teren gminy wykorzystywana jest wielokierunkowo. Miasto Słubice to
tereny zurbanizowane, które pokrywa zabudowa zwarta w centrum i rozproszona na peryferiach.
W tych miejscach gleby zostały zniszczone w sposób często nieodwracalny. Poza nielicznymi
obszarami (ogródki działkowe, skwery, parki miejskie) powierzchnia terenu jest mocno
eksploatowana. Istotnym przejawem degradacji są licznie występujące cmentarze. W mieście
znajdują się dwa składowiska surowców przemysłowych (złom, punkt sprzedaży węgla), poza
tym zarejestrowano kilka stacji paliw stałych, płynnych i gazowych . Na terenie objętym
opracowaniem ekofizjograficznym pewna część terenów została zagospodarowana przez drogi
oraz rozproszoną zabudowę wiejską co jest zjawiskiem niekorzystnym. Kolejnym przejawem
degradacji powierzchni terenu jest składowisko odpadów komunalnych znajdujące się na
wschód od Kunowic. Jest to składowisko kontrolowane z prowadzoną sortownią odpadów.
Dodatkowo planowana autostrada A2 bez wątpienia zmieni krajobraz terenów gminy. Pozostałe
gleby mają cechy antropogenicznie. Grunty na terenach gminy rażone są na denudację
naturogeniczną oraz uprawową związaną z dużym nachyleniem stoków w obrębie gruntów
ornych. Grunty te występują na niewielkich powierzchniach stokowych, wyraźnie
zarysowujących się krawędzi wysoczyzny, porozcinanych często dolinkami erozyjnymi. Ponadto
na obszarze zagrożonym na zalewy powodziowe występują grunty zawodnione, szczególnie w
okresach roztopów wiosennych.
Lasy na omawianym obszarze wykazują niewielki stopień degradacji, odznaczając się
dobrym stanem zdrowotnym. Główne zagrożenia dla ich kondycji zdrowotnej wynikają z
działania po części czynników abiotycznych, biotycznych jak i antropogenicznych. Zagrożenia
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abiotyczne to najczęściej szkody powodowane przez silne wiatry, obfite opady śniegu,
powodujące łamanie gałęzi a czasami całych drzew, pożary czy skrajne warunki
meteorologiczne (mróz, susza) oraz zachwiania poziomu wód gruntowych. Zagrożenia biotyczne
to przede wszystkim szkody wywołane niekontrolowanym wzrostem populacji szkodliwych
opadów, występowaniem grzybów pasożytniczych czy żerowaniem zwierzyny łownej.
Biotycznymi czynnikami, które w największym stopniu niekorzystnie wpływają na stan lasów są
huba korzeniowa, owadzie gryzonie: strzygonie choinówki, barczatki sosnówki, boreczniki
sosnowe, brudnice mniszki. W przypadku zagrożeń antropogenicznych, największy udział mają
zanieczyszczenia pochodzące z zakładów przemysłowych, transportu oraz obecności ludzi w
lesie (turystyka, wypoczynek, zbiór płodów runa leśnego, grzybów i pożary). Warto podkreślić,
iż trudno wyznaczyć wiodący czynnik, który w największym stopniu przyczynia się do
degradacji tego komponentu środowiska przyrodniczego.
Stan fauny i flory w gminie przedstawia ciekawy pod względem środowiskowym
ekosystem o bardzo dużej bioróżnorodności i georóżnorodności, który funkcjonuje przy
względnej równowadze wynikającej z braku znaczących degradujących źródeł antropopresji.
Specyficznym i bardzo ważnym elementem tego systemu jest dolina Odry. W leżących na
terenach peryferyjnych miasta (obszary wzdłuż Odry), obejmujących zalewowe łąki (na
północny, południu od centrum), gniazdują szczególnie przy wysokim poziomie wód i znacznym
stopniu zalania, ginące i zagrożone gatunki ptactwa. Obszary podmokłe z licznymi rowami i
kanałami oraz płytkie zbiornik wodne (jeziora, oczka wodne) stanowią lokalną ostoję ptaków
wodnych i błotnych. Gnieżdżą się tu między innymi: płaskonos, cyranka, krzyżówka, perkozek,
czajka, kszyk, rybitwa czarna, śmieszka i wodnik. Rezerwat Łęgi koło Słubic jest także ważnym
miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących. Do szczególnych atrakcji
należą wiosenne pojawy licznych stad batalionów oraz duże koncentracje zimujących łabędzi
krzykliwych i niemych. Rozległy kompleksy lasów na południu i wschodzie są miejscem
gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz zwierząt łownych w tym także drapieżnych.
Należy pamiętać, że kolejne zainwestowanie na terenach o cennych z przyrodniczego punktu
widzenia funkcjach może przyczynić się do zmniejszenia dużej bioróżnorodności poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych gatunków na trwałe.
Walory krajobrazowe obszaru są bardzo wysokie. Dotyczy to głównie obszarów
położonych wzdłuż rzek oraz na południu i północy gminy. Możliwości dalszej poprawy
aktualnego stanu wiążą się z koniecznością uporządkowania istniejącego zagospodarowania i
właściwym wytyczeniem kierunków polityki przestrzennej. Działania ukierunkowane na
zrównoważony rozwój oraz podnoszenie świadomości ekologicznej (wśród ludności lokalnej
oraz turystów) pozwoli zachować cenne bogactwa, którymi przyroda obdarowała gminę.

4. Wstępna prognoza dalszych zmian w środowisku
Prognozowanie dalszych zmian w środowisku naturalnym gminy Słubice, jest możliwe
po uwzględnieniu szerokiego zakresu czynników abiotycznych, biotycznych i
antropogenicznych. Prognozowanie przyszłego stanu przyrody to wynik szerokiej analizy
przeszłości oraz teraźniejszości poprzez obserwację dawnych i dzisiejszych tendencji w zakresie
rozwoju zabudowy i infrastruktury, gospodarki rolnej i leśnej, rozwoju turystyki i rekreacji,
ochrony przeciwpowodziowej oraz innych działalności człowieka.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego
uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego (uchwała nr XXXVII/272/2002 z dnia 2
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października 2002 roku) gmina Słubice stanowi bardzo ważny element struktury przestrzennej
regionu lubuskiego. Miasto Słubice pełni funkcję jednego z trzech transgranicznych ośrodków
obsługi, funkcję węzła komunikacji europejskiej (Berlin – Poznań. – Warszawa) oraz funkcję
bardzo ważnego członu Transgranicznego Pasma Przyspieszonego Rozwoju polskich i
niemieckich miast w dolinie Odry. W skali regionalnej to ważny ośrodek gospodarczy
województwa, na którego terenie funkcjonuje Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna - jedna z czternastu w kraju. Systematyczny i dynamiczny rozwój strefy to szansa
na podniesienie rangi gminy jako ośrodka o szerokim spektrum działalności ekonomicznej,
międzykulturowej, sportowej, ekologicznej i innych. Ponadto po modernizacji stanie się ważnym
portem żeglugi śródlądowej na Odrze (obecnie rzeką transportowane są surowce z południa
Polski do Bałtyku, które przez kanał Odra-Szprewa i lewe dopływy rzeki docierają także do
Niemiec i krajów Beneluksu). Istotna jest również rola gminy jako ośrodka obsługi regionalnej.
Z kolei budowa autostrady A2, wydźwignie rangę obszaru do poziomu ważnego węzła
europejskiego transportu drogowego i kolejowego (należy pamiętać że przez Słubice biegnie
europejska trasa kolejowa Moskwa-Warszawa-Berlin). Gmina Słubice pełni również rolę
istotnego ośrodka akademickiego dzięki funkcjonowaniu wspólnej placówki naukowo badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Korzystne usytuowanie gminy w strukturze przestrzennej
regionu rodzi potrzebę zmian o charakterze funkcjonalnym. W przypadku terenów
przemysłowych istnieją rezerwy dostępnej powierzchni w granicach istniejących zakładów,
ośrodków przemysłowych oraz wolne tereny powiązane z nimi lokalizacyjnie. Również w sferze
budownictwa mieszkaniowego zachodzą zmiany, związane z rozwojem gospodarczym w
największym stopniu Słubic, Świecka i Kunowic. Dlatego wyznacza się tereny pod nowe
jednostki osiedlowe. Słubice rozbudowują się w kierunku południowo-wschodnim oraz w
kierunku wschodnim. Pozostałe miejscowości gminy nie odgrywają tak istotnej roli
gospodarczej, politycznej czy społecznej stąd ich rozwój jest niewielki. Szanse należy upatrywać
w rozwoju wsi Kunowice, Drzecin, Świecko w związku z rozbudową infrastruktury drogowej.
Na terenie gminy można wyznaczyć trzy zasadnicze strefy rozwoju przestrzennego:
1) strefę zurbanizowaną – obejmującą tereny ukształtowanego układu przestrzennego
miasta Słubice, w mniejszym stopniu Kunowic ( ponadto zagospodarowane obszary wsi
gminnych, głównie wzdłuż dróg),
2) strefę rozwoju – obejmującą tereny częściowo zurbanizowane, wymagające uzupełnień,
oraz niezurbanizowane przewidziane do urbanizacji, w tym tereny osadnictwa o
charakterze podmiejskim,
3) strefę niezurbanizowaną – obejmującą pozostałe nie przewidziane do urbanizacji tereny
niezainwestowane wymagające ochrony wartości ekologicznych, krajobrazowych, zieleni
i systemów przyrodniczych oraz nieprzydatne do zainwestowania (tereny zalewowe,
rezerwat, lasy, tereny rolnicze).
Należy zaznaczyć, że najdynamiczniejszy rozwój przestrzenny widoczny jest w Słubicach.
Dlatego zgodnie z założeniami prowadzonej od lat polityki przestrzennej (studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiana nr 2 z 2008 roku), na terenie miasta
Słubice i obszarów peryferyjnych wyznaczono siedem zasadniczych stref funkcjonalnego
rozwoju przestrzennego:
1. strefa modernizacji (obejmująca centrum miasta), gdzie zakłada się: zwiększenie
funkcji usługowej i naukowej, podporządkowanie układu przestrzennego zasadom
ochrony dziedzictwa kulturalnego, modernizację układu komunikacyjnego w rejonie
mostu granicznego, przebudowę infrastruktury technicznej, zmianę charakteru ulicy
Jedności Narodowej na pasaż śródmiejski, wytworzenie wielkomiejskiego charakteru z
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wprowadzeniem pasażu oraz nawiązaniem do budynku "Collegium Polonicum" i
nadodrzańskiej części śródmieścia Frankfurtu,
2. strefa zwartej zabudowy miejskiej otacza w/w strefę modernizacji centrum, gdzie
zakłada się: dopełnienie zabudowy oraz przebudowę jej fragmentów, realizację
brakujących elementów infrastruktury technicznej i społecznej, uporządkowanie i
rozbudowę systemu parkingów,
3. strefa zewnętrznej urbanizacji, która obejmuje obszary położone na północ i wschód
od terenów obecnego zainwestowania, gdzie wyznacza się nowe tereny zurbanizowane,
4. strefa wielkoprzestrzennych usług ponadlokalnych, zawarta jest między terenami
zainwestowania miejskiego a Puszczą Rzepińską, gdzie zakłada się zarezerwowanie
nowych obszarów pod tereny sportowe, rekreacji, turystyki, mieszkalnictwo
rezydencyjne, lotnisko pasażerskie i urządzenia obsługi tranzytu,
5. strefa Puszczy Rzepińskiej, gdzie zakłada się ochronę wartości przyrodniczych terenów
leśnych z dopuszczeniem inwestycji liniowych,
6. strefa nadodrzańska, obejmująca obszar doliny Odry i jej tereny zalewowe, gdzie
zakłada się możliwość rozbudowy istniejących przepraw drogowych, kolejowych i
pieszych dla integracji funkcjonalno przestrzennej Słubic i Frankfurtu nad Odrą,
7. strefa terenów otwartych, obejmuje enklawy północno-wschodnie i południowe w
rejonie Świecka, gdzie zakłada się ochronę przed ekspansją urbanizacji, zakaz
wprowadzania nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej, dopuszczenie wymiany
zabudowy istniejącej, wprowadzenie zabudowy w rejonie koncentracji istniejących
siedlisk.
Należy pamiętać, że Słubice tworzą dominujący układ przestrzenny w sieci osadniczej
terenów gminy, złożonej z niewielkich, nieskomplikowanych pod względem funkcjonalnym
jednostek wiejskich. Na terenie tego miasta mieszka blisko 90% całej ludności gminy, co
wyraźnie tę dominację podkreśla. Z punktu widzenia zmian, które będą zachodziły w
środowisku należy uwzględnić kierunki rozwoju zabudowy mieszkalnej i usługowej. Zakłada się
budowę nowych osiedli w trzech miejscach na terenie Słubic, tj. w rejonie tzw. „Zielonych
Wzgórz” (z respektowaniem ustaleń obowiązującego dla tych terenów planu miejscowego), w
jego sąsiedztwie oraz w rejonie ulicy Witosa na północ od obszaru śródmiejskiego (z rezygnacją
z wprowadzania zabudowy mieszkaniowej na terenach położonych pomiędzy ul. Wojska
Polskiego a ul. Osiedle Krasińskiego i przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe).
W zakresie sieci komunikacyjnej przewiduje się budowę autostrady A2 w korytarzu
obecnej drogi krajowej nr 2. W wyniku wygranego przetargu koncesyjnego budowa autostrady
A2 została powierzona przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad "Autostradzie
Wielkopolskiej " SA - konsorcjum autostradowemu z Poznania. Ponadto planuje się budowę
obwodnicy miejskiej i nowego mostu dla odciążenia centrum miasta od nadmiernego ruchu.
Powodem nadmiernego ruchu w centrum jest to, że tylko dwie drogi wyjazdowe wprowadzają i
wyprowadzają ruch z miasta w kierunkach na północ oraz wschód i południe, tj.: z jednej strony
na Kostrzyn, z drugiej na Zieloną Górę i Rzepin. We wrześniu 2007 r. władze gminy Słubice
przeprowadziły konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Zdaniem jej mieszkańców
najistotniejszą do rozwiązania kwestią jest stan dróg. Ponad 96% ankietowanych uznało tę
właśnie sferę życia za najważniejszą. Konieczność naprawy dróg (Słubice) oraz budowy
nowych, powoduje iż ingerencja w środowisko naturalne będzie coraz widoczniejsza. Istniejące
szlaki komunikacyjne będą poszerzane, a lokalne trakty (często o nawierzchni żuzlowotłoczniowej) będą utwardzane (asfalt). Planuje się również budowę obwodnicy Kunowic i
częściowo Drzecina. Przebieg obwodnic i autostrady A2 to kolejna, ingerencja w środowisko,
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gdyż lasy oraz inne cenne przyrodniczo obszary są siedliskami wielu zagrożonych roślin i
zwierząt.
Kontynuacja obecnego kierunku gospodarki leśnej doprowadzi do renaturalizacji
gminnych lasów lasów. Zarówno własne zasoby genowe, których stan jest bardzo dobry, jak i
silne powiązania z terenami sąsiednimi stanowią podstawę do odtworzenia całego ekosystemu,
łącznie z gatunkami zielnymi roślin i zwierzętami leśnymi. Dobra kondycja kompleksów leśnych
i enklaw wartościowych zbiorowisk roślinnych, charakterystyczna dla terenów dolinnych,
wymaga ochrony w ujęciu ponadlokalnym. Takie podejście pozwoli zachować i w dalszym
ciągu rennaturalizować cenne obszary lasów.
Sieć wodociągowa na terenie miasta Słubice jest znacznie zdekapitalizowana, jej wiek
osiąga w większości 80 lat. Jakość wody jaką uzyskiwano do tej pory oraz długi okres
eksploatacji spowodował zmniejszenie przekroju niektórych odcinków sieci nawet o 80 %. Z
roku na rok zwiększa się awaryjność sieci wodociągowych. Powoduje to konieczność
systematycznej wymiany starej sieci wodnej, a co za tym idzie, także armatury towarzyszącej
(zasuw, hydrantów), która nie spełnia swojego zadania. Zły stan cechuje także obiekty i sieć
wodociągową na terenach wiejskich. Dlatego korzystne dla środowiska okaże się dalsze
uporządkowywanie gospodarki ściekowej. Obecnie nie przewiduje się powstania na
analizowanym obszarze obiektów mogących w znacznym stopniu zagrażać środowisku
przyrodniczemu.
Analiza jakości gleb gminy wykazała, że ogólny ich stan jest dobry. Poszczególne
obszary charakteryzują się różnorodnością gleb. Na całym analizowanym terenie brak jest
istotnie skażonych różnymi szkodliwymi substancjami ziem. Dlatego większość areałów cechuje
wysoka kultura rolna. Pomimo korzystnego stanu, gleby należy systematycznie przefiltrowywać.
Duża część jest przepuszczalna i ma zaburzone stosunki wodne co prowadzi do wymywania
substancji łatwo rozpuszczalnych (np. związków potasu dlatego zawartość tego pierwiastka jest
bardzo niska). Ogrody przydomowe i ogrody działkowe powinny być przede wszystkim
miejscem wypoczynku wśród roślin ozdobnych, aniżeli miejscem produkcji żywności, nawet na
własne potrzeby.
Gmina Słubice charakteryzuje się dużym potencjałem rekreacyjnym i turystycznym.
Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego miasta i gminy Słubice zasadniczą rolę w
jego ukierunkowaniu pełnić będą przyjęte kierunki ochrony oraz racjonalnego wykorzystania
środowiska przyrodniczego. Władze lokalne jako jeden z priorytetów uznają stworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji, agroturystyki czy hippiki. W związku z
tym, planuje się wykorzystać, jak dotąd nieeksploatowane specyficzne walory turystycznowypoczynkowe gminy (a w szczególności miasta Słubice, gdzie skupiona jest większość usług
hotelarskich i gastronomicznych), sprzyjające rozwojowi turystyki wędrówkowej i
wyspecjalizowanym formom rekreacji. Sąsiedztwo Puszczy Rzepińskiej stanowiącej jeden z
największych na terenie ziemi lubuskiej kompleksów chronionego krajobrazu i blisko położone
zespoły małych jezior, atrakcyjne tereny dla wędrówek pieszych i rowerowych to atuty gminy,
które pozwalają planować długoterminowo. Atrakcyjne warunki rozwojowe może mieć
myślistwo, a także zbieranie grzybów i jagód. Samo miasto także ma turystom wiele do
zaoferowania. Do uprawiania sportu zachęcają ogólnodostępne korty tenisowe, strzelnica
sportowa, czynne w sezonie letnim baseny kąpielowe, liczne boiska i sale gimnastyczne, a także
stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Atrakcyjność krajobrazu gminy Słubice i
mnogość walorów przyrodniczych, rodzi potrzebę uzupełnienia niedostatecznej infrastruktury
rekreacyjnej (baza noclegowa itp.), która stworzy jeszcze lepsze podstawy do wytworzenia na jej
terenie ponadlokalnego ośrodka wypoczynkowego. W ramach zadań samorządu województwa
lubuskiego planowana jest również rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu
międzynarodowym i międzyregionalnym.
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W maju 2004 roku powstał Plan Gospodarki Odpadami, który reguluje kwestie z tą
dziedzina życia. Ponadto ważnym elementem programu porządkowania gospodarki odpadami w
gminie jest powstanie Celowego Związku Gmin CZG-12, którego członkiem od czerwca 1997 r.
jest także gmina Słubice. Do w/w Związku należą takie przygraniczne gminy jak: Cybinka,
Górzyca, Kostrzyn, Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym i
Witnica. Dla potrzeb tych gmin opracowany został „Kompleksowy Regionalny Program
Gospodarki Odpadami”, celem którego jest wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami, prowadzącego do minimalizacji ilości powstających odpadów, a w następnej
kolejności do odzyskania z odpadów, możliwych do ponownego użycia komponentów. Dalszą
dbałość o środowisko naturalne ma zapewnić budowa planowanego Zakładu Utylizacji
Odpadów, którego podstawowymi elementami będą: nowoczesne składowisko odpadów,
kompostownia i segregatornia.
Obecnie miasto i tereny wiejskie gminy chronione są przed powodzią przy pomocy
obwałowań, których stan wymaga gruntownej modernizacji po ostatniej powodzi z lipca 1997 r.
Dlatego bardzo ważne jest sporządzenie „Operatu ochrony gminy Słubice przed powodzią” i
zapoczątkowanie monitoringu w odniesieniu do prognozowania i przemieszczania się fali
powodziowej w skali kraju. Pozwoli to wprowadzić i zarządzać systemem monitoringu i obrony
przeciwpowodziowej w mieście. Większość obecnych zabezpieczeń wymaga unowocześnienia i
wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań
w zakresie prac konserwacyjnych,
odtworzeniowych i budowlanych. Miasto pozostanie zagrożone zalaniem tylko w przypadku
wystąpienia okoliczności odbiegających od projektowych. Wysokie zagrożenie będzie istniało w
sytuacjach awaryjnych, których efektem będzie przerwanie wałów (stan techniczny wałów
przeciwpowodziowych jest w wielu miejscach niezadowalający). Korzystnym zjawiskiem są
coroczne wylewy Odry w dolinach, co znacznie zmniejsza siłę wzbierania wód. W związku z
ochroną przeciwpowodziową, należy podjąć starania zmierzające do budowy zbiornika
retencyjnego. Usprawnienie ochrony przeciwpowodziowej zwiększy poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców i przedsiębiorców bytujących na terenach dolinnych miasta.

5. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych
Uwarunkowania ekofizjograficzne określają przyrodnicze predyspozycje do
kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej, w tym terenów funkcji użytkowych oraz
terenów otwartych. Konieczna jest ocena przydatności środowiska dla różnych rodzajów
użytkowania i zagospodarowania. Ostatnim elementem formułowania uwarunkowań
ekofizjograficznych jest określenie ograniczeń rozwoju wynikających z konieczności ochrony
zasobów środowiska przyrodniczego.

5.1. Przydatność terenów dla rozwoju funkcji użytkowych
Zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku dobrze
funkcjonującego organizmu miejskiego, którym są Słubice, oraz w miejscach gdzie dominuje
zwarta zabudowa wiejska jest bardzo trudna, a czasami niemożliwa. Jest to wynik braku
planowego podejścia do zagadnień planowania przestrzennego w przeszłości. Obecnie kwestie
gospodarki przestrzennej stają się ważnym elementem procesu budowania polityki przestrzennej
danej jednostki terytorialnej. Dlatego dopiero współcześnie dostrzega się niezgodności
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planistyczne czy urbanistyczne z uwarunkowaniami środowiskowymi. Złe, nieoptymalne
wykorzystanie terenów, czasem na wartościowych przyrodniczo terenach nie powoduje zwykle
zmiany zagospodarowania lub lokalizacji całych osiedli, zakładów przemysłowych, dróg itd. –
wpisanych w środowisko i lepiej czy gorzej w nim funkcjonujących. Dlatego każda jednostka
terytorialna (w przypadku omawianego obszaru w największym stopniu dotyczy to Słubic i
planowanego układu transportowego), powinna w racjonalny sposób gospodarować przestrzenią.
Należy uwzględniać uwarunkowania szerokiego spektrum zagadnień, w miejsce doraźnych
odniesień do pojedynczych obszarów czy inwestycji.
Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne doliny Odry należy wykluczać
możliwość ekspansji urbanistycznej Słubic (w kierunku zachodnim, południowym i częściowo
północnym) oraz rozbudowę układu transportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto
taki stan rzeczy utrudnia również pełniejsze wykorzystanie tego obszaru do celów
gospodarczych. W części północnej, gdzie dolina poszerza się, występuje teren płaski, mokry,
bagienny, częściowo zbudowany z mad i piasków rzecznych, poprzecinany licznymi kanałami
melioracyjnymi, w których poziom wody w dużej mierze uzależniony jest od stanu wód Odry.
Podobnie przedstawia się krajobraz nadodrzański na południe od miasta Potencjalne
wprowadzanie funkcji użytkowych na tereny zalewowe, rodzi problem natury nie tylko
ekologicznej, ale również finansowej. Stąd wykluczone dla bezpośredniego posadowienia
budynków są utwory organiczne (torfy), zalegające pasmami o zmiennej szerokości na całym
obszarze doliny. W obrębie Słubic oraz wsi sołeckich leżących we wschodniej części badanego
obszaru, często występują nasypy gruzowe, utrudniające bezpośrednie posadowienia. Przy
pracach fundamentowych konieczna jest ich wymiana lub zagęszczenie Warunki mikroklimatu
również nie są sprzyjające, ze względu na podwyższoną wilgotność, inwersje i zaleganie
chłodnego powietrza. Dodatkowym argumentem przeciw zabudowie jest narażenie terenu na
zalania powodziowe wynikające z położenie na naturalnych terenach zalewowych Odry.
Również fragmenty Starego Miasta podlegają ochronie konserwatora zabytków stąd wszelkie
nowe formy zabudowy, mogłyby negatywnie wpłynąć na te cenne z kulturowego punktu
widzenia tereny. Kierunki naturalnie predestynowane do rozbudowy miasta to wschód i
południowy wschód, z dominacją otwartych terenów z dużym udziałem upraw polowych i
użytków zielonych. W tej części miasta charakterystyczny jest zróżnicowany krajobraz, który
warto przeznaczać do zainwestowania dla potrzeb mieszkaniowych oraz dla rozwoju Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Obecne tereny mieszkalno-usługowe i w części produkcyjne, położone na
północ i zachód od obszaru śródmiejskiego charakteryzują się wyraźnie niższą intensywnością
zabudowy. Dlatego w tych miejscach należy wprowadzać zabudowę zwartą, co dotyczy to
również modernizacji centrum miasta gdzie wprowadza się zabudowę wielorodzinną oraz
koncentruje się usługi (np. tereny pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Niepodległości). W
otoczeniu stadionu miejskiego i w części na terenach Wzgórz Słubickich, zaleca się konsolidację
zabudowy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Obecne elementy struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta i terenów przyległych należy traktować jako trwałe komponenty jego
układu (istnieje jednak możliwość znacznego wykorzystania rezerw terenowych, jakie zawarte
są w strefie terenów otwartych dla potrzeb rozwojowych). Przewiduje się również konsolidację
zabudowy i rozbudowę połączeń drogowo-pieszych w celu doprowadzenia do bezpośredniego
połączenia centrów Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Z całą pewnością należy (na całym obszarze
gminy Słubice) unikać tworzenia zabudowy rozproszonej i luźnej. Pojedyncze formy
przestrzenne warto łączyć w jeden organizm przestrzenny. Na terenach wiejskich w części
wschodniej i środkowej gminy warunki geotechniczne należy ocenić jako dobre, pozwalające na
swobodne wznoszenie zabudowy. Tereny charakteryzują się prostym układem,
reprezentowanych przez różnego typu piaski, żwiry i gliny zwałowe. Ich miąższość sięga około
5-6 m. W przyjętych w studium zasadach rozwoju terenów wiejskich zakłada się kontynuację, w
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generalnym zarysie, ustaleń przyjętych w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Słubice z 1993 r. i utrzymanie istniejącego układu tych terenów. W kontekście
rozwoju przestrzennego zakłada się większą aktywizację terenów w obrębie wsi Kunowice,
gdzie przewiduje się realizację zespołu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej oraz terenów w
rejonie wsi Golice i Lisów przeznaczonych pod lokalizację zespołów elektrowni wiatrowych.
Utrzymuje się przyjętą w planie ogólnym gminy hierarchię poszczególnych jednostek sieci
osadniczej terenów wiejskich, w skład których wchodzą:
•
•

Drzecin - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności i produkcji rolnej,
Golice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności, produkcji rolnej i elektrowni
wiatrowych,
• Kunice - wieś o funkcjach produkcji rolnej i turystyki związanej z ruchem
przygranicznym,
• Kunowice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności, produkcji rolnej i obsługi
transportu kolejowego,
• Lisów - wieś o funkcji rolniczej i elektrowni wiatrowych,
• Nowe Biskupice - wieś o funkcji rolniczej,
• Nowy Lubusz - wieś o funkcji rolniczej,
• Pławidła - wieś o funkcji rolniczej,
• Rybocice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności i produkcji rolnej,
• Stare Biskupice - wieś o funkcji rolniczej,
• Świecko - wieś o funkcjach produkcji rolnej, obsługi transportu samochodowego oraz
turystyki związanej z ruchem przygranicznym.
Na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach glebowych, dotyczy to wsi Kunice, Nowe
Biskupice, Kunowice, Lisów, Pławidło, Stare Biskupice zaleca się promowanie rolnictwa
ekologicznego co wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji całej bazy produkcyjnej, jaką
dysponuje gmina w celu dostosowania do nowych wymogów rynkowych. Bardzo dogodne dla
jego rozwoju warunki klimatyczne i bliskość wielkiego rynku berlińskiego powinny sugerować
szerokie wprowadzenie upraw sadowniczych i produkcji warzyw a także produkcję mleka,
powiązaną z hodowlą bydła. Niezbędne jest w tym celu wspomaganie rozwoju
wielkotowarowych gospodarstw rolnych oraz pełna prywatyzacja areału gruntów, pozostającego
w dyspozycji Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
Wydaje się, iż analiza potencjału przyrodniczego gminy predestynuje ja do (oczywiście
w oparciu o rozwój społeczno-gospodarczy) rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku. Obecnie
jest to najbardziej wskazana funkcja Bliskość przejścia granicznego, piękne otoczenie (obszary
chronione, doliny rzek, lasy) są walorami, które powinny przyczynić się do tworzenia nowych
funkcji obszarów, ukierunkowanych na ogólnie rozumiane aktywne spędzanie wolnego czasu.
Taki kierunek rozwoju wymaga wprowadzenia zasad ochrony i racjonalnego kształtowania
środowiska przyrodniczego poprzez stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju
społeczno - gospodarczego gminy.

5.2. Wskazania dla kształtowania terenów otwartych
Odpowiednie kształtowanie terenów otwartych powinno rozwijać zdolność środowiska
do naturalnej i półnaturalnej samoregulacji, dlatego opracowanie ekofizjograficzne obejmuje
najważniejsze z nich tzn.: lasy, doliny, rzeki, strumienie, tereny nadjeziorne, zalewowe,
torfowiska i jeziora czy łąki. Są to obszary w naturalny sposób predysponowane do
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kształtowania terenów otwartych gdyż pierwotnie stanowiły rzeczne tereny zalewowe lub
ogromne kompleksy leśne.
Uchwałą nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2008 roku w
sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Słubice, nie przewiduje się kształtowania nowych terenów otwartych. Przewiduje
się natomiast zwiększenie intensywności użytkowania terenu. Istniejące obecnie tereny
niezagospodarowane (lub zagospodarowane mało intensywnie) zostaną przekształcone w tereny
zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (usprawnienie systemu
komunikacyjnego, wprowadzenie zabudowy o charakterze komunalnym, zabudowy
jednorodzinnej typu rezydencjalnego, zabudowy usługowej i magazynowej, dla rozwoju
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz zabudowy letniskowej). Wszystkie tereny otwarte
powinny być w całości wyłączone z zabudowy. Gdy zachodzi wyraźna potrzeba uzupełniania
funkcji mieszkaniowych bądź usługowych na terenach otwartych, wówczas należy kształtować
przestrzeń w oparciu o zasady trwałego i zrównoważonego podejścia do zarządzania nimi.

5.3. Ograniczenia rozwoju wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska
Na terenie objętym opracowaniem, ochronie w szczególności podlegać będą: obiekty
chronione, powietrze atmosferyczne, zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, unikalne
formy geomorfologiczne i gleby, zieleń miejska, ekosystemy nieleśne (flora i fauna) oraz
ekosystemy leśne. Taki stan rzezy wynika z wysokich walorów środowiska przyrodniczego
omawianego terenu, na którym funkcjonują różne formy ochrony przyrody. Tereny gminy
Słubice odznaczają się znaczną wrażliwością i podatnością na antropopresję, dlatego też oprócz
tzw. ochrony ustawowej należy podejmować systemowe działania ograniczające, a nawet
likwidujące obecne zagrożenia związane z działalnością człowieka. Zgodnie z misją rozwoju
gminy Słubice, która zakłada tworzenie podstaw do harmonijnego i dynamicznego rozwoju
prowadzącego do poprawy warunków bytowych ludności i jakości środowiska naturalnego,
należy dążyć do uzyskania takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i
zrównoważony sposób wykorzysta zasoby środowiska naturalnego i kulturowego. Dlatego w
procesie planistycznym należy uwzględnić następujące ograniczenia wynikające z konieczności
ochrony zasobów środowiska:
1. w zakresie dalszej ochrony obiektów chronionych należy:
• zapewnić ochronę pomnikowym drzewom znajdującym się na terenie objętym
opracowaniem, poprzez zapewnienie właściwych warunków życiowych, oraz
zabezpieczenie przed niszczeniem,
• kompleksowo chronić przyrodę na terenach Rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”, tak
aby zachować i w dalszym ciągu kształtować cenne walory środowiska przyrodniczego.
Ochronie podlegać powinno przede wszystkim bogactwo świata fauny i flory, której
należy zapewnić odpowiednie warunki życiowe oraz siedliskowe,
• ze względu na widoczną antropopresję, fragmenty dwóch obszarów chronionego
krajobrazu: „Dolina Ilanki”, „Słubicka Dolina Odry” należy bezwzględnie objąć ochroną.
Należy podejmować działania w celu zachowania różnorodności biologicznej i
gatunkowej tych obszarów oraz chronić wszystkie cenne przyrodniczo komponenty
środowiska przyrodniczego w jego obrębie,
• należy wprowadzić monitoring i kontrolę ruchu turystycznego na w/w obszarach w celu
dostosowania liczby turystów do naturalnej chłonności i pojemności rekreacyjnej
środowiska przyrodniczego,
• utworzyć Europejską Sieć Obszarów Chronionych NATURA 2000.
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2. w zakresie ochrony form przyrody nieożywionej (obiekty geomorfologiczne) należy:
• kompleksowo ochraniać Obszar Chronionego Krajobrazu Nr 8 „Słubicka Dolina Odry”,
w celu zachowanie krajobrazu wnętrza i krawędzi doliny rzecznej zgodnie z
Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z 27 lutego 2005 roku,
• dbać o zachowanie w istniejącej postaci form i zasobów przyrodniczych
wieloprzestrzennej doliny Odry oraz jej lokalnych dopływów, poprzez racjonalne
gospodarowanie przestrzenią, niedopuszczenie do powstawania luźnej, rozproszonej
zabudowy, czy niekontrolowanego wzrostu liczby turystów,
• objąć ochroną jedną z form (np. jako zespołu krajobrazowo-przyrodniczego)
interesujących obiektów geomorfologicznych w obrębie tzw. Wzgórz Słubickich na
terenie miasta,
• zlikwidować miejsca nielegalnego składowania śmieci na terenach leśnych, w dolinach
rzek oraz na terenach otwartych.
3. w zakresie poprawy jakości powietrza należy:
• przeprowadzić modernizację dróg na terenie całej gminy Słubice,
• wykonać budowę małej i dużej trasy obwodnicowej miasta Słubice co pozwoli na
całkowitą eliminację ruchu tranzytowego z centralnej części miasta,
• usprawnić działanie całego systemu komunikacji (płynność ruchu komunikacyjnego),
szczególnie w sytuacji planowanej autostrady A2,
• propagować nowe rozwiązania technologiczne i modernizować zakłady gdzie działają
kotłownie opalane węglem (główna ciepłownia miejska ZEC, Kotłownia zakładowa
ZPO „KOMES” (w likwidacji), Kotłownia PKS Autotransport Group, Kotłownia
Spółdzielni Inwalidów Prespo),
• prowadzić sukcesywną likwidację źródeł tzw. niskiej emisji (paleniska domowe
zlokalizowane szczególnie w śródmieściu) na rzecz zbiorczych systemów grzewczych,
lub innych lokalnych rozwiązań energetycznych, przyjaznych środowisku (elektrownie
wiatrowe),
• prowadzić rozbudowę sieci monitoringu i stałą kontrolę inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan
środowiska,
• likwidować składowiska utylizacji ścieków i odpadów, gdyż rozkład substancji
organicznych przez mikroorganizmy prowadzi do emisji metanu (jednego z gazów
cieplarnianych) oraz gazów będących substancjami zapachowymi, które są uciążliwe
dla środowiska.
4. w zakresie ochrony walorów gleb należy:
• stosować w zależności od potrzeb wapnowanie podstawowe lub zachowawcze dla
podniesienia żyzności użytków rolnych,
• ograniczyć emisje przemysłowe z terenu miasta zawierające toksyczne substancje
chemiczne,
• ograniczyć odpływ powierzchniowy wód z terenów występowania gleb torfowych oraz
zwiększenie naturalnej retencji leśnej i glebowej,
• rekultywować tereny zdegradowane (wzbogacenie o biologicznie czynną warstwę
gleby),
• zalesiać i zadarniać tereny narażonych na erozję wodną,
• wykonać modernizację układu komunikacyjnego z usprawnieniem organizacji ruchu
pojazdów (szczególnie w obrębie terenów leśnych, parków) na całym obszarze
opracowania,
• zalesiać grunty o niskiej przydatności rolniczej,
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• zamieniać na trwałe użytki zielone bądź zalesiać, grunty orne dochodzące do zbiorników
i koryt rzek,
• wykorzystywać do odbudowy biologicznej terenów zdegradowanych, warstwy gleby z
terenów przeznaczonych pod inwestycje
• pozostawiać do spontanicznego zarastania roślinnością nieużytki powstałe po
eksploatacji kruszywa mineralnego (po ewentualnej uprzedniej częściowej rekultywacji
technicznej) bądź torfu.
5. w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych należy:
• chronić zasoby wodne na obszarze opracowania, którymi są rzeki oraz ich bezpośrednie
otoczenie, a w szczególności układ hydrograficzny Odry, źródła, tereny źródliskowe
oraz tereny mokradeł,
• wykonać modernizację układu komunikacyjnego miasta pod kątem skutecznego
odprowadzenia wód z ulic i parkingów do systemu kanalizacji deszczowej, wraz z
zastosowaniem systemów podczyszczania wód przed ich zrzutem do odbiorników,
• zachować aktualną strukturę układu hydrograficznego, ukształtowaną w wyniku
oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody, skorygowanej antropogenicznie w
znacznym stopniu.
• doinwestować oczyszczalnię ścieków w zakresie osiągania europejskich standardów
technologicznych i ekologicznych,
• w pełni chronić przed zanieczyszczeniem wody Odry - głównej arterii wodnej regionu.
Trzeba podejmować starania, aby doprowadzić do uzyskania docelowej II klasy
czystości jej wód,
• kompleksowo uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w całym dorzeczu Odry oraz
zlikwidować lokalne źródła zanieczyszczenia wód, głównie biogennych, organicznych i
toksycznych, na terenie gminy,
• stworzyć ogólno-gminny system zarządzania gospodarką ścieków opadowych z ciągów
komunikacyjnych, placów i parkingów oraz dążyć do ich oczyszczenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
• podjąć działania zmierzające do ograniczenia infiltracji zanieczyszczeń pochodzących ze
spływu powierzchniowego i zrzutu ścieków, bezpośrednio do płytko zalegających wód
podziemnych, z uwagi na ich dużą wrażliwość na degradację,
• objąć całkowitą ochroną źródła i strefy źródliskowe rzek i potoków oraz strefy ochronne
ujęć wód powierzchniowych i podziemnych jak i głównych zbiorników wód
podziemnych,
• wspomagać naturalne procesy wzbogacania, retencji oraz samooczyszczania się rzek i
potoków na terenie gminy,
• na odcinkach cieków poza zwartą zabudową pozwolić na spontaniczne kształtowanie się
koryta,
• utrzymywać wokół zbiorników wód stojących oraz wzdłuż cieków trwałe użytki zielone
w pasie min. 15 metrów jako bariery biogeochemicznej.
• realizować monitoring wód powierzchniowych.
6. w zakresie ochrony lasów należy:
• dążyć do utrzymania dobrej kondycji lasów w obrębie utworzonych użytków
ekologicznych. Ważne jest kompleksowe podejmowanie działań aby odtworzyć ich
naturalny i pierwotny charakter,
• bezwzględnie utrzymywać wszystkie zasoby leśne (fragmenty leśne w krajobrazach
antropogenicznych, łąkowo-pastwiskowych, polnych i osadniczych), gdyż stanowią one
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•
•
•
•
•

bazę do procesów regeneracji roślinności na terenach pozbawionych naturalnej szaty
roślinnej
pozostawiać i chronić wszystkie naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo
chronione zadrzewienia i zakrzewienia,
zapewnić ochronę lasom gospodarczym znajdującym się na terenie objętym
opracowaniem, poprzez zapewnienie właściwych warunków życiowych, oraz
zabezpieczenie przed niszczeniem,
chronić naturalną różnorodność biologiczną ekosystemów leśnych, poddanych
częściowej odnowie w obrębie doliny Odry i niektórych jej dopływów,
podejmować działania zmierzające do odtworzenia zbiorowisk leśnych mieszanych, z
większym udziałem gatunków liściastych,
powstrzymywać procesy degradacji stosunków wodnych w lasach, z odtwarzaniem i
budową śródleśnych zbiorników retencyjnych.

7. w zakresie ochrony fauny i flory należy:
• chronić lądowe ekosystemy nieleśne, fauny i flory. Dotyczy to w szczególności
zbiorowisk źródliskowych, zbiorowisk szuwarowych, zbiorowisk łąkowych i
pastwiskowych, zbiorowisk torfowiskowych, gatunków chronionych i rzadkich,
• podejmować starania w celu kompleksowej ochrony flory w/w ekosystemów poprzez
zachowanie pełnej różnorodności świata roślin, a w szczególności gatunków należących
do roślin zagrożonych wskutek różnorakiej działalności człowieka,
• zapewnić trwałą ochronę najcenniejszym fragmentom ekosystemów nieleśnych z
populacjami rzadkich i roślin poprzez utrzymanie istniejących i utworzenie nowych
użytków ekologicznych,
• zachować naturalne miejsca siedliskowe oraz kształtować optymalne warunki dla
zapewnienia właściwych warunków życiowych,
• kształtować korytarze ekologiczne (pomosty, łączniki) pomiędzy rozproszonymi
ekosystemami podobnego typu aby zlikwidować ich izolacje przestrzenną,
• stworzyć specjalne strefy ochrony przed hałasem w miejscach lęgowych,
• ograniczyć inwestycje przecinające korytarze ekologiczne, a w przypadkach
niezbędnych ograniczać ich wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie
odpowiednich przepustów, osłon nasadzeń itp.,
• dążyć do czynnej ochrony ekosystemów łąkowych i pastwiskowych poprzez
zachowanie dotychczasowych form ich użytkowania (koszenie, wypas),
• prowadzić stałą kontrolę stanu najbardziej zagrożonych gatunków w objętych ochroną
obiektach,
Wymienione wyżej kierunki ochrony poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego realizowane powinny być zwłaszcza w obrębie gminnego systemu terenów
chronionych, w którego skład wchodzą:
• obszary chronionego krajobrazu, utworzone dla ochrony Wzgórz Słubickich - wschodniej
części wysoczyzny morenowej i w części doliny Ilanki oraz postulowane do utworzenia
w obrębie międzywala Odry (dla ochrony gminnego odcinka wieloprzestrzennej doliny
tej rzeki) i w ciągach jej dopływów, tj. w/w Ilanki i potoku zasilającego Kanał Czerwony
(dla ochrony naturalnie ukształtowanych lokalnych korytarzy ekologicznych),
• tereny utworzonych i postulowanych do utworzenia użytków ekologicznych,
• lasy wodochronne,
• tereny postulowanego do utworzenia zespołu krajobrazowo-przyrodniczego w otoczeniu
stadionu miejskiego.
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W związku z rozwojem miasta i gminy Słubice istniejąca oraz nowa zabudowa powinna
spełniać wysokie standardy architektoniczne oraz ładu przestrzennego, w zakresie form i
materiałów oraz stanu technicznego, w celu zwiększenia walorów estetycznych krajobrazu
antropogenicznego. Natomiast w procesie planowania nowej zabudowy, należy uwzględnić
maksymalna możliwą powierzchnię biologicznie czynną oraz obszary zieleni urządzonej. Z kolei
wszelkie podejmowana działania, które realizowane będą w obrębie obszaru objętego
opracowaniem ekofizjograficznym należy planować zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
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Mapy:

•
•
•
•
•
•
•

mapy topograficzne w skali 1:10000,
mapy ewidencyjne w skali 1:5000,
mapa sozologiczna w skali 1:50000,
mapa hydrogeologiczna w skali 1:50000,
mapa geologiczno – gospodarcza w skali 1:50000,
mapa geomorfologiczna w skali 1:10000,
mapa glebowo-rolnicza w skali 1:100000.
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