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1. Wprowadzenie.
1.1. Podstawy formalne opracowania.
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice terenów położonych w obrębach
geodezyjnych Golice i Lisów. Zakres przestrzenny obszarów planistycznych objętych planem
miejscowym jest zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr VIII/60/2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice
i Lisów, gmina Słubice oraz Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice.
Organem
opracowującym
przedmiotowy
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego jest Burmistrz Słubic. Urząd Miejski znajduje się w Słubicach (kod pocztowy:
69 – 100) przy ulicy Akademickiej 1. Autorem projektu planu miejscowego oraz prognozy
oddziaływania na środowisko jest Architektoniczno – Urbanistyczna Pracowania Projektowa
„ROMAX” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (kod pocztowy: 66 – 400), przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich 78.
1.2. Podstawy prawne opracowania.
Podstawy prawne niniejszego opracowania zawarte są w licznych i różnych dokumentach
prawnych. Są to m. in.:













Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020r., poz. 1219 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020r.,
poz. 55 ze zmianami).
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 247).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014r., poz. 1408).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 październik 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014r., poz. 1409).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016r., poz. 2183).
Zarządzenie Nr 61 regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic (Dz.
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 139, poz. 2901).
Zarządzenie Nr 37/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego
z dnia 22 października 2012r., poz. 1864).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
17 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 22
kwietnia 2014r., poz. 922).
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Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
‘Łęgi koło Słubic” (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2015r.,
poz. 886).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
3 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego
z dnia 4 lutego 2016r., poz. 253).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
8 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Łęgi Słubickie PLH080013 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego
2016r., poz. 304).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2017r., poz. 1).
Uchwała Nr XXXI/470/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017r.
w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Słubicka Dolina Odry” (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego z dnia 30 maja 2017r., poz. 1268).
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Odry PLB080004 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 14 lipca
2017r., poz. 1642).
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina
Słubice.
Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Miejskiej w Słubicach z dnia
25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach
Golice i Lisów, gmina Słubice.
Uchwała Nr XXXVIII/398/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października
2021r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Słubice.

1.3. Cel i zawartość opracowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko do przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice jest elementem procedury
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej dla tego właśnie dokumentu
planistycznego. Wynika to z art. 46, punkt 1 w/w ustawy. Ponadto organ opracowujący
projekt dokumentu, który jest przedmiotem postępowania w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ma obowiązek uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwym
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz właściwym Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym (art. 53 oraz art. 57 punkt 2 i art. 58, punkt 3). Obowiązek ten został
dopełniony.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 26 września 2019r., znak:
WZŚ.411.107.2019.JF uzgodnił zakres prognozy do przedmiotowego planu miejscowego
(Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 25.04.2019r.). Również do tej Uchwały Państwowy
str. 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice (obręby geodezyjne: Golice, Lisów) – 2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach uzgodnił
z dnia 1 października 2019r., znak: NS.NZ.4544.5.2019.

zakres

prognozy

pismem

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 2 czerwca 2021r. znak:
WZŚ.411.67.2021.JF uzgodnił zakres prognozy do zmiany planu miejscowego (do Uchwały
Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXII/336/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.).
Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach uzgodnił ponownie
zakres prognozy pismem z dnia 14 maja 2021r., znak: NZ.454.3.2021.
Głównym celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest jej dołączenie,
do projektu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
dokumentu identyfikującego prognozowane oddziaływanie na środowisko, podczas poddania
projektu planu opiniowaniu przez właściwe organy (art. 54, ustęp 1) oraz podczas wyłożenia
do publicznego wglądu w celu umożliwienia zapoznania się społeczeństwa z dokumentem
planistycznym oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków (art. 54, ustęp 2).
Zgodnie z art. 51 ustęp 2 cytowanej wyżej ustawy, prognoza oddziaływania na
środowisko zawiera informacje o zawartości, głównych celach przedmiotowego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami (punkt 1 a). Prognoza informuje również o metodach zastosowanych przy
sporządzaniu prognozy (punkt 1 b), zawiera również propozycje dotyczące przewidywanych
metod analizy skutków realizacji postanowień zmiany planu miejscowego oraz częstotliwości
jej przeprowadzenia (punkt 1 c). Prognoza informuje także o możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko (punkt 1 d). Jako element końcowy, prognoza zawiera
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym (punkt 1 e).
Zapisy w art. 51 ustęp 2, punkt 2 ustawy wymagają, aby prognoza określała, analizowała
i oceniała:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy.
Cytowana ustawa wymaga, aby prognoza przedstawiała:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (art. 51 ustęp 2, punkt 3a),
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie
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napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy (art. 51 ustęp 2, punkt 3b).
Art. 52 ustęp 1 wskazuje na to, aby informacje zawarte w prognozie oddziaływania na
środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod
oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów
dokumentów powiązanych z tym dokumentem.
Zgodnie z art. 52 ustęp 2 w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych,
przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem
postępowania.
Zawartość projektowanego dokumentu.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice dla
terenów położonych w obrębach geodezyjnych Golice i Lisów, będący przedmiotem
niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, poza tzw. formalno – prawną
dokumentacją planistyczną, składa się z trzech zasadniczych części:
- tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice,
- dwóch załączników graficznych obejmujących obszary planistyczne.
Projekt tekstu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Słubice składa się z czterech następujących głównych działów:
- preambuła (§ 1),
- ustalenia ogólne (§ 2),
- ustalenia szczegółowe (§§ 3 – 5),
- ustalenia końcowe (§§ 6 – 7).
Cel projektowanego dokumentu:
Zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Opracowanie planu miejscowego podyktowane było wejściem w życie ustawy z dnia 20
maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 724
z późn. zm.) w trybie karencji przewidzianej art. 15 ust. 8 przedmiotowej ustawy, tj.
dopuszczeniem uchwalania planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków
mieszkalnych (lub o o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy jw., nakładającej
obowiązek sytuowania takiej zabudowy w odpowiedniej odległości od elektrowni wiatrowych.
Zastosowanie tego przepisu uniemożliwiłoby bowiem dalszy rozwój miejscowości objętych
planem ze względu na istniejące już w sąsiedztwie siłownie wiatrowe zrealizowane na
podstawie planu miejscowego uchwalonego uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Słubice w obrębie miejscowości: Golice i Lisów.
Ponadto, opracowanie przedmiotowego planu miejscowego miało na celu kompleksową
regulację wszystkich uwarunkowań dotyczących rozwoju przestrzennego całych
miejscowości, szczególnie w kontekście postępującej presji inwestycyjnej. W projekcie tym
przewiduje się różne przeznaczenie terenów w zależności od potrzeb wskazanych w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, ze
szczególnym wyartykułowaniem krajobrazu kulturowego miejscowości Golice i Lisów oraz
uwarunkowań środowiskowych wynikających z przestrzennych form ochrony przyrody. Plan
tym samym w sposób szczególny stosuje ustawową zasadę nienaruszalności ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Słubice, pozostając w zgodności ze wskazaniami szczegółowymi w zakresie poszczególnych
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predyspozycji funkcjonalnych polityki przestrzennej gminy zdefiniowanymi w tekście studium,
przykładowo dopuszczając w zakresie funkcji mieszkaniowej zabudowę o charakterze
zagrodowym oraz funkcje usług czy też w przypadku funkcji produkcji, składów i magazynów
usługi (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.).
Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne są zgodne ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice przyjętym
uchwałą Nr XXXVIII/398/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października 2021r.
1.4. Powiązania z innymi dokumentami.
Dokumenty powiązane wyższego rzędu (o większym stopniu ogólności).
Poprzez uwzględnienie zapisów innych dokumentów, analizowany plan miejscowy jest
zgodny z ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubskiego. Oba te dokumenty zostały
przyjęte i zatwierdzone Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego. Ponadto, bardzo ważne
przesłanki dotyczące gospodarki przestrzennej płyną również z Programu Ochrony
Środowiska dla Województwa Lubuskiego oraz ze Studium rozwoju systemów
energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025.
Wcześniej, w trakcie procesu uzgadniania odpowiedniej zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzyskano decyzje o zgodności projektu tego
dokumentu z zadaniami rządowymi realizowanymi na szczeblu kraju i województwa
(uzgodnienie z Wojewodą Lubuskim z siedzibą w Gorzowie Wlkp.) oraz z zadaniami
samorządowymi na szczeblu wojewódzkim (uzgodnienie z Marszałkiem Województwa
Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze), oraz na szczeblu powiatowym (uzgodnienie ze
Starostą Powiatu Słubickiego).
Dokumenty powiązane tego samego rzędu.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego realizowane „obok siebie” czy nawet
– w uzasadnionych przypadkach – w pewnej odległości od siebie, powinny wzajemnie
uwzględniać swoje treści, a przede wszystkim ewentualny zasięg i charakter zewnętrznego
oddziaływania.
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w chwili obecnej
trwają prace przy sporządzaniu różnych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Prace nad tymi planami są prowadzone w porozumieniu z organami gminy
i przez nie koordynowane.
2. Materiały wejściowe.
Punktem wyjścia do sporządzenia Prognozy wpływu na środowisko są:
 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice
składający się z części tekstowej (projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice),
 załączniki graficzne nr 1 (1A – 1C) i 2 (2A – 2B) w skali 1:1000 (do celów opiniowania
rysunki pomniejszone do formatu A4): „Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, Gmina
Słubice – miejscowość Golice” oraz „Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, Gmina
Słubice – miejscowość Lisów”.
Poza tym, do głównych materiałów mających istotne znaczenie dla niniejszej prognozy
należy „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” sporządzone specjalnie na potrzeby
tego konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice” (studium
pierwotne z kolejnymi zmianami).
Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano również inne podstawowe materiały
merytoryczne oraz specjalistyczne, a w szczególności:
- aktualne akty prawne pochodzące z bazy umieszczonej na stronie internetowej
http://isip.sejm.gov.pl,
- aktualne opracowania planistyczne gminy udostępnione przez Urząd Miejski
w Słubicach,
- centralny rejestr form ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie zamieszczony w serwisie http://crfop.gdos.gov.pl/,
- dane z Bazy Danych Lokalnych GUS,
- Geoportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://geoportal.kzgw.gov.pl/,
- informacje zamieszczone w serwisie internetowym Państwowego Instytutu
Geologicznego http://geoportal.pgi.gov.pl,
- internetowy Atlas Polski, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
IGiPZ PAN, http://maps.igipz.pan.pl/aims/home_pl.htm,
- mapa topograficzna i ortofotomapa udostępnione na stronie internetowej
http://maps.geoportal.gov.pl,
- opracowania
kartograficzne
i
inne
dane
zamieszczone
na
serwisie
http://maps.geoportal.gov.pl,
- Prognoza oddziaływania na środowisko. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Słubice. Fragment Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. ROMAX, Gorzów Wlkp., 2018.
- Prognoza oddziaływania na środowisko. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Słubice. Golice – Lisów, lokalizacja elektrowni wiatrowych.
Biuro Projektów Środowiskowych ANT, Gorzów Wlkp. 2006.
- Prognoza oddziaływania na środowisko. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice. AKwadrat.
Gorzów Wlkp. 2013 – 2014.
- Prognoza oddziaływania na środowisko. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. AKwadrat. Gorzów Wlkp., 2008r.
- rejestr form ochrony przyrody województwa lubuskiego Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska
w
Gorzowie
Wielkopolskim
zamieszczony
w
serwisie
http://gorzow.rdos.gov.pl.,
- stan środowiska w Województwie Lubuskim. Raport 2020, WIOŚ Zielona Góra –
Gorzów Wlkp., 2020r.
3. Charakterystyka terenu.
Aby scharakteryzować strukturę systemu przyrodniczego obszarów objętych projektem
planu miejscowego oraz ich regionalne zróżnicowanie i płynące z tego wnioski, co do
różnych aspektów ich funkcjonowania, należy w pierwszym rzędzie chociażby pokrótce
zapoznać się z ich położeniem w układzie zasadniczych struktur przyrodniczych oraz
w układzie zróżnicowanych regionalnie ważniejszych komponentów środowiska.
Rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska wykonano na
dwóch zróżnicowanych poziomach szczegółowości: na poziomie ogólnym (w skali powiatu
i regionu) oraz na poziomie szczegółowym, bezpośrednio związanym z obszarami będącymi
przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.1. Ogólna charakterystyka środowiska.
Miasto Słubice leży w środkowej części Gminy Słubice, w zachodniej części województwa
lubuskiego. Od zachodu granicę gminy stanowi granica państwa, od północy gmina Górzyca,
od wschodu Rzepin, a od południa Cybinka (woj. zielonogórskie).

str. 9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice (obręby geodezyjne: Golice, Lisów) – 2021

Na terenie gminy można wyróżnić trzy jednostki geomorfologiczne: wysoczyzna
morenowa, równina sandrowa i dolina Odry. Wysoczyzna obejmuje północno – wschodnią
część gminy, jest terenem pagórkowatym o deniwelacjach 10 – 20 m. Równina sandrowa
znajduje się w południowo – wschodniej części gminy, na tym terenie występuje dużo
zwartych kompleksów leśnych – przeważnie są to bory sosnowe Puszczy Rzepińskiej.
Zachodnią część gminy wraz ze Słubicami obejmuje dolina Odry. Na północ od miasta ma
ona szerokość 6 km.
Główną rzeką gminy i miasta jest płynąca wzdłuż zachodniej granicy Odra.
Charakterystyczne są dla niej duże wahania przepływów i stanów. Przy stanach
maksymalnych istnieje możliwość zalania i podtopienia doliny. Na północ od Słubic znajduje
się wiele kanałów melioracyjnych, największy z nich to Kanał Czerwony zwany Rączą
Strugą. We wschodniej części gminy znajduje się szereg małych jeziorek, z których do
największych należą: Biskupice (10 ha), Jasne (Sułek), Kunowice, Błędno.
Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Europy w układzie dziesiętnym
J, Kondrackiego obszar miasta i gminy Słubice położony jest w prowincji Niżu
Środkowoeuropejskiego (31), w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (314/315);
w dwóch makroregionach: Pojezierze Lubuskie (315.4) i Pradolina Warciańsko – Odrzańska
(315.6), w czterech mezoregionach: Lubuski Przełom Odry (315.41) – środkowa i północna
część gminy, Pojezierze Łagowskie (315.42) – północno – wschodnia część, Równina
Torzymska (315.43) – wschodnia i południowo – wschodnia część oraz Dolina Środkowej
Odry (315.61) – południowy, bardzo niewielki skrawek powierzchni gminy.
Według podziału geobotanicznego Polski miasto i gmina Słubice leży w: Państwie
Holarktyka, Obszarze Euro – Syberyjskim, Prowincji Niżowo – Wyżynnej
(Środkowoeuropejskiej), Dziale Bałtyckim (A), Poddziale Pas Wielkich Dolin (A 2 ), Krainie
Wielkopolsko – Kujawskiej (A 2 7), Okręgu Lubuskim (A 2 7b).
Obszar miasta i gminy Słubice położony jest w strefie przejściowej pomiędzy dwiema
dziedzinami klimatycznymi wyznaczonymi przez R. Gumińskiego: Dzielnicą Bydgoską (VI)
i Dzielnicą Lubuską (VII). Pierwsza z nich obejmuje Pojezierze Południowopomorskie
i Pradolinę Noteci – Warty (pas szerokości 50 – 70 km), a także Dolinę Dolnej Wisły. Ma ona
charakter przejściowy pomiędzy chłodną i dość wilgotną Dzielnicą Pomorską a cieplejszą
i suchą Dzielnicą Środkową, Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100. Opady wynoszą
średnio rocznie około 550 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej od 40 do 60 dni. Długość
okresu wegetacyjnego wynosi 210 – 215 dni. Początek robót polowych przypada
stosunkowo wcześniej, a mianowicie w drugiej dekadzie marca. Dzielnica Lubuska leży
w środkowym dorzeczu Odry. Jest ona cieplejsza od sąsiedniej Dzielnicy Środkowej.
Pokrywa śnieżna zalega od 40 do 50 dni, a dni z przymrozkami jest poniżej 100.Wiatry są
silne a opady stosunkowo duże (570 – 650 mm). Okres wegetacyjny jest długi i trwa 215 do
220 dni.
3.2. Stan istniejący środowiska w obszarze planistycznym.

Fragment mapy administracyjnej Województwa Lubuskiego z oznaczonymi orientacyjnie obszarami
opracowania.
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Szczegółowe położenie obszarów planistycznych Golice (lewa strona) i Lisów (prawa strona).

Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera a ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – w skrócie ustawy OOŚ,
prognoza oddziaływania na środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia „istniejący stan
środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu”.
 Rzeźba terenu i geomorfologia.
Pod względem struktury geomorfologicznej analizowane tereny wraz ze swym
najbliższym otoczeniem charakteryzują się stosunkowo małą różnorodnością. Stanowią one
fragmenty wysoczyzny morenowej falistej, z bardzo rozległym sandrem, zalegającym
jednorodną powierzchnią na północ od linii Rzepin – Słubice, uformowanym w fazie
poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Powierzchnię urozmaicają występujące licznie
ostańce morenowe, fragmenty wysoczyzny sandrowej, obniżenia wytopiskowe, a w dalszym
otoczeniu kemy i formy eoliczne. Stan dzisiejszy tych form geomorfologicznych został
ukształtowany przez następujące po sobie procesy zachodzące w peryglacjale i holocenie.
W zakresie procesów geodynamicznych na obszarze wysoczyzny morenowej dominuje
spływ powierzchniowy i linijny (szczególnie intensywnie w strefie krawędziowej wysoczyzny,
w pewnej odległości na zachód). Procesy te uzupełnia przesiąkanie ale tylko w spiaszczonej
stropowej części uprawianego kompleksu glebowego. Głównym czynnikiem uruchamiającym
procesy geodynamiczne na tym obszarze są wody opadowe i roztopowe, szczególnie te
o charakterze nawalnym i podczas gwałtownego ocieplenia.
 Budowa geologiczna.
Samo wykształcenie utworów podczwartorzędowych (trzeciorzędowych) ma o tyle
znaczenie dla realizacji funkcji planistycznych, że związane są z nim poziomy wodonośne
i główne zbiorniki wód podziemnych. Analizowane obszary w całości położone są w obrębie
jednego wydzielenia stratygraficznego. Zalegają tu utwory neogenu (miocen) wykształcone
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w postaci pisków, mułków i iłów oraz węgli brunatnych. Występowanie piasków
trzeciorzędowych, które są z reguły dobrymi formacjami wodonośnymi, stwarza potencjalne
możliwości wykorzystania tych wód podziemnych.
Obszary objęte opracowaniem (wysoczyzna morenowa), zbudowana jest na powierzchni
z drobnych piasków, piasków gliniastych oraz piasków eolicznych przechodzących głębiej
w piaski i żwiry wodnolodowcowe o znacznej miąższości. Średnia i słaba przepuszczalność
piasków i glin deluwialnych stwarza również możliwość przedostawania się do wód
podziemnych zanieczyszczeń odpowierzchniowych, jednak o znacznie mniejszej
intensywności przesiąkania, jak ma to miejsce w przypadku piasków i żwirów
fluwioglacjalnych (sandrowych).
Obszary planistyczne położone są poza granicami udokumentowanych złóż surowców
mineralnych i organicznych.
 Warunki gruntowo – wodne.
Obszary objęte planem miejscowym zlokalizowane są na obszarze dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, w granicach następującej jednolitej części wód podziemnych:
PLGW600040. Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry w latach 2016 - 2021 (Dz. U. z 2016r. poz. 1967):
cel środowiskowy dla tej JCWPd to:
- dobry stan chemiczny,
- dobry stan ilościowy,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona
Obszary planistyczne znajdują się nieco na północ od Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”. Ujęcia wody w Golicach
i Lisowie mają charakter lokalny i nie wywołują konieczności ustanawiania stref ochrony
pośredniej.
 Wody powierzchniowe.
Analizowane obszary planistyczne zlokalizowane są w obszarze dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, w granicach następującej jednolitej części wód powierzchniowych
JCWP:
- nazwa JCWP: Rącza Struga do dopływu z Czarnowa,
- kod: PLRW600017189686,
- ekoregion: Równiny Centralne (14),
- typ JCWP: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17),
- status JCWP: silnie zmieniona część wód (SZCW).
Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
w latach 2016-2021:
cel środowiskowy dla tej JCWP to:
- dobry potencjał ekologiczny,
- dobry stan chemiczny,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona.
 Warunki glebowe.
W chwili obecnej analizowane tereny będące przedmiotem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oznaczane są na dostępnych dokumentach
geodezyjnych, jako tereny rolne, leśne, zadrzewione i zakrzewione oraz budowlane.
W otoczeniu, od strony generalnie zachodniej, wschodniej i południowej znajdują się zwarte
tereny rolnicze (Golice) z stosunkowo blisko znajdującymi się znacznymi powierzchniowo
kompleksami leśnymi (Lisów). W pewnej odległości na zachód znajduje się szeroka,
przełomowa dolina Odry, z charakterystycznymi kompleksami łąk i pastwisk na glebach
wilgotnych i podmokłych.
Gleby przeznaczone pod istniejące obiekty inżynieryjne i kubaturowe oraz
infrastrukturalne zostały bezpowrotnie zniszczone a proces glebotwórczy został całkowicie
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zatrzymany. Pozostałe tereny są odłogowane i porośnięte samorzutnymi formami roślinnymi
(w przewadze trawy i drobne krzewy). ,
 Szata roślinna i świat zwierzęcy.
Obszary objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego od strony
północne, zachodniej i południowej otoczone są zwartymi kompleksami leśnymi. Są to lasy
stosunkowo młode (do III klasy wieku włącznie). Dominującym gatunkiem jest tutaj sosna
zwyczajna (86,47%). Występują też ważne gatunki lasotwórcze – buk i dęby, które zajmują
łącznie 6,31% powierzchni. Udział innych gatunków, poza brzozami, olszą czarną
i introdukowaną, robinią akacjową jest marginalny. Interesujące jest to, że rosną też tu
topole, które są gatunkiem nieleśnym. Lasy te stanowią bogate siedliskotwórcze otoczenie
obszarów objętych planem.
W obrębie granic analizowanych obszarów, jak wcześniej wspomniano, poza gruntami
ornymi, łąkami i pastwiskami, występują fragmenty od dłuższego czasu odłogowane. Sprzyja
to znakomicie naturalnej sukcesji roślinnej, „wspomaganej” bezpośrednim i pośrednim
oddziaływaniem otaczających lasów.
Nominalnie siedliska roślinne stanowią dosyć korzystne warunki dla tworzenia
urozmaiconych biotopów zwierzęcych. Jednak
naturalne tworzenie się bogatych
i urozmaiconych siedlisk zwierzęcych w szerszym otoczeniu analizowanych terenów, w tym
konkretnym przypadku w zasadniczym stopniu determinuje funkcja poza przyrodnicza, jaką
pełnią otaczające obszary (rolnictwo). Obszar gminy przecinają bardzo ważne i maksymalnie
wykorzystywane elementy infrastruktury komunikacyjnej. Elementy te stanowią poważną
barierę w rozwoju bogatych populacji fauny – szczególnie dotyczy to dużych i średnich
zwierząt. Małe zwierzęta i mikrofauna mają lepsze warunki do rozwoju ponieważ znajdują dla
siebie wystarczające przestrzenie w oddaleniu od wszelkich barier ekologicznych.
Z punktu widzenia barier ekologicznych dla swobodnego przemieszczania się
w przestrzeni przyrodniczej populacji i poszczególnych gatunków, analizowane tereny, mimo
stosunkowo dużej powierzchni są wybitnie niekorzystne. Praktycznie, tylko niewielkie tereny
otwarte, wzdłuż zewnętrznych granic obszarów planistycznych mogą i sprzyjają takim
migracjom. Przemieszczanie się pomiędzy kompleksami leśnymi na linii wschód – zachód
oraz północ – południe w znacznym stopniu, jak wspomniano wyżej, utrudniają istniejące
elementy infrastruktury komunikacyjnej.
 Warunki klimatyczne i topoklimatyczne.
Jeśli chodzi o same analizowane tereny, to należy określić podstawowe warunki
topoklimatyczne, które mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania warunków dla
przebywania człowieka na stałe – warunków bioklimatycznych. Podstawowe znaczenie dla
kształtowania się warunków topoklimatycznych w takiej skali, ma wymiana energii
zachodząca na powierzchni czynnej między atmosferą a jej podłożem. Wymianę tę można
przedstawić w postaci równania bilansu cieplnego powierzchni czynnej. Równanie to dla
godzin dziennych wygląda następująco: K↓ + (S) = K + L + B + P + E. Natomiast dla godzin
nocnych przybiera ono postać: P + B + E + (S) = L.
Symbole oznaczają kolejno:
K↓ - całkowite promieniowanie słoneczne,
K - promieniowanie słoneczne odbite od podłoża,
(S) – ciepło wyzwalane sztucznie przy procesach spalania,
L – promieniowanie cieplne podłoża (wypromieniowanie efektywne w zakresie
długofalowym),
B – wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią czynną a podłożem wskutek przewodzenia,
P – wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą wskutek konwekcji,
E – wymiana ciepła utajonego wskutek parowania lub kondensacji pary wodnej.
Obszary opracowania w całości należą do grupy topoklimatów form płaskich (poza dnami
dolin), do topoklimatu o przeciętnych wartościach składnika P (w nocy) i stosunkowo małych
wartościach B – są to tereny płaskie, wyniesione ponad dna dolin, o złym przewodnictwie
ciepła podłoża (piaski). Występuje tu znaczne niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków
radiacyjnych.
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Należy jednak pamiętać, że na warunki topoklimatyczne obszarów opracowania ma
wpływ obecność dużej formy dolinnej (dolina Odry). Jest to topoklimat o względnie małych
wartościach P (w nocy) i o stosunkowo dużych wartościach B (w dzień). Są to rozległe,
dobrze nawietrzone, podmokłe dna dolin, pokryte roślinnością łąkową, gdzie w czasie
pogodnych nocy tworzą się zastoiska chłodnego powietrza.
3.3. Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokumentu planistycznego.
W niezabudowanej części terenów objętych analizami, dotychczasowe zmiany
w środowisku przyrodniczym można określić, jako stosunkowo niewielkie i zgodne
z przeobrażeniami terenów położonych na pozostałym obszarze gminy. Ograniczają się one
do przekształcenia naturalnych potencjalnych i rzeczywistych ubogich siedlisk borowych (Bs,
Bśw, Bw) oraz siedlisk borów mieszanych (BMśw, BMw) w grunty użytkowane rolniczo,
z pełnymi konsekwencjami objęcia ich zabiegami agrotechnicznymi i stosowanymi uprawami.
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, zbiorniki wodne
i inne. Do innych form degradacji i zmian w środowisku należą nieczynne cmentarze,
składowiska paliw stałych, stacje benzynowe, liczne składowiska surowców rolniczych oraz
emitory zanieczyszczeń powietrza (gazy, pyły z palenisk domowych).
W przypadku braku realizacji przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, na obszarach otwartych nastąpi utrwalenie funkcjonowania przyrodniczo –
technicznych agrocenoz (użytki rolne). Na obszarach zabudowanych nastąpi spontaniczna
ekspansja roślinności o charakterze ruderalnym. W przypadku braku realizacji funkcji
przewidzianych w planie miejscowym, nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych
zmian w środowisku przyrodniczym przedmiotowych obszarów. Ewentualne zmiany stanu
środowiska spowodowane mogą być imisją zanieczyszczeń powietrza. Do głównych źródeł
zanieczyszczeń tego typu w sąsiedztwie terenów objętych prognozą zaliczyć należy: emisję
zanieczyszczeń komunikacyjnych (spaliny) oraz emisję z emitorów niskich z otaczającej
zabudowy.
3.4. Stan istniejący środowiska w obszarze znaczącego oddziaływania.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera b ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania na
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia „stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem”.
Komponenty środowiska przyrodniczego obszarów objętych planem miejscowym nie
podlegały w przeszłości i nie podlegają obecnie szczególnym badaniom identyfikującym ich
zanieczyszczenia, przeprowadzanym przez inspektoraty sanitarne i ochrony środowiska.
W bliższym i dalszym otoczeniu, a więc na terenach potencjalnego przewidywanego
znaczącego oddziaływania obszarów planistycznych, poza badaniami czystości odległej od
obszarów planistycznych rzeki Odry, również takich pomiarów nie prowadzono. W związku
z powyższym brak jest miarodajnych przesłanek do skwantyfikowanego określenia jakości
poszczególnych komponentów i środowiska jako całości.
Położenie analizowanych terenów, ich powierzchnia, charakter oraz rodzaj i intensywność
obecnego, i przyszłego zagospodarowania nie uzasadnia również konieczności
przeprowadzenia takich badań w przyszłości. Obecnie, wg wykonanego specjalnie dla
potrzeb przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
opracowania ekofizjograficznego, na podstawie obserwacji terenowych stwierdzono, że brak
jest wizualnych patologicznych zmian w komponentach biotycznych (bioindykatory).
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Świadczy to o względnie dobrej jakości pozostałych komponentów i środowiska jako całości.
Pod względem przyrodniczym analizowane obszary planistyczne nie będą wpływały
w sposób szczególny na obszary sąsiednie.
4. Charakterystyka ustaleń zmiany planu miejscowego.
Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego sporządzana
jest niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, składa się z tekstu (tekst uchwały
Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego),
oraz dwóch załączników graficznych, które są integralną częścią przedmiotowego planu
miejscowego.
4.1. Materiały planistyczne – graficzne.
Analizowane rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w skali
1:1000 (mapy), zawierają swój katalog wydzieleń i oznaczeń.
Oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:
1) W odniesieniu do miejscowości Golice.
Ustalenia obowiązujące:
 granice obszaru objętego planem;
 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 obowiązujące linie zabudowy wraz z oznaczeniem odcinków ich obowiązywania;
 pasy technologiczne linii elektroenergetycznych;
 granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
 granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
 stanowiska archeologiczne;
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznaczone symbolem MW(G);
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – oznaczone
symbolem MN(G);
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług nieuciążliwych
– oznaczony symbolem (MN,U(G);
 tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone symbolem RM(G);
 tereny usług lub produkcji, składów i magazynów – oznaczone symbolem U,P(G);
 teren usług oświaty lub sportu i rekreacji – oznaczony symbolem UO,US(G);
 teren usług kultu religijnego – oznaczony symbolem UKR(G);
 teren usług handlu – oznaczony symbolem UH(G);
 teren usług publicznych – oznaczony symbolem UP(G);
 teren usług innych – oznaczony symbolem UI(G);
 teren usług rzemiosła – oznaczony symbolem UR(G);
 tereny produkcji, składów i magazynów – oznaczone symbolem P(G);
 teren infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę – oznaczony symbolem W(G);
 teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki (GPZ) – oznaczony symbolem
E1(G);
 teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki (stacja transformatorowa) –
oznaczony symbolem E2(G);
 teren infrastruktury technicznej kanalizacji – oznaczony symbolem K(G);
 teren zieleni innej – oznaczony symbolem ZI(G);
 teren publicznej drogi głównej – oznaczony symbolem KDG(G);
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tereny publicznych dróg lokalnych – oznaczone symbolem KDL(G);
tereny publicznych dróg dojazdowych – oznaczone symbolem KDD(G);
tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem KDW(G);
zieleń izolacyjna.

Ustalenia informacyjne:
 granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”;
 odległość od cmentarza;
 obiekt wpisany do rejestru zabytków;
 (G) oznaczenie uzupełniające do symbolu terenu funkcjonalnego (Golice);
 szlak pieszo – rowerowy.
2) W odniesieniu do miejscowości Lisów.
Ustalenia obowiązujące:
 granice obszaru objętego planem;
 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 obowiązujące linie zabudowy wraz z oznaczeniem odcinków ich obowiązywania;
 pasy technologiczne linii elektroenergetycznych;
 granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
 granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
 stanowiska archeologiczne;
 szpaler drzew lipowych podlegających ochronie;
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – oznaczony
symbolem MN(L);
 tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone symbolem RM(L);
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług nieuciążliwych
– oznaczony symbolem MN,U(L);
 teren sportu i rekreacji – oznaczony symbolem US(L);
 teren usług kultu religijnego – oznaczony symbolem UKR(L);
 teren usług publicznych – oznaczony symbolem UP(L);
 teren usług – oznaczony symbolem U(L);
 teren infrastruktury technicznej telekomunikacji – oznaczony symbolem T(L);
 tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP(L);
 teren zieleni innej – oznaczony symbolem ZI(L);
 teren naturalnego zbiornika wodnego – oznaczony symbolem WS(L);
 teren publicznej drogi głównej – oznaczony symbolem KDG(L);
 tereny publicznych dróg lokalnych – oznaczone symbolem KDL(L);
 tereny publicznych dróg dojazdowych – oznaczone symbolem KDD(L);
 tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem KDW(L).
Ustalenia informacyjne:
 obiekty wpisane do rejestru zabytków;
 (L) oznaczenie uzupełniające do symbolu terenu funkcjonalnego (Lisów).
4.2. Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.
W Rozdziale „Ustalenia ogólne” (§2) znajdują się różnorodne ustalenia, istotne
z punktu widzenia ochrony środowiska, ochrony krajobrazu i zrównoważonego rozwoju.
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W §2, pkt 4, w zakresie ustaleń funkcjonalno – przestrzennych dotyczących zasad
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni
publicznych ustala się (m. in.):
 obowiązek ochrony konserwatorskiej istniejących stanowisk archeologicznych
oznaczonych graficznie na rysunkach planu, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony zabytków,
 obowiązek ochrony szczególnie wartościowych układów przestrzennych zabytkowych
obiektów kultu religijnego zawartych w obrębie strefy "A" ścisłej ochrony
konserwatorskiej określonej graficznie na rysunkach planu, mającej na celu
zachowanie, utrzymanie i uczytelnienie tych obiektów w kontekście oryginalnych,
historycznych struktur przestrzennych, stanowiących materialne świadectwo
historyczne, poprzez:
 zapewnienie i utrzymanie otwarcia widokowego na obiekt sakralny,
 zachowanie, konserwację i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego,
w tym przede wszystkim istniejącego obiektu sakralnego,
 zakaz podziału nieruchomości,
 zakaz budowy budynków wolnostojących oraz obiektów tymczasowych,
 zakaz lokalizowania reklam,
 zakaz wygradzania układu przestrzennego ogrodzeniami z elementów betonowych
lub z prefabrykatów żelbetowych oraz ogrodzeniami pełnymi,
 zakaz wprowadzania zieleni o składzie gatunkowo obcym od historycznie
ukształtowanej oraz od krajobrazu przyrodniczego wsi,
 obowiązek ochrony układów przestrzennych miejscowości Golice i Lisów zawartych
w obrębie strefy "B" ochrony konserwatorskiej określonej graficznie na rysunkach
planu, mającej na celu zachowanie, utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych,
historycznych struktur przestrzennych, stanowiących materialne świadectwo
historyczne, poprzez:
 zachowanie, konserwację i rewaloryzację historycznego układu przestrzennego
z wszystkimi jego elementami,
 uporządkowanie struktury przestrzennej wsi, w tym w zakresie zakazu budowy
obiektów tymczasowych oraz ogrodzeń z elementów betonowych lub z prefabrykatów
żelbetowych, jak także ogrodzeń pełnych,
 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej na zasadzie
kontynuacji cech i utrzymania wartości historycznej przestrzeni,
 obowiązek ochrony istniejących obiektów objętych ochroną konserwatorską ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, wyznaczonych graficznie na rysunkach planu, w tym
głównie w zakresie ukształtowania ich bryły; gabarytów; wysokości zabudowy;
kształtów dachów (konstrukcji i pokrycia dachów); ogólnej kompozycji elewacji,
szczególnie frontowej; standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych,
w tym formy stolarki okiennej i drzwiowej;
 obowiązek utrzymania granic pasów technologicznych linii elektroenergetycznych, dla
których obowiązują ograniczenia ich zagospodarowania i użytkowania, o których
mowa w pkt. 4 lit. a) - wg oznaczenia graficznego na rysunkach planu:
 dla linii 110 kV o szerokości 24,0 m (po 12,0 m od osi linii),
 dla linii 15 kV o szerokości 14,0 m (po 7,0 m od osi linii),
 obowiązek zachowania urządzeń drenarskich i melioracyjnych (rowów, rurociągów
odpływów, rurociągów drenarskich), z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,
w tym odcinkowego ich skanalizowania w celu umożliwienia dalszego poprawnego
funkcjonowania całego systemu;
 zakaz wznoszenia niezwiązanych z elektroenergetyką obiektów budowlanych, w tym
stałych składów i magazynów, jak także wiat i altan oraz podejmowania działań
mogących spowodować uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej, jak również
zakaz tworzenia hałd, nasypów i sadzenia roślinności wysokiej w obrębie
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wyznaczonych w planie pasów technologicznych linii elektroenergetycznych 110 kV
i 15 kV w celu zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu do elektroenergetycznej
infrastruktury technicznej,
zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
zakaz odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do wód otwartych,
budowli melioracyjnych, drenarskich lub bezpośrednio do gruntu,
zakaz wprowadzania zasadniczych zmian w konfiguracji terenu, z dopuszczeniem
zmian niwelacyjnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego posadowienia
budynków i budowli, w tym urządzeń terenowych, bez prawa oddziaływania na działki
sąsiednie poprzez np. tworzenie nowych zlewni grawitacyjnych wód opadowych
i roztopowych w kierunku tych działek,
zakaz zasypywania oczek wodnych oraz bezodpływowych naturalnych zagłębień
terenu lub rowów melioracyjnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 4 lit. f),
zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem realizacji inwestycji celu
publicznego,
zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii
przemysłowej) - zgodnie z przepisami odrębnymi,
zakaz lokalizacji składowisk odpadów, spalarni odpadów oraz innych instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak także instalacji spalania biomasy,
przynależność terenów oznaczonych symbolem MW(G); MN(G); MN,U(G), RM(G)
i UO,US(G) oraz MN(L); RM(L); MN,U(L) i US(L) do grupy terenów pod zabudowę
mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową oraz cele oświatowe i rekreacyjno –
wypoczynkowe w myśl wymogów zawartych w przepisach odrębnych dotyczących
ochrony przed hałasem,
dopuszczenie wydzielenia działek pod budowę infrastruktury technicznej, w tym
stacje transformatorowe, jak także w celu regulacji granic nieruchomości
i polepszenia warunków zagospodarowania, o parametrach innych aniżeli
określonych w ustaleniach szczegółowych.

W §2, pkt 5, w zakresie ustaleń dotyczących sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ustala się:
 ochronę obszaru objętego planem w przestrzeniach położonych w granicach
wyznaczonego w trybie przepisów odrębnych Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Słubicka Dolina Odry" w odniesieniu do miejscowości Golice – wg oznaczenia
graficznego na rysunku planu,
 obowiązek każdorazowego zawiadamiania właściwych organów o przypadkach
odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub
zwierząt oraz stwierdzenia występowania siedlisk potencjalnych gatunków roślin
i zwierząt podlegających ochronie,
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wg oznaczenia graficznego na
rysunkach planu,
 obowiązek każdorazowego zawiadamiania właściwych organów o przypadkach
odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu mogącego być
zabytkiem,
 obowiązek zachowania 50 – cio metrowej odległości od cmentarza w odniesieniu do
miejscowości Golice – wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 w obszarach objętych planem nie występują tereny i obszary górnicze, obszary
szczególnego zagrożenia powodzią bądź też osuwania się mas ziemnych, jak
również główne zbiorniki wód podziemnych.
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W §2, pkt 9, w zakresie ustaleń dotyczących komunikacji ustala się (m. in.):


obsługę komunikacyjną obszarów objętych planem poprzez układ dróg publicznych
oznaczonych symbolami:
 KDG(G) i KDG(L) – drogi główne,
 KDL(G) i KDL(L) – drogi lokalne,
 KDD(G) i KDD(L) – drogi dojazdowe,
oraz dróg wewnętrznych KDW(G) i KDW(L)
 obowiązek zapewniania lokalizacji w terenach funkcjonalnych miejsc parkingowych
oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową – w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych.
W §2, pkt 10, w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej ustala się (m. in.):
 zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęcia
własnego, z uwzględnieniem właściwego zaopatrzenia wodnego do celów
przeciwpożarowych - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych – do szczelnych zbiorników
bezodpływowych po uprzednim podczyszczeniu ścieków przemysłowych, a docelowo
do systemu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej,
z dopuszczeniem odprowadzeń do gruntu w granicach danego terenu lub działki
budowlanej lub też do urządzeń melioracyjnych po uprzednim spełnieniu wymogów
zawartych w przepisach odrębnych,
 zaopatrzenie w gaz – z systemu zasilania w gaz ziemny, z dopuszczeniem
stosowania gazu w zbiornikach lub butlach,
 w zakresie sieci elektroenergetycznej:
 zaopatrzenie w energię elektryczną - z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV zawartych w obszarach objętych planem – wg
oznaczenia graficznego na rysunkach planu, jak także ze stacji transformatorowych
znajdujących się poza obszarami objętymi planem,
 utrzymanie linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV, z dopuszczeniem ich
przebudowy, rozbudowy i remontu oraz skablowania, z jednoczesną likwidacją
w przypadkach skablowania odpowiadających im pasów technologicznych,
 dopuszczenie stosowania linii kablowych 15 kV oraz dodatkowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV w zależności od potrzeb,
 pasy technologiczne - o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. e),
 zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych, lokalnych źródeł, z zaleceniem
wykorzystania energii elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych,
alternatywnych technologii, ograniczających do minimum emisję spalin do atmosfery,
 obsługę w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej
w ramach łączności publicznej - poprzez kanały technologiczne oraz inne
wolnostojące urządzenia i obiekty nadawczo – odbiorcze telekomunikacji,
 gospodarkę odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejących oraz budowy nowych
systemów infrastruktury technicznej - głównie w obrębie terenów komunikacji.
W Rozdziale „Ustalenia szczegółowe” (§3 i §4) znajdują się również różnorodne
ustalenia, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, ochrony krajobrazu
i zrównoważonego rozwoju.
W §3 (ustalenia dotyczące miejscowości Golice – załącznik nr 1), pkt 1, w zakresie
terenów od 1MW(G) do 3aMW(G) (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) ustala
się (m. in.):
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obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
– 1.000,0 m², z wyłączeniem tereu 3aMW(G), dla którego obowiązuje minimalna
powierzchnia nowo wyznaczonej działki budowlanej – 200,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna – 1,2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji – zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 2, w zakresie terenów od 4MN(G) do 16MN(G) (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 30%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit.
c) – wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- 900,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna - 0,9,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji – zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 3, w zakresie terenu 16aMN,U(G) (teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej lub usług nieuciążliwych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 20% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. c)
- wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna - 1,2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
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dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.

W §3, pkt 4, w zakresie terenów od 17RM(G) do 31RM(G) (tereny zabudowy zagrodowej)
ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zawartych
w terenach 23RM(G) i 29RM(G), o której mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. a) oraz ochrony
obiektów objętych ochroną konserwatorską ujętych w gminnej ewidencji zabytków
występujących na terenach: 18RM(G); 23RM(G) i 25RM(G), o której mowa w §2 ust.
4 pkt 4 lit. d) – wg oznaczenia graficznego na rysunku planu;
 obowiązek respektowania ograniczeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e)
w odniesieniu do terenów: 23RM(G) i 27RM(G) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- zgodnie z przepisami odrębnymi,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna – 1,2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć o charakterze przemysłowym z zakresu chowu
i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwa rolno – spożywczego,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 5, w zakresie terenów od 32U,P(G) i 33U,P(G) (tereny usług lub produkcji,
składów i magazynów) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 50%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 10% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek zastosowania zimozielonej zieleni izolacyjnej w postaci szczelnego
szpaleru o szerokości minimum 1,5 m i wysokości minimum 2,5 m wzdłuż granicy
terenu 33U,P(G) na styku z terenem 25RM(G) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
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obowiązek respektowania ograniczeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e) w odniesieniu do terenu 32U,P(G) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- 1500,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna - 1,5,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji wbudowanych lokali mieszkalnych dla obsługi funkcji
usługowo-produkcyjnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego związanych
z obsługą tych funkcji,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 6, w zakresie terenu 34UO,US(G) (teren usług oświaty lub sportu i rekreacji)
ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 30%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek zastosowania zimozielonej zieleni izolacyjnej w postaci szczelnego
szpaleru o szerokości minimum 1,5 m i wysokości minimum 2,5 m - wg oznaczenia
graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,03,
 maksymalna - 0,9,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 7, w zakresie terenu 35UKR(G) (teren usług kultu religijnego) ustala się (m. in.):
 obowiązek ochrony układu przestrzennego obiektu kultu religijnego w obrębie strefy
"A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. b) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony konserwatorskiej budynku kościoła wpisanego do rejestru
zabytków – wg przepisów odrębnych oraz oznaczenia graficznego na rysunku planu,
W §3, pkt 8, w zakresie terenu 36UH(G) (teren usług handlu) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 50%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 5% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,5,
 maksymalna – 2,0,
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dopuszczenie
stosowania
budowli
wytwarzających
energię
lub
ciepło
z odnawialnych źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.

W §3, pkt 9, w zakresie terenu 37UP(G) (teren usług publicznych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 90%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 5% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. c)
- wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony obiektu objętego ochroną konserwatorską ujętego w gminnej
ewidencji zabytków, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. d) - wg oznaczenia
graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,9,
 maksymalna - 1,8,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 10, w zakresie terenu 38UI(G) (teren usług innych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 5% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,2,
 maksymalna – 1,2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 11, w zakresie terenu 39UR(G) (teren usług rzemiosła) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 5% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna – 1,2,
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dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
zakaz lokalizacji przedsięwzięć o charakterze przemysłowym w zakresie
przetwórstwa rolno – spożywczego,
zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.

W §3, pkt 12, w zakresie terenów od 40P(G) do 42P(G) (tereny produkcji, składów
i magazynów) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 50%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 10% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek zastosowania zimozielonej zieleni izolacyjnej w postaci szczelnego
szpaleru o szerokości minimum 1,5 m i wysokości minimum 2,5 m wzdłuż granic
z terenami 17RM(G); 25RM(G); 27RM(G) i 31RM(G) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony obiektu objętego ochroną konserwatorską ujętego w gminnej
ewidencji zabytków występującego w terenie 41P(G), o której mowa w §2 ust. 4 pkt
4 lit. d) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowowyznaczanej działki budowlanej
- 1500,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna - 1,5,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §3, pkt 13, w zakresie terenu 43W(G) (teren infrastruktury technicznej zaopatrzenia
w wodę) ustala się (m. in.):
 utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy
i rozbudowy.
W §3, pkt 14, w zakresie terenu 44E1(G) (teren infrastruktury technicznej
elektroenergetyki – GPZ) ustala się (m. in.):
 utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy
i rozbudowy.
W §3, pkt 15, w zakresie terenu 45E2(G) (teren infrastruktury technicznej
elektroenergetyki – stacja transformatorowa) ustala się (m. in.):
 utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy
i rozbudowy.
W §3, pkt 16, w zakresie terenu 46K(G) (teren infrastruktury technicznej kanalizacji)
ustala się (m. in.):
 przeznaczenie terenu – przepompownia ścieków,

str. 24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice (obręby geodezyjne: Golice, Lisów) – 2021




utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy
i rozbudowy,
dopuszczenie lokalizacji nowych budowli i urządzeń związanych z funkcją terenu.

W §3, pkt 17, w zakresie terenu 47ZI(G) (teren zieleni innej) ustala się (m. in.):
 przeznaczenie terenu - teren zieleni nieurządzonej położnej na skraju przyległej
zieleni łęgowej znajdującej się poza obszarem objętym planem,
 zakaz lokalizacji zabudowy.
W §3, pkt 18, w zakresie terenu 48KDG(G) (teren publicznej drogi głównej) ustala się (m.
in.):
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §3, pkt 19, w zakresie terenów od 49KDL(G) do 52KGL(G) (tereny publicznych dróg
lokalnych) ustala się (m. in.):
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §3, pkt 20, w zakresie terenów od 53KDD(G) do 57KDD(G) (tereny publicznych dróg
dojazdowych) ustala się (m. in.):
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §3, pkt 21, w zakresie terenów od 58KDW(G) do 62KDW (G) (tereny publicznych dróg
wewnętrznych) ustala się (m. in.):
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §4 (ustalenia dotyczące miejscowości Lisów – załącznik nr 2), pkt 1, w zakresie
terenów od 1MN(L) do 11MN(L) (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 30%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek
respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu

przestrzennego w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których
mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego zawartego
w terenie 11MN(L), o której mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. a) - wg oznaczenia
graficznego na rysunku planu,
 obowiązek respektowania ograniczeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e)
- w odniesieniu do terenu 10MN(L) - wg oznaczenia graficznego na rysunku
planu,


obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- 900,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
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 maksymalna - 0,9,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §4, pkt 2, w zakresie terenów od 12RM(L) do 19RM(L) (tereny zabudowy zagrodowej)
ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony obiektów objętych ochroną konserwatorską ujętych w gminnej
ewidencji zabytków występujących w terenach: 15RM(L); 18RM(L) i 19RM(L), o której
mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. d) – wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony konserwatorskiej obiektu wpisanego do rejestru zabytków
w odniesieniu do terenu 18RM(L) – wg przepisów odrębnych oraz oznaczenia
graficznego na rysunku planu,
 obowiązek respektowania ograniczeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e) w odniesieniu do terenów: 17RM(L) i 18RM(L) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
– zgodnie z przepisami odrębnymi,
 intensywność zabudowy
 minimalna – 0,1,
 maksymalna – 1.2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć o charakterze przemysłowym z zakresu chowu
i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §4, pkt 3, w zakresie terenu 20MN,U(L) (teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej lub usług nieuciążliwych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 40%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 20% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- 1200,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
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 maksymalna – 1.2,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji oczek wodnych, stawów rekreacyjnych, jak także wiat i altan
z wykorzystaniem elementów drewnianych, drewnopodobnych, zwieńczonych
dachem spadowym o kolorystyce nawiązującej do otaczającej zabudowy,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii w postaci siłowni
wiatrowych.
W §4, pkt 4, w zakresie terenu 21US(L) (teren sportu i rekreacji) ustala się (m. in.):
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 dopuszczenie stosowania zieleni urządzonej, chodników oraz oświetlenia parkowego,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji zabudowy,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu.
W §4, pkt 5, w zakresie terenu 22UKR(L) (teren usług kultu religijnego) ustala się (m. in.):
 obowiązek ochrony układu przestrzennego obiektu kultu religijnego w obrębie strefy
"A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. b) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek ochrony konserwatorskiej budynku kościoła wpisanego do rejestru
zabytków – wg przepisów odrębnych oraz oznaczenia graficznego na rysunku planu.
W §4, pkt 6, w zakresie terenu 23UP(L) (teren usług publicznych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 50%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 5% powierzchni działki budowlanej,
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,3,
 maksymalna - 1,5,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §4, pkt 7, w zakresie terenu 24U(L) (teren usług) ustala się (m. in.):
 przeznaczenie terenu – usługi, w tym usługi związane z obsługą turystyki oraz
obsługą rolnictwa,
 obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej w wymiarze do 50%,
 obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
niż 20% powierzchni działki budowlanej,
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obowiązek ochrony konserwatorskiej istniejącego stanowiska archeologicznego,
o której mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. a) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek respektowania ograniczeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit. e) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 obowiązek stosowania minimalnej powierzchni nowo wyznaczanej działki budowlanej
- 1500,0 m²,
 intensywność zabudowy:
 minimalna - 0,1,
 maksymalna – 2,0,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć o charakterze przemysłowym z zakresu chowu
i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
 zakaz lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci
siłowni wiatrowych.
W §4, pkt 8, w zakresie terenu 25T(L) (teren infrastruktury technicznej telekomunikacji)
ustala się (m. in.):
 utrzymanie dotychczasowego zainwestowania z prawem do przebudowy
i rozbudowy.
W §4, pkt 9, w zakresie terenów od 26ZP(L) do 28ZP(L) (tereny zieleni urządzonej) ustala
się (m. in.):
 przeznaczenie terenów:
 zieleń urządzona o charakterze parkowym otaczająca teren naturalnego zbiornika
wodnego 30WS(L) – w odniesieniu do terenu 26ZP(L),
 urządzony skwer rekreacyjny – w odniesieniu do terenu 27ZP(L),
 zieleń urządzona wraz z okresowym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych –
w odniesieniu do terenu 28ZP(L),
 obowiązek respektowania ograniczeń dotyczących ochrony układu przestrzennego
w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4 lit.
c) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 dopuszczenie stosowania budowli wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
 zakaz lokalizacji zabudowy,
 zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu.
W §4, pkt 10, w zakresie terenu 29ZI(L) (teren zieleni innej) ustala się (m. in.):
 przeznaczenie terenu – teren zieleni nieurządzonej wraz z rowem melioracyjnym
czynnym sporadycznie w okresie występowania nadmiaru wód opadowych
i roztopowych stanowiący odpływ z naturalnego zbiornika wodnego 30WS(L),
 zakaz lokalizacji zabudowy.
W §4, pkt 11, w zakresie terenu 30WS(L) (teren naturalnego zbiornika wodnego) ustala
się (m. in.):
 dopuszczenie regulacji linii brzegowej,
 dopuszczenie lokalizacji kładek i pomostów,
 dopuszczenie podziału nieruchomości,
 zakaz grodzenia terenu,
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zakaz betonowego utwardzania linii brzegowej.

W §4, pkt 12, w zakresie terenu 31KDG(L) (teren publicznej drogi głównej) ustala się (m.
in.):
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §4, pkt 13, w zakresie terenów 32KDL(L) i 33KDL(L) (tereny publicznych dróg
lokalnych) ustala się (m. in.):
 obowiązek ochrony szpaleru drzew lipowych w części północnej terenu 32KDL(L) wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §4, pkt 14, w zakresie terenów od 34KDD(L) do 37KDD(L) (tereny publicznych dróg
dojazdowych) ustala się (m. in.):
 dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów oraz oświetlenia,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
W §4, pkt 15, w zakresie terenów od 38KDW(L) do 43KDW(L) (tereny dróg
wewnętrznych) ustala się (m. in.):
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - do systemu kanalizacji deszczowej
lub do gruntu poprzez system obrzeżnych rowów odwadniających.
Powyższa treść zapisów przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podlega właściwej analizie i ocenie w zasadniczym procesie prognozowania.
5. Istotne problemy ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera c ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania na
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia: „istniejące problemy ochrony środowiska
istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody”, a zgodnie z literą c tego przepisu – „cele ochrony środowiska ustanowione na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu”.
5.1. Istniejące elementy i obszary chronione.
W obszarach objętych analizowanym planem miejscowym nie występują – poza jednym
wyjątkiem – żadne elementy czy obszary podlegające ochronie prawnej w myśl ustawy
o ochronie przyrody i ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym wyjątkiem jest położenie
części obszaru planistycznego Golice (wąski pas terenu na południe i zachód od dróg
w południowo – zachodniej części obszaru planistycznego) w Obszarze Chronionego
Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”. Niemniej jednak dalsze otoczenie obszarów
planistycznych, ze względu na występujące szczególnie wysokie walory środowiska, obfituje
w takie elementy i obszary. Generalny 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).
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Położenie obszarów planistycznych w stosunku do powierzchni Obszary Chronionego Krajobrazu
„Słubicka Dolina Odry”.

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
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priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni. Duże bogactwo flory (19
gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków 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 wielkopowierzchniowe 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 Mezoregion 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,
- „Przy Torach" w obrębie Drzecin,
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- „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 1989r.).
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 gminy występują typy zbiorowisk roślinności nieleśnej, których siedliska
znalazły się na liście siedlisk chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14
sierpnia 2001r. 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,
- suche wrzosowiska,
- pionierskie murawy napiaskowe,
- murawy kserotermiczne,
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
- mokre łąki użytkowane ekstensywnie
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-

niżowe łąki użytkowane ekstensywnie,
torfowiska wysokie żywe oraz zdegradowane,
i stymulowanej regeneracji,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
obniżenia dolinkowe,
torfowiska nakredowe,
szuwary wielkoturzycowe.

lecz

zdolne

do

naturalnej

Orientacyjne położenie obszarów planistycznych względem form ochrony przyrody znajdujących się
na terenie miasta i gminy Słubice oraz w bezpośrednim otoczeniu.

5.2. Cele ochrony środowiska.
Na obszarach objętych analizowanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nie realizowane są cele ochrony ustanowione na szczeblu wspólnotowym.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004)
i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000: „Łęgi Słubickie” (PLH080013),
„Ujście Ilanki” (PLH080015) oraz „Dolina Pliszki” (PLH080011) położone są w dalszej
odległości od obszarów planistycznych. Obszary te, z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, nie mają dla niego żadnego istotnego znaczenia. Cele i zakres ochrony
właściwe dla tych obszarów naturowych nie kolidują w stanie obecnym w żadnym zakresie
z obszarami planistycznymi.
Na bardzo niewielkim fragmencie obszaru planistycznego Golice, w jego południowo –
zachodniej części, realizowane są cele ochrony obszarowej przyrody szczebla krajowego
i miejscowego. Bowiem ten fragment obszaru planistycznego położony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”. Zachodzi zatem potrzeba
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uwzględnienia w ustaleniach dla obszaru planistycznego, wymogów i ograniczeń
w zagospodarowaniu wynikających z obecności tego obszaru chronionego. Ustalenia
analizowanego projektu planu miejscowego uwzględniają ten fakt w sposób wyczerpujący.
Poza tym, na terenach objętych przedmiotowym planem miejscowym, podczas
inwentaryzacji wykonanej w ramach opracowania ekofizjograficznego podstawowego, nie
zinwentaryzowano istotnych jakościowo i ilościowo dodatkowych obiektów jednoznacznie
kwalifikujących się do ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
6. Prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 51 ustęp 1 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.
Ustala zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko (art. 53 ustawy OOŚ) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (art.
57 punkt 2) i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (art. 58 punkt 3). Forma
uzgodnienia wymaga uwzględnienia stanowiska organu uzgadniającego oraz wypracowanie
rozwiązań kompromisowych. Należy podkreślić, że uzgodniony zakres i stopień
szczegółowości prognozy musi obejmować wszystkie elementy wymienione w art. 51 ustęp 2
ustawy OOŚ. W praktyce oznacza to określenie stopnia szczegółowości tych elementów.
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi odpowiednik, sporządzanego
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych
przedsięwzięć, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a jej celem jest
określenie potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko realizacji przedmiotowej
zniany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem możliwych
do zastosowania wariantów tego dokumentu. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinna
określać prognoza oddziaływania na środowisko dla wszystkich dokumentów podlegających
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (art. 51 ustęp 2 ustawy OOŚ), jest
analogiczny do zakresu zawartego w aneksie nr 1 Dyrektywy 2001/42/WE.
6.1. Metodyka prognozy.
Przewidywanie skutków środowiskowych jest elementem metody sporządzania
opracowań planistycznych oraz procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Stanowi proces identyfikowania i oceny projektowanych rozwiązań planistycznych,
określenie procesów pozytywnych i ujawnienie konfliktów w środowisku przyrodniczym.
Proces obejmuje analizy cząstkowe (wybranych elementów środowiska) i zestawienie
zbiorcze – wartościowanie całości przedsięwzięć planistycznych, które są realizowane
w określonych warunkach środowiskowych.
Celem Prognozy jest określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez realizację
dopuszczonych
przez
zmianę
planu
miejscowego
sposobów
użytkowania
i zagospodarowania terenu.
Oddziaływania te, Prognoza ocenia z punktu widzenia potencjalnych korzystnych
i niekorzystnych wpływów na poszczególne elementy środowiska jak: obszary Natura 2000,
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, a także z punktu widzenia
wywołanych konfliktów między różnymi sposobami użytkowania przestrzeni.
Prognoza obejmuje następujące zagadnienia:
- podstawowe informacje o dokumencie planistycznym i dokumentach powiązanych,
- rozpoznanie stanu istniejącego środowiska przyrodniczego i określenie potencjalnych
jego zmian (na podstawie opracowania ekofizjograficznego i wizji terenowej),
- charakterystykę i ocenę ustaleń oraz rozwiązań proponowanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- charakterystykę elementów i obszarów chronionych oraz celów ochrony środowiska,
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prognozę znaczącego oddziaływania na środowisko, zagrożeń i zmian środowiska
wynikających z projektowanego przeznaczenia terenów,
- analizę rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne skutki
w środowisku,
- analizę możliwego transgranicznego oddziaływania,
- streszczenie zagadnień w języku niespecjalistycznym.
Prognoza w szczególności:
- uwzględnia zagrożenia mające wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- uwzględnia wrażliwość i odporność środowiska na presję i jego zdolność do
regeneracji,
- analizuje proponowane w projekcie zmiany planu miejscowego warunki
zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Przy określeniu charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego prawdopodobnych
oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez realizację dopuszczonych
przez plan miejscowy sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu, trzeba liczyć się
z szacunkowym charakterem prognozy. Wpływ na to mają również zmieniające się warunki
otoczenia, niezależne od ustaleń planu miejscowego.
-

6.2. Przewidywane oddziaływanie na środowisko.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera e, ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko m in. określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym
oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
poszczególne przyrodnicze i kulturowe komponenty środowiska.
6.2.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000.
Jak wynika z charakterystyki elementów i obszarów chronionych, oraz celów ochrony
środowiska na terenach objętych niniejszym analizowanym planem miejscowym (punkt 5.1.
i 5.2. niniejszego opracowania) nie znajdują się żadne obszary chronione sieci Natura 2000.
Istniejące obszary chronione sieci Natura 2000 znajdują się poza granicami obszarów
planistycznych. Są to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry”
(PLB080004) i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk „Łęgi Słubickie” (PLH080013), „Ujście
Ilanki” (PLH080015) oraz „Dolina Pliszki” (PLH080011). Ogólna charakterystyka tych
obszarów naturowych znajduje się w rozdziale 5.1. „Istniejące elementy i obszary chronione”.
Z tego powodu, iż obszary objęte analizowanym planem miejscowym nie stanowią
istotnego dla funkcjonowania w/w obszarów naturowych siedliska, można wykluczyć
jakiekolwiek istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony tych obszarów
chronionych. Na obszarach planistycznych nie znajdują się żadne siedliska wskazane do
ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, ani też same tereny nie
stanowią siedlisk istotnych z punktu widzenia lęgowego, pokarmowego, lokalnych tras na
żerowiska czy zasadniczych korytarzy migracyjnych kluczowych dla otaczających w dalszej
odległości obszarów naturowych ptasich. Ponadto, pomiędzy obszarami planistycznymi
a granicami położonych dalej obszarów specjalnej ochrony ptaków znajduje się znaczny,
zwarty kompleks leśny, tereny zabudowane, oraz infrastruktura komunikacyjna. Zatem
obszary objęte planem miejscowym, poprzez realizację planowanych funkcji nie wpłyną
w żaden sposób na cele i przedmiot ochrony otaczających obszarów Natura 2000, oraz na
integralność przestrzenną i funkcjonalną tych obszarów.
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6.2.2. Oddziaływanie na komponenty przyrodnicze i techniczne.
Prognoza określa również m in. skutki, które mogą wynikać z projektowanego
przeznaczenia terenu dla środowiska składającego się z kompleksu przyrodniczych
i kulturowych komponentów, dla ekosystemów, siedlisk i bioróżnorodności. Prognozowanie
skutków środowiskowych realizacji ustaleń przedmiotowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego odbywa się z uwzględnieniem zależności między tymi
elementami środowiska.
Oddziaływania na środowisko związane z realizacją planu miejscowego, wiązać się będą
z realizacją planowanych funkcji na analizowanych terenach. Jednak należy mieć na
uwadze, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją.
Bowiem przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje
w większości tereny już intensywnie zagospodarowane oraz tereny otwarte.
W warunkach naturalnych wszystkie elementy środowiska przyrodniczego są wzajemnie
powiązane. Środowisko znajduje się wtedy w stanie równowagi. W wyniku działalności
człowieka ulega ono jednak przekształceniom i degradacji. Efektem antropopresji jest
obniżenie odporności poszczególnych elementów środowiska. W wyniku wielokrotnych
zmian środowisko staje się coraz bardziej podatne na zaburzenia równowagi,
a prognozowanie przebiegu dalszych przekształceń wydaje się być coraz trudniejsze.
Charakter równowagi środowiska ulega zmianom w czasie. Wynika to z różnicy podatności
poszczególnych komponentów na czynniki degradujące. Proponowany sposób
zagospodarowania na obszarach objętych przedmiotowym planem miejscowym w pewnym,
minimalnym stopniu będzie oddziaływał na dotychczasową strukturę przestrzenną.
Realizacja ustaleń planu miejscowego może wywołać określone skutki w środowisku
i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru przyszłych zmian, ale tylko
w części obszarów planistycznych – przeznaczonej pod zabudowę obiektami budowlanymi
i technicznymi. Skutki realizacji ustaleń planu w części obszarów planistycznych obejmującej
tereny otwarte (np. zieleni parkowej) – będą środowiskowo mniej istotne. Przy czym ważnym
elementem analizy oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko jest
uwzględnienie faktu, iż ustalenia planu realizowane dla obszarów w obrębach geodezyjnych
Golice i Lisów dotyczą obszarów zabudowanych i zainwestowanych w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowo – zagrodowo – rzemieślniczej oraz obszarów niezabudowanych w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowo – magazynowo – produkcyjnej i zabudowy usługowej.
6.2.2.1. Wpływ na strukturę geologiczną i surowce naturalne.
Realizacja funkcji planistycznych określonych w niniejszym planie miejscowym
pozostanie bez żadnego wpływu na strukturę geologiczną obszaru, charakterystyczne dla
tego rejonu procesy geodynamiczne (m. in. zjawiska osuwiskowe) oraz zasoby wód
geotermalnych, mineralnych i mineralizowanych. Istniejące ujęcia czwartorzędowe w rejonie
Lisowa i Golic mają charakter lokalny a ich wielkość nie wymaga ustanawiania stref ochrony
pośredniej. Bezpośrednie strefy ochronne zamykają się w granicach poszczególnych działek
właścicieli ujęć.
Na obszary objęte planem nie została wydana żadna koncesja na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej
i gazu ziemnego.
Na analizowanych obszarach planistycznych oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu nie
występują rozpoznane i udokumentowane złoża naturalnych surowców pospolitych, dlatego
realizacja funkcji planistycznych określonych w przedmiotowym dokumencie pozostanie bez
żadnego wpływu na stan i konieczność ochrony udokumentowanych złóż surowców
naturalnych oraz na kompleksową gospodarkę surowcową gminy.
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6.2.2.2. Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe.
Analizowane obszary planistyczne położone są poza strefami ochrony pośredniej
ustanowionymi dla ujęć podziemnych i powierzchniowych na obszarze gminy Słubice.
Istniejące ujęcia wód podziemnych mają znaczenie lokalne a ich bezpośrednie strefy
ochrony zamykają się w granicach działek ewidencyjnych poszczególnych właścicieli ujęć.
Obszary objęte analizowanym planem miejscowym nie podlegają również, z uwagi na brak
tych elementów, uwarunkowaniom wynikającym z zasad ochrony i utrzymania istniejących
zasobów wodnych, utrzymania i konserwacji wód powierzchniowych istotnych dla rolnictwa
oraz istniejących urządzeń wodnych. W obszarach planistycznych nie występują tereny
górnicze ani obszary osuwania się mas ziemnych, jak również główne zbiorniki wód
podziemnych (najbliższy taki zbiornik GZWP nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska” znajduje
się w pewnej odległości na południe).
Na podstawie map zagrożenia powodziowego, zawierających m. in. granice zasięgów
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (tj.
średnio raz na 100 lat) oraz p=10% (tj. średnio raz na 10 lat) ustalono, że tereny objęte
przedmiotowym planem miejscowym znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia
powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) Prawa wodnego (na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, p=1%) oraz
poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit b) Prawa
wodnego (na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat, p=10%). Ponadto tereny objęte analizowanym planem miejscowym znajdują się poza
obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p=0,2%
(raz na 500 lat) oraz poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Obszary planistyczne w Golicach i Lisowie wraz ze swym najbliższym otoczeniem
zlokalizowane są na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach
jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600040 – ekoregion: Równiny
Centralne (14). Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry w latach 2016 - 2021 (Dz. U. z 2016r. poz. 1967): cel środowiskowy dla tej JCWPd to:
dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego – osiągnięcie celów jest niezagrożone.
Analizowane obszary planistyczne zlokalizowane są w obszarze dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, w granicach następującej jednolitej części wód powierzchniowych
JCWP o nazwie: Rącza Struga do dopływu z Czarnowa (kod: PLRW600017189686,
ekoregion: Równiny Centralne (14), typ JCWP: potok nizinny piaszczysty na utworach
staroglacjalnych (17), status JCWP: silnie zmieniona część wód (SZCW). Zgodnie
z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 20162021 celem środowiskowym dla tej JCWP to: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wykazała, że osiągnięcie
zakładanych celów jest niezagrożone.
Ewentualne oddziaływanie realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego na wody
powierzchniowe i podziemne może wiązać się wyłącznie z etapem inwestycyjnym. Jednak
w trakcie prowadzenia prac ziemnych i eksploatacji planowanego zagospodarowania należy
nie dopuścić do zanieczyszczenia wód opadowych, bowiem istnieje pewne ryzyko skażenia
wód opadowych substancjami ropopochodnymi, związane z ruchem i postojem pojazdów.
Ustalenia analizowanego planu miejscowego przewidują zaopatrzenie w wodę
z istniejącej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęcia własnego, z uwzględnieniem
właściwego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Przewidziane
odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych - do szczelnych zbiorników
bezodpływowych po uprzednim podczyszczeniu ścieków przemysłowych, a docelowo do
systemu kanalizacji sanitarnej. Ustalenia planu przewidują odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych – do systemu kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem odprowadzeń do
gruntu w granicach danego terenu lub działki budowlanej, lub też do urządzeń
melioracyjnych po uprzednim spełnieniu wymogów zawartych w przepisach odrębnych.
str. 37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice (obręby geodezyjne: Golice, Lisów) – 2021

Zatem realizacja ustaleń analizowanego planu miejscowego nie spowoduje bezpośredniego
i pośredniego negatywnego oddziaływania na wody podziemne oraz na cieki i zbiorniki
wodne w granicach obszarów planistycznych i poza ich granicami.
Jak wykazała analiza ustaleń planu oraz analiza skumulowanego oddziaływania
przedmiotowego zagospodarowania terenu z innymi przypadkami urbanizacji w tym
obszarze, realizacja przedmiotowego planu miejscowego nie będzie źródłem znaczących
negatywnych oddziaływań bezpośrednich na poziom wód gruntowych i oddziaływań
pośrednich na ekosystemy. Określone w analizowanym planie miejscowym ustalenia
dotyczące zabudowy infrastrukturalnej na obszarze planistycznym, takie negatywne
oddziaływanie wykluczają.
6.2.2.3. Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby.
Na obszarach objętych analizowanym planem miejscowym nie występują tereny górnicze
ani obszary przekształcone, zdegradowane, trwale zanieczyszczone czy też zagrożone
osuwaniem się mas ziemnych. Ograniczeniu skali oraz zasięgu trwałych zmian w środowisku
służą zapisy planu ustalające maksymalne powierzchnie zabudowy poszczególnych działek,
minimalne powierzchnie biologicznie czynne oraz ustalenie nieprzekraczalnych linii
zabudowy. Pozwala to na pozostawienie na każdej działce niezabudowanych powierzchni
o podłożu gruntowym zbliżonym do obecnego.
Z uwagi, iż plan zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, realizacja przewidywanych funkcji nie wiąże się ze znacznym
zagrożeniem przenikania zanieczyszczeń do gruntu. Ochronie powierzchni ziemi służy także
zapis zakazujący lokalizacji składowisk odpadów, spalarni odpadów oraz innych instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak także instalacji spalania biomasy.
W aspekcie oddziaływania rozpatrywanych zamierzeń planistycznych na powierzchnię
ziemi ważny będzie sposób prowadzenia gospodarki odpadami na obszarze planu. Zasady
gospodarowania odpadami szczegółowo określają przepisy odrębne, w tym m.in. ustawa
o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony środowiska. W związku z tym w projekcie planu
w ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami odwołano się do przepisów odrębnych
ustalając, że gospodarka odpadami ma się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi, czyli
zgodne z ustawą o odpadach, tj. prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko
gruntowo – wodne.
Obszary objęte przedmiotowym planem miejscowym charakteryzują się małym
zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanego zagospodarowania nie
należy spodziewać się istotnych zmian w ukształtowaniu powierzchni. Do czasu realizacji
ustaleń planu miejscowego tereny dotychczas niezabudowane pozostaną nadal
w dotychczasowym użytkowaniu. Dopiero realizacja planowanego zainwestowania
kubaturowego i infrastrukturalnego skutkować będzie oddziaływaniem na powierzchnię ziemi
i warstwę gleby. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter bardzo ograniczony.
W trakcie realizacji przedsięwzięć, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu mogą również
wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
inwestycji. Po zakończonych robotach wszystkie nawierzchnie powinny być odbudowane.
Wykopy powinny być zrekultywowane poprzez zasypanie z zachowaniem sekwencji
występujących warstw. Po zakończeniu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zmiany
na powierzchni ziemi nie będą widoczne.
6.2.2.4. Wpływ na florę, faunę, bioróżnorodność i ekosystemy.
W wyniku przeprowadzonej w ramach opracowania ekofizjograficznego analizy flory
i fauny nie stwierdzono występowania, na terenach bezpośrednio przeznaczonym pod
zabudowę kubaturową i planowane zagospodarowanie infrastrukturalne, oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów planistycznych gatunków i siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną na podstawie:
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014r., poz. 1408);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 październik 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014r., poz. 1409);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016r., poz. 2183 ze zmianami).
Obszary objęte analizowanym planem miejscowym położone są w większości w obszarze
postępującej presji związanej z zabudową typu wiejskiego i podmiejskiego. Z uwagi na
bliskość Słubic i dogodne powiązania komunikacyjne, presja ta jest z roku na rok coraz
silniejsza. Zaproponowane w planie rozwiązania nawiązują w większości do już istniejącego
zainwestowania (zabudowa wsi Golice i Lisów). Z przeprowadzonej analizy wynika, że
realizacja ustaleń zawartych w rozpatrywanym planie, nie będą miały znaczącego
negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny.
Znaczna część powierzchni terenów objętych planem jest przeznaczona pod funkcje
terenu usług oświaty oraz sportu i rekreacji, terenów zieleni innej, terenów zieleni
urządzonej, terenu naturalnego zbiornika wodnego. Będą to w przewadze tereny
pozbawione zabudowy kubaturowej, a dopuszczone zagospodarowanie będzie zgodne
z zasadniczymi funkcjami tych terenów.
Do pozytywnych zapisów z uwagi na zwierzęta, rośliny i bioróżnorodność należą
ustalenia planu nakładające obowiązek ograniczenia powierzchni zabudowy poszczególnych
działek budowlanych oraz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych. Występowanie
tych powierzchni przyczyni się najprawdopodobniej do wytworzenia zbiorowisk zieleni
ozdobnej, towarzyszących powstającej zabudowie.
Ponadto, plan ustala obowiązek zawiadamiania właściwych organów o przypadkach
odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt oraz
stwierdzenia występowania siedlisk potencjalnych gatunków roślin i zwierząt podlegających
ochronie - zgodnie z przepisami odrębnymi.
Istotne oddziaływanie terenu zainwestowanego wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną na szatę roślinną, będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.
W trakcie realizacji dojść i dojazdów, oraz obiektów i urządzeń związanych z funkcją terenu,
w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów budowlanych (hałas,
spaliny, drgania, zagrożenia fizyczne), mogą wystąpić przekształcenia fizyczne szaty
roślinnej. Fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na tereny sąsiednie, z wyjątkiem
gatunków łatwo podlegających synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do
zmiennych warunków środowiskowych. Na terenach dojść i dojazdów, oraz urządzeń
związanych z funkcją terenu, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także
likwidacja fauny glebowej. Oddziaływania te będą miały jednak charakter lokalny, wyłącznie
wiązany z obiektami kubaturowymi realizowanymi w ramach nowej zabudowy.
Po realizacji, w okresie funkcjonowania planowanych inwestycji, nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na świat roślin. Może nawet wystąpić pozytywny wpływ ze
względu na wprowadzenie różnorodnej roślinności w ramach powierzchni biologicznie
czynnej.
Z uwagi na wielkość i położenie działek przeznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego na określone funkcje planistyczne, ich realizacja – zgodnie z ustaleniami
planu – pozostanie bez żadnego istotnego wpływu na różnorodność biologiczną
i funkcjonowanie ekosystemów w bliższym i dalszym otoczeniu tych działek.


6.2.2.5. Wpływ na powietrze i klimat.
Analizowany plan miejscowy nie wyznacza funkcji wiążących się ze znaczną emisją
zanieczyszczeń do powietrza. Ochronie powietrza służą zapisy planu, zobowiązujące do
zaopatrzenia w energię cieplną z własnych, lokalnych źródeł, z zaleceniem wykorzystaniem
do tego celu energii elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych, alternatywnych
technologii, ograniczających do minimum emisję spalin do atmosfery. Zaopatrzenie w gaz –
z systemu zasilania w gaz ziemny, z dopuszczeniem stosowania gazu w zbiornikach lub
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butach. Plan przewiduje opuszczenie stosowania urządzeń wytwarzających energię lub
ciepło z odnawialnych źródeł energii, również wolnostojących, o mocy mikroinstalacji –
zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem w odniesieniu do obiektów objętych
ochroną konserwatorską,
Plan określa przynależność terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i usług nieuciążliwych, zabudowy zagrodowej, zabudowy usług oświaty i usług
sportu, do szczególnej grupy terenów przeznaczonych na cele związane z przebywaniem
ludzi czasowo i na stałe w myśl wymogów zawartych w przepisach odrębnych dotyczących
ochrony poszczególnych rodzajów terenów przed hałasem. Dodatkowo dla terenów
mieszkalnictwa jednorodzinnego plan określa zakaz lokalizacji przedsięwzięć o charakterze
produkcyjnym z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwa rolnospożywczego.
Ewentualny podwyższony poziom emisji pyłowych i gazowych oraz hałasu może pojawić
się podczas budowy poszczególnych obiektów kubaturowych oraz elementów infrastruktury
technicznej. Są to jednak emisje krótkotrwałe, ustępujące po zakończeniu prac budowlanych.
W związku z tym, na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że w wyniku
realizacji postanowień planu nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie, w tym
oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe na stan powietrza rozpatrywanego
obszaru i jego otoczenia.
Rozpatrywane zamierzenia planistyczne będą oddziaływały wyłącznie na środowisko
lokalnie, dlatego nie stwierdza się możliwości oddziaływania na klimat oraz jakiegokolwiek
wpływu na jego zmiany.
6.2.2.6. Wpływ na przyrodnicze obszary chronione.
Obszary objęte analizowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
położone są, z jednym wyjątkiem, poza jakimikolwiek elementami i obszarami chronionymi.
Obszary planistyczne położone są również poza korytarzami ekologicznymi, zarówno
w wymiarze regionalnym, jak i ponadregionalnym. Dające się wyodrębnić w skali planu
miejscowego korytarze ekologiczne mają charakter wyłącznie lokalny.
Planowana lokalizacja zainwestowania nie wpłynie na integralność i powiązanie form
ochrony przyrody, w tym obszarów podlegających ochronie w formie wyznaczenia obszaru
Natura 2000. Z przeprowadzonej w rozdziale 6.2.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000
analizy wynika, że obszary planistyczne nie będą w żaden sposób oddziaływać
w sposób istotny na cele i przedmiot ochrony obszarów naturowych oraz ich funkcjonalno –
przestrzenną integralność. Na obszarach planistycznych nie znajdują się żadne siedliska
wskazane do ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, ani też same
tereny nie stanowią siedlisk istotnych z punktu widzenia lęgowego, pokarmowego, lokalnych
tras na żerowiska czy zasadniczych korytarzy migracyjnych dla kluczowych dla otaczających
w dalszej odległości obszarów naturowych ptasich i siedliskowych. Zagospodarowanie
planowane w ramach przedmiotowego planu miejscowego nie naruszy istniejących korytarzy
ekologicznych, zarówno w skali lokalnej, jak i w skali regionalnej.
Wyjątek, o którym mowa na wstępie, stanowi fakt położenia obszaru planistycznego
w obrębie Golice przy wschodniej granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu o nazwie
„Słubicka Dolina Odry”. Obszar ten został ustanowiony Uchwałą Nr XXXI/470/17 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
o nazwie „Słubicka Dolina Odry” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 maja 2017r.,
poz. 1268). Zapisy analizowanego planu miejscowego ustalają ochronę obszaru objętego
planem w odniesieniu do miejscowości Golice położonego przy wschodniej granicy Obszaru
Chronionego Krajobrazu "Słubicka Dolina Odry" – zgodnie z przepisami odrębnymi.
Realizacja funkcji planistycznych przewidzianych w analizowanym miejscowym planie nie
naruszy zatem przepisów ochronnych określonych w dokumencie ustanawiającym ten
obszar chroniony. Ponadto, pozostałe, szczegółowe ustalenia przedmiotowego planu
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zagospodarowania przestrzennego odnoszą się wyczerpująco i odpowiednio do jakości
i walorów architektoniczno – krajobrazowych zabudowy. Zapewniają maksymalne jej
zharmonizowanie z istniejącą zabudową bezpośredniego otoczenia.
6.2.2.7. Wpływ na zabytki i inne dobra kultury.
Na obszarach objętych planem miejscowym znajdują się obiekty ujęte w gminnej
ewidencji zabytków, obiekty wpisane do rejestru zabytków (w tym fragmenty historycznych
układów ruralistycznych) oraz stanowiska archeologiczne. W związku z tym, ustalenia planu
przewidują obowiązek ochrony istniejących obiektów objętych ochroną konserwatorską (tj.
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w tym wpisanych do rejestru zabytków),
wyznaczonych graficznie na rysunkach planu, w tym głównie w zakresie ukształtowania ich
bryły; gabarytów; wysokości zabudowy; kształtów dachów (konstrukcji i pokrycia dachów);
ogólnej kompozycji elewacji, szczególnie frontowej; standardów jakościowych i rodzajów
materiałów budowlanych, w tym formy stolarki okiennej i drzwiowej - poprzez utrzymanie ich
w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w przepisach odrębnych
dotyczących ochrony zabytków.
Ponadto plan ustala obowiązek ochrony szczególnie wartościowych układów
przestrzennych zabytkowych obiektów kultu religijnego zawartych w obrębie strefy "A" ścisłej
ochrony konserwatorskiej mającej na celu zachowanie, utrzymanie i uczytelnienie tych
obiektów w kontekście oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych, stanowiących
materialne świadectwo historyczne. Ustalono w planie również obowiązek ochrony układów
przestrzennych miejscowości Golice i Lisów zawartych w obrębie strefy "B" ochrony
konserwatorskiej określonej graficznie na rysunkach planu, mającej na celu zachowanie,
utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych, stanowiących
materialne świadectwo historyczne, poprzez m. in. zachowanie, konserwację i rewaloryzację
historycznego układu przestrzennego z wszystkimi jego elementami.
Dodatkowo, w celu ochrony istniejących i potencjalnych stanowisk archeologicznych, plan
ustala prewencyjnie obowiązek zawiadamiania właściwych organów o przypadkach odkrycia
w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem – zgodnie
z przepisami odrębnymi. Nie przewiduje się zatem żadnego znaczącego negatywnego
oddziaływania na zabytki, w tym istniejące i potencjalne stanowiska archeologiczne.
6.2.2.8. Wpływ na krajobraz.
Obszary objęte przedmiotowym planem miejscowym charakteryzują się małym
zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanego zagospodarowania nie
należy spodziewać się istotnych zmian w ukształtowaniu powierzchni. Obszary planistyczne
w obrębach geodezyjnych Golice i Lisów położone są w obrębie wiejskich terenów
zabudowanych i zainwestowanych, z dużym udziałem zabudowy mieszkaniowo – zagrodowo
– rzemieślniczej, zabudowy mieszkaniowo – magazynowo – produkcyjnej i różnorodnej
zabudowy usługowej. W związku z powyższym, ustalenia planu precyzują obowiązek
ochrony szczególnie wartościowych układów przestrzennych zabytkowych obiektów kultu
religijnego zawartych w obrębie strefy "A" i „B” ochrony konserwatorskiej poprzez:
zapewnienie i utrzymanie otwarcia widokowego na obiekt sakralny, zakaz budowy budynków
wolnostojących oraz obiektów tymczasowych, zakaz lokalizowania reklam, zakaz
wygradzania układu przestrzennego ogrodzeniami z elementów betonowych lub
z prefabrykatów żelbetowych oraz ogrodzeniami pełnymi.
Ponadto ustalenia planu wprowadzają zakaz stosowania zieleni o składzie gatunkowo
obcym od historycznie ukształtowanej oraz od krajobrazu przyrodniczego wsi, obowiązek
realizacji zieleni izolacyjnej wg ustaleń szczegółowych oraz oznaczenia graficznego na
rysunku planu, obowiązek ochrony szpaleru drzew lipowych wskazanego graficznie na
rysunku planu - w odniesieniu do miejscowości Lisów.
Istotnym ustaleniem planu dla ochrony walorów krajobrazowych obszarów planistycznych
jest również zakaz wprowadzania zasadniczych zmian w rzeźbie terenu (jego konfiguracji),
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z dopuszczeniem zmian niwelacyjnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
posadowienia budynków i budowli, w tym urządzeń terenowych, bez prawa oddziaływania na
działki sąsiednie poprzez np. tworzenie nowych zlewni grawitacyjnych wód opadowych
i roztopowych w kierunku tych działek, zakaz zasypywania oczek wodnych oraz
bezodpływowych naturalnych zagłębień terenu lub rowów melioracyjnych, z zastrzeżeniem,
o którym mowa w pkt. 3 lit. j), zakaz lokalizacji składowisk odpadów, spalarni odpadów oraz
innych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak także instalacji spalania
biomasy.
Realizacja postanowień rozpatrywanego planu miejscowego uporządkuje zabudowę
i stworzy z otoczeniem harmonijną całość, a budowa nowych obiektów stanowić będzie
uzupełnienie zabudowy w tym rejonie. W obszarach planistycznych znajdują się atrakcyjne
krajobrazowo tereny urządzonej zieleni parkowej i sportu oraz tereny urządzonej zieleni
parkowej. Zatem, realizacja ustaleń planu utrwali, a miejscami zwiększy walor krajobrazowy
poprzez uzyskanie jak lepszego efektu wpisania się proponowanej zabudowy w krajobraz
oraz pozwoli na uzyskanie sprawniejszego powiązania systemu zieleni obszarów
planistycznych z terenami przyległymi, w celu zachowania i utrzymania ważnych oraz
charakterystycznych cech lokalnego krajobrazu.
Harmonizacji przestrzeni objętej planem nie tylko wewnątrz poszczególnych obszarów
planistycznych ale także z otoczeniem i utrzymaniu szerszego „porządku urbanistycznego”
służą m. in. takie ustalenia planu jak: nieprzekraczalne linie zabudowy, ścisła parametryzacja
zabudowy, w tym wysokości zabudowy, rodzaju pokryć dachowych i elewacji czy też
dookreślenie obsługi komunikacyjnej (także w zakresie miejsc parkingowych) oraz
infrastrukturalnej (zaopatrzenia w poszczególne media).
Z uwagi na powyższe można stwierdzić, że ustalenia prowadzące do racjonalnej ochrony
krajobrazowej zawarte w projekcie przedmiotowego planu miejscowego, w pełni gwarantują
kontynuację zabudowy i zainwestowania przynajmniej na tym samym poziomie waloru
krajobrazowego, jak w przypadku zabudowy i terenów otwartych dotychczasowego
najbliższego otoczenia.
6.2.3. Oddziaływanie na ludzi.
O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień
przestrzennych na warunki życia społeczności lokalnych wpływ mają przede wszystkim
standardy zagospodarowania terenu i stopień zaspokojenia potrzeb bytowych.
W chwili obecnej, na terenach objętych istniejącym i planowanym zagospodarowaniem
nie wystąpią istotne zagrożenia dla zdrowia ludzi, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
mienia wynikające z możliwości występowania czynników uciążliwych i szkodliwych,
wystąpienia powodzi, osuwania się mas ziemnych.
Ustalenia analizowanego projektu planu odnoszące się wprost lub pośrednio do
zagadnień określonych m. in. w uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, dokonanym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, określających wpływ tych ustaleń na
zdrowie i życie ludzi, znajdują się w różnych rozdziałach tego dokumentu planistycznego.
Już w rozdziale „Ustalenia ogólne” znajduje się szereg ustaleń odnoszących się do
uwarunkowań środowiskowych i technicznych mających w pływ na ogólnie pojęte warunki
istotne dla zdrowia i życia mieszkańców Golic i Lisowa. Projekt planu ustala w tym miejscu
wymogi mające bezpośredni wpływ na komfort życia i ochronę zdrowia mieszkańców, m. in.:
 zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem realizacji inwestycji celu
publicznego,
 zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii
przemysłowej) - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 zakaz lokalizacji składowisk odpadów, spalarni odpadów oraz innych instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak także instalacji spalania biomasy,
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przynależność terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową,
mieszkaniowo – usługową oraz cele oświatowe i rekreacyjno – wypoczynkowe do
grupy terenów chronionych w myśl wymogów zawartych w przepisach odrębnych
dotyczących ochrony przed hałasem,
 zakaz odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do wód otwartych,
urządzeń melioracyjnych, drenarskich lub bezpośrednio do gruntu,
 obowiązek utrzymania granic pasów technologicznych linii elektroenergetycznych, dla
których obowiązują ograniczenia ich zagospodarowania i użytkowania, o których
mowa w pkt. 4 lit. a) - wg oznaczenia graficznego na rysunkach planu: dla linii 110 kV
o szerokości 24,0 m (po 12,0 m od osi linii), dla linii 15 kV o szerokości 14,0 m (po
7,0 m od osi linii),
 zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęcia
własnego, z uwzględnieniem właściwego zaopatrzenia wodnego do celów
przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do szczelnych zbiorników
bezodpływowych po uprzednim podczyszczeniu ścieków przemysłowych, a docelowo
do systemu kanalizacji sanitarnej,
 zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu zasilania w gaz ziemny,
z dopuszczeniem stosowania gazu w zbiornikach lub butlach,
 zaopatrzenie w energię elektryczną - z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV zawartych w obszarach objętych
planem - wg oznaczenia graficznego na rysunkach planu, jak także z istniejących
stacji transformatorowych znajdujących się poza obszarami objętymi planem,
 utrzymanie istniejących linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV, z dopuszczeniem
ich przebudowy, rozbudowy i remontu oraz skablowania, z jednoczesną likwidacją
w przypadkach skablowania odpowiadających im pasów technologicznych,
 dopuszczenie stosowania linii kablowych 15 kV oraz dodatkowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV w zależności od potrzeb,
 zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych, lokalnych źródeł, z zaleceniem
wykorzystania energii elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych,
alternatywnych technologii, ograniczających do minimum emisję spalin do atmosfery,
 obsługę w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej
w ramach łączności publicznej – poprzez istniejące i nowoprojektowane kanały
technologiczne oraz poprzez inne wolnostojące urządzenia i obiekty nadawczoodbiorcze telekomunikacji, z zastrzeżeniem ich wkomponowania w istniejącym
krajobrazie przyrodniczym,
 gospodarkę odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejących oraz budowy nowych
systemów infrastruktury technicznej - głównie w obrębie terenów komunikacji.
Ustalenia tej części projektu planu wpływające pośrednio na warunki zamieszkania, to (m.
in.):
 zakaz wprowadzania zieleni o składzie gatunkowo obcym od historycznie
ukształtowanej oraz od krajobrazu przyrodniczego wsi,
 obowiązek ochrony układów przestrzennych miejscowości Golice i Lisów zawartych
w obrębie strefy "B" ochrony konserwatorskiej określonej graficznie na rysunkach
planu, mającej na celu zachowanie, utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych,
historycznych struktur przestrzennych, stanowiących materialne świadectwo
historyczne,
 obowiązek realizacji zieleni izolacyjnej wg ustaleń szczegółowych oraz oznaczenia
graficznego na rysunku planu - w odniesieniu do miejscowości Golice,
 obowiązek ochrony szpaleru drzew lipowych wskazanego graficznie na rysunku
planu - w odniesieniu do miejscowości Lisów,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do istniejącego systemu kanalizacji
deszczowej, z dopuszczeniem odprowadzeń do gruntu w granicach danego terenu
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lub działki budowlanej lub też do urządzeń melioracyjnych po uprzednim spełnieniu
wymogów zawartych w przepisach odrębnych,
Dodatkowo, w rozdziale „Ustalenia szczegółowe” odnoszącym się do poszczególnych
terenów funkcjonalnych, znajduje się również szereg podobnych do powyższych ustaleń,
mających pośredni i bezpośredni wpływ na zapewnienie odpowiednich warunków zdrowia
i życia mieszkańców.
Podsumowując, lokalizacja planowanego zainwestowania nie będzie miała negatywnego
wpływu na zdrowie i życie ludzi. Podniesienie standardów w zakresie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów może przynieść uporządkowanie przestrzeni, wprowadzenie
nowych form zieleni, zachowanie znacznych powierzchni biologicznie czynnych a tym
samym podniesienie standardów środowiskowych dla zdrowia i życia ludzi.
W trakcie procedury opiniowania przedmiotowego planu miejscowego wpłynęły do organu
prowadzącego postępowanie dwie negatywne opinie podnoszące kwestie przewidywanego
wpływu znajdującej się w otoczeniu obszaru planistycznego farmy wiatrowej „Golice” na
planowaną zabudowę mieszkaniową wsi Golice i Lisów. Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. (pismo znak: NZ.9022.39.2021.JZ z dnia 18 lutego
2021r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach (pismo znak:
NZ.456.1.2021 z dnia 26 lutego 2021r.) stwierdzają, że tak bliska odległość terenów
zabudowy mieszkalnej od elektrowni wiatrowych może stanowić uciążliwości akustyczne.
A ponieważ w powyższej treści rozdziału 6.2.3. poświęconego tym zagadnieniom, nie
zostały przedstawione oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych na obszary
chronione akustycznie, to zdaniem tych organów opiniujących, nie jest możliwa
jednoznaczna ocena, jaki będzie wpływ istniejących elektrowni wiatrowych na planowaną
zabudowę mieszkaniową.
Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz.
U. z 2020r., poz. 981 ze zmianami) w art. 4, ust. 1, punkt 2 wymaga, aby odległość, w której
mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej,
w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej była równa lub
większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu
do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz
z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Z kolei art. 15, ust. 8 tej ustawy mówi,
że w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalania planów
miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów
dotychczasowych. Ponieważ właśnie ten przepis z art. 15 dotyczy przedmiotowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ opracowujący ten dokument
planistyczny stwierdził, że nie zachodzi w tym przypadku konieczność automatycznego
uwzględnienia odległości, o której mowa w art. 4. Dlatego w powyższej treści tego rozdziału
prognozy nie zostały te zagadnienia omówione.
Analizując, zgodnie z sugestią opiniujących organów, rozszerzony aspekt skutków
funkcjonowania pobliskiej elektrowni wiatrowej na zabudowę mieszkaniową Golic i Lisowa,
należy zwrócić uwagę na kilka następujących informacji dostępnych na etapie opracowania
niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko.
W przygotowywanych i zatwierdzonych wcześniej dokumentach wynikających z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
obejmujących obszar farmy wiatrowej „Golice”, położonej w obrębie miejscowości Golice
i Lisów, przyjęto następujące parametry. Dla planowanych 19 turbin elektrowni wiatrowych
przyjęto z dokumentacji technicznej wysokość od podłoża do miejsca mocowania generatora
turbiny – 100 m a długość śmigła – 42,5 m. Wyliczenia znajdujące się w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotyczące propagacji hałasu dla
planowanej mocy turbin wskazują, że w zależności od warunków propagacji hałasu
pracującej turbiny, jego wielkość spada do 45 dB (wymagany bezpieczny poziom hałasu dla
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zabudowy mieszkaniowej w nocy) w odległości od 300 do 350 m od pracującej turbiny.
W owym czasie przyjmowano więc powszechnie, że ustanawiane w dokumentach
planistycznych 500 m strefy ochronne stanowią wystarczające zabezpieczenie właściwej
higieny akustycznej dla okolicznych mieszkańców.
W obecnie procedowanym planie miejscowym zostały wyznaczone tereny mieszkaniowe
i tereny z udziałem funkcji mieszkaniowej. Dla wsi Lisów (rys. poniżej) tereny te znajdują się
w odległościach od turbin wiatrowych od 569 m do 1.680 m, a więc wszystkie znajdują się
w strefie powyżej 500 m. Dla Lisowa dodatkową okolicznością sprzyjającą jest fakt położenia
wszystkich tych turbin wiatrowych poza kompleksami leśnymi otaczającymi wieś od północy
i wschodu. Lasy te stanowią dla zabudowy mieszkaniowej Lisowa dodatkową barierę przed
propagacją hałasu pracujących turbin wiatrowych. Wydaje się, że obecna i planowana
zabudowa mieszkaniowa w tym przypadku jest całkowicie bezpieczna pod względem
zapewnienia odpowiedniej higieny akustycznej terenom mieszkaniowym.
Dla wsi Golice (rys. poniżej) wyznaczone tereny mieszkaniowe i tereny z udziałem funkcji
mieszkaniowej znajdują się w odległościach od turbin wiatrowych od 531 m do 830 m, a więc
również wszystkie znajdują się w strefie powyżej 500 m. Niestety, w tym przypadku nie
występuje, tak jak dla Lisowa, dodatkowa okoliczność sprzyjającą w postaci kompleksów
leśnych oddzielających tereny mieszkaniowe wsi Golice od terenu farmy wiatrowej.
Jeśli chodzi o aspekt samego hałasu i jego pomiaru, to poniżej przytoczono fragmenty
„Wystąpienia pokontrolnego” Najwyższej Izby Kontroli, LZG-4101-09-03/2013 z dnia 13
stycznia 2014r. Kontrola dotyczyła farmy wiatrowej „Golice” i dotyczyła różnych zagadnień,
m. in. działania organów gminy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
i ochronie zdrowia ludzi i zwierząt. W treści tego dokumentu (str. 6 – 7) znajdują się m. in.
następujące zapisy.
„Burmistrz nałożył na inwestora obowiązek monitoringu w okresie pierwszych 5 lat
funkcjonowania elektrowni pod kątem oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko
przyrodnicze, w szczególności na migrujące zwierzęta i ptaki, przedstawienia analizy
porealizacyjnej w terminie 6 miesięcy od zakończenia prowadzenia monitoringu oraz
dokonania w terminie 6 miesięcy po oddaniu do użytkowania projektowanej instalacji
pomiarów poziomów hałasu na granicach zabudowy mieszkaniowej.
W grudniu 2012r. inwestor przekazał raport z października 2012r., będący realizacją
obowiązku wynikającego z decyzji środowiskowej z 20.03.2008r. w zakresie pomiarów,
analizy akustycznej i oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem od turbin wiatrowych
farmy w m. Golice i Lisów. Wyznaczono 5 punktów pomiarowych, dla których badania
przeprowadzono w porze dziennej i nocnej przy wietrze o prędkości i kierunku 2,2-4,1 m/s
SW przy użyciu aparatury pomiarowej posiadającej świadectwo wzorcowania.
W podsumowaniu raportu wskazano, że praca badanych 19 elektrowni wiatrowych nie
powoduje przekroczeń standardów środowiskowych ze względu na emisję hałasu i nie
stanowi zagrożenia dla środowiska i ludzi. Z zestawienia wyników pomiarów wynika m.in., że
przy dopuszczalnym poziomie 55 dB (dzień) osiągnięto poziom średni pomiaru łącznie
z tłem w przedziale 38,7-43,9 dB, a w obszarze o dopuszczalnym poziomie 45 dB (noc)
osiągnięto wartości od 38,1-43,0 dB (dowód: akta kontroli str. 114-120).
Stan faktyczny wybudowanych 19 elektrowni wiatrowych w Golicach i Lisowie odpowiadał
założeniom i wymogom udzielonego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
(dowód: akta kontroli str. 160).
Analiza wpisów w księdze skarg i wniosków nie wykazała, aby w kontrolowanym okresie
do Urzędu Miasta wpływały skargi i wnioski dotyczące farm wiatrowych (dowód: akta kontroli
str. 121-136)”.
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1.680 m

Istniejąca i planowana zabudowa mieszkaniowa wsi Lisów wraz z odległościami do najbliższych
siłowni wiatrowych farmy „Golice”.
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827 m

601 m

531 m

830 m
587 m

Istniejąca i planowana zabudowa mieszkaniowa wsi Golice wraz z odległościami do najbliższych
siłowni wiatrowych farmy „Golice”.
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6.2.4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu.
Biorąc po uwagę rodzaj i ograniczony zasięg oddziaływania projektowanych funkcji
planistycznych, oraz sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów na otoczenie
i wprowadzenie bezpiecznej dla środowiska infrastruktury technicznej, a także znaczną
odległość obszaru planistycznego od granic państwa należy uznać, że oddziaływanie
transgraniczne planowanego zagospodarowania jest w sensie przyrodniczym niemożliwe
i nie będzie miało miejsca.
6.3. Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera a, ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko powinna przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz integralność tego obszaru.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odpowiada na potrzeby
rozwoju gminy, związane z wykorzystaniem jej położenia, różnorodnością związków
zewnętrznych, wykorzystania walorów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
docelowym wykorzystaniem terenu dla lokalizacji różnorodnych funkcji.
Niniejsza prognoza, w punkcie 4.2. „Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony
środowiska” zacytowała większość istotnych zapisów analizowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do rozwiązań zapobiegawczych
i ograniczających ewentualne negatywne skutki jego realizacji. Przeprowadzona analiza
oddziaływania skutków realizacji przedmiotowego planu na środowisko wykazała, że
rozpatrywane zamierzenia planistyczne mają charakter wybitnie lokalny i nie będą miały
znaczącego negatywnego wpływu na środowisko, który wymagałby formułowania
dodatkowych rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających ewentualne negatywne skutki
realizacji planu.
6.4. Rozwiązania alternatywne w obszarach Natura 2000.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera b, ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko powinna przedstawiać – biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru –
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru, oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Obszary objęte analizowanym planem miejscowym nie stanowią żadnego istotnego dla
funkcjonowania otaczających obszarów naturowych siedliska, ani dla specjalnych obszarów
ochrony siedlisk, ani dla obszarów specjalnej ochrony ptaków. Można wykluczyć jakiekolwiek
istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony tych obszarów chronionych. Jak już
wcześniej wspomniano, obszary planistyczne położone są w znacznej odległości od granic
obszarów naturowych. Ponadto, na obszarach planistycznych nie znajdują się żadne
siedliska wskazane do ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, ani też
same tereny nie stanowią siedlisk istotnych z punktu widzenia lęgowego, pokarmowego,
lokalnych tras na żerowiska czy zasadniczych korytarzy migracyjnych dla kluczowych dla
otaczających obszarów naturowych ptaków. Zatem obszary objęte planem miejscowym,
poprzez realizację planowanych funkcji nie wpłyną w żaden sposób na cele i przedmiot
ochrony przedmiotowych obszarów Natura 2000, oraz na ich integralność przestrzenną
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i funkcjonalną. Z uwagi na powyższe, nie ma potrzeby rozważania rozwiązań alternatywnych
w obrębie planu, prowadzących do lepszej ochrony ze względu na cele, przedmiot ochrony
oraz integralność obszarów Natura 2000.
6.5. Propozycje analizy skutków realizacji postanowień planu.
Art. 51 ustęp 2, punkt 1, litera c, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi, że prognoza oddziaływania na środowisko
zawiera propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym na etapie przed realizacją dokumentów planistycznych wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, oraz wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego (art. 32, ustęp 1). Częstotliwość takiej analizy
została określona przez ustawodawcę w kolejnym ustępie tego artykułu (art. 32, ustęp 2):
wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa
w ustępie 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno –
architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Gminy podejmuje uchwałę
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za
nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do aktualizacji tych
dokumentów. Rada Gminy zobowiązana jest do stwierdzenia czy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, (art. 20 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice terenów położonych w obrębach
geodezyjnych Golice i Lisów. Zakres przestrzenny obszarów planistycznych objętych planem
miejscowym jest zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr VIII/60/2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice
i Lisów, gmina Słubice oraz Uchwałą Nr XXXII/336/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice. Przyjęte w planie rozwiązania
funkcjonalno – przestrzenne nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice uchwalonego Uchwałą Nr
LVI/439/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018r.
Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały opracowanie przedmiotowego planu miejscowego
miało na celu kompleksową regulację wszystkich uwarunkowań dotyczących rozwoju
przestrzennego całych miejscowości, szczególnie w kontekście postępującej presji
inwestycyjnej. W projekcie tym przewiduje się różne przeznaczenie terenów w zależności od
potrzeb wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Słubice, ze szczególnym wyartykułowaniem krajobrazu kulturowego
miejscowości Golice i Lisów oraz uwarunkowań środowiskowych wynikających
z przestrzennych form ochrony przyrody.
Gmina Słubice leży w zachodniej części województwa lubuskiego. Od zachodu granicę
gminy stanowi granica państwa, od północy gmina Górzyca, od wschodu Rzepin, a od
południa Cybinka (woj. zielonogórskie). Na terenie gminy można wyróżnić trzy jednostki
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geomorfologiczne: wysoczyzna morenowa, równina sandrowa i dolina Odry. Wysoczyzna
obejmuje północno – wschodnią część gminy, jest terenem pagórkowatym o deniwelacjach
10 – 20 m. Równina sandrowa znajduje się w południowo – wschodniej części gminy, na tym
terenie występuje dużo zwartych kompleksów leśnych – przeważnie są to bory sosnowe
Puszczy Rzepińskiej. Zachodnią część gminy wraz ze Słubicami obejmuje dolina Odry. Na
północ od miasta ma ona szerokość 6 km.
Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Europy w układzie dziesiętnym
J, Kondrackiego obszar miasta i gminy Słubice położony jest w prowincji Niżu
Środkowoeuropejskiego (31), w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (314/315);
w dwóch makroregionach: Pojezierze Lubuskie (315.4) i Pradolina Warciańsko – Odrzańska
(315.6), w czterech mezoregionach: Lubuski Przełom Odry (315.41) – środkowa i północna
część gminy, Pojezierze Łagowskie (315.42) – północno – wschodnia część, Równina
Torzymska (315.43) – wschodnia i południowo – wschodnia część oraz Dolina Środkowej
Odry (315.61) – południowy, bardzo niewielki skrawek powierzchni gminy.
Pod względem struktury geomorfologicznej analizowane tereny wraz ze swym
najbliższym otoczeniem charakteryzują się stosunkowo małą różnorodnością. Stanowią one
fragmenty wysoczyzny morenowej falistej, z bardzo rozległym sandrem, zalegającym
jednorodną powierzchnią na północ od linii Rzepin – Słubice, uformowanym w fazie
poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Powierzchnię urozmaicają występujące licznie
ostańce morenowe, fragmenty wysoczyzny sandrowej, obniżenia wytopiskowe, a w dalszym
otoczeniu kemy i formy eoliczne. Stan dzisiejszy tych form geomorfologicznych został
ukształtowany przez następujące po sobie procesy zachodzące w peryglacjale i holocenie.
Obszary objęte opracowaniem (wysoczyzna morenowa), zbudowana jest na powierzchni
z drobnych piasków, piasków gliniastych oraz piasków eolicznych przechodzących głębiej
w piaski i żwiry wodnolodowcowe o znacznej miąższości. Średnia i słaba przepuszczalność
piasków i glin deluwialnych stwarza również możliwość przedostawania się do wód
podziemnych zanieczyszczeń odpowierzchniowych, jednak o znacznie mniejszej
intensywności przesiąkania, jak ma to miejsce w przypadku piasków i żwirów
fluwioglacjalnych (sandrowych). Obszary planistyczne położone są poza granicami
udokumentowanych złóż surowców mineralnych i organicznych.
Obszary objęte planem miejscowym zlokalizowane są na obszarze dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, w granicach następującej jednolitej części wód podziemnych:
PLGW600040. Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry w latach 2016 - 2021 (Dz. U. z 2016r. poz. 1967): cel środowiskowy dla tej JCWPd to:
dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego – niezagrożona. Analizowane obszary planistyczne zlokalizowane są
w granicach następującej jednolitej części wód powierzchniowych JCWP: Rącza Struga do
dopływu z Czarnowa, kod: PLRW600017189686. Zgodnie z ustaleniami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2021: cel środowiskowy
dla tej JCWP to: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona.
W obrębie granic analizowanych obszarów, poza gruntami ornymi, łąkami i pastwiskami,
występują fragmenty od dłuższego czasu odłogowane. Sprzyja to znakomicie naturalnej
sukcesji roślinnej, „wspomaganej” bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem otaczających
lasów. Nominalnie siedliska roślinne stanowią dosyć korzystne warunki dla tworzenia
urozmaiconych biotopów zwierzęcych. Jednak
naturalne tworzenie się bogatych
i urozmaiconych siedlisk zwierzęcych w szerszym otoczeniu analizowanych terenów, w tym
konkretnym przypadku w zasadniczym stopniu determinuje funkcja poza przyrodnicza, jaką
pełnią otaczające obszary (rolnictwo). Obszar gminy przecinają bardzo ważne i maksymalnie
wykorzystywane elementy infrastruktury komunikacyjnej. Elementy te stanowią poważną
barierę w rozwoju bogatych populacji fauny – szczególnie dotyczy to dużych i średnich
zwierząt. Małe zwierzęta i mikrofauna mają lepsze warunki do rozwoju ponieważ znajdują dla
siebie wystarczające przestrzenie w oddaleniu od wszelkich barier ekologicznych.
Obszary opracowania w całości należą do grupy topoklimatów form płaskich (poza dnami
dolin), do topoklimatu o przeciętnych wartościach składnika P (w nocy) i stosunkowo małych
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wartościach B – są to tereny płaskie, wyniesione ponad dna dolin, o złym przewodnictwie
ciepła podłoża (piaski). Występuje tu znaczne niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków
radiacyjnych.Należy jednak pamiętać, że na warunki topoklimatyczne obszarów opracowania
ma wpływ obecność dużej formy dolinnej (dolina Odry). Jest to topoklimat o względnie
małych wartościach P (w nocy) i o stosunkowo dużych wartościach B (w dzień). Są to
rozległe, dobrze nawietrzone, podmokłe dna dolin, pokryte roślinnością łąkową, gdzie
w czasie pogodnych nocy tworzą się zastoiska chłodnego powietrza.
Podstawowym celem przeprowadzonej prognozy było określenie na ile ustalenia
przedmiotowego planu miejscowego przyczynią się do wdrażania zrównoważonego rozwoju,
a działania w niej zawarte gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego, oraz
sprzyjają jego ochronie. Jest to postępowanie wskazane z uwagi na konstytucyjny zapis
o potrzebie rozwiązywania problemów ochrony środowiska zgodnie ze wspomnianą zasadą
zrównoważonego rozwoju.
W prognozie dokonano:
- oceny stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich
zapisach analizowanego planu miejscowego,
- oceny potencjalnych skutków środowiskowych w przypadku braku realizacji ustaleń planu
miejscowego,
- przygotowano rekomendacje pozwalające na pełniejsze uwzględnienie zagadnień ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju w trakcie realizacji planu miejscowego.
Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że na etapie inwestycyjnym
oddziaływanie na środowisko ograniczone będzie do ewentualnych prac ziemnych
związanych z wykopami pod infrastrukturę techniczną, oraz budową dojść i dojazdów a także
wystąpią oddziaływania okresowe związane z transportem urobku z wykopów i materiałów
budowlanych. Dotyczy to jednak tylko pewnej części obszarów planistycznych, bowiem plan
ustala maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, nie pozwalający na zbyt intensywną
zabudowę.
W wyniku przeprowadzonej analizy flory i fauny nie stwierdzono występowania, na
terenach bezpośrednio przeznaczonych pod zainwestowanie, oraz w ich bezpośrednim
sąsiedztwie siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną.
Planowana lokalizacja nowych funkcji, ze względu na położenie z dala od obszarów
naturowych, nie wpłynie negatywnie na integralność i powiązanie tych form ochrony
przyrody. Dotychczasowa wiedza na temat świata zwierząt na obszarach planistycznych
i stopnia wykorzystania przez nie tych terenów wskazuje, że projektowane
zagospodarowanie nie spowoduje negatywnego istotnego wpływu na te osobniki.
Planowane zagospodarowanie nie będzie również oddziaływać negatywnie na walory
krajobrazowe terenu. Realizacja ustaleń planu miejscowego nie będzie miała negatywnego
wpływu na zabytki i dobra kultury współczesnej. Obowiązujące ustalenia planu gwarantują
zachowanie dopuszczalnych, odpowiednich do rodzaju terenu poziomów hałasu na terenach
chronionych akustycznie.
W prognozie przedstawiono również rozwiązania eliminujące lub ograniczające
ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego na
środowisko. Prognoza nie wykazała możliwości wystąpienia oddziaływania trans
granicznego.
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8. Załączniki graficzne.
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9. Oświadczenie autora prognozy.
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