
UCHWAŁA NR XXXVIII/398/2021 
 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Słubice wraz z załącznikami - załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rysunek „Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  miasta 

i gminy Słubice” - załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Słubicach o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektu studium - załącznik nr 3 do uchwały; 

4) dokument elektroniczny zawierające dane przestrzenne - załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XI/84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Słubicach 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmieniona uchwałą Nr LIV/430/2014 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr LVI/439/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

w części podlegającej zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Cholewczyński 
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Uchwała Nr XIII/96/07 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 7 listopada 2007 r. 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

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

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

ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala co następuje: 

 

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

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. Integralną częścią uchwały jest 

załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

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

 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

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

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

kulturowego; 

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

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

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8) stanu prawnego gruntów; 

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

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

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

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

 

§3. Zmiany w studium w szczególności określają: 

 

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

2) kierunki  i wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów,  

w  tym tereny wyłączone spod zabudowy; 

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

kulturowego i uzdrowisk; 

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

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

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

lokalnym; 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 5



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

6 

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

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami  planu  zagospodarowania przestrzennego 

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

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w  tym obszary  

wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału  nieruchomości,  a  także obszary  

rozmieszczenia obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej 400 m2 oraz 

obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary dla których  gmina zamierza sporządzić miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego w  tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów  rolnych  

 i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

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

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

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

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

ograniczenia  prowadzenia działalności gospodarczej,  zgodnie  z  przepisami  ustawy 

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

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

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

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

występujących w gminie. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie do sporządzenia studium 
 

Zgodnie z powyższą uchwałą, zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały obszar gminy Słubice. W związku  

z powyższym rzeczona zmiana jest tożsama z opracowaniem nowego dokumentu, 

zwanego „Studium” a nie „Zmianą studium”.     
 

Stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

w Słubicach. Dokument ten został sporządzony w świetle przepisów nieobowiązującej dziś 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 

415 ze zmianami). Studium właściwie wypełniało swoją rolę przez kilka lat od uchwalenia, 

jednakże w wyniku zmian prawnych w zakresie planowania przestrzennego, jak również w 

wyniku dynamicznych zmian zachodzących w gminie, konieczne stało się sporządzenie 

nowego dokumentu.  
 

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

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

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zapisami studium. Oznacza to, że 

nowo opracowywane plany muszą być całkowicie zgodne z funkcją  

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

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

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

uwzględnienia uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych. Istotnym przykładem jest 

zainteresowanie konkretnych inwestorów terenami, które w dotychczasowym studium 

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

były tereny w strefie zagrożenia powodziowego.   

Generalne ustalenia studium w ostatnich latach uległy dezaktualizacji. Ponadto 

nastąpiła zmiana w poglądach władz gminy na zasadność realizacji niektórych przyjętych 

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

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

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

tej analizy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

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

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

jednocześnie potrzebę wprowadzenia do Studium określonych zadań i zobowiązując 

Burmistrza do podjęcia działań  zmierzających do aktualizacji Studium.  
 

Powyższe czynniki zadecydowały o sporządzeniu niniejszego studium, które zapewni 

skuteczną realizację polityki przestrzennej gminy Słubice. 
       

Podsumowując warto dodać, iż nowa ustawa wprowadziła istotne zmiany  

w procedurze sporządzania studium. Obecnie procedura podlega większemu uspołecznieniu – 

przewidziano wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, publiczną debatę, 

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

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

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

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

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

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

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

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

następuje: 

 

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

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

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

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

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 

 

 

Uchwała Nr VI/51/2015 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 28 maja 2015 r. 

 

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

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

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

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

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

zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 r.), uchwala się, co następuje: 

 

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

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

granice obszaru objętego zmianą studium. 

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

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 
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Uchwała Nr XXII/206/2016 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

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

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

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej 

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

 

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

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

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

następuje: 

 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej 

w Słubicach Nr VI//51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmienia się załącznik graficzny nr 2, 

przedstawiający granice obszaru objętego zmianą studium. 

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

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/288/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

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

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

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej 

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

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

 

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

U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

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

następuje: 

 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej 

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

Nr XXII/206/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dodaje się załączniki graficzne: nr 3, nr 4 oraz nr 

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

objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Olejniczak 

 

 

UCHWAŁA NR XV/118/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze 

zm.) uchwala się, co następuje: 

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

przestrzennego miasta i gminy Słubice, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr 

LVI/439/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 przedstawiające granice 

obszarów objętych zmianą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Grzegorz Cholewczyński 

 

UCHWAŁA NR XVI/128/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

o zmianie uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 

zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 

października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dotyczący granic 

obszaru objętego zmianą poprzez dodanie załącznika graficznego nr 4. 
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§ 2. Załącznik graficzny nr 4 przedstawiający granice obszaru objętego zmianą stanowi 

integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Grzegorz Cholewczyński 
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I. WPROWADZENIE 
 

 

1. Podstawy formalno-prawne opracowania  
 

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

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 
 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

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

ze zmianami). Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie 

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

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

118, poz. 1233). 

Podstawy prawne dla opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów prawnych, 

którymi są m.in.:  
 

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

115, ze zmianami)  

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

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 

ze zmianami), 

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

Nr 121, poz. 1266, ze zmianami), 

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

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

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

102, poz.651, ze zmianami) 

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

25, poz. 150, ze zmianami), 

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

 ze zmianami), 

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

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

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

ze zmianami), 

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

1220, ze zmianami), 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

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

nr LIV/430/2014 
 

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

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

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

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

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

 

Podstawy prawne dla opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów prawnych, 

którymi są m.in.:  

 

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

ze zmianami), 

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

zmianami), 

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

poz. 1205, ze zmianami), 

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

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

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

102, poz.651, ze zmianami) 

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

1232, ze zmianami), 

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

 ze zmianami), 

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

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

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

ze zmianami), 

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

ze zmianami), 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

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

 

 

1.2. Podstawy formalno-prawne zmiany studium 
 

Procedurę sporządzenia zmiany studium zainicjowała: 

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

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

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

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

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

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

Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

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

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

Podstawy prawne dla opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się także w szeregu innych aktów. Do aktów 

zasługujących na szczególne wymienienie z punktu widzenia zmiany studium należy zaliczyć:  

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

poz. 1161 z późn. zm.), 

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

2147 z późn. zm.), 

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

poz. 519 z późn. zm.), 

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

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

późn. zm.), 

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

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

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

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1131 

z późn. zm.), 

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

poz. 912 z późn. zm.), 

 

1.3. Podstawy formalno-prawne 3. zmiany studium 
 

Procedurę sporządzenia zmiany studium zainicjowała: 

 Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, 

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

uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Podstawę prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). 

Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

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

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). 
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2. Charakterystyka opracowania  
 

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (sporządzenie dokumentu nakazywała również ustawa  

z 1994 roku).  

Studium jest dokumentem sporządzanym w celu określenia polityki przestrzennej 

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

program w zakresie planowania przestrzennego na poziomie gminy.  

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

indywidualnych rozstrzygnięć w zakresie lokalizacji inwestycji. Stanowi natomiast podstawę 

dla sporządzania planów miejscowych, których ustalenia w zakresie gospodarowania 

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

wewnętrznego, ponieważ jego postanowienia są kierowane przede wszystkim do organów 

gminy.  

 

 
 

Załącznik nr 1 Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej: 

nr 1.1 miasto Słubice, 

nr 1.2 Pławidło, 

nr 1.3 Golice, 
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nr 1.4 Lisów, 

nr 1.5 Nowy Lubusz, 

nr 1.6 Drzecin, 

nr 1.7 Stare Biskupice, 

nr 1.8 Nowe Biskupice, 

nr 1.9 Kunowice, 

nr 1.10 Terminal Świecko, 

nr 1.11 Świecko, 

nr 1.12 Rybocice, 

nr 1.13 Kunice. 

 

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

Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowymi zadaniami, jakie stoją przed studium, są: 

 dokonanie diagnozy stanu istniejącego – rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, 

istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, 

 określenie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także 

podstawowych zasad polityki przestrzennej, 

 stworzenie podstaw dla uporządkowanego sporządzania innych dokumentów 

planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planów 

miejscowych). 
 

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

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Struktura niniejszego opracowania 

została przedstawiona na powyższej rycinie. 

 

 

 

3. Materiały źródłowe i metodyka pracy 
 

Pierwszym etapem prac nad studium jest rozpoznanie uwarunkowań gminy. Diagnozy 

dokonuje się na podstawie istniejących opracowań oraz przeprowadzonych dodatkowo badań i 

analiz własnych. Pozyskanie informacji do części diagnostycznej dzieli się zasadniczo  

na dwa etapy: 
 

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

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

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

gospodarki odpadami, turystyki i rekreacji)   

 opracowania planistyczne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

plan zagospodarowania przestrzennego województwa), 

 opracowania statystyczne (opracowania wykonane przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze),  

 opracowania inne (ekofizjografia, studium krajobrazu kulturowego, opracowania 

projektowe, monograficzne i tematyczne dotyczące analizowanego obszaru, 

informacje od instytucji działających na terenie gminy),  

 materiały kartograficzne – mapy topograficzne i tematyczne z obszaru gminy;  
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2) wizja lokalna – inwentaryzacyjne prace terenowe nad lokalnymi uwarunkowaniami  

i stanem zagospodarowania obszaru gminy; etap ten stanowi istotne uzupełnienie etapu 

poprzedniego, podnosząc znacznie poziom aktualności i precyzyjności wykonanych 

analiz diagnostycznych.     
 

W oparciu o zebrane informacje określa się środowiskowe, demograficzne, gospodarcze 

i infrastrukturalne zasoby gminy, a także potrzeby społeczeństwa, władz samorządowych i grup 

interesu, główne problemy funkcjonowania gminy, oraz inne procesy  

i zjawiska, mające wpływ na stan przestrzeni.  
 

Prace diagnostyczne dają rzetelną bazę informacyjną na temat stanu zagospodarowania 

i funkcjonowania gminy. Pozwala to przystąpić do etapu kształtowania kierunków polityki 

przestrzennej. Określenie zasad zagospodarowania jest wypadkową istniejących uwarunkowań 

(zasobów i ograniczeń) oraz przyszłych potrzeb i zamierzeń planistycznych.   

 

 

II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 

1. Położenie i ogólna charakterystyka obszaru gminy 
 

Gmina miejsko-wiejska Słubice położona jest w zachodniej części województwa 

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

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

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

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

mieszkańców gminy.  Gmina graniczy z następującymi jednostkami terytorialnymi: 

 od zachodu przez granicę państwową na Odrze z największym przygranicznym 

miastem Niemiec wschodnich – Frankfurtem nad Odrą oraz powiatami Markisch – 

Oderland i Oder – Spree, 

 od północy z gminą Górzyca,  

 od wschodu z gminą Rzepin,  

 od południa z gminą Cybinka. 
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Ryc.2. Sąsiedztwo terytorialne gminy Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc.3. Położenie gminy Słubice na tle województwa lubuskiego 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc.4. Położenie gminy Słubice na transgranicznym tle regionalnym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.forum-grenzstaedte.net. 

 

Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw, których 

charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tab.1. Charakterystyka sołectw gminy Słubice 

l.p. Sołectwo liczba ludności* 

1. Drzecin 275 

2. Kunice 68 

3. Golice 412 

4. Kunowice 918 

5. Lisów 165 

6. Nowe Biskupice 118 

7. Nowy Lubusz 199 

8. Pławidło 225 

9. Rybocice 211 

10. Stare Biskupice 104 

11. Świecko 198 

* stan na 12.05.2011; zameldowania stałe i czasowe 

Źródło: opracowanie na podstawie danych UM w Słubicach.  

 

Gmina położona jest w obrębie wielkoprzestrzennej doliny Odry oraz wysoczyzny, 

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

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

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

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

 

Przez gminę przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, 

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

ruchu mają: 

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

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

trwa budowa autostrady A2, łączącej przejście graniczne Świecko z węzłem „Nowy 

Tomyśl” (planowany termin ukończenia – listopad 2011), 

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

Góry i na południe Polski, 

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

drogę w stronę Bałtyku,  

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

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

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

z Moskwą. 

 

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

l.p. miasto odległość [km] 

1. Berlin 102 

2. Bruksela 838 

3. Gorzów Wlkp. 79 

4. Poznań 182 

5. Szczecin 148 

6. Warszawa 489 

7. Wrocław 282 

8. Zielona Góra 85 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nadgraniczne położenie gminy wraz z ważnymi przejściami: drogowo-kolejowym  

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

turystycznego związanego z handlem i ruchem tranzytowym. W mieście funkcjonuje 

przygraniczny bazar, liczne stacje benzynowe i dyskonty ogólnospożywcze nastawione  

na zagranicznych klientów. Kolejnym czynnikiem determinującym gospodarczy profil gminy 

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

funkcjonują zakłady przemysłowe należące do różnych branż. 

 

 

1.1. Położenie i ogólna charakterystyka obszaru zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Obszar oznaczony jako nr 1 

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

części. 

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

– Wieża Kleista. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stadion lekkoatletyczny, targowisko miejskie oraz 

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

Obszar oznaczony jako nr 2 

Administracyjnie miejscowość Kunice położona jest w południowej części gminy Słubice.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

położony jest w granicy mezoregionu Dolina Środkowej Odry (część południowo-zachodnia) i 

Równiny  Torzymskiej,  należących  do  makroregionów:  Pradolina  Warciańsko-Odrzańska  i 

Pojezierze Lubuskie. 

 

 

2. Uwarunkowania przyrodnicze 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań przyrodniczych gminy Słubice 

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

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

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

zarysie. 

 

 

2.1. Elementy systemu przyrodniczego  
 

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

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

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

znajduje się w zasięgu następujących makroregionów: 

 Pradolina Toruńsko-Eberswardzka (315.3),  

 Pojezierze Lubuskie (315.4).  

Na poziomie mezoregionalnym gmina należy do następujących jednostek: Lubuski 

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

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

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

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

oddziela pojezierza: Południowopomorskie od Lubuskiego i Wielkopolskiego. 

Ukształtowanie terenu w gminie Słubice jest mocno zróżnicowane. Powstało ono  

w następstwie zlodowacenia bałtyckiego i ma charakter młodoglacjalny. Pod względem 

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

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

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

zachodu w kierunku wschodnim.  

Powierzchnia gminy Słubice w obrębie wysoczyzny zbudowana jest głównie  

z utworów plejstoceńskich, natomiast dno doliny Odry pokrywają holoceńskie piaski rzeczne, 
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mady i torfy. Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne i glacifluwialne (gliny 

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

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

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

gminy dochodzi do 120m. 

Na terenie gminy znajduje się niewiele udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych. Występujące na znacznych głębokościach oraz w stosunkowo niewielkiej ilości 

pokłady węgla brunatnego czynią jego wydobycie nieopłacalnym. Na terenie obszaru zmiany 

studium nr 3 w obrębie Świecko na części obszaru znajduje się złoże węgla brunatnego 

„Rzepin” WB 5604.  Jedynymi eksploatowanymi surowcami były piasek i pospółka, 

wykorzystywane na potrzeby budownictwa. Kruszywa te pozyskiwano w żwirowni w 

Rybocicach i piaskowni w Kunowicach.  

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

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

gminę rozdziela zlewnię Warty od zlewni Odry. W większości ma  

on charakter sztuczny, gdyż prowadzi koroną wału przeciwpowodziowego, biegnącego wzdłuż 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zbiorniki wodne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zawiera wody w utworach porowych czwartorzędu. Jego całkowita powierzchnia  

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

ochrony (ONO) 408 km2. 

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

podziemnych, zlokalizowana na terenie terminala odpraw celnych w Świecku. 

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

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

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

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

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

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

regionu stanowią lasy, grunty orne (49%), a użytki zielone zaledwie 1%. Dominującymi 

kompleksami gleb w regionie są gleby kompleksu 5 i 4 (w sumie 71% użytków rolnych  
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w regionie), pozostałe 29% zajmują kompleksy 6 i 7. Gleby gminy Słubice są bardzo 

zróżnicowane. Występują tu mady pochodzenia aluwialnego oraz gleby brunatne właściwe  

i brunatne wyługowane, utworzone z piasków zwałowych oraz gleby rdzawe (skrytobielicowe) 

i bielicowe. 

Najlepsze warunki geotechniczne występują na obszarze wysoczyznowym, gdzie poza 

strefami krawędziowymi praktycznie nie ma ograniczeń dla budownictwa. Występują różnego 

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

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

utworów organicznych warunki należy uznać za niekorzystne. Wyklucza to możliwość 

ekspansji urbanistycznej oraz utrudnia pełniejsze wykorzystanie tych obszarów do celów 

gospodarczych. 

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

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

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

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

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

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

województwa lubuskiego. Średnioroczna suma opadów atmosferycznych wynosi 450mm.  

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

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

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

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

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

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

Polsce okresem wegetacyjnym. Wynosi on od 220 dni w jego zachodniej części do 210 w części 

wschodniej. 

Charakter szaty roślinnej gminy Słubice nierozerwalnie związany jest ukształtowaniem 

powierzchni i hydrografią terenu. W przypadku terenu objętego opracowaniem jest to dolina 

Odry, niewielka dolina Ilanki oraz wysoczyzna. Odra tworzy  wyraźną oś hydrograficzną i 

ekologiczną. Roślinność każdej dużej doliny rzecznej charakteryzuje układ strefowy. 

Poszczególne strefy układają się pasami równoległymi do koryta, a ich występowanie wiąże 

się przede wszystkim z wielkością i długością trwania corocznego zalewu. Natomiast na 

zboczach dolin rzecznych i wysoczyznach szata roślinna jest bardziej zróżnicowana. 

W granicach gminy świat ssaków został znacznie zredukowany w stosunku  

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

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

koncentracji lęgów szczególnie ptaków wodno-błotnych, są rozległe obniżenia doliny Odry od 

mostu w Słubicach w kierunku Świecka. Obszar międzywala w okresach utrzymującego się 

wysokiego stanu wody powoduje, że osiada tutaj sporo rzadkich, w tym także ginących 

gatunków.  

 

 

2.2. Formy ochrony przyrody 
 

Na system obszarów i obiektów prawnie chronionych gminy Słubice składają się 

następujące elementy: 

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

Ilanki”), 

 rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic”, 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu („Dolina Ilanki”, „Słubicka Dolina Odry”), 
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 użytki ekologiczne (7), 

 pomniki przyrody (5), 
 

Obszary sieci Natura 2000 stanowią formę ochrony elementów przyrodniczych 

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

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

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

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

wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody zaliczają się obszary chronionego krajobrazu 

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

siedem użytków ekologicznych oraz pięć pomników przyrody. 

 

 

2.3. Formy ochrony przyrody na obszarze zmiany studium uchwalonej 

uchwałą nr LIV/430/2014 
 

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

Kopalna Wielkopolska”. Najbliżej położone względem przedmiotowego terenu są obszary 

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

przeciwpowodziowym w odległości nieco ponad 500 m w kierunku zachodnim.   

 

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

Kopalna Wielkopolska. 

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

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

 

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

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

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

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

dyrektywy siedliskowej. 

 

 „Ujście Ilanki”  

 

Ostoja obejmuje przyujściowy odcinek doliny Ilanki. Rzeka meandruje wśród torfowisk 

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

Jedne z najlepiej wykształconych i zachowanych płatów łęgów wierzbowo-topolowych 

i jesionowo-olszowych w województwie lubuskim.   

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

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

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

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

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

chronione. 

 

Ponadto obszar opracowania zlokalizowany jest w całości w obrębie obszaru chronionego 

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

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

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

przepisów odrębnych oraz udokumentowanych złóż kopalin 
 

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

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

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

„Kunowice” oraz granice obszaru i terenu górniczego. 

 

 

3. Uwarunkowania kulturowe 
 

Szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań kulturowych, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz wykaz zabytków i stanowisk archeologicznych  

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

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

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

jedynie w ogólnym zarysie. 

 

 

3.1. Rys historyczny 
 

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

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

stanowi tło dla działań militarnych Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim Henrykiem 

II w 1015 roku. 

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

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

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

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

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

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

wschodnich przedmieściach, którędy biegła droga o znaczeniu zarówno militarnym jak  

i handlowym.  

Nowemu miastu przysługiwały liczne przywileje, co przyczyniło się do rozwoju 

gospodarczego Frankfurtu. Jednak decydującym uwarunkowaniem wpływającym  

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

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

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

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

hanzeatyckiego. Ponadto o gospodarczym znaczeniu miasta świadczy obecność kupców 

żydowskich, którzy przybyli już w XIII wieku.  

Kresem prosperity była wojna trzydziestoletnia, która spowodowała zniszczenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

wyniku postanowień pokojowych tereny położone na wschód Odry zostały przyłączone do 

Polski. Ludność niemiecka została wysiedlona w głąb Niemiec, a na jej miejscu osiedlili się 

głównie mieszkańcy tzw. kresów wschodnich oraz innych terenów Polski. 

 

 

3.2. Rozwój przestrzenny miasta 
 

Słubice jako zarzeczna część Frankfurtu odgrywały rolę istotnego punktu na drodze 

handlowej na wschodnim brzegu rzeki. Prawdopodobnie osada Zulbica znajdowała się  

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

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

on istnieć już wcześniej.  

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

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

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

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

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

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

na gościńce prowadzące do Wielkopolski i na Śląsk.  

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

wojenną, czworokątnym szańcem bastionowym, który w późniejszych okresach był 

kilkukrotnie rozbudowywany. W XVIII wieku nastąpił rozwój przedmieścia za sprawą 

nowopowstających manufaktur, fabryk i domów mieszkalnych a także budynków 

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

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

udział terenów zabudowanych, a w miejsce zagród wiejskich zaczęły powstawać 

dwukondygnacyjne kamienice czynszowe. Na przełomie XIX i XX stulecia zaczynają pojawiać 

się typowo miejskie kamienice kilkukondygnacyjne, a także wille o charakterze podmiejskim.  

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

się do poprawy komunikacji między Frankfurtem i Dammvorstadt oraz usprawniła ruch  

na samym przedmieściu poprzez wytyczenie obecnej ulicy Jedności Robotniczej 

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

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

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

Konstytucji 3-go Maja i Kanałowej).  

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

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

wszystkim z ostrzału prowadzonego przez żołnierzy radzieckich świętujących zdobycie miasta. 

W okresie PRL zasięg zabudowy o charakterze miejskim nie powiększył się  

w zasadniczy sposób. Skoncentrowano się przede wszystkim na rozbiórce zniszczonych 

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

być wtórnie wykorzystany. Zabudowano głównie tereny po zniszczonej zabudowie  

np. osiedle Słowiańskie czy pawilony handlowe w centrum miasta. 

 

 

3.3. Stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe 
 

Dotychczasowe badania archeologiczne pozwoliły zlokalizować i zewidencjonować 

191 stanowisk archeologicznych na terenach wiejskich gminy oraz w granicach miasta Słubice. 
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Stanowiska pochodzą z różnych okresów – z czasów przedhistorycznych, epoki kamienia, 

epoki brązu, okresu wpływów rzymskich, neolitu, wczesnego i późnego średniowiecza oraz 

nowożytności. Obrazują one rozwój osadnictwa, odgrywając istotną rolę w poznaniu 

przedhistorycznych i historycznych dziejów gminy od czasów najdawniejszych do 

współczesnych. 

Szczególną rolę w badaniach warstw kulturowych związanych z rozwojem dawnego 

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

największe skupiska rozpoznanych stanowisk archeologicznych występują w rejonie Kunowic, 

Drzecina oraz Kunic. Znaczne zagęszczenie widoczne jest w strefie krawędziowej wysoczyzny 

morenowej. 

 Walory kulturowe i krajobrazowe tworzą także zabytki architektury i urbanistyki, 

zewidencjonowane przez lubuskie służby konserwatorskie. Na obszarze wiejskim występuje 

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

zewidencjonowano 422 obiekty; 2 wpisane są do rejestru zabytków.  

Obiekty wpisane do rejestru zabytków to: 

 gotycki kościół salowy z XV wieku w Golicach, 

 późnogotycki kościół na planie krzyża z XV wieku w Rybocicach, 

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

 chałupa ryglowa z podcieniem z XVIII wieku w Lisowie,  

 budynek szkolny przy ul. Wojska Polskiego w Słubicach, 

 elewacja frontowa dawnego Kina Piast w stylu art – deco. 

Do cennych zabytków gminy należą także:   

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

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

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

wschodnich obrzeżach miasta Słubice, 

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

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

 unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny miasta Słubice – radialny układ ulic 

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

ukształtowany został według starych traktów handlowych, 

 historyczne kamienice zlokalizowane wzdłuż głównych ulic w Słubicach (Jedności 

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

Żeromskiego oraz Plac Przyjaźni), 

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

Na uwagę zasługują ponadto układy ruralistyczne poszczególnych miejscowości.  

Ich zagospodarowanie powinno uwzględniać wymogi wynikające z ochrony konserwatorskiej 

oraz zapewniać prawidłową ekspozycję pierwotnego założenia. Dotyczy to przede wszystkim 

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

 

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

 

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

projektowanej inwestycji, tj. historycznej wieży Kleista, gdzie istnieją pozostałości konstrukcji 

budowli, a także warstwy kulturowe związane z historycznym osadnictwem, przedmiotowy 

teren podlega ochronie konserwatorskiej. 

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

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

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

stanowiska archeologicznego oraz miejsca lokalizacji wieży Kleista) – w przypadku odkrycia, 
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w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje 

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

i opiece nad zabytkami. 

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

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

Przedmiotowe stanowisko archeologiczne podlega ochronie konserwatorskiej. W przypadku 

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

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

 

 

4. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne  
 

 

4.1. Struktura użytkowania terenu 
 

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

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

została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tab.3. Struktura użytkowania terenu w gminie Słubice 

forma użytkowania 
powierzchnia ewidencyjna 

ha % 

1) użytki rolne 8573 46,43 

w tym: 

grunty orne 6540 35,42 

sady 8 0,04 

łąki trwałe 1178 6,38 

pastwiska trwałe 561 3,03 

grunty rolne zabudowane 145 0,78 

grunty pod stawami 25 0,13 

grunty pod rowami 116 0,62 

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

w tym: 
lasy  7015 37,99 

grunty zadrzewione i zakrzewione 384 2,07 

3) grunty zabudowane i zurbanizowane 1124 6,08 

w tym: 

tereny mieszkaniowe 182 0,98 

tereny przemysłowe 40 0,21 

inne tereny zabudowane 98 0,53 

zurbanizowane tereny niezabudowane 65 0,35 

tereny rekreacji wypoczynkowej 65 0,35 

drogi 580 3,14 

tereny kolejowe 86 0,46 

użytki kopalne 8 0,04 

4) grunty pod wodami powierzchniowymi 477 2,58 

w tym: 
powierzchniowymi płynącymi 446 2,41 

powierzchniowymi stojącymi 31 0,16 

5) użytki ekologiczne 249 1,34 

6) nieużytki 546 2,95 

7) tereny różne 94 0,50 

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

 

Największy udział w strukturze przestrzennej obszaru gminy mają użytki rolne 

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

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

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

stanowią tereny Puszczy Rzepińskiej.  

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

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

wszystkim obszar miasta Słubice. Natomiast znaczący udział w terenach przemysłowych 

stanowi obszar Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej  

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

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

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

gminy. Jednocześnie proces urbanizacji przebiegał z różną intensywnością w poszczególnych 

obszarach. W mieście najwięcej terenów antropogenicznych koncentruje się w jego zachodniej 

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

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

się tereny bezpośrednio przylegające do miasta Słubice, zwłaszcza wzdłuż głównych ciągów 

drogowych. Najbardziej wyraźnym przykładem są tereny wsi Kunowice.  

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

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

Tereny pod jeziorami zajmują znikomy procent powierzchni gminy.   

Na skutek rozwoju urbanizacji dochodzi do zmian w strukturze użytkowania terenów w 

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

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

mieszkaniowe, przemysłowe czy komunikacyjne. Spadek powierzchni wykorzystywanej 

rolniczo wynika także z możliwości zalesienia gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych 

(system zachęt prawno-ekonomicznych). 

 

 

4.1.1. Struktura użytkowania terenu na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

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

lasami. 

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

lasy, grunty rolne, tereny kolejowe i tereny górnicze. 

 

 

4.2. Struktura własnościowa gruntów 
 

Łączna powierzchnia gminy Słubice wynosi 18462 ha. Szczegółową strukturę 

własności gruntów zawiera poniższa tabela.   
 

Tab.4. Struktura własnościowa gruntów w gminie Słubice   

kategoria własności gruntów 
powierzchnia 

ha % 

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

grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 134 0,72 
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grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych  

i innych państwowych osób prawnych  
33 0,17 

grunty gmin i związków międzygminnych  

z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 
744 4,02 

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

grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych  

oraz grunty, których właściciele są nieznani 
8 0,04 

grunty osób fizycznych  2594 14,05 

grunty spółdzielni 1580 8,55 

grunty kościołów i związków wyznaniowych 290 1,57 

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

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

grunty pozostałe 776 4,20 

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

 

Największy udział w strukturze własnościowej gruntów na terenie gminy Słubice 

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

wybranych kategorii własności gruntów do Skarbu Państwa należą niemal wszystkie tereny 

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

to udział Skarbu Państwa w strukturze gruntów rolnych. 

Drugą pod względem posiadanej powierzchni grupę tworzą osoby fizyczne,  

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

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

Kolejną grupą właścicieli są spółdzielnie, których własność gruntowa wynosi ponad 8,5 

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

i nieużytki. 

Udział gruntów gmin i związków międzygminnych, w tym przekazanych  

w użytkowanie wieczyste, wynosi prawie 4,5%.  

 

 

4.2.1. Struktura własnościowa gruntów na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

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

 

 

4.3. Osadnictwo i mieszkalnictwo 
 

Układ osadniczy gminy tworzy miasto Słubice oraz 12 miejscowości wchodzących  

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

osiedlowe miasta Słubice stanowią następujące jednostki:  

 osiedle Słowiańskie, 

 osiedle Kopernika, 

 osiedle Ignacego Paderewskiego, 

 osiedle tzw. Mała Moskwa (dawne budynki pokoszarowe), 

 osiedle Królów Polskich,  

 osiedle Krasińskiego (ekstensywna zabudowa włączona do miasta), 

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

Osadnictwo wiejskie skupione jest w 12 miejscowościach, gdzie dominuje zabudowa 

jednorodzinna wolnostojąca i zagrodowa. Dla zabudowy wiejskiej można dokonać 
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chronologicznego podziału na domy zbudowane przed II wojną światową, budynki powstałe w 

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

również domy letniskowe wykorzystywane do zamieszkania całorocznego oraz sezonowego, 

które zlokalizowane są przede wszystkim na terenach wiejskich o wysokich walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych. 

Budownictwo wielorodzinne na terenach wiejskich gminy Słubice powstawało 

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

dla Państwowych Gospodarstw Rolnych. Przykładami tego typu budownictwa 

wielorodzinnego są obiekty mieszkalne w Drzecinie, Świecku, Pławidle oraz Golicach. Proces 

ten przyczynił się do wzrostu poziomu urbanizacji. Podnoszenie standardów życia poprzez 

dostęp do łazienki, wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania stanowiło istotną zachętę do 

osiedlania się w nowym wówczas budownictwie. Jednak pogarszająca się  

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

dekapitalizacji substancji mieszkaniowej. Aktualnie „popegeerowskie” bloki  stanowią często 

źródło patologii społecznych, tj. alkoholizm czy bezrobocie.   

Specyficznym zagadnieniem jest urbanizacja wsi Kunowice. Mieszkańcy Słubic  

w poszukiwaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne nie ograniczają się do samego 

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

odległość do Słubic, odpowiednia infrastruktura oraz walory przyrodnicze sprawiają,  

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

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

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

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

Słubicami będą stanowić funkcjonalną całość. 

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

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

związek przede wszystkim z rozwojem indywidualnego budownictwa mieszkaniowego,  

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

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

mieszkań spowodował polepszenie się stanu zasobów mieszkaniowych w gminie. Poprawie 

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

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

osobę (21,7 m2).   

 

Tab.5. Zasoby mieszkaniowe w Słubicach w latach 1998 – 2006 [stan na 31.12] 

rok 
liczba 

mieszkań 

liczba izb powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) 

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

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

2006 
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rok 
liczba  budynków mieszkalnych 

liczba 
mieszkań 

liczba 
izb 

powierzchnia użytkowa  

mieszkań (m2) 

wielorodzinnych jednorodzinnych ogółem średnia 

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 

 

 

a)  b)  
 

c)  d)  
 

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

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

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

c)  d)  
 

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

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

nowymi budynkami, c) Kunowice – nowe domy na os. Słonecznym, d) Kunowice – nowe domy 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

 W latach 1997 – 2006 oddano łącznie do użytku 682 nowe mieszkania o średniej 

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

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

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

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

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

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

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

na terenie gminy Słubice w perspektywie średniookresowej powinna zostać utrzymana. 
 

 

4.4. Rolnictwo 
 

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

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

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

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

O charakterze rolnictwa przed 1991 rokiem w dużym stopniu decydowały zakładane w 

Polsce Państwowe Gospodarstwa Rolne. Były to uspołecznione gospodarstwa, dysponujące 

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

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

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

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

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

gospodarstwa nieefektywnymi i niekonkurencyjnymi, co stało się główną przyczyną ich 

rozwiązania w 1991 roku. Upadek gospodarstw na terenie gminy przyczynił się do powstania 
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bezrobocia strukturalnego oraz szerzenia się patologii społecznych. Na terenie gminy PGR-y 

działały w Świecku, Rybocicach, Słubicach, Nowym Lubuszu, Pławidle, Golicach oraz 

Drzecinie. Obecnie „popegeerowski” majątek należy do Agencji Nieruchomości Rolnych bądź 

przeszedł się w ręce prywatne. 

Największa koncentracja terenów wykorzystywanych rolniczo znajduje się w dolinie 

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

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

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

kurczą się, ustępując miejsca innym funkcjom, głównie mieszkalnictwu jednorodzinnemu. 

 

a)  b)  
 

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

Pławidło 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 
 

a)  
 

b)  
 

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

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

 

Na terenie miasta uprawy rolne są ograniczone przez niesprzyjające warunki 

antropogeniczne. Urbanizacja przestrzeni poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego, 
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usług, przemysłu oraz zanieczyszczenie środowiska, a także ogólny wzrost wartości gruntów 

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

rolne występują głównie we wschodniej części miasta. Najbardziej intensywną formą 

rolniczego wykorzystania ziemi na obszarze miasta są ogródki działkowe, rozlokowane  

w kilku miejscach: 

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

 „Komes” – przy ul. Drzymały, 

 „Zorza” – przy ul. Wojska Polskiego. 

 

 

4.5. Leśnictwo 
 

Lasy oraz grunty zalesione i zakrzewione stanowią drugą pod względem wielkości 

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

leśną w całości prowadzi Nadleśnictwo Rzepin, któremu bezpośrednio podlegają leśnictwa  

z terenu Gminy Słubice. 

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

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

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

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

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

przyrody oraz  obszary Natura 2000. 
 

Ze względu na strukturę gatunkową i miejsce występowania wyróżnia się dwa obszary 

lasów w gminie: 

 tereny wysoczyznowe – zajmują siedliska mieszanych borów dębowo-sosnowych, 

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

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

wiązowych miejscami występują również siedliska łęgów jesionowo-olszowych  

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

Struktura wiekowa lasów jest względnie zróżnicowana. Dominują drzewostany III  

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

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

 

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

klasa wieku udział 

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

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

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

 

Dominującym gatunkiem drzew, a także jedynym powszechnie występującym 

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

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

się mniej liczne gatunki drzew liściastych, przede wszystkim: dęby rodzime i czerwone (4,2%) 

robinia akacjowa (3,6%), buk (2,6%), brzoza brodawkowata (2,1%) oraz olsza czarna (1,5%). 

Udział pozostałych gatunków łącznie nie przekracza 1%. 
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4.6. Przemysł 
 

W Gminie Słubice obszary przemysłowe koncentrują się głównie w południowej części 

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

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

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

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

największe obszary o funkcjach przemysłowych występują w rejonie terminalu odpraw celnych 

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

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

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

rozwój żeglugi śródlądowej stanowiły główną przyczynę rozwoju miasta jako ośrodka 

przemysłowego. Miasto stało się drugim najważniejszym ośrodkiem gospodarczym  

w Brandenburgii.  

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

charakteru przemysłowego. Rozwój przemysłu nastąpił dopiero po ustaleniu granicy  

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

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

Przez okres kilkudziesięciu lat fabryka determinowała kierunki rozwoju przemysłu w mieście 

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

1500 osób. Prace znajdowały tu głównie kobiety – szwaczki, które nierzadko przybywały  

do Słubic z odległych stron Polski. Niemal całą produkcję przeznaczano na eksport, zarówno 

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

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

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

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

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

zarobkowania w transgranicznym handlu. Ostatecznie zakład przestał funkcjonować w 1998 

roku, a obecnie ruiny dawnej fabryki przy Wojska Polskiego zostały rozebrane. Atrakcyjny 

teren czeka na zainwestowanie.  

Utworzenie w 1997 roku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  

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

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

na terenach województw lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego i należy ona 

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

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

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

działalności w omawianym okresie wyniosła 146 (nie wszystkie inwestycje zostały 

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

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

wszystkich pozostałych udziałowców najwięcej akcji posiadają: miasto Kostrzyn nad Odrą 

(15,1%) oraz Gmina Słubice (14,2%). 
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Ryc.9. Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Źródło: www.kssse.pl 

 

Analizę sukcesu funkcjonowania SSE można rozpatrywać na przykładzie podstrefy 

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

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

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

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

kompleksach.  

Kompleks nr 1 istnieje od momentu powołania KSSSE czyli od 1997 roku. Został  

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

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

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

podmiotów na teren kompleksu nr 1. W celu zagwarantowania dalszego rozwoju podstrefy, w 

2003 roku utworzono kompleks nr 2 „Świecko”. Znajduje się on w rejonie terminala odpraw 

celnych Świecko. Jego aktualna powierzchnia jest większa od kompleksu  

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

do odpowiedniej infrastruktury technicznej i mediów, występują korzystne warunki gruntowe 

oraz brak jest zagrożeń ze strony wód powodziowych. 

 

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

kompleks 
powierzchnia 

całkowita (ha) 

powierzchnia 

zainwestowana (ha) 

% powierzchni 

zainwestowanej 

powierzchnia do 

zainwestowania (ha) 

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

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

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

c)  d)  
 

Ryc.10. Wybrane obiekty przemysłowe na obszarze kompleksu nr 1 podstrefy Słubice KSSSE 
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

 
 

Ryc.11.  Niezagospodarowane tereny kompleksu nr 2 słubickiej podstrefy KSSSE w Świecku  
Źródło: fot. J.Biernacki.   

 

Utworzenie słubickiej podstrefy KSSSE przyciągnęło kapitał zagraniczny z krajów 

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

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

21 podmiotów gospodarczych, które w wydanych zezwoleniach deklarują łączne zatrudnienie 

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

pracowników oraz wielkość nakładów finansowych przekracza minimalne wartości 

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

Do 2008 roku ośmiu inwestorom z różnych powodów odebrano zezwolenia na funkcjonowanie 

w strefie. Pełne zestawienie i charakterystykę firm działających strefie  przedstawia Tab.9. 
 

Na terenie gminy Słubice działają także zakłady przemysłowe zlokalizowane poza 

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

firm rodzinnych. Spośród największych należy wymienić: 

 „Drewnostyl” s. c. (Słubice , ul. Piska) – produkcja mebli oraz wyrobów z drewna, 
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 Ośrodek Wzornictwa Przemysłowego „Forcom” sp. z o.o. (Słubice, ul. Wojska 

Polskiego) – produkcja mebli,  

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

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

produkcja artykułów piekarniczych, 

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

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

 

 
 

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

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

lp. 
pełna  

nazwa firmy 

branża wiodąca 

(produkowane wyroby) 

kraj  

kapitału 

data  

wydania 

zezwolenia 

rozpoczęcie  

działalności/  

zakończenie  

inwestycji 

wg zezwolenia p
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

(w
 h

a)
 

wydatki inwestycyjne  

na terenie strefy 
minimalna wielkość 

zatrudnienia wg zezwolenia 
aktualne zatrudnienie 

etap inwestycji 

 

minimalne  

deklarowane 

wg zezwolenia 

wydatki 

 (w euro) 

poniesione  

wydatki  

(mln PLN) 
ogółem 

w tym 

nowoutworzone 

miejsca pracy 

aktualne 

zatrudnienie 

w tym 

nowoutworzone 

miejsca pracy 

1. 
Ekoline Polska  

S.A.                 
metale i podstawowe  

wyroby z metali Polska 

29.08.2000 

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

2. 
Foliarex   

sp. z o.o.                                   
wyroby z tworzyw 

sztucznych Polska 

21.07.2000 

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

3. 
Konecke  

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

4. 
MHG-Meble Holding Group sp. z 

o.o. meblowa Polska 

9.06.2000 

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

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

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

6. 
CCLfC  

sp. z o.o. 
urządzenia elektryczne i 

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

firma poszukuje partnera 

strategicznego 

7. 
Rocca S.A.  

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

obróbka kamienia ozdobnego, 

produkcja obuwia 

8. 
Enpal sp.  

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

9. 
PT-H Transhand  

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

10. 
Conistic Sp. z o.o.  

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

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

11. 
ESG Odlewnictwo Ciśnieniowe  

sp. z o.o. 
metale i podstawowe  

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

12. 
Trans Logistyka – O. Juchniewicz sp. 

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

13. 
DiLa Poland  

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

14. 
Hofman-Słubice  

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

15. 
Transkarat  

sp. z o.o. usługi transportowe 

Rosja-

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

na etapie starań o pozwolenie na 

budowę 

16. 
Delifrance Polska Logistics  

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

rozpoczęcie produkcji I pół. 

2009r. 

17. 
Bioenergia Słubice  

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

18. 
Frost Słubice  

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

19. 
KOHL-Group Polska  

sp. z o.o. 
metale i podstawowe  

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

20. 
Globalkarat 

sp. z o.o. usługi transportowe 

Białoruś-

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

na etapie starań o pozwolenie na 

budowę 

21. 
PT-H Transhand  

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

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

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSSSE S.A..   
 

 

 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 42



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

 

 

Utworzenie KSSSE silnie wpłynęło na strukturę, lokalizację i wielkość obszarów 

przeznaczonych pod działalność przemysłową w gminie. 

Powołanie KSSSE na terenie gminy nie spowodowało jednoznacznego odwrócenia 

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

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

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

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

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

w przemyśle postępował wolniej niż na przykład w przypadku usług. 

W gminie Słubice charakterystyczny jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych  

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

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

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

od tego czasu w całym kraju. 

 

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

w gminie Słubice [stan na 31.12] 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

liczba osób 922 705 824 759 769 ? ? ? 

udział w ogóle 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

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

w latach 1999 – 2006 [stan na 31.12] 
  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

liczba 235 247 258 259 251 260 286 310 

udział w ogóle 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

4.7. Usługi 
 

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

przyjmując formę towarzyszącą w budynkach mieszkaniowych bądź jako osobne obiekty lub 

zespoły usługowe. Rejon ulic Jedności Robotniczej i Młodzieży Polskiej stanowi obszar 

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

dalszego różnicowania podmiotów usługowych. Tereny wzdłuż dróg wylotowych  

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

rozwojowi usług np. obsługi ruchu komunikacyjnego. 

Na terenach wiejskich oraz osiedli zlokalizowanych w pewnych odległościach  

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

i lokalnym zakresie oddziaływania.  
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a)  b)  

 

c)   d)  

 

e)  f)  
 

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

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

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

 

Znaczący wpływ na profil działalności usługowej ma przygraniczne położenie  

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

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

a także sklepów reprezentujących rozmaite branże. 

Specyficzną formą handlu, charakterystyczną dla pogranicza polsko-niemieckiego  

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

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

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

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

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

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

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

o charakterze tymczasowym. 

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

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

konkurencyjność na rynku oraz zwiększone wymagania klientów. Usługi stanowią główne 

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

pracowały w sektorze usługowym. Dowodzi to wyraźnie usługowego charakteru miasta  

i gminy. 

W 2006 roku na terenie gminy Słubice działało 2992 podmiotów gospodarczych  

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

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

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

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

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

 

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

w latach 1999 – 2006 
 

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

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

[stan na 31.12.2006r.] 
 

działalność usługowe (oznaczenie sekcji wg klasyfikacji 

PKD) 
liczba % 

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

transport i gospodarka magazynowa (H) 154 5,1 

zakwaterowanie i gastronomia (I) 469 15,7 

finanse i ubezpieczenia (K) 569 19 

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

inne 253 8,5 

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

 

 

4.8. Sport, rekreacja, turystyka 
 

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

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

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

położone nad Odrą oraz obiekty sportowe. 

Największym obszarem rekreacyjnym na terenie gminy jest kompleks sportowo-leśny 

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

w Słubicach. 

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

Kompleks często gości kadry sportowe przygotowujące się w okresie przedsezonowym oraz 

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

rekreacyjnych należy wymienić: 
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 olimpijski stadion lekkoatletyczno-piłkarski  w tym 3 056 miejsc siedzących, 

 boisko pełnowymiarowe o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem (105 x68), 

 3 płyty piłkarskie o nawierzchni trawiastej / treningowe/, 

 kompleks gastronomiczny, 

 salę gimnastyczną ( 12 x 40), 

 Miejską Hale Sportową (40 x 20), 

 zespół odnowy biologicznej, 

 otwarty zespół basenów czynny w okresie letnim, 

 siłownię, 

 kort tenisowy. 
 

Funkcjonalną częścią kompleksu jest również jedyne w województwie lubuskim pole 

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

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

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

gastronomia. Istnieje także możliwość przejścia kursu golfowego. 
 

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

w granicach miasta) to: 

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

 strzelnica sportowa pneumatyczna przy Zespole Szkół Technicznych, 

 wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią w Miasteczku Akademickim 

Collegium Polonicom (ul. Piłsudskiego). 
 

Do przestrzeni rekreacyjnych na terenie miasta Słubice należy zaliczyć następujące 

obszary: 

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

 park w rejonie ulicy 1-go Maja  

 park przy placu Przyjaźni ze skwerem i fontanną,  

 Plac Bohaterów ze sceną letnią i pomnikiem, 

 skwery na placach Sybiraków i Wolności.  
 

Natomiast potencjalnymi miejskimi terenami sportowo-rekreacyjnymi są obszary 

zalewowe wraz z portem rzecznym i kanałem portowym.  

 

a)  b)   
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c)  d)  
  

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

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

 

  a)  b)  
 

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

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

 

Na terenach wiejskich gminy Słubice obszary rekreacyjne stanowią kompleksy leśne, 

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

przyszkolne boiska i wiejskie place sportowe. 

Urozmaicony krajobraz gminy w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem 

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

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

dobra dostępność komunikacyjna poprzez sieć dróg i linię kolejową z przystankami  

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

Odrą i Rzepinie. Z drugiej strony gmina nie posiada licznych i interesujących zabytków 

architektury, które stanowiłyby ponadprzeciętną atrakcję turystyczną i mogłyby stać się 

swoistym znakiem rozpoznawczym.  
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a)  b)  
 

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

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

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

 

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

najciekawsze miejsca godne odwiedzenia: 

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

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

Odrą, 

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

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

– Białków – rezerwat „Młodno” – Krzesin, 

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

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

i dalej w kierunku Ośna Lubuskiego, Trzebowa i Lubniewic. 
 

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

charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi. Szlak Odry należy do grupy  

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

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

jeziorami, łowiectwo, grzybobranie czy wędkarstwo. 

Rozwój ruchu turystycznego pociąga za sobą powstawanie nowych obiektów 

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

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

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

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

wakacyjnym pokoje można wynająć również w Miasteczku Akademickim. Poza miastem 

działa hotel w Kunowicach oraz gospodarstwa agroturystyczne w Drzecinie i Nowych 

Biskupicach. Stosunkowo niewielkie zróżnicowanie kategorii i rodzajów miejsc noclegowych 

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

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

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

 

5.1. Infrastruktura komunikacyjna 
 

 

5.1.1. Infrastruktura drogowa  

 

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

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

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

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

Na całość sieci komunikacji drogowej gminy składają się: 

 drogi publiczne krajowe,  

 drogi publiczne wojewódzkie,  

 drogi publiczne powiatowe,  

 drogi publiczne gminne, 

oraz: 

 drogi wewnętrzne gminne, 

 drogi wewnętrzne inne. 
 

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

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

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

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

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

w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Berlinem, a Mińskiem i Moskwą prowadzi  

ona głównie ruch tranzytowy. Jest natomiast najbardziej obciążonym szlakiem drogowym  

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

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

budowa drogi na całym odcinku. 

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

krajowe:  

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

kierunku Zielonej Góry zapewniając komunikację z południową częścią województwa 

lubuskiego;  

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

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

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

tabelach.  

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

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

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

w kierunku przeprawy mostowej. Dlatego mimo peryferyjnego położenia miasta jego 

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

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

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

Jedności Robotniczej oraz Nadodrzańska. Punktem zbiegu od czasów powojennych pomimo 

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

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

Słubice [stan na 11.2008r.] 
 

DROGI KRAJOWE 

nr 

drogi 

przebieg drogi 

(w tym poza gminą) 
odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szer. 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

2 

gr. państwa – 

Świecko/Słubice – 

Rzepin – Świebodzin – 

Nowy Tomyśl – Poznań 

– Warszawa – Terespol 

– gr. państwa 

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

29 

gr. państwa – Słubice – 

Krosno Odrzańskie 

(DK nr 32) 

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

m 
100 kN/oś bit. asfaltowa 

31 

Szczecin – Gryfino – 

Chojna – Sarbinowo – 

Kostrzyn – Słubice 

123+479 

... 

138+924 

6,0 m 9,0 m 80 kN/oś bit. asfaltowa 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

nr 

drogi 
przebieg drogi 

odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szerokość 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

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

DROGI POWIATOWE 

nr 

drogi 
przebieg drogi 

odcinek na 

terenie gminy 

szerokość 

jezdni 

szerokość 

korony 

drogi 

nośność 
rodzaj 

nawierzchni 

1252 

F 

od DK nr 29 – Świecko 

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

1253 

F 
m. Kunowice 

0,727 

0,407 

7,0 m 

4,1 m 

9,8 m 

8,0 m 
80 kN/oś 

bit. smołowa 

brukowcowa 

1254 

F 

Nowe Biskupice –

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

1298 

F 

Drzecin –  

Stare  Biskupice – 

Nowe  Biskupice 

0+000...2+950 

2+950...5+889 

3,6 m 

5,5 m 

6,0 m 

8,5 m 
80 kN/oś bit. smołowa 

1299 

F 

Słubice – Nowy  

Lubusz – Pławidło –

Słubice  

0+000...1+980 

1+980...2+350 

2+350...4+120 

4+120...4+500 

4+500...9+700 

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

10+900.18+034 

3,5 m 

5,5 m 

4,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

4,0 m 

5,5 m 

6,0 m 

7,0 m 

6,5 m 

6,0 m 

6,0 m 

6,0 m 

6,0 m 

8,0 m 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

< 80 kN/oś 

80 kN/oś 

80 kN/oś 

brukowcowa 

bit. smołowa 

brukowcowa 

grunt. ulepsz. 

grunt. natur. 

betonowa 

bit. smołowa 

bit. smołowa 

1300 

F 

Nowy Lubusz – rz. 

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

1301 

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

1302 

F 

Lisów – Starków – 

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

1306 

F 
Golice – Radówek 

0+000...0+700 

0+700...1+904 

4,0 m 

3,5 m 

7,0 m 

6,5 m 
< 80 kN/oś 

grunt. ulepsz. 

grunt. natur. 

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

c)  d)  
 

e)  f)  
 

g)  h)  
  

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

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

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

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

w Świecku, h) most graniczny w Słubicach 
Źródło: fot. AKWADRAT.   
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Tab.15. Drogi publiczne gminne na terenie miasta Słubice [stan na 1.01.2011r.] 
 

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

1. Aleja Niepodległości 103001F 28. Piska 103030F 

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

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

4. Chopina 103004F 31. Plac Wolności 103033F 

5. Daszyńskiego 103005F 32. Podchorążych 103034F 

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

7. Drzymały 103007F 34. Reja 103036F 

8. Folwarczna 103008F 35. Rysia 103037F 

9. Grzybowa 103009F 36. Rzepińska 103038F 

10. Jedności Robotniczej 103010F 37. Szamarzewskiego 103039F 

11. Kanałowa 103011F 38. Seelowska 103040F 

12. Kilińskiego 103012F 39. Słowackiego 103041F 

13. Kochanowskiego 103013F 40. Słowiańska 103042F 

14. Konopnickiej 103014F 41. Staszica 103043F 

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

16. Kopernika 103016F 43. Strzelecka 103045F 

17. Krótka 103017F 44. Szczecińska 103046F 

18. Wawrzyniaka 103018F 45. Krzywoustego 103047F 

19. Mickiewicza 103019F 46. Wałowa 103048F 

20. Mieszka I 103020F 47. Wandy 103049F 

21. Mirosławskiego 103021F 48. Witosa 103050F 

22. Nadodrzańska 103022F 49. Jagiełły 103051F 

23. Narutowicza 103023F 50. Łokietka 103052F 

24. Nocznickiego 103024F 51. Wodna 103053F 

25. Obozowa 103025F 52. Wrocławska 103054F 

26. Osiedle Krasińskiego 103026F 53. Żeromskiego 103055F 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

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

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

1. Akademicka 18. Sokola 35. Wiosenna 

2. Bratkowa 19. Plac Sybiraków 36. Letnia 

3. Sobieskiego 20. Batorego 37. Zimowa 

4. Kazimierza Wielkiego 21. Tulipanowa 38. Przedwiośnie 

5. Klonowa 22. Wilcza 39. Widokowa 

6. Konwaliowa 23. Zygmunta I Starego 40. Południowa 

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

9. Kwiatowa 26. Jaskółcza 43. Zachodnia 

10. Liliowa 27. Sowia 44. Cmentarna 

11. Lisia 28. Kukułcza 45. Betonowa 

12. Makowa 29. Żurawia 46. Sienkiewicza 

13. Ogrodowa 30. Borówkowa 
47. 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 14. Prosta 31. Bukowa 

15. Plac Przyjaźni 32. Brzozowa 48. Jagiellończyka 

16. Plac Frankfurcki 33. Malinowa 49. Sosnowa 

17. Różana 34. Poziomkowa 50. Sadowa 

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

l.p. drogi nr drogi  

1. Lisów – Stare Biskupice 005201F 

2. Stare Biskupice – Starków 004501F 

3. Słubice – Nowy Lubusz – Pławidło 005202F 

4. Słubice – Drzecin 005203F 

5. droga gminna nr 005203F – Kunowice 005204F 

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

7. Rybocice – granica gminy 005206F  

8. w Kunowicach ul. Szkolna 005207F 

9. w Kunowicach ul. Zielona 005208F 

10. w Kunowicach ul. Jeziorna 005209F 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

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

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

obręb Kunowice obręb Świecko 

1. Szafirowa 1. dz. nr 37/1 

2. Łąkowa 2. dz. nr 38 

3. Bursztynowa 3. dz. nr 44/2 

4. Diamentowa 4. dz. nr 45 

5. Rubinowa 5. dz. nr 49/4 

6. Srebrna 6. dz. nr 46 

7. Szmaragdowa obręb Rybocice 

8. Złota 1. dz. nr 120 

obręb Golice 2. dz. nr 111 

1. Jasna 3. dz. nr 80 

2. Lipowa 4. dz. nr 71 

3. Ogrodowa 5. dz. nr 89 

4. Słoneczna 6. dz. nr 84 

5. Zielona obręb Nowe Biskupice 

obręb Drzecin 1. dz. nr 18 

1. dz. nr 74 obręb Pławidło 

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

3. dz. nr 35 obręb Kunice 

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

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

obręb Nowy Lubusz 3. dz. nr 116 

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Słubice. 

 

             Oprócz dróg i ulic administrowanych poprzez poszczególne szczeble administracji 

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

wewnętrznymi Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze podstrefy 

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

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

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

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

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

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

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

separacja ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) od lokalnego.  

Ogólny stan techniczny szlaków krajowych jest dobry. Stan techniczny drogi 

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

zabudowanych droga wymaga remontu. 

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

terenie gminy Słubice należy wymienić: 

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

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

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

 budowa drogi dojazdowej do Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(2009), 

 modernizacja drogi do Nowego Lubusza (2009), 

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

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

 przebudowa ulicy Dworcowej w Kunowicach (2010) 
 

Największe planowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej na terenie gminy 

to budowa obwodnicy Słubic i Drzecina w ciągu DK nr 31 oraz obwodnicy wsi Kunowice. W 

najbliższym czasie przewidziana jest także realizacja skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z 

drogą wojewódzką nr 137 oraz skrzyżowania na drodze wojewódzkiej  

nr 137 z ul. Obozową.  

 

 

5.1.2. Infrastruktura kolejowa 

 

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

niemniej jednak przebiegają tutaj dwie istotne linie:  
 

 linia nr 3: Warszawa Zachodnia – Frankfurt nad Odrą  

 linia o wyraźnym przebiegu równoleżnikowym, 

 stanowi część międzynarodowego szlaku kolejowego E20 (Berlin – Warszawa – 

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

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

prędkości 160 km/h; 
 

 linia nr 386: Kunowice – Cybinka 

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

 linia prowadzi wyłącznie ruch towarowy, 

 szlak jednotorowy, niezelektryfikowany, 
 

Komunikacja kolejowa na terenie gminy Słubice ma znaczenie drugorzędne. Ruch 

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

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

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

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

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

modernizacji linii kolejowej nr 3. 

 

a)   b)  
 

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

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

 

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

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

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

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

Cybinka. 

 

 

5.1.3. Infrastruktura żeglugi śródlądowej 

 

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

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

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

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

jest jednym z głównych portów na rzece Odrze. 

 

a)  b)   
 

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

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

 

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

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

 

Na terenie gminy ścieżki rowerowe znajdują się głównie na przebiegu przytaczanych 

wcześniej turystycznych szlaków rowerowych: 

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

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

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

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

– rezerwat „Młodno” – Krzesin. 
 

Na terenie miasta funkcjonuje również ścieżka przy ulicy Rzepińskiej. 
 

Planowana jest budowa ścieżki rowerowej na trasie: 

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

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

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

 

 

5.1.5. Infrastruktura telekomunikacyjna 

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

potencjalnych nowych abonentów. W związku z powyższym potrzeby mieszkańców gminy  

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

oferuje następujące usługi:  

typowy abonament telefoniczny, 

ISDN podstawowy i rozszerzony, 

Dostęp szerokopasmowy do Internetu,  

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

przydatna dla firm prywatnych oraz administracji państwowej i samorządowej, 

korzystających często z usługi transmisji danych, 

infolinia 0-800, 

dzierżawa łącz.    

 

 

5.2. Infrastruktura komunalna 
 

 

5.2.1. Infrastruktura wodociągowa i zaopatrzenie w wodę 

 

Pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody na teren gminy Słubice zajmuje 

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

głównych, podziemnych ujęć wody. Płytkie występowanie wód gruntowych sprzyja zakładaniu 

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

Na terenie terminala Świecko istnieje lokalne ujęcie wód przeznaczonych do celów 

przeciwpożarowych. 

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

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

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

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

przesyłowe, 77,9km – sieć rozdzielcza). Długość przyłączy to łącznie 30,1km. 
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Tab.19. Charakterystyka głównych ujęć wody na terenie gminy Słubice 
  

l.p. ujęcie 
wydajność 

max [m3/d] 
obsługiwane miejscowości 

1. Słubice 8800 Słubice, Kunowice, Nowy Lubosz 

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

3. Rybocice 184,3 Rybocice 

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

5. Lisów 93,57 Lisów 

6. Golice b.d. Golice 

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

 

 

5.2.2. Infrastruktura kanalizacyjna i gospodarka ściekami 

 

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

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

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

kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ponadto miejscowość Kunowice uzbrojona jest w 

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

korzystają ze zbiorników bezodpływowych.  

Ścieki sanitarne ze Słubic i Kunowic odprowadzane są siecią kanalizacyjną 

grawitacyjną i tłoczną (poprzez przepompownie ścieków) do biologicznej oczyszczalni 

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

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

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

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

odprowadzane są wspólnym rurociągiem razem z oczyszczonymi ściekami deszczowymi do 

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

ścieki razem z podczyszczonymi ściekami deszczowymi odprowadzane są rowem otwartym do 

rzeki Odry.  
 

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

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

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

na terenie miasta pochodzi w większości  z okresu przedwojennego i wymaga modernizacji. 
  

 Kanalizacja deszczowa odprowadza ścieki deszczowe z terenu Słubic poprzez wyloty 

brzegowe do rowów, kanałów i następnie do rzeki Odry. Ścieki deszczowe z terenu terminala 

odprowadzane są do dwóch zbiorników o pojemności ok. 250 m3  każdy, podczyszczane w 

separatorach substancji ropopochodnych i odprowadzane wspólnym rurociągiem razem z 

oczyszczonymi ściekami sanitarnymi do rzeki Ilanki. Z terenu przejścia granicznego Świecko 

ścieki deszczowe podczyszczone w separatorze odprowadzane są wspólnie z oczyszczonymi 

ściekami sanitarnymi otwartym rowem do rzeki Odry.  

 

 

5.2.3. Infrastruktura w zakresie gospodarki odpadami 

 

Działania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku na terenie gminy 

Słubice, prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. Do jego zadań należy m.in. 

opróżnianie pojemników i śmietników oraz gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym 

składowisku w Kunowicach.  
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Ryc.20. Tereny i obiekty gminnego składowiska odpadów w Kunowicach 
Źródło: fot. W. Andrzejczak. 

 

 

5.2.4. Infrastruktura elektroenergetyczna 

 

Dostawcą energii elektrycznej dla gminy Słubice jest firma ENEA Operator  

Sp. z  o.o., z której usług korzysta ponad 8800 abonentów. Gmina jest zelektryfikowana trzema 

rodzajami linii:  

 NN (niskiego napięcia) – łączna długość 235,0 km,  

 SN (średniego napięcia) – łączna długość 161,0 km,  

 WN (wysokiego napięcia) – łączna długość 24,0 km.  
 

Elektroenergetyka jest jedyną sferą infrastruktury technicznej, która zaspokaja potrzeby 

wszystkich mieszkańców gminy. Obecnie nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia braku lub 

niedoborów energii elektrycznej. Na bieżąco trwają prace związane  

z wymianą linii  napowietrznych i budową nowych przyłączy.   

 

 

5.2.5. Infrastruktura ciepłownicza 

 

Zaopatrzeniem w ciepło na terenie miasta Słubice zajmuje się Zakład Energetyki 

Cieplnej sp. z o.o., którego właścicielem jest gmina Słubice. Dostarczana energia cieplna 

wykorzystywana jest na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Głównym źródłem energii cieplnej dla miasta jest kotłownia wyposażona w kotły 

opalane miałem węglowym, zlokalizowana na terenie ZEC przy ul. Folwarcznej (moc 

nominalna 16 MW). ZEC posiada ponadto trzy inne kotłownie: 

 kotłownia gazowa o mocy 570 kW – na potrzeby budynków mieszkalnych przy ul. 

Wojska Polskiego i Szkoły Podstawowej nr 2, 

 dwie kotłownie gazowe o mocy 200 kW i 300 kW na potrzeby Ośrodka Sportu  

i Rekreacji.  

Dodatkowo ZEC obsługuje kotłownię olejową na potrzeby Urzędu Miasta Słubice. 

Aktualnie ZEC sprzedaje rocznie ciepło w łącznej ilości 100 000 GJ. Długość magistralnej sieci 

ciepłowniczej na terenie Słubic wynosi 5,4 km (Ø 150 – 300 mm), w tym prawie 3 km  

w technologii rur preizolowanych. Długość sieci cieplnej niskoparametrowej (od węzłów 

wymiennikowych do rozdzielaczy w budynkach) wynosi 2,4 km, w tym około 1 km  

w technologii rur preizolowanych. Zakład Energetyki Cieplnej obecnie eksploatuje 30 

wymiennikowych węzłów cieplnych, z czego 23 to węzły dwufunkcyjne (CO+cwu).  

Moc cieplna Ciepłowni Miejskiej jest w chwili obecnej całkowicie wykorzystana  

a urządzenia są krańcowo wyeksploatowane. W przypadku rozbudowy sieci ciepłowniczej 
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zainstalowana moc może okazać się niewystarczająca. W najbliższym czasie konieczne są 

inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji źródła, dostosowujące technologię 

produkcji ciepła do unijnych standardów emisji zanieczyszczeń. Konieczna jest także 

modernizacja najstarszych odcinków sieci magistralnej. 

Niektóre obiekty na terenie miasta ogrzewane są przez własne niewielkie kotłownie 

lokalne. Mieszkania w najstarszych budynkach ogrzewane są jeszcze piecami węglowymi  

i gazowymi. Rozbudowa Miejskiego Systemy ciepłowniczego pozytywnie wpłynęłaby na 

jakość powietrza poprzez zmniejszenie ilość emitorów zanieczyszczeń. 

Własne kotłownie olejowe posiada również terminal Świecko – główną o mocy 2,2 

MW, oraz małą (33 kW) na potrzeby oczyszczalni ścieków. Największe kotłownie lokalne 

posiadają przejście graniczne w Świecku, Collegium Polonicum oraz przedsiębiorstwa 

spedycyjnie przy ulicy Transportowej oraz firmy zlokalizowane w KSSSE . 

 

 

5.2.6. Infrastruktura gazownicza 

 

 Gaz do gminy Słubice dostarczany jest przez firmę „EWE ENERGIA”  Sp. z o. o.  

z  siedzibą w Międzyrzeczu, a także przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  

w Warszawie. Punkt graniczny pomiędzy sieciami należącymi do EWE i  Wielkopolskiej 

Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. (spółka dystrybucyjna w grupie kapitałowej PGNiG S.A.) 

stanowi stacja pomiarowa gazu dla miasta o przepustowości 1800 m3/h. EWE  zaopatruje   

w  gaz  miejscowości:  Słubice,  Kunowice,  Lisów,  Golice oraz  Drzecin siecią o długość  

ok. 36  km,  z  czego  ponad  27  km  stanowi  sieć średniego ciśnienia. Sieć składa się z 314 

przyłączy o  łącznej długości  8,8 km. Firma posiada ponadto na terenie gminy stację redukcyjną 

I-go stopnia o przepustowości 10000 m3/h. Firma  nie przewiduje w najbliższym czasie 

większych inwestycji. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp z o.o w Poznaniu Oddział Zakład 

Gazowniczy Szczecinie Rejon Dystrybucji Gazu Kostrzyn nad Odrą  obsługuje  mieszkańców 

miasta Słubice. Posiada obecnie następującą infrastrukturę: 7,92 km sieci średniego ciśnienia, 

36,93 km sieci niskiego ciśnienia oraz 1083 przyłącza gazu o łącznej długości 14,92 km. 

Na terenie Słubic posiada  dwie stacje redukcyjno-pomiarowe gazu  II-go stopnia tj. stacja przy 

ul. Niepodległości, o przepustowości 1500 m3/h oraz stacja przy ul. Mickiewicza, 

o przepustowości 3200 m3/h. WSG Sp zo.o. w roku 2011 zakończyła budowę sieci gazowej  

na osiedlu Grzybowym, planowana jest rozbudowa sieci na osiedlu Krasińskiego. Miasto 

Słubice z ramienia WSG Sp zo.o. jest obsługiwane przez Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą 

w Kostrzynie nad Odrą ul. Łódzka 2 tel. 95 752 1992 oraz bezpłatny 992 pogotowie gazowe 

(także z telefonów komórkowych). W RDG Kostrzyn nad Odrą pracownicy pracują 

całodobowo w pogotowiu gazowym. Sprzedawca gazu  PGNiG S.A  posiada Biuro Obsługi 

Klienta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czarnieckiego 6A. 

 

5.3. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze 

zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Na obszarze zmiany studium nie występują drogi publiczne. W obszarze opracowania nr 2, 

w jego wschodniej części znajduje się teren kolejowy, w zachodniej i południowej części 

przebiega gazociąg Ø 400. Natomiast w południowo-zachodniej części, na niewielkim 

fragmencie przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. W obrębie obszaru 

opracowania nr 1 znajdują się elementy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, związane 

z fragmentarycznym oświetleniem terenu parku. 
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6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury społecznej  

 

 

6.1. Oświata 
 

W gminie Słubice funkcjonują jednostki oświatowe szczebla przedszkolnego 

podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego (szkoły średnie) oraz wyższego (szkoły 

policealne, szkoły wyższe), a także placówki pomocnicze. Podmiotem odpowiedzialnym  

za wykonywanie zadań samorządu gminy z zakresu edukacji jest Zespół Administracyjny 

Oświaty w Słubicach. Ponadto wykonuje inne zadania w ustalonym statutowo zakresie.  

W gminie działają 4 przedszkola oraz jedno żłobko-przedszkole zlokalizowane  

na terenie miasta. Trzy szkoły podstawowe w Słubicach oraz dwie szkoły wiejskie  

w Golicach i Kunowicach umożliwiają edukację dla dzieci z całej gminy. Ponadto  

w Słubicach działają dwa gimnazja. We wszystkich szkołach podstawowych Gminy 

funkcjonują oddziały „0”, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku przedszkolnego 

sześcio – i pieciotatków, natomiast w Świecku, Kunowicach i Golicach funkcjonują punkty 

przedszkolne. W Gminie działają również 2 placówki niepubliczne: przedszkole i punkt 

przedszkolny. 

 

Tab.20. Placówki oświatowe w gminie Słubice w roku szkolnym 2010/2011 

l.p. Placówka 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

etatów 

nauczycieli 

Liczba 

oddziałów 

1. SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach 291 23 12 

2. SP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach 297 274 20 12 

3. SP nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach 313 23 13 

4. SP w Golicach 68 59 8 6 

5. SP w Kunowicach 71 59 8 7 

6. G nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza 380 31 17 

7. G nr 2 i. Marka Kotańskiego 234 22 10 

8. PS nr 1 „Jarzębinka” 149 11 6 

9. PS nr 2 „Pinokio” 76 6 3 

10. PS nr 3 „Miś Uszatek” 102 9 4 

11. PS nr 4 „Krasnal Hałabała” 128 12 5 

12. Z-PS (grupa przedszkolna) 25 2 1 

13. Oddział „0” przy SP nr 1 23 1 1 

14. Oddział „0” przy SP nr 2 23 1 1 

15. Oddział „0” przy SP nr 3 25 1 1 

16. Oddział „0” przy SP w Golicach  9 1 1 

17. Oddział „0” przy SP w Kunowicach 12 1 1 

18. Punkt Przedszkolny w Świecku 11 1 1 

19. Punkt Przedszkolny w Golicach 13 1 1 

20. Punkt Przedszkolny w Kunowicach 15 1 1 

21. Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko” 46 5 3 

22. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fun Park” 23 1 1 

Źródło: opracowanie własne Zespołu Administracyjnego Oświaty na podstawie danych SIO na 30 września 2010r. 
 

W gminie funkcjonują trzy zespoły szkół kształcenia średniego, zlokalizowane  

na terenie miasta Słubice, które znajdują się pod zarządem powiatowego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słubicach. Oferta edukacyjna w gminie umożliwia 

zdobycie wiedzy ogólnej (liceum), zawodowej i technicznej, a także uzupełnienia 

wykształcenia w liceach dla dorosłych oraz szkołach policealnych. W roku szkolnym 2007/08 
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największą popularnością cieszył się Zespół Szkół Technicznych, do którego uczęszczało 553 

uczniów czyli 38,6 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy Słubice. W ciągu 

trzech lat przybyło ich aż 133. Przyczynia się do tego atrakcyjna i różnorodna oferta 

edukacyjna, a także możliwość uzyskania zawodu wraz z ukończeniem szkoły. Również licea 

skupione w Zespole Szkól Licealnych notują wzrost liczby uczniów, gdzie w roku szkolnym 

2007/08 uczęszczało 486 uczniów.   

 

Tab.21. Liczba uczniów w placówkach szkolnictwa średniego w gminie Słubice w latach 

szkolnych 2005/06 – 2007/08 
 

placówki 
2005/06 2006/07 2007/08 

liczba % liczba % liczba % 

Zespół Szkół Licealnych w Słubicach 434 32,2 468 35 486 34 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach 495 36,7 443 33,1 392 27,4 

Zespół Szkół Technicznych w Słubicach* 420 31,1 426 31,9 553 38,6 

RAZEM 1349 100 1337 100 1431 100 

* bez liczby uczniów uczęszczających do gimnazjum dla dorosłych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Słubicach. 

 

a)  b)  

Ryc.21. Obiekty Collegium Polonicum w Słubicach: a) budynek naukowo-dydaktyczny, b) 

budynek mieszkalny na osiedlu akademickim 
Źródłó: fot. J.Biernacki. 

 

Ogromnym atutem Słubic jest istnienie Collegium Polonicum, które stanowi placówkę 

naukowo-badawczą dwóch partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 

Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Placówka jest jednym najbardziej udanych 

przedsięwzięć euroregionalnych w Polsce. W roku akademickim 2007/08 na 16 kierunkach 

studiów kształciło się tutaj ponad 1600 studentów. Studia odbywają się w systemie 

stacjonarnym, niestacjonarnym zaocznym i podyplomowym. Profil nauczania stanowi 

pochodną kierunków badań – Collegium kształci studentów m.in. w kierunkach: gospodarka 

przestrzenna, ochrona środowiska, politologia, czy filologia polska. 
 

Placówką pomocniczą dla słubickiego systemu edukacji jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna podległa Staroście Słubickiemu. Szczególną formą edukacji jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach, prowadzący szkołę podstawową specjalną, 

gimnazjum specjalne, zasadniczą szkołę zawodową specjalną oraz zespół edukacyjno-

terapeutyczny. W roku szkolnym 2007/08 na zajęcia w ośrodku uczęszczało 103 uczniów.   
 

Zważywszy na tendencje demograficzne i społeczne, wydaje się, że w najbliższych 

latach liczebność uczniów szkół podstawowych nie obniży się, mimo prognoz spadkowych dla 

całego kraju. Zjawisko spadku liczby uczniów nie powinno także dotyczyć gimnazjów,  

a zwłaszcza szkół średnich, gdyż zainteresowanie edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym 
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stale wzrasta, także wśród osób starszych, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje, a tym 

samym szanse na rynku pracy. 

 

 

6.2. Ochrona zdrowia i opieka socjalna. 
 

Na system opieki zdrowotnej w gminie Słubice składają się: szpital, przychodnie  

i prywatne praktyki lekarskie, apteki oraz pomoc społeczna. 

 Na terenie gminy funkcjonuje szpital, zlokalizowany w Słubicach przy ulicy 

Nadodrzańskiej, który działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego 

celem podstawowym jako szpitala powiatowego jest „zapewnienie pacjentom profesjonalnej 

opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki 

oraz promowania zachowań prozdrowotnych”. W strukturze szpitala działa sześć oddziałów, 

cztery pracownie, siedem poradni specjalistycznych, szpitalny oddział ratunkowy oraz opieka 

doraźna w formie zespołów wyjazdowych. 

 

Tab.22. Odziały Szpitala Powiatowego w Słubicach  

oddział 
liczba  

łóżek 

personel medyczny 

liczba 

lekarzy  

liczba 

pielęgniarek 

oddział chorób wewnętrznych  

z pododdziałem gastroenterologii 
45 6 13 

ginekologiczno-położniczo-noworodkowy 30 5 15 

chirurgiczny  40 4 10 

chirurgii urazowo-ortopedycznej 22 15 11 

pediatryczny 11 8 11 

anestezjologii i intensywnej terapii 4 9 13 

szpitalny oddział ratunkowy 2 6 11 

źródło: Szpital Powiatowy w Słubicach. 

 

Dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów zapewniają dwie 

przychodnie, będące zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego, które nie mają 

charakteru placówki publicznej:  

 NZOZ „Zdrowie” Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, 

 NZOZ „Galmed” s.c.  

Ponadto na dzień 31.06.2008 zarejestrowanych było 31 prywatnych praktyk lekarskich oraz 

jedna prywatna placówka ZOZ wykonująca zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej.  
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Ryc.22. Budynek szpitala powiatowego w Słubicach  
Źródłó: fot. J.Biernacki. 

 

Na rynku sprzedaży leków w gminie Słubice działa 8 aptek, przy czym wszystkie 

zlokalizowane są na terenie miasta. Oznacza to, że średnio na jedną aptekę przypada ponad 

2300 mieszkańców gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje gminne zadania z zakresu pomocy społecznej 

osobom potrzebującym: 

 przyznawanie zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze, 

 prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, przy współpracy Powiatowego Urzędu 

Pracy, 

 organizowanie usług opiekuńczych, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

(świetlicach), 

 dożywianie dzieci, 

 prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, 

 pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie sezonowej noclegowni oraz jadłodajni. 

Gmina nie posiada własnego domu pomocy społecznej, ale kieruje i opłaca lub 

partycypuje w kosztach utrzymania podopiecznych w placówkach w innych gminach np.:  

w Kostrzynie nad Odrą. 
 

Prognozy demograficzne dla Polski zakładają wydłużanie średniej trwania życia oraz 

powolne starzenie się społeczeństwa, wskutek wzrostu liczebności grupy w wieku 

poprodukcyjnym. W związku z powyższą tendencją należy przypuszczać, że w kolejnych 

latach zainteresowanie usługami medycznymi, a także farmaceutycznymi będzie się zwiększać. 

Z tego samego względu konieczny jest rozwój zakładów opieki społecznej, oferujących 

możliwość dziennego lub dobowego pobytu osobom starszym i niesprawnym ruchowo bądź 

psychicznie. 

Z drugiej zaś strony stosunkowo duży lokalny przyrost naturalny uzasadnia także 

tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Popyt na opiekę nad małymi dziećmi wzrasta wraz  

z rozwojem aktywności zawodowej kobiet, zwłaszcza legitymujących się wyższym 

wykształceniem.   

 Opiekę weterynaryjną na terenie gminy zapewniają lecznice przy ul. 1-go Maja, 

Sienkiewicza oraz ul. Bohaterów Warszawy. 

 

 

6.3. Kultura, sport i rekreacja 
 

Realizacje zadań gminy w zakresie kultury realizuje Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

(SMOK). W zakresie jego działań jest organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć 

artystycznych od wielkich widowisk plenerowych poprzez wystawy fotograficzne  

do warsztatów festiwali i konkursów. Ich zasięg oddziaływania ma charakter zarówno lokalny 

jak i ponadlokalny, w tym ogólnopolski i międzynarodowy. Ośrodek prowadzi również zajęcia 

taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, szachowe i fitness, a także 

posiada pracownię poligraficzną oraz salę widowiskową. Największym wydarzeniem, 

organizowanym wspólnie przez SMOK i partnerów z Frankfurtu nad Odrą, jest transgraniczne 

„Święto Odry” (obecnie „Święto Hanzy”),  organizowane cyklicznie od 18 lat.    

Biblioteka publiczna miasta i gminy w Słubicach oprócz zadań określonych w statucie 

dotyczących gromadzenia i udostępniania zbiorów, uwzględnia potrzeby i oczekiwania 

różnych grup społecznych. Do stałych form działalności należą: konkursy literackie, spotkania 
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autorskie czy projekcje filmowe. W przeszłości w mieście działało także kino „Piast”, które w 

chwili obecnej nie jest czynne. 

Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu życia kulturalnego w Słubicach miało 

powstanie w 1992 roku Collegium Polonicum. Napływ studentów w znacznym stopniu 

odmienił charakter miasta, a zapotrzebowanie na rozrywkę i kulturę zwiększyło się wyraźnie.  

Przy uczelni działa klub studencki „Witkacy”, który przy współpracy ze Słubickim Miejskim 

Ośrodkiem Kultury tworzy program kulturalny adresowany głównie do studentów  

i młodzieży.  

Na obszarach wiejskich podstawowe potrzeby w zakresie kultury zaspokajają świetlice 

wiejskie zlokalizowane w niektórych miejscowościach.   
 

Słubickie obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zostały omówione w rozdziale 

4. części diagnostycznej, w paragrafie dotyczącym zainwestowania terenów w zakresie 

turystyki i rekreacji. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację imprez sportowych  

i sportowo-rekreacyjnych z ramienia gminy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, który co roku  

przygotowuje ich ok. 100. Do głównych zadań Ośrodka należą sport szkolny i rekreacja 

mieszkańców miasta. Obiekty sportowe są udostępniane również organizacjom 

pozarządowym, realizującym zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej. OSiR pełni także 

funkcję zarządcy obiektów kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z wyjątkiem pola golfowego) 

przy ul. Sportowej oraz Miejskiej Hali Sportowej. 

 

 

6.4. Obiekty kultu religijnego i cmentarze 
 

Wśród mieszkańców gminy Słubice zdecydowanie dominuje wiara katolicka. Według 

kościelnego podziału administracyjnego obszar gminy znajduje się w całości w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej, w dekanacie Rzepin. Obsługę duszpasterską ludności zapewniają 

dwie parafie rzymsko-katolickie z gminy Słubice: 

 parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach, 

 parafia pw. św. Ducha w Słubicach, 

a także parafia w Górzycy z dekanatu Kostrzyn, do której należą wierni z miejscowości Golice 

wraz z kościołem filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 

Tab.23. Kościoły filialne, kaplice i domy modlitwy w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski w Słubicach 
 

l.p. Obiekt miejscowość 

1. 
kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 
Stare Biskupice 

2. kościół filialny pw. św. Wincentego á Paulo Kunowice 

3. kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Rybocice 

4. zaadaptowana świetlica wiejska Nowe Biskupice 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

Tab.24. Kościoły filialne, kaplice i domy modlitwy w parafii pw. Św. Ducha w Słubicach 
 

l.p. obiekt miejscowość 

1. kościół filialny pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej Drzecin 

2. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Lisów 

3. kaplica św. Maksymiliana Kolbe Nowy Lubusz Kolonia 

4. zaadoptowana świetlica wiejska Nowy Lubusz Wieś 
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5. kaplica Matki Boskiej Cudownego Medalika Os. Grzybów 

6. św. Stanisława Kostki Pławidła 

7. kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy Słubice 

8. kaplica w Katolickim Centrum Studenckim Słubice 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

Ponadto na terenie miasta znajdują się świątynie wyznawców prawosławia (cerkiew 

Opieki Najświętszej Marii Panny), protestantów (kościół ewangelicko-augsburski, filia  

w Słubicach), a także zbór zielonoświątkowców oraz dom zbawienia świadków Jehowy. 

 W gminie pochówki zmarłych odbywają się na sześciu czynnych cmentarzach. 

Największy z nich zlokalizowany jest w Słubicach przy ul. Sportowej. W kwietniu 2017 r. 

oszacowano, że miejsc na pochówki na cmentarzu tym wystarczy jeszcze na ok. trzy lata. 

Występuje zatem konieczność rozbudowy cmentarza. Dlatego w 2019 r. przystąpiono do prac 

planistycznych mających na celu poszerzenie istniejącego cmentarza o teren leżący po 

wschodniej stronie oraz o teren nieczynnego cmentarza ewangelickiego. Ponadto cmentarze 

komunalne znajdują się w Golicach, Lisowie, Starych Biskupicach i Rybocicach. Natomiast w 

Kunowicach cmentarz jest własnością parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

w Słubicach.     

 

 

6.5. Instytucje bezpieczeństwa publicznego 
 

Przygraniczne położenie gminy Słubice stanowi jej atut, ale jednocześnie generuje 

szereg zagrożeń natury społecznej. Należy do nich przede wszystkim przestępczość 

przygraniczna w tym oszustwa, kradzieże, włamania czy napady. Wzmożony ruch 

samochodowy, szczególnie w  Słubicach oraz na drogach prowadzących do przejść granicznych 

obniża bezpieczeństwo zarówno użytkowników aut jak również pieszych  

i rowerzystów. Położenie sprzyja także rozwojowi prostytucji. Istotnym problemem  

są patologie życia społecznego jak alkoholizm i uzależnienie od narkotyków czy przemoc  

w rodzinie.  

Zagrożenia przyrodnicze wynikają przede wszystkim z położenia znacznego obszaru 

gminy w dolinie Odry. Największe zagrożenie ze strony rzeki wystąpiło w 1997 roku podczas 

tzw. powodzi tysiąclecia, kiedy osiągnęła ona poziom 673 cm zbliżając się do korony wału 

przeciwpowodziowego.  

 

 
 

Ryc.23. Nowy budynek komendy powiatowej Policji w Słubicach 
Źródło: fot. J.Biernacki. 

 

 W celu zapobiegania zagrożeniom bądź minimalizowania ich skutków na terenie gminy 

Słubice działają następujące służby:  

 Komenda Powiatowa Policji, 
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 Straż Miejska, 

 Sąd Grodzki,  

 Urząd Celny w Rzepinie,  

 Straż Graniczna, 

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, 

 Obrona Cywilna, 

 Miejski Komitet Przeciwpowodziowy, 

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

7. Uwarunkowania demograficzne 
 

Szczegółowe omówienie zagadnień demograficznych zawiera załącznik nr 6 – Analiza 

demograficzna. Poniżej przedstawione zostały jedynie wybrane elementy charakterystyki 

demograficznej gminy Słubice.   
 

Według danych GUS populacja gminy Słubice liczyła na koniec 2010 roku 19313 

mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania). Z tej liczby aż 16480 osób 

zamieszkiwało miasto Słubice. Świadczy to o ponadprzeciętnym poziomie urbanizacji 

społeczeństwa gminy (85,3%). Rozmieszczenie ludności w gminie Słubice cechuje silna 

dysproporcja w związku z dominacją miasta nad pozostałymi jednostkami osadniczymi. 

Spośród wszystkich 11 sołectw zdecydowanie najliczniejsze są Kunowice (ok. 900 

mieszkańców), które są obszarem silnej urbanizacji i presji migracyjnej z terenu miasta. 

Pozostałe sołectwa liczą od ok. 70 (Kunice) do ok. 400 mieszkańców (Golice). W związku      z 

powyższym zdecydowana większość populacji koncentruje się w środkowo-zachodniej części 

obszaru gminy.     

Dynamika populacji w gminie została przedstawiona w poniższej tabeli. Aktualnie 

obserwuje się tendencje spadkowe i liczba ludności zmniejsza się zarówno w całej gminie jak 

i w mieście. Wynika to z ujemnego salda migracji. Pomimo generalnego spadku populacji 

tereny wiejskie systematycznie zyskują mieszkańców. Wynika to z silnego rozwoju 

budownictwa podmiejskiego w sąsiadujących z miastem Kunowicach.     

 

Tab.25. Zmiany liczby ludności miasta i gminy Słubice w latach 2001 – 2010 [stan na 31.12 

wg faktycznego miejsca zamieszkania] 
 

rok 
liczba mieszkańców  

miasta Słubice 

liczba mieszkańców 

całej gminy Słubice 

gęstość zaludnienia 

[os. / 1 km2] 

2001 17 308 19 710 107 

2002 17 375 19 801 107 

2003 17 571 20 028 108 

2004 17 314 19 809 107 

2005 17 265 19 772 107 

2006 17 032 19 566 106 

2007 16 818 19 416 105 

2008 16 668 19 341 105 

2009 16 497 19 283 104 

2010 16 480 19 313 105 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wskaźniki ruchu naturalnego wskazują na dodatni przyrost naturalny – urodzenia 

przewyższają zgony. Wynika to z wejścia w okres rozrodczy grupy wyżu demograficznego 

przełomu lat 70-tych i 80-tych. Tendencja ta jednak z pewnością ulegnie odwróceniu              w 

skutek wyraźnie zauważalnego procesu starzenia się ludności.   

Natomiast prognozowana liczba ludności dla całego powiatu słubickiego, wskazuje  

ze liczebność populacji będzie stabilna do roku 2025. Spadek liczby ludności powiatu jaki 

wystąpi po roku 2020, znacznie pogłębi się po roku 2025. Dla celów niniejszego opracowania 

można przyjąć, że tendencje i wielkość zmian ludnościowych dla gminy Słubice będą podobne 

jak dla powiatu. 

 
Tab.26. Prognoza liczby ludności dla powiatu słubickiego na lata 2015 – 2030 
 

lata 2015 2020 2025 2030 

liczba ludności [tys.] 47,2 47,3 47,1 46,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

8. Uwarunkowania gospodarcze 
 

Wysoki poziom przedsiębiorczości w Słubicach świadczy o znacznej atrakcyjności  

miejsca i dobrym klimacie inwestycyjnym. Wynika to przede wszystkim z faktu 

nadgranicznego położenia oraz funkcjonowania KSSSE, która przyciąga kapitał zewnętrzny 

zachęcony ulgami. Obecność strefy wpływa stymulująco na branże pozaprzemysłowe – 

rozwijają się rozmaite usługi na potrzeby inwestorów, jednocześnie zwiększając ofertę 

dostępną dla mieszkańców miasta.    

Gmina charakteryzuje się tez innymi cechami które sprzyjają prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Są to m.in. gęsta sieć infrastruktury technicznej, drogowe  

i kolejowe szlaki o znaczeniu transeuropejskim, wysoka dostępność komunikacyjna, instytucje 

otoczenia biznesu, a także przyjazny przedsiębiorcom stosunek władz miejskich.  
 

Na słubickie otoczenie biznesu składają się, następujące instytucje: 

 oddziały banków, 

 instytucje obsługi prawnej (kancelarie, biura adwokacje), 

 instytucje obsługi rachunkowej i podatkowej, 

 tłumacze przysięgli języków obcych,  

 instytucje ubezpieczeniowe, 

 Powiatowy Urząd Pracy, 

 Collegium Polonicum. 

 

Tab.27. Placówki bankowe w gminie Słubice w latach 1999 – 2006 

l.p. bank adres usługi dodatkowe 

1. PKO BP S.A. Dąbrówki 24, Słubice bankomat 

2. PKO S.A. grupa PEKAO S.A. 1 Maja 12, Słubice bankomat 

3. Bank Zachodni WBK Kościuszki 2, Słubice bankomat 

4. Bank Spółdzielczy  ul.Piłsudskiego, Słubice bankomat 

5. PKO BP S.A. Terminal Świecko – 

6. Bank Zachodni WBK Terminal Świecko bankomat 

7. Bank Spółdzielczy 1 Maja 4, Słubice – 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 
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Tab.28. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 

własnościowych w gminie Słubice w latach 1995 – 2007 [stan na 31.12] 
 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ogółem 2055 2535 2634 2563 2652 2806 2877 2972 2922 3096 3222 3345 3391 

sektor 

publiczny 
34 41 41 44 79 175 169 209 200 246 253 252 253 

sektor 

prywatny 
2021 2494 2593 2519 2573 2631 2708 2763 2722 2850 2969 3093 3138 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Pomimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1999 – 2003,  

na terenie gminy Słubice niemal we wszystkich latach odnotowywano coroczny wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. Wzrost notowano również w latach późniejszych. Łącznie  

w latach 1999 – 2007 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o ok. 28%,  

a jedynie w 2003 roku liczba ta uległa zmniejszeniu.  

 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 68



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

69 

Tab.29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 

w gminie Słubice w latach 1995 – 2007 [stan na 31.12.] 
  

lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ogółem 2055 2535 2634 2563 2652 2806 2877 2972 2922 3096 3222 3345 3391 

sekcja A 

rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

14 34 34 33 31 31 31 32 33 35 37 43 48 

sekcja B 

górnictwo 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

w sekcji C 

przetw. przemysłowe 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 

sekcja D 

wytw. i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę 

91 111 107 108 99 112 122 127 122 128 128 138 134 

sekcja E 

dostawa wody; gosp. 

ściekami i odpadami 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

sekcja F 

budownictwo 
79 106 120 128 132 131 132 128 124 129 151 163 182 

sekcja G 

handel;  

naprawa pojazdów  

1138 1310 1320 1258 1245 1214 1231 1222 1196 1258 1317 1350 1365 

sekcja H 

transport i gosp. mag. 
97 109 129 130 147 141 144 144 139 145 146 154 149 

sekcja I 

zakwaterowanie i 

gastronomia 

396 506 533 510 499 479 479 479 465 461 467 469 456 

sekcja J 

informacja i komunikacja 
13 19 28 29 43 59 73 74 69 78 83 87 81 

sekcja K 

finanse i ubezpieczenia 
114 166 172 160 216 366 384 468 466 540 555 569 588 

sekcja L 

rynek nieruchomości 
6 6 6 7 11 14 14 12 12 12 12 14 14 

sekcja M 

działaln. profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

16 18 21 18 22 31 32 42 46 48 48 53 56 

sekcja N 

usługi administrowania i 

działalność wspierająca 

38 73 73 78 85 99 94 97 93 92 93 99 104 

sekcja O 

administracja publiczna i 

obrona narodowa; obow. 

zabezpieczenia społeczne 

49 74 87 98 117 125 137 143 152 165 178 197 205 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

Na koniec 2007 roku w gminie zarejestrowanych było 3391 firm. Struktura działalności 

podmiotów gospodarczych jest ściśle związana ze specyfiką miasta przygranicznego. 

Największą grupę stanowiły podmioty usługowe – ponad 90%, z pośród których najwięcej 

zarejestrowano firm handlowych. Ich udział w ogóle wynosił ponad 40%. Liczba podmiotów 

działających w branży finansowej i ubezpieczeniowej wyniosła 588 (17,3%). Z pośród branż 

nie usługowych najwięcej podmiotów zaklasyfikowano do sekcji budownictwa (5,4%). 

Pozostałe branże nie przekraczały łącznie 3%. Wysoki udział branż usługowych w strukturze 

podmiotów gospodarczych jest stanem typowym. Najczęściej są to firmy jednoosobowe bądź 

rodzinne. Stąd też udział zatrudnienia branżach usługowych jest mniejszy aniżeli udział 
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podmiotów usługowych w liczbie firm ogółem. Wynika to z faktu,  

iż podmioty przemysłowe zatrudniają zwykle znacznie większą kadrę. 

 

 

9. Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego  
 

Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice 

wynikają przede wszystkim z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubuskiego. Dokument ten został uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego 

Uchwałą Nr XXXVII/272/2002 z dnia 2 października 2002 roku i opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 105 poz. 1279 z dnia 18 listopada 2002 roku. 

Formułując założenie do struktury przestrzennej miasta i gminy należy uwzględnić rolę 

jaką pełni ten ośrodek w całym województwie. Miasto Słubice stanowi istotny element 

struktury regionu lubuskiego, będąc ośrodkiem o randze ponad regionalnej, a także jednym  

z trzech miejsc transgranicznej obsługi, obok Kostrzyna n/O i Gubina. Znajduje się też  

w Transgranicznym Pasie Przyspieszonego Rozwoju Miast nad Odrą i Nysą Łużycką, 

obejmującym 23 miast polsko-niemieckiego pogranicza. Słubice pełnią rolę węzła komunikacji 

europejskiej na linii Europa Zachodnia – Berlin – Warszawa – Europa Wschodnia, gdzie w 

bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej krzyżują się szlaki drogowe, kolejowe 

oraz wodne śródlądowe. Stwarza to dogodne uwarunkowania do stworzenia ponadlokalnego 

ośrodka transportu intermodalnego. 

Kolejnym uwarunkowaniem rozwoju jest położenie znacznych obszarów gminy  

w dolinie Odry, co wiąże się z ryzykiem powodzi i koniecznością utrzymania w dobrym stanie 

wałów przeciwpowodziowych i sieci kanałów melioracyjnych, chroniących obszary dolinne. 

Odra pełni również funkcję korytarza ekologicznego, którego różnorodność oraz bogactwo  

fauny i flory stanowi atut dla gminy, chcącej się promować jako ekologiczna.  

Stale wzrastający potencjał turystyczny stwarza szansę na wzrost ruchu. Bliskość 

aglomeracji Berlina wraz z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, ruch tranzytowy wschód 

– zachód oraz wysokie walory przyrodnicze stanowią podstawę rozwoju zaplecza 

turystycznego. Konieczne jest jednak zaangażowanie gminy w modernizację i rozbudowę 

infrastruktury, w tym ścieżek rowerowych, stanicy wodnej czy informacji turystycznej. 

 

 

9.1. Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Uwarunkowania ponadlokalne zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice 

wynikają przede wszystkim z zapisów Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubuskiego. Dokument ten został uchwalony przez Sejmik Województwa 

Lubuskiego Uchwałą Nr XXII/191/12 z dnia 21 marca 2012 roku i opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. poz. 1533. 

Analizując zapisy obowiązującej Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubuskiego należy zwrócić uwagę na: 

 

W zakresie struktury przestrzennej: 

1) podjęcie działań w zakresie zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy poprzez 

racjonalne użytkowanie przestrzeni i zapobieganie jej degradacji, stworzenie warunków 

umożliwiających uporządkowanie obszarów funkcjonalnych na terenie gminy, w tym 

infrastruktury technicznej, podjęcie działań zwiększających efektywność gospodarowania 

przestrzenią, stworzenie warunków pozwalających na kształtowanie procesów urbanizacji 
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w celu osiągnięcia najkorzystniejszych rozwiązań przestrzennych, podjęcie działań 

zwiększających odporność struktury przestrzennej gminy na zagrożenia wynikające 

z ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i katastrof, dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego poprzez ochronę i odpowiednie użytkowanie. 

 

Uznać należy, iż działania planistyczne zmierzające do ustalenia funkcji terenu, zarówno jeżeli 

chodzi o obszar nr 1 i 2 są słuszne. 

 

Obszar nr 1 poprzez swoją funkcję związaną z usługami sportu i rekreacji wróci 

do swojego wcześniejszego przeznaczenia związanego z wieżą widokową, wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Po uchwaleniu zmiany studium oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nastąpi uporządkowanie terenu, efektywne wykorzystanie 

przestrzeni, wypracowane zostaną właściwe rozwiązania przestrzenne. 

 

W kontekście obszaru nr 2 wprowadza się na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie 

z decyzją nr OS-g-7420/2/93 o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej z dnia 

20 sierpnia 1993 r. udokumentowane złoże kopalin – kruszywa. Eksploatacją objęta jest część 

złoża na zachód od drogi Kunice-Rybocice, natomiast część złoża objętego zmianą studium nie 

była dotychczas eksploatowana. We wschodniej części obszaru znajduje się udokumentowane 

złoże kruszywa naturalnego „Prochowiec”.  

 

2) W zakresie miejsca w strukturze przestrzennej województwa: położenie gminy, w tym 

obszarów zmiany studium przy jednej z głównych osi konstrukcyjnych rozwoju przestrzennego 

– II Paneuropejskiego Korytarz 

a Transportowego, wzdłuż autostrady A2, generującej rozwój społeczno-gospodarczy, 

położenie przy jednym z głównych pasm rozwoju województwa wzdłuż rzeki Odry (E30) 

i Nysy Łużyckiej (E70) od Kostrzyna nad Odrą do autostrady A18 oraz przy jednej z głównych 

osi komunikacyjnych rozwoju przestrzennego województwa biegnące między innymi Doliną 

Warty i Noteci, generujących rozwój społeczno-gospodarczy, 

3) wykorzystanie położenia w sąsiedztwie naturalnych i bardzo ciekawych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji oraz związanych z nim usług. 

 

Przedmiotowa zmiana dotyczy tylko dwóch wybranych fragmentów gminy, dla których funkcje 

kierunkowe ustalone zostały w dalszej części zmiany studium. 

 

 

10. Dotychczasowa polityka przestrzenna 
 

 

10.1. Stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Uchwalone 27 stycznia 2000 roku przez Radę Miejską w Słubicach wraz  

z późniejszymi zmianami i obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, kształtowało dotychczasową politykę 

przestrzenną miasta. Dokument funkcjonował  11 lat i nakreślił podstawowe kierunki rozwoju 

przestrzennego miasta jakimi są m.in.: 

 wyraźne wykształcenie obszarów przemysłowych w ramach kompleksu nr 1 KSSSE, 

 adaptowanie terenów powojskowych na potrzeby nowych funkcji, w tym: 

przemysłowych mieszkaniowych i usługowych, 
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 rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na osiedlu Zielone Wzgórza oraz  

w Kunowicach  

 konieczność usprawnienia systemu komunikacji drogowej – budowa obwodnicy Słubic 

i obejścia Kunowic, 

 uwzględnienie zagrożenia powodziowego terenów nadrzecznych, 

 uwzględnienie walorów przyrodniczych i obszarów chronionych, 

 uwzględnienie walorów kulturowych.  

 

 

10.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Podstawowym narzędziem planowania przestrzennego w gminach jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten musi 

być zgodny z zapisami studium, ale określa docelowe zagospodarowanie terenu w sposób 

znacznie bardziej precyzyjny. Oprócz przeznaczenia terenu na poszczególne funkcje, plan 

miejscowy zawiera m.in. dokładne standardy zabudowy oraz ustalenia w zakresie 

infrastruktury, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Sporządzenie i uchwalenie 

planu miejscowego umożliwia lub zdecydowanie ułatwia rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. 

Na załączniku graficznym nr 3 – Analiza uwarunkowań planistycznych przedstawiono 

tereny objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bądź w 

trakcie realizacji, a także tereny dla których postuluje się sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności. 

Gmina Słubice dysponuje 32 obowiązującymi planami miejscowymi, które pokrywają 

ok. 9% całej powierzchni gminy. W przypadku samego miasta odsetek jest znacznie wyższy i 

wynosi ok. 20,1%. W chwili obecnej (stan na dzień 1.05.2011r.) trwają prace nad dwoma 

planami, pięć zaś jest w trakcie zmiany.   

Ponadto wskazuje się tereny, dla których postuluje się sporządzenie nowych oraz 

zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to m.in.: 

 tereny wielofunkcyjnej zabudowy w Słubicach położone na wschód od ulicy Wojska 

Polskiego,  

 teren pomiędzy torami kolejowymi a Szosą Rzepińską przeznaczone na cele aktywizacji 

gospodarczej, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Os. Północnego na 

potrzeby aktywizacji gospodarczej. 

Poniższe zestawienie zawiera uchwały obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice (zgodnie z numeracją w tabeli): 
 

1) Uchwała nr XXVII/237/97 z dnia 28.02.1997r. w sprawie zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice z obszarem funkcjonalnym Świecko 

– stacja uzdatniania wody, 

2) Uchwała nr XLI/258/97 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 maja 1997r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północnego”  

w Słubicach, 

3) Uchwała nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r.  

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Słubicach, 

4) Uchwała nr III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza”  

w Słubicach, 

5) Uchwała nr V/63/99 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 1999r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
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ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej  

 i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, gmina Słubice, 

6) Uchwała nr XIV/146/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 stycznia 2000r.  

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 

7) Uchwała nr XIV/147/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 stycznia 2000r. 

 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 

8) Uchwała nr XXI/207/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24.08.2000r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice – 

korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od granicy państwa do Słubic, 

9) Uchwała nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24.08.2000r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice – 

korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. II do granicy gminy Rzepin, 

10) Uchwała nr XXVI/258/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.02.2001r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice, 

11) Uchwała nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – centrum miasta 

Słubice, 

12) Uchwała nr XXVIII/270/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.04.2001r. w sprawie 

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – korytarz 

techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. III do granicy gminy Górzyca, 

13) Uchwała nr XXVIII/271/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 sierpnia 2001r. 

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Słubice – korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia od pkt. I Rybocice 

do granicy gminy Cybinka, 

14) Uchwała nr XXXIX/358/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 maja 2002r.  

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice 

wraz z obszarem funkcjonalnym terenu położonego w miejscowości Świecko, część  

dz. ewid. Nr 374, 

15) Uchwała nr XLI/375/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2002r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko obejmująca tereny przyległe 

do ulic Mieszka I – go i Konstytucji 3 – go Maja w Słubicach, 

16) Uchwała nr IV/42/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice wraz  

z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej teren położony w Słubicach  

w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, 

17) Uchwała nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 czerwca 2003r.  

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, 

uchwalonego w dniu 26 czerwca 1993r, uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/236/93  

w zakresie działki nr 199/4, obręb Nowy Lubusz, 

18) Uchwała nr X/98/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowicach, gmina Słubice, 

19) Uchwała nr X/99/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Zielone Wzgórza” w Słubicach, 

20) Uchwała nr X/100/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, 
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21) Uchwała nr XXVII/266/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2005r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu, 

22) Uchwała nr XLV/440/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w obrębie Stare Biskupice, gmina Słubice, 

23) Uchwała nr XLV/441/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

 w obrębie Kunowice, gmina Słubice, 

24) Uchwała Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28.03.2007r.w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice  

w obrębie miejscowości Golice i Lisów, 

25) Uchwała Nr XI/83/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.09.2007r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, obejmującego 

teren położony w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i 

Krótkiej, 

26) Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 

„Transportowa”, gmina Słubice, 

27) Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice, 

28) Uchwała Nr XLV/219/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27.08.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 

Transportowej i K-SSSE w Słubicach, 

29) Uchwała Nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego,  Drzymały i Konstytucji 3 – go 

Maja, 

30) Uchwała Nr XLI 397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

w Słubicach, 

31) Uchwała Nr XLI 398/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009r.  

w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej 

teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i 

Krótkiej, 

32) Uchwała Nr XLV/440/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, gmina 

Słubice. 

Dla fragmentu terenów przycmentarnych obowiązuje Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice – Uchwała Nr 

LV/443/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Tab.30. Charakterystyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących w gminie Słubice [stan na 1.05.2011r.] 

l.p. obszar objęty planem 
rok 

uchwalenia 

obszar 

[ha] 

funkcje 

wiodące 

1 stacja uzdatniania wody 1997 1,8 N 

2 Słubice – os. Północne  1997 46,0 MN,MW,U 

3 Słubice – KSSSE – podstrefa Słubice 1998 136 P 
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4 Słubice – os. „Zielone Wzgórza” 1998 100,9 MN 

5 Kunowice 1999 26,7 MN 

6 Słubice – zmiany w zapisie planu* 2000 12,6  

7 Świecko – zmiany w zapisie planu* 2000 196,7 Z 

8 korytarz techniczny gazociągu 2000 11,8 N 

9 korytarz techniczny gazociągu 2000 15,8 N 

10 Kunice – wieś 2001 51,0 MN 

11 Słubice – centrum miasta 2001 56,0 MW, U 

12 korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia 2001 18,8 N 

13 korytarz techniczny gazociągu 2001 35,8 N 

14 Świecko – część działki nr 374 2002 0,02 N 

15 
Słubice – rejon ulic Mieszka I i Konstytucji  

3-go Maja 
2002 1,7 MN 

16 
Słubice – rejon ulic Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2003 6,0 MN 

17 Nowy Lubusz – działka nr 199/4 2003 2,5 MN, U 

18 Kunowice 2003 5,6 MN 

19 Słubice – rejon ulic Obozowej i Sportowej 2003 0,3 MN 

20 Świecko – działka nr 102 i 103 2003 0,6 U 

21 Świecko – teren inwestycyjny przy terminalu 2005 152,8 P, U 

22 Stare Biskupice – os. Biskupickie 2006 28,2 MN 

23 Kunowice – działka nr 233 2006 7,9 MN 

24 
Golice i Lisów – tereny rolne z możliwością 

budowy elektrowni wiatrowych 
2007 409,2 R, N 

25 
Słubice – rejon ulic Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2007 0,1  

26 obręb Świecko – osiedle „Transportowa” 2008 25,5 U, P, MN 

27 
Słubice – teren przy ulicy Transportowej i KSSSE  

w Słubicach 
2008 26,8 P, Z, N 

28 Nowe Biskupice – wieś 2008 179,8 MN 

29 
Słubice – rejon ul. Nocznickiego,  Drzymały  

i Konstytucji 3 – go Maja 
2009 61,60 MN 

30 Słubice – K-SSSE 2009 14,0 P,U 

31 
Słubice – rejon ul. Poniatowskiego, Łokietka, 

Krzywoustego i Krótkiej 
2009 0,3 MN 

32 Kunowice – składowisko odpadów 2010 59 N 
*szereg zmian do planu miejscowego obowiązującego do 2003 roku wraz z załącznikami graficznymi 
 

P – tereny przemysłowe, magazynowe i składowe,  

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U – tereny zabudowy usługowej, 

N – tereny infrastruktury technicznej, 

Z – zieleń; 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 

 

Tab.31. Charakterystyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Słubice będących w trakcie sporządzania bądź zmiany [stan na 1.05.2011r.] 
 

l.p. obszar objęty planem rok przystąpienia funkcje wiodące 

1 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu wsi Kunowice 
2008 MN 

2 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta Słubice, w obrębie 
2009 P 
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ulic Wojska Polskiego/ Chopina oraz 

Szamarzewskiego 

3. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów wałów przeciwpowodziowych w 

Słubicach Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku  

2009 N 

4. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Nowe Biskupice 
2010 MN 

5. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dla potrzeb K-SSSE  

w Słubicach* 

2010 P 

6. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla 

terenu inwestycyjnego przy terminalu 

2011 P 

7. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta Słubice 
2011 MW,U 

* obszar zmiany zawiera się częściowo w granicach poprzedniego planu miejscowego uchwalonego Uchwałą  

nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r., 
 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U – tereny zabudowy usługowej, 

P – tereny przemysłowe, magazynowe i składowe; 

N – tereny infrastruktury. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słubicach. 

 

11. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 

w określeniu potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniono: 

- analizy ekonomiczne (Roz. II.4., II.8.), środowiskowe (Roz. II.1., II.2., zał. 3 - 5c) i społeczne 

(Roz. II.3., II.6., II.7. oraz zał. 6.), 

- prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego (Roz. II.7 oraz zał. 6.), 

- możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy (Roz. 

II.5, II.11.1. oraz zał. 2.), 

- bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

11.1. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 

służących realizacji zadań własnych gminy 
 

Tereny objęte zmianą studium położone w Słubicach są terenami zainwestowanymi 

i wyposażonymi w pełną infrastrukturę techniczną. Może wystąpić jedynie konieczność 

przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury komunikacyjnej. Obsługa 

komunikacyjna terenów w Słubicach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach 

tj. z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych. Na terenie Kunowic uszczupla się tereny 

przeznaczone pod zabudowę – tereny zabudowy produkcyjnej oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na koszt terenów eksploatacji kruszywa naturalnego. 

Na terenach w Świecku zabudowa występuje na działkach sąsiednich, wyposażonych 

w infrastrukturę techniczną. Należy podkreślić, iż gmina sukcesywnie przeznacza środki 

na rozwój infrastruktury technicznej. Obsługa komunikacyjna terenu w Kunowicach, 

a szczególnie terenu istniejącego złoża, odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. z 
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dróg gminnych – ul. Sportowa oraz ul. Łąkowa. Obsługa komunikacyjna terenów w Świecku 

również odbywać się będzie za pośrednictwem istniejących dróg. 

 

 

11.2. Uwarunkowania wynikające z bilansu terenów przeznaczonych 

pod zabudowę 
 

Biorąc pod uwagę bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę ocenia się, 

że zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę mieszkaniową, prognozując na 2035 rok, zostało 

całkowicie zaspokojone przez wyznaczone w studium tereny. Nie ma potrzeby wyznaczania w 

gminie nowych terenów pod poszczególne funkcje. Nie ma również istotnych przeciwwskazań 

do zmiany funkcji terenów objętych zmianą studium poprzez ustalenie w granicach miasta 

terenu zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, powiększenie terenu cmentarza, ustalenie nowych 

terenów usługowych w Świecku, a w obrębie wsi Kunowice niewielkie uszczuplenie terenów 

zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej celem wprowadzenia obszaru i terenu górniczego w 

granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego. 

 

 

Dla 3. zmiany studium sporządzono opracowanie: „Potrzeby i możliwości rozwoju miasta 

i gminy Słubice. Aktualizacja bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę dla projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Słubice”, opierając się na BILANSIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY SŁUBICE, które zostało opracowane w latach 2016 r. – 2018 r. 

Obliczono, iż: 

- Całkowita chłonność terenów obecnie wolnych od zabudowy na obszarach o zwartej 

strukturze wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej (MN i MW) 

wynosi 74 980 m2. Pozwala to na zamieszkanie w gminie 2 142 mieszkańców. Natomiast 

chłonność powierzchni użytkowej zabudowy usługowej i przemysłowej wynosi 

odpowiednio 65 559 m2. 

- W granicach trzeciej zmiany studium nie występują obszary, dla których dokonuje się 

obliczeń chłonności, na których obowiązywałyby miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp). W związku z powyższym niezmieniona pozostaje dla tych terenów 

chłonność wykazana w „BILANSIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD 

ZABUDOWĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁUBICE”, który został 

opracowany w latach 2016 r. – 2018 r.  

Całkowita chłonność terenów obecnie wolnych od zabudowy obszarów przeznaczonych 

w obowiązujących planach pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej, zwartej 

strukturze funkcjonalno - przestrzennej wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy 

mieszkaniowej (MN i MW) wynosi 58 826,04 m2.  

Natomiast chłonność powierzchni użytkowej zabudowy usługowej i przemysłowej wynosi 

odpowiednio 890 688 m2. 

- W obszarze objętym trzecią zmianą studium wyznaczone zostały także tereny pod zabudowę 

mieszkaniową oraz pod zabudowę produkcyjną, które to zlokalizowane są poza obszarem 

wyznaczonych zwartych struktur funkcjonalno – przestrzennych oraz poza obszarem 

przeznaczonym pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych. 

- Zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę mieszkaniową, prognozując na 2050 rok – 

215 229,3 m2 powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, zostanie częściowo 

zaspokojone przez uzupełnienie zabudowy w istniejących obszarach zwartych struktur 
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funkcjonalno-przestrzennych, gdzie szacuje się 74 980 m2, w miejscowych planach, poza 

tym strukturami – 58 826,04 m2, oraz poza mpzp i poza zwartymi strukturami funkcjonalono 

– przestrzennymi - 5 772,34 m2. Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem a chłonnością wynosi 

75 650,92 m2 powierzchni użytkowej. 

- Położenie gminy Słubice oraz przebieg autostrady oraz dróg krajowych, sprawiają, że gmina 

jest dobrym miejscem dla lokalizacji zabudowy usługowej i przemysłowej. Przewiduje się, 

że potrzeby w zakresie terenu pod wyżej wymienione funkcje będą znacznie rosły i nawet 

5% terenu gminy, co odpowiada 2 969 600 m2 powierzchni użytkowej, w przyszłości należy 

przeznaczyć dla potrzeb rozwoju tych funkcji. Zgodnie z przeprowadzonymi wyliczeniami 

chłonność tych obszarów w ramach zwartych jednostek funkcjonalnych wynosi 65 559 m2. 

Natomiast całkowita chłonność obszarów przeznaczonych w obowiązujących planach pod 

zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno - 

przestrzennej wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy przemysłowej i usługowej 

wynosi 890 688 m2. Dodatkowo uwzględnić należy chłonność tych terenów poza mpzp i 

poza zwartymi strukturami funkcjonalono – przestrzennymi, która wynosi 194 752 m2. 

W konsekwencji różnica pomiędzy zapotrzebowaniem a chłonnością wynosi 1 818 601 m2 

powierzchni użytkowej. 

W wyniku przeprowadzonych analiz zauważyć należy, iż pomimo wprowadzenia nowych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną w przyszłości 

nadal możliwe będzie wyznaczanie nowych obszarów inwestycyjnych. Rekomenduje się, by 

w pierwszej kolejności, w miarę możliwości, uzupełniać zabudowę w granicach zwartych 

struktur funkcjonalno – przestrzennych, bądź też bezpośrednio z nimi graniczących. Istotna jest 

również realizacja istniejących planów miejscowych, która sprawi, że możliwe będzie dalsze 

wytyczanie kierunków rozwoju przestrzennego zabudowy w gminie bez naruszania zasad ładu 

przestrzennego. Uzupełnianie istniejących „luk” w zabudowie oraz rozwój zabudowy w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków wpłynie nie tylko na uporządkowanie 

przestrzeni, ale także na minimalizację kosztów dla gminy z tytułu uruchamiania kolejnych 

terenów pod zabudowę.   
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

 

1. Kierunki kształtowania struktury przestrzennej i przeznaczenia terenów  
 

Dla każdego terenu zlokalizowanego w granicach gminy Słubice wskazuje się funkcję 

określającą sposób jego zagospodarowania. Należy dodać, że wskazania nie dotyczą obiektów 

istniejących, niespełniających wymogów funkcjonalnych lub przestrzennych, w przypadku 

których dopuszcza się ich przebudowę i odbudowę, nadbudowę i rozbudowę, chyba  

że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskaże inaczej. 
 

Poszczególne kategorie terenów oznaczone są na załączniku nr 2 do uchwały oraz 

załącznikach graficznych – Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej: nr 1 

(załącznik główny w skali 1:20000) oraz 1.1. – 1.13 (załączniki szczegółowe w skali 1:5000 i 

1:10000), właściwymi dla siebie symbolami. 
  

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy składają się tereny o następującym 

sposobie zagospodarowania: 

1) tereny rozwoju zabudowy, 

2) tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy. 

 

 

1.1. Tereny rozwoju zabudowy 
 

Do terenów rozwoju zabudowy, zlokalizowanych w granicach gminy Słubice, należą 

poniższe kategorie (oznaczone zgodnie z zasadą określoną we wstępie rozdziału): 

 

1)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN. 
 

W ramach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 zabudowy zagrodowej poza granicami miasta Słubice, 

 zabudowy usługowej – handel, bankowość, gastronomia, usługi zdrowia, usługi kultury 

i oświaty, usługi sportu i rekreacji, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 obiektów innych usług wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

2)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN1. 
 

W ramach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 zabudowy zagrodowej, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, w części zlokalizowanej w granicach 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kunowice”, będą możliwe po spełnieniu 

wymagań określonych przepisami prawa. 

 

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN2. 
 

W ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
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a) ustala się pas terenu zieleni o charakterze izolacyjnym, o szerokości minimum 20 m 

wyznaczony od strony drogi wojewódzkiej nr 137 oraz od strony wschodniej granicy 

terenu MN2; 

b) dopuszcza się lokalizację: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

c) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej, atrialnej. 

 

4) Tereny usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (US/MN). 

W ramach usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) dopuszcza się: 

 zagospodarowanie na cele usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

 dopuszcza się usługi kultury, oświaty, 

 lokalizację  

 wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji oraz 

dopuszczonych usług kultury, oświaty; 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

b) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej, atrialnej. 

 

5)  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW. 
 

W ramach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

 zabudowy usługowej – handel, hotelarstwo, gastronomia, bankowość, usługi zdrowia, 

usługi kultury i oświaty, usługi sportu i rekreacji, administracja publiczna,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 obiektów innych usług wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

6)  Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

7) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U1. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów usług turystyki w tym o funkcji hotelarskiej, 

 obiektów związanych z turystyką, rekreacją, sportem, kulturą i oświatą, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

8) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U2. 
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W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, składów i magazynów, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

9) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U3. 
 

W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiego rodzaju obiektów usługowych, w tym handlu o powierzchni sprzedaży 

maksymalnie 800 m2, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

10)  Tereny zabudowy rzemieślniczej, oznaczone symbolem UR. 
 

 W ramach zabudowy rzemieślniczej dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich obiektów 

usługowych, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

11)  Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem P. 
 

W ramach zabudowy przemysłowej dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 na terenach produkcyjnych zlokalizowanych poza granicami miasta Słubice, inwestycje 

(określone na podstawie przepisów odrębnych) mogące znacząco wpływać na 

środowisko oraz warunki zamieszkania ludzi, mogą być lokalizowane wyłącznie  

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

12) Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem P1. 
 

W ramach zabudowy przemysłowej dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 

13)  Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem P2. 

W ramach zabudowy przemysłowej zakazuje się realizacji zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, baz oraz wszelkich usług, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej. 

 obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, przy czym zakazuje się sytuowania źródeł pozyskujących 

energię wiatru; strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu pokrywa się z granicą terenu P2. 

 

14) Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US. 
 

W ramach zabudowy usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej, 

 usług kultury, oświaty, hotelarstwa i zdrowia wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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15) Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US1. 
 

W ramach zabudowy usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiej zabudowy związanej z obsługą funkcji sportu i rekreacji, 

 dopuszczenie usług handlu,  

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej, 

 usług kultury, oświaty, hotelarstwa i ochrony zdrowia. 

 

16) Tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US2. 
 

W ramach zabudowy usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację:  

 wszelkiej zabudowy związanej z funkcją sportu i rekreacji, 

 dopuszczenie usług kultury, nauki, oświaty, hotelarstwa (zakwaterowania 

turystycznego i rekreacyjnego), ochrony zdrowia, gastronomii, 

 publicznych lub niepublicznych: obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz 

zieleni urządzonej, przy czym ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka. Szczegółowe 

ustalenia dla ochrony zieleni zostaną określone w planie miejscowym. 

 

17) Tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem ZD. 
 

Na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy działkowej,  

 obiektów usług sportu i rekreacji, 

 obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zieleni uporządkowanej. 

 

18) Tereny infrastruktury, oznaczone symbolem N. 
 

Na terenach infrastruktury dopuszcza się lokalizację:  

 obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną i gaz, a także w zakresie gospodarki ściekowej  

i gospodarki odpadami,  

 obiektów komunikacji oraz zieleni uporządkowanej. 

 

19) Teren zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczony symbolem UC. 
 

 W ramach terenu UC dopuszcza się lokalizację:  

 zabudowy usługowej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2, 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni urządzonej, 

 zabudowy mieszkaniowej (zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz 

uzupełnienia w zabudowie). 

 

1.1.1 Tereny rozwoju zabudowy w obszarze zmiany studium uchwalonej 

uchwałą nr LIV/430/2014. 
 

Wprowadza się kierunek związany z usługami, oznaczony symbolem U. 
 

Na terenie usług (U) ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu związane z funkcją usług turystyki; 

2) dopuszczenie funkcji związanej z zielenią urządzoną; 

3) dopuszczenie budowy: 
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a) wieży widokowej o wysokości do 49,9 m n.p.t, 

b) budynku hotelowego, 

c) budynków związanych z turystyką, rekreacją, sportem, kulturą i oświatą; 

4) powierzchnię zabudowy do 50 % terenu; 

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % terenu; 

6) w granicach zmiany studium nr 3 zabudowa i zagospodarowanie o gabarytach i 

wskaźnikach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po 

sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.2. Wskaźniki zagospodarowania  
 

Dla terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje związane z rozwojem 

zabudowy wskazuje się sugerowane graniczne wskaźniki i standardy dotyczące sposobu ich 

zagospodarowania. Poszczególne kategorie terenów oznaczone są zgodnie z zasadą określoną 

we wstępie rozdziału.  

 

1)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), sugeruje się następujące 

standardy:  
 

 zabudowa wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza i grupowa, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 12 m – do 3 kondygnacji, 

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1): 
 

 zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 0,6, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

800 m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny. 

 

3) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN2): 
 

 ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 

 zakazuje się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej 

i atrialnej, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

 dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9, 

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

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

800 m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny. 
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4) Dla terenów usług sportu i rekreacji lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(US/MN): 
 

 ustala się zabudowę obiektami sportu i rekreacji lub zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wolnostojącą,  

 dopuszcza się usługi kultury, oświaty, 

 zakazuje się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej 

i atrialnej, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m – do 2 kondygnacji, 

 dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy: 

– dla funkcji mieszkaniowej: 30% powierzchni działki budowlanej,  

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

budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna  

– dla funkcji mieszkaniowej 30% powierzchni działki budowlanej, 

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

budowlanej, 

 intensywność zabudowy  

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

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

 dachy  

– dla funkcji mieszkaniowej dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

od 20° do 40°;   

– dla funkcji usług sportu, rekreacji, oświaty, kultury: płaskie, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0° do 40°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

800 m2, 

 ilość miejsc parkingowych  

 minimum 2 miejsca na lokal mieszkalny, 

 minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych. 

 w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, 

jeżeli wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

 

 

5)  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), sugeruje się następujące 

standardy: 
  

 wysokość zabudowy minimalnie 11 m i maksymalnie 25 m, 

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

6) Dla terenów zabudowy usługowej (U), sugeruje się następujące standardy:  
 

 wysokość zabudowy maksymalnie:  

 12 m dla terenów w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 

oraz zabudowy rzemieślniczej (UR), 

 25 m dla terenów w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 

oraz zabudowy produkcyjnej (P), 

 12 m dla terenów nie sąsiadujących z wyżej wymienionymi kategoriami terenów, 
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 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone oraz w przypadku 

jednoczesnego sąsiedztwa z terenami o odmiennych sugerowanych parametrach 

wysokości jest dopuszczalna wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

7) Dla terenów zabudowy usługowej (U1): 
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 49,9 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 2,0, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 4000 

m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej 

budynków usługowych. 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej 

budynków i budowli składów, magazynów i 1 miejsce na 200 m2 powierzchni 

użytkowej budynków i budowli usługowych, 

 w granicach zmiany studium nr 3 zabudowa i zagospodarowanie o gabarytach i 

wskaźnikach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po 

sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

8) Dla terenów zabudowy usługowej (U2): 
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 25 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 5000 

m2. 

 

9) Dla terenu zabudowy usługowej (U3): 
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 1,4, 

 dachy płaskie, skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych 

połaci od 0° do 45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

400 m2, 

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

budynków usługowych, w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości 

miejsc postojowych, jeżeli wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych 

funkcji. 
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10)  Dla terenów zabudowy rzemieślniczej (UR), sugeruje się następujące standardy:  
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 12 m, 

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

11)  Dla terenów zabudowy produkcyjnej (P), sugeruje się następujące standardy:  
 

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

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 obowiązek lokowania bufora w postaci zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnie  

15 m na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej (MN, MW). 

 

12)  Dla terenów zabudowy produkcyjnej (P1): 
 

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

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 

m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej 

budynków i budowli produkcyjnych, składów, magazynów i 1 miejsce na 200 m2 

powierzchni użytkowej budynków i budowli usługowych, 

 obowiązek lokowania bufora w postaci zieleni izolacyjnej - zieleni wysokiej 

uzupełnionej zwartą zielenią niską o szerokości minimalnie 20 m na styku z terenami 

zabudowy mieszkaniowej (MN1). 

 

13)  Dla terenów zabudowy produkcyjnej (P2): 

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

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 6,0, 

 dachy płaskie, skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych 

połaci od 0° do 45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

2000 m2, 

 ilość miejsc parkingowych  

 minimum 1 miejsce na 400 m2 powierzchni użytkowej budynków i budowli 

produkcyjnych, składów, magazynów 

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

 w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, 

jeżeli wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

 

14) Dla terenów zabudowy usług sportu i rekreacji (US), sugeruje się następujące standardy:  
 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%, 
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 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

15) Dla terenów zabudowy usług sportu i rekreacji (US1):  
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 1,5, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° lub dach 

płaskie, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 

m2, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej 

budynków usługowych, 

 w granicach zmiany studium nr 3 zabudowa i zagospodarowanie o gabarytach i 

wskaźnikach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po 

sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

16) Dla terenów zabudowy usług sportu i rekreacji (US2):  

 wysokość zabudowy maksymalnie 30 m, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0, 

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

do 45°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

5000 m2, 

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

budynków usługowych, w planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości 

miejsc postojowych, jeżeli wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych 

funkcji. 

 

17) Dla terenów ogrodów działkowych (ZD), sugeruje się następujące standardy:  
 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 5 m, maksymalnie 1 kondygnacja, 

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

18) Dla terenów infrastruktury (N), sugeruje się następujące standardy:  
 

 wysokość zabudowy maksymalnie 12 m (nie dotyczy masztów i kominów), 

 zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie 

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

19) Dla terenu zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (UC), ustala się następujące 

standardy: 

 wysokość zabudowy maksymalnie 15 m do najwyższego punktu dachu, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 100 % powierzchni działki budowlanej, 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 87



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

88 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0 % powierzchni działki budowlanej, 

 intensywność zabudowy od 0,1 do 4,0, 

 dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45° 

lub dachy płaskie, 

 dowolna minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, 

 ilość miejsc parkingowych – minimum 2 miejsce na 100 m2 powierzchni sprzedaży 

i 1 miejsce na lokal mieszkalny. 

 

1.2.1. Wskaźniki zagospodarowania na obszarze zmiany studium 

uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Dla terenów usług (U), sugeruje się następujące standardy:  
 

 wysokość wieży widokowej do 49,9 m n.p.t, 

 wysokość zabudowy maksymalnie 10 m do najwyższego punktu dachu, 

 w granicach zmiany studium nr 3 zabudowa i zagospodarowanie o gabarytach i 

wskaźnikach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po 

sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

1.3. Tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy 
 

Do terenów wyłączonych z zabudowy, zlokalizowanych w granicach gminy należą 

poniższe kategorie (oznaczone zgodnie z zasadą określoną we wstępie rozdziału): 

 

1) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL. 
 

Na terenach lasów dopuszcza się: 

 lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej 

 lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 przebudowę odbudowę nadbudowę i rozbudowę istniejących budynków bez 

możliwości zmiany ich funkcji oraz w granicach dotychczas zabudowanych 

ewidencyjnych według podziału z dnia wejścia niniejszego Studium, 

 lokalizację obiektów usług sportu i rekreacji wyłącznie po sporządzeniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2) tereny rolnicze – oznaczone symbolem R. 
 

Na terenach rolniczych dopuszcza się lokalizację: 

 obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony przeciwpowodziowej, 

 zieleni uporządkowanej, 

 elektrowni wiatrowych na terenach nie objętych formami ochrony przyrody,  

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), wyłącznie  

po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

3) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP. 
 

Na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się lokalizację obiektów: 

 małej architektury związanej z funkcją terenu, 

 infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony przeciwpowodziowej. 
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4) tereny cmentarzy – oznaczone symbolem ZC. 
 

Na terenach cmentarzy dopuszcza się lokalizację obiektów:  

 związanych z funkcją terenu (np. kaplic), 

 małej architektury i zieleni uporządkowanej, 

 infrastruktury technicznej, obiektów komunikacji. 

 

Dla terenu wokół projektowanego cmentarza (tzw. zespołu cmentarnego) wyznacza się strefy 

gdzie obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych: 

a) strefę ochrony sanitarnej o szerokości 150 m, gdzie: 

 wszystkie budynki korzystające z wody muszą być podłączone do sieci wodociągowej, 

 obowiązuje zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, służących do czerpania wody 

do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) strefę ochrony sanitarnej o szerokości 50 m, gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, obejmującej zakłady żywienia 

zbiorowego, produkujące artykuły żywności lub przechowujące artykuły żywnościowe. 

 

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

przy ul. Sportowej w Słubicach sugeruje się: 

 ukształtowanie terenu cmentarza realizować w sposób uniemożliwiający jego zalewanie 

oraz umożliwiający łatwy spływ wód deszczowych, 

 użycia do wszelkich prac ziemnych gruntu przepuszczalnego i bez zawartości węglanu 

wapnia, 

 zabezpieczenie skarp i zboczy wzgórza, w obrębie którego usytuowany jest istniejący 

cmentarz komunalny i jego planowane poszerzenie, 

 sytuowanie obiektów realizować w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 wysokość budynków maksymalnie 12 m – do 2 kondygnacji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy budynkami – 60% powierzchni działki 

budowlanej, 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki budowlanej, 

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

 dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 

0° do 40°, 

 postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 

200 m2. 

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

planie miejscowym dopuszcza się ustalenie innej ilości miejsc postojowych, jeżeli 

wynika to z ustaleń planu i doprecyzowania ustalanych funkcji. 

 

Dla terenu nieczynnego cmentarza żydowskiego ZC* położonego w m. Słubice nie ustala się 

strefy ochrony sanitarnej. 

 

5) tereny wód powierzchniowych  – oznaczone symbolem WS. 

 

Na terenach wód powierzchniowych dopuszcza się lokalizację: 

 obiektów związanych z regulacją rzek oraz ochroną przeciwpowodziową, 

 obiektów usług sportu i rekreacji, 
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 obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 

W granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Kunowice wyznacza się obszar 

i teren górniczy PG, gdzie dopuszcza się eksploatację złoża. Dla terenu tego przewiduje się 

leśny kierunek rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji złoża dopuszcza się lokalizację na 

przedmiotowym terenie obwodnicy Kunowic w ramach wyznaczonego na rysunku studium 

korytarza planowanych obwodnic miejscowości. 

 

 

1.3.1. Tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy 

na obszarze zmiany studium uchwalonej uchwałą nr LIV/430/2014 
 

Podtrzymuje się dotychczasowe ustalenia w tym zakresie. 

 

1.4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej stanowią jedną z dominujących form użytkowania 

i zagospodarowania. Przewiduje się utrzymanie ich dotychczasowego przeznaczenia oraz 

dopuszcza możliwość przeznaczenia pod zalesienie na podstawie przepisów odrębnych. 

 

 

1.5. Granice terenów zamkniętych i ich strefy ochronne  
 

Wszystkie tereny zamknięte zlokalizowane w granicach gminy zostały przedstawione 

w tabeli nr 32, a ich status został ustanowiony na podstawie decyzji nr 45 Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 14 poz. 

51 z dnia 30 grudnia 2009r.). Dla powyższych terenów nie wyznaczono stref ochronnych.  

 

Tab.32. Wykaz terenów zamkniętych w gminie Słubice  

l.p. obręb geodezyjny nr działki ewidencyjnej powierzchnia (ha) 

1. miasto Słubice – 3 66/8 00055 

2. miasto Słubice – 3 66/9 00466 

3. miasto Słubice – 3 66/12 00811 

4. miasto Słubice – 3 66/13 00009 

5. miasto Słubice – 3 66/14 00106 

6. miasto Słubice – 3 74/90 00657 

7. miasto Słubice – 3 74/127 00672 

8. miasto Słubice – 3 76/20 02947 

9. miasto Słubice – 3 76/21 04510 

10. miasto Słubice – 3 92/3 00090 

11. miasto Słubice – 3 93/1 00031 

12. Kunowice 175/2 00644 

13. Kunowice 218/2 00540 

14. Kunowice 227/10 94157 

15. Kunowice 309 127300 

16. Nowe Biskupice 202 125600 

17. Świecko 323/13 00783 

18. Świecko 323/14 00088 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 90



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

 

91 

19. Świecko 323/16 00030 

20. Świecko 324/1 00823 

21. Świecko 324/2 00036 

22. Świecko 359/4 00408 

23. Świecko 359/5 00240 

24. Świecko 359/6 00032 

25. Świecko 359/7 00193 

26. Świecko 359/8 00187 

27. Świecko 376/1 00072 

28. Świecko 812 43200 

29. Świecko 814 16101 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów zamkniętych 

nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem 

terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. 

 

 

2. Kierunki rozwoju infrastruktury 
 

 

2.1. Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej 
 

Przewiduje się następujące kierunki rozwoju w zakresie infrastruktury transportowej: 

 

1) W zakresie transportu drogowego przewiduje się: 
 

 

 modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych ulic miejskich,  

 modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych dróg gminnych,  

 dostosowanie parametrów i dostępności dróg do pełnionych przez nie funkcji poprzez 

zmianę organizacji ruchu i budowę nowych odcinków dróg w celu separacji ruchu 

tranzytowego i lokalnego, 

 rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady (planowana 

autostrada A2) wraz z węzłem „Świecko”, od mostu granicznego na rzece Odrze od 

granicy gminy, 

 budowę obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31, w celu separacji ruchu 

tranzytowego i lokalnego oraz odciążenia ulic śródmieścia według zamierzeń 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o przebiegu przedstawionym  

w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

 budowę obwodnicy wsi Kunowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 według 

zamierzeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, o przebiegu przedstawionym w załączniku nr 

1 (Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

 budowę obwodnicy wsi Drzecin w ciągu drogi krajowej nr 31 o przybliżonym przebiegu 

koncepcyjnym, przedstawionym w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej), 

 budowę obwodnicy wsi Golice w ciągu drogi krajowej nr 31 o przybliżonym przebiegu 

koncepcyjnym, przedstawionym w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej), 
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 uwzględnienie trasy alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 29, drogi wojewódzkiej nr 

137 i drogi powiatowej nr 1254F do przebiegu płatnej autostrady A2, na odcinku węzeł 

„Świecko” – granica gminy, 

 rozwój układu komunikacji kołowej wynikający z przyjętych kierunków rozwojowych 

gminy, zgodnie z następującym układem hierarchicznym dróg o zróżnicowanych 

rangach ważności (według znaczenia dla ruchu na terenie gminy): 

a) drogi I rzędu  – szlaki prowadzące ruch tranzytowy, 

b) drogi II rzędu  – istotne szlaki spajające układ dróg I rzędu  

   i stanowiące alternatywne szlaki tranzytowe, 

c) drogi III rzędu  – istotne szlaki obsługujące wybrane fragmenty gminy, 

d) drogi IV rzędu  – pozostałe szlaki drogowe w granicach gminy. 

 

2)  W zakresie transportu kolejowego przewiduje się: 
 

 rozwój kolejnictwa w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych w oparciu  

o istniejący system szlaków, 

 modernizację i utrzymanie wysokich standardów technicznych linii  kolejowych,  

 zapewnienie obsługi transportowej kompleksu nr 1 podstrefy Słubice KSSSE przez 

modernizację i rozbudowę istniejącej bocznicy kolejowej w kierunku stacji Kunowice 

oraz kompleksu nr 2 (Świecko) przez istniejącą linię kolejową Kunowice – Cybinka   

 

3)  W zakresie żeglugi śródlądowej przewiduje się: 
 

 reaktywowanie stałej żeglugi śródlądowej przy współpracy z portami na całym biegu 

Odry oraz gminami nadodrzańskimi województwa lubuskiego, 

 rozwijanie turystycznej żeglugi pasażerskiej, 

 rozwój zaplecza turystycznego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki tj.: pola biwakowe, 

campingi, przystanie wodne, stanice turystyczne, 

 rozwój transportu wodnego w przewozie towarowym dla obsługi sektora 

przemysłowego,  

 budowa wielofunkcyjnego portu rzecznego w istniejącym basenie portowym. 

 

4) W zakresie komunikacji zbiorowej przewiduje się tworzenie nowych połączeń 

komunikacyjnych przy współpracy z miastem Frankfurt nad Odrą oraz landem 

Brandenburgia. 

 

5) W zakresie sieci ścieżek rowerowych przewiduje się:  
 

 kontynuację realizacji systemu ścieżek rowerowych w oparciu o już istniejące odcinki, 

 rozwój infrastruktury rowerowych szlaków o skali międzyregionalnej  

i międzynarodowej.   

 

 

2.2. Kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej 
 

Ze względu na brak lub ograniczone możliwości precyzyjnego określenia przebiegu 

planowanych sieci infrastrukturalnych, dopuszcza się lokalizację liniowych  

i powierzchniowych obiektów infrastruktury komunalnej w każdej kategorii funkcjonalnej 

terenu na obszarze gminy Słubice. 
 

Przewiduje się następujące kierunki rozwoju w zakresie infrastruktury komunalnej: 
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1) W zakresie zaopatrzenia w wodę przewiduje się: 
 

 utrzymanie i modernizację istniejących ujęć wody i urządzeń technologicznych, tj.: 

 rozbudowa ujęcia wody w Słubicach (budowa 4 – 6 nowych studni podziemnych), 

 budowa dodatkowego zbiornika terenowego o pojemności 1500 – 2000 m3  

w Słubicach, 

 rozbudowa ujęcia wody w Golicach, 
 

 rozbudowę i modernizację systemów wodociągowych, tj.: 

 zasilenie z ujęcia Słubice miejscowości Kolonia Nowy Lubusz i Pławidła (budowa 

sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia), 

 zasilenie z ujęcia Słubice miejscowości Nowe Biskupice, alternatywnie Drzecin – 

(pętla: Słubice – Kunowice – Nowe Biskupice – alternatywnie Drzecin – Słubice); 

budowa sieci wodociągowej, stacji podnoszenia ciśnienia i zbiornika terenowego w 

miejscowości Stare Biskupice, 

 rozbudowa sieci wodociągowej dla istniejącego osiedla na ul. Transportowa  

w Słubicach,  

 podział sieci wodociągowej w Słubicach na strefy (wymiana i montaż zasuw). 

 

2) W zakresie gospodarki ściekami przewiduje się: 
 

 utrzymanie i modernizację istniejącego systemu kanalizacji z założeniem 

sukcesywnego wprowadzania rozdzielczego systemu na etapie realizacji nowych 

odcinków kanalizacji oraz wymiany istniejących, 

 dalszą rozbudowę systemu kanalizacji, w szczególności: 

 budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ul. Gołębiej w Słubicach, 

 budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ul. Transportowej w Słubicach, 

 budowę rurociągu tłocznego od przepompowni głównej przy ul. Konstytucji 3-go 

Maja do oczyszczalni ścieków w Słubicach (długość ok. 2,5km). 

 

3) W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną przewiduje się: 
 

 utrzymanie i dalszą modernizację istniejących systemów ciepłowniczych ogrzewania 

zdalaczynnego,  

 dostosowanie pozostałych źródeł ciepła do wymogów normatywnych w zakresie 

ochrony środowiska, zalecając do tego celu wykorzystanie energii gazowej, 

elektrycznej lub ze źródeł odnawialnych, jako alternatywnych systemów dla obsługi 

budownictwa jednorodzinnego, a także części budownictwa wielorodzinnego, 

 podniesienie efektywności wykorzystania systemów ogrzewania zdalaczynnego oraz 

indywidualnego – poprzez m.in. zwiększenie izolacyjności cieplnej obiektów 

budowlanych, oraz wymianę lub uszczelnianie stolarki okiennej. 

 

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz przewiduje się: 
 

 utrzymanie i modernizację istniejących systemów gazowniczych, 

 sukcesywną rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz sektora mieszkalnego (dla celów 

bytowych i grzewczych), a także sektora usługowego oraz przemysłowego.  

 

5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przewiduje się: 
 

 utrzymanie i modernizację istniejącego systemu elektroenergetycznego,  
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 dopuszczenie budowy elektrowni wiatrowych w okolicach wsi Golice i Lisów,  

na terenach wskazanych na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej), 

 dopuszczenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji: 

Plewiska – zachodnia granica Państwa, 

 dopuszczenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Słubice 

– nowoprojektowana stacja transformatorowa 110/15 kV Kunowice, 

 dążenie do sukcesywnego zastępowania istniejących napowietrznych linii 15 kV liniami 

kablowymi, szczególnie w przestrzeniach zurbanizowanych oraz przewidzianych  do  

urbanizacji. 

6) W zakresie telekomunikacji przewiduje się: 

 utrzymanie i modernizację istniejących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

w tym elementów łączności publicznej, 

 budowę nowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym elementów 

łączności publicznej. 

 

7) W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się: 
 

 rozwój systemu gospodarowania odpadami w oparciu o zakład utylizacji odpadów  

w Kunowicach, w tym zabezpieczenie terenu pod rozbudowę istniejącego składowiska,   

 likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, 

 zwiększenie udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odprowadzanych 

odpadów. 

 

8) W zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej przewiduje się:  
 

 utrzymanie i modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych, sieci rowów 

melioracyjnych, przepompowni oraz innych budowli hydrotechnicznych 

zlokalizowanych w dolinie rzeki Odry, 

 budowę wału przeciwpowodziowego wraz z obiektami towarzyszącymi na odcinku  

od os. Krasińskiego (północna część miasta Słubice) do Drzecina, wskazanego  

na załączniku graficznym nr 3 (Infrastruktura techniczna). 

 

 

3. Kierunki ochrony środowiska i przyrody 
 

 

3.1. Ogólne kierunki ochrony środowiska i przyrody 
 

 W zakresie ochrony środowiska i przyrody na terenie gminy Słubice wskazuje się  

na następujące działania: 

 stosowanie się do zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu obszarów 

zabudowanych oraz terenów otwartych, 

 zachowanie szczególnej ostrożności w procesie planistycznym na terenach objętych 

powierzchniowymi formami ochrony przyrody, 

 ograniczenie lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

 odstąpienie od lokowania zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i rezydencjonalnej  

w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych, zwłaszcza w drodze 

jednostkowych decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 maksymalna możliwa ochrona naturalności koryt i dolin rzecznych,  
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 dopuszczenie umiarkowanych zalesień, 

 maksymalne ograniczenie usuwania zadrzewień śródpolnych, nadwodnych oraz wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, 

 utrzymanie i rozwój obszarów zieleni miejskiej,  

 zabezpieczenie przed degradacją i zaśmiecaniem terenów otwartych oraz likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci, 

 zapewnienie sprawnego systemu gospodarki odpadami w celu uniknięcia powstawania 

nielegalnych wysypisk śmieci, zwłaszcza w rejonach leśnych i nadrzecznych, 

 pełne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę 

i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej, 

 dążenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, m.in. poprzez modernizację 

systemów grzewczych i stosowanie czystszych paliw. 

 

 

3.2. Kierunki ochrony środowiska i przyrody dla obszarów chronionych  
 

 Dla poszczególnych form ochrony przyrody w granicach gminy Słubice obowiązują 

poniższe ustalenia. 

 

1) W granicach obszaru Natura 2000: 
 

 należy koordynować działania ochronne w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska lub Ministrem właściwym ds. ochrony środowiska, w celu 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego w nienaruszonym stanie, 

 przy realizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać środowisko, 

wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 

 konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 

planowanych w obrębie samego obszaru Natura 2000, ale także inwestycji 

zlokalizowanych poza tym terenem, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ  

na jego walory przyrodnicze, 

 wydanie decyzji dopuszczającej realizację inwestycji mogącej znacząco oddziaływać 

na obszary Natura 2000 jest możliwe wówczas, gdy za daną inwestycją przemawiają 

wymogi nadrzędnego interesu publicznego, przy jednoczesnym braku rozwiązań 

alternatywnych, 

 dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w których 

granicach występują siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, dopuszczenie do 

realizacji jest możliwe wyłącznie w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych skutków  

o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikającym  

z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, dodatkowo tego typu 

projekty wymagają uzyskania opinii Komisji Europejskiej, 

 plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego oraz plan urządzenia lasu powinny być zgodne z planem ochrony 

ustanowionym dla obszaru Natura 2000; należy zauważyć, iż większość zakazów 

obowiązujących na terenach chronionych innych niż Natura 2000, ma zastosowanie  

w obszarach Natura 2000; 

 na obszarach Natura 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana  

z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu 
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oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka  

i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny 

negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000. 

2) W granicach rezerwatów przyrody zabrania się m.in.: 
 

 budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody; 

 zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą 

ochronie przyrody, 

 pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 

i zwierząt, minerałów i bursztynu, 

 niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów, 

 prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony, 

 ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków 

wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody, 

 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez  

organ uznający obszar za rezerwat przyrody, 

 umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 

z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną,  

z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną 

bezpieczeństwa i porządku powszechnego, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

 

3) W granicach obszaru chronionego krajobrazu: 
 

zakazuje się m.in.: 

 dokonywania zmian stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny siedliska, 

 lokalizacji szczególnie szkodliwych dla środowiska inwestycji o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim, 

 lokalizacji linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 110 kV, 

 dalszej lokalizacji ferm hodowlanych metodą bezściółkową,  

 lokalizacji międzyregionalnych ciągów komunikacyjnych, 

 używania w celach turystycznych i sportowych pojazdów z silnikami spalinowymi poza 

wyznaczonymi drogami, 

 pobierania kruszywa z rzek i potoków, 

 niszczenia zadrzewień, zakrzewień śródpolnych i śródłąkowych, nadrzecznych  

i przydrożnych, 
 

 nakazuje się m.in.: 

 zapewnienie szczególnej dbałości o rozwiązania architektoniczne wpływające 

korzystnie na kształtowanie krajobrazu, 

 rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych na skutek prowadzenia  

w sposób niewłaściwy gospodarki rolnej i leśnej oraz eksploatacji  torfu, piasku, 

kruszyw i innych kopalin, 

 zalesienie i zadrzewienie nieużytków rodzimymi gatunkami drzew i krzewów  

z dostosowaniem do siedliska, z dbałością o zwiększenie potencjału ekologicznego  

i walorów estetycznych krajobrazu, 

 objęcie ścisłą ochroną przed zanieczyszczeniem obszarów źródłowych rzek i potoków, 
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 należy ograniczyć: 

 lokalizację ośrodków rekreacyjnych nie dostosowanych do pojemności ekologicznej 

obszarów chronionego krajobrazu, 

 eksploatację surowców mineralnych do skali nie wywołującej degradacji krajobrazu  

i zaburzenia stosunków wodnych, 

 rozbudowę uciążliwego przemysłu, 

 lokalizację dużych składowisk odpadów komunalnych, 

 lokalizację ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 

 

 

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

 

4.1. Strefy ochrony konserwatorskiej 
 

Dla właściwej ochrony dziedzictwa kultury wyznacza się, w granicach gminy Słubice, 

poniższa strefy ochrony konserwatorskiej.  

  

Strefy ochrony konserwatorskiej obszarów i obiektów zabytkowych: 
 

1) strefa „A” – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

obejmuje obszar uznany za materialne świadectwo historyczne, na którym dawny układ 

przestrzenny lub jego elementy zachowały się w stanie nienaruszonym lub nieznacznie 

zniekształconym; w strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich 

nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową, 
 

2) strefa „B” – strefa ochrony konserwatorskiej (pośredniej),  

stanowi obszar obejmujący czytelne lecz nie dominujące historyczne 

zagospodarowanie, charakterystyczne w skali lokalnej; częściowo wypełniony 

oryginalną lub przekształconą zabudową historyczną z możliwymi ubytkami lub 

uzupełnieniami nową zabudową, 
 

3) strefa „K” – strefa ochrony krajobrazu kulturowego 

obejmuje krajobraz integralnie związany z zespołem zabytkowym lub obszary 

ukształtowane w wyniku działalności ludzkiej – parki, cmentarze, aleje; tereny te mogą 

stanowić również integralną część obszarów chronionych strefą „A” lub „B”, jako 

rodzaj zabezpieczenia i ekspozycji form tradycyjnych, 
 

4) strefa „E” – strefa ochrony ekspozycji  

obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów, 

dominant zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach 

krajobrazowych.  

 

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:  
 

1) strefa „W II” – strefa częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami; 

obejmuje ona stanowiska ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków, 
 

2) strefa „W III” – strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań 

archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; obejmuje ona 

stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. 
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Dopuszcza się zmianę granic stref ochrony konserwatorskiej na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim uzgodnieniu zmiany  

z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
 

Szczegółowe informacje o dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zakres 

przestrzenny oraz rygory obowiązujące w poszczególnych strefach zostały przedstawione  

w załączniku tekstowym nr 5a (Studium krajobrazu kulturowego) oraz przedstawione na 

załączniku graficznym nr 5b (Strefy ochrony konserwatorskiej). 

Obszar na terenie miasta Słubice, pomiędzy ulicami Żeromskiego – Kościuszki – Konopnickiej, 

zlokalizowany jest w południowej części układu urbanistycznego miasta Słubice, 

wykształconego i pełniącego funkcję jako przedmieście Frankfurtu nad Odrą, zlokalizowanego 

po drugiej stronie granicznej rzeki Odry. Historycznie na tym terenie, zespół zabudowy 

stanowił ciąg kamienic czynszowych w układzie pierzei, wzdłuż wytyczonych ww. ulic. 

Przedmiotowy obszar podlega ochronie konserwatorskiej w ramach historycznego układu 

miasta Słubice, ujętego w gminnej ewidencji zabytków łącznie z zachowanymi historycznymi 

budynkami: przy ul. Żeromskiego - kamienice XIX - wieczne nr 2, 6, 7, 8 i przy ul. 

Konopnickiej - nr 4 z lat 20-tych XX wieku. Na terenie historycznego układu m. Słubice 

odnotowano osadnictwo pradziejowe, średniowieczne oraz nowożytne. Skutkiem tego, 

ochronie konserwatorskiej podlegają warstwy i obiekty kulturowe. W przypadku robót 

budowlanych oraz prac ziemnych zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 
 

Na obszarze górniczym we wsi Kunowice zlokalizowane są trzy stanowiska archeologiczne: 

stanowisko nr 8, AZP 53-0617, osada-kultura łużycka, stanowisko nr 9 AZP 53-0618, 

cmentarzysko-kultura łużycka oraz stanowisko nr 10, AZP 53-06/9, ślad osadnictwa - kultura 

przeworska i późne średniowiecze. Ww. stanowiska zostały zaznaczone na załączniku nr 5c – 

Strefy ochrony konserwatorskiej. Stanowiska te podlegają ochronie konserwatorskiej, 

w odniesieniu do których, w przypadku robót ziemnych, obowiązuje nakaz zastosowania 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami. 
 

Na terenach gdzie nie zostały udokumentowane stanowiska archeologiczne, w przypadku 

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

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy odrębne. 

 

 

4.2. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych  
 

W granicach gminy Słubice nie występują pomniki zagłady w rozumieniu Ustawy  

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

(Dz. U. Nr 41 z 1999 r., poz. 412 z późniejszymi zmianami). 

 

 

5. Kierunki realizacji inwestycji celu publicznego 
 

 

5.1. Obszary realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice nie wyznacza się obszarów pod konkretne inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, za wyjątkiem obszarów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania 

infrastrukturalnego oznaczonych na załączniku nr 2 (Infrastruktura techniczna).  
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Dopuszcza się lokalizację w granicach gminy wszelkich inwestycji stanowiących cel 

publiczny w zależności od zaistniałej sytuacji, w tym: 
 

 wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych 

dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz 

służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym 

rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji, 

 wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie, 

 budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących  

do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów  

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

 budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności  

w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, 

 budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także 

publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych 

oraz zakładów dla nieletnich, 

 poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, 

 zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, 

 ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, 

 ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, 

 inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

5.2. Obszary realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym 
 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należą następujące 

przedsięwzięcia: 
 

 rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady (planowana 

autostrada A2) wraz z węzłem „Świecko”, 

 budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31,  

 budowa obwodnicy wsi Kunowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137,  

 budowa obwodnicy wsi Drzecin w ciągu drogi krajowej nr 31,  

 budowa obwodnicy wsi Golice w ciągu drogi krajowej nr 31, 
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 przebudowa trasy alternatywnej do płatnej autostrady A2 na odcinku węzeł „Świecko” 

– granica gminy (w ciągu dróg: krajowej nr 29, wojewódzkiej nr 137 i powiatowej  

nr 1254F),  

 rozwój żeglugi śródlądowej w oparciu o budowę portu rzecznego, 

 budowa nowego szpitala powiatowego, 

 realizacja transgranicznych projektów w zakresie komunikacji zbiorowej. 

 

 

6. Pozostałe obszary realizacji polityki przestrzennej 
 

 

6.1. Obszary narażone na ryzyko wystąpienia powodzi  
 

Na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej) 

wyznaczono granice obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzi, które obejmują tereny 

między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w 

który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy  

i przymuliska (art. 82, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo wodne). Podstawę odwzorowania stanowiły 

mapy zasięgu stref bezpośredniego zagrożenia powodziowego wykonane w ramach projektu  

„Studium bezpośredniego zagrożenia powodziowego na obszarze RZGW Szczecin”. Powyższe 

granice mogą ulec weryfikacji na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

Weryfikacja i uszczegółowienie granic oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej 

określa się na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach 

projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy 

w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Przekazanie przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 

88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r. 

Tereny objęte zmianą studium położone są poza: obszarami na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, obszarami szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarami obejmującymi tereny narażone na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego i przeciwsztormowego. 

 

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

znajdują się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 

16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 

czyli są położone poza: 

 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10%), 

 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q 1%). 

Ponadto tereny objęte zmianą znajdują się poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).  
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Nieznaczna część działki nr ewid. 2/53, obręb ewid. nr 3 – m. Słubice, położona jest 

w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego. 

Dla terenów objętych zmianą nr 3 usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy 

wału przeciwpowodziowego obowiązują przepisy odrębne. 

 
Ryc.24 Tereny objęte zmianą nr 3 na tle obszaru narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpowodziowego  

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

 

 

6.2. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 
 

Do obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 

zlokalizowanych gminie Słubice oznaczonych w załączniku nr 1 (Kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej) należą: 
 

 teren eksploatacyjny kopalni piaskowo-żwirowej „Rybocice – Kunice” zgodnie  

z warunkami określonymi w koncesji na wydobycie surowca,  

 teren eksploatacyjny kopalni „Kunowice” zgodnie z warunkami określonymi  

w koncesji na wydobycie surowca,  

 teren poeksploatacyjny kopalni piasku „Prochowiec” – rekultywacja w kierunku 

leśnym, 

 teren poeksploatacyjny kopalni piasku we wsi Drzecin – wykorzystanie na potrzeby 

funkcji określonych na załączniku graficznym nr 1 (Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej), 

 jeziora Biskupickie (zbiornik zachodni) we wsi Stare Biskupice – przywrócenie 

walorów rekreacyjnych (oczyszczenie brzegów),  

 tereny wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych we wsiach Pławidło, Golice, 

Drzecin, Nowy Lubusz Kolonia, Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Świecko, Rybocice 

oraz w mieście Słubice w rejonie osiedla Krasińskiego, 

 tereny byłego wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego w rejonie ulicy 

Folwarcznej w Słubicach, 

 teren parku podworskiego we wsi Pławidło – rewitalizacja założenia parkowego,   

 budynek i okolice dworca kolejowego w Kunowicach – nadanie nowej funkcji 

usługowej oraz poprawa walorów estetycznych,  
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 centrum miasta Słubice określone granicą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej w Słubicach  

z dnia 29 marca 2001 roku.  

 

a)   b)   
 

c)   d)  
 

Ryc.25. Wybrane obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji: a) teren 

poeksploatacyjny kopalni piasku we wsi Drzecin, b) tereny popegeerowskie we wsi Drzecin, c) 

park podworski we wsi Pławidło, d) jeziora Biskupickie (zbiornik zachodni) 
Źródło: fot.J.Biernacki. 

 

 

6.2.1. Obszary wymagające remediacji 
 

W studium nie wskazuje się obszarów wymagających remediacji. 

 

 

6.3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m² 
 

W studium wyznacza się tereny, na których dopuszcza się rozmieszczenie obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  

 

6.4. Obszary przestrzeni publicznej 
 

 W Studium wyznacza się teren centrum miasta Słubice określony granicą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/265/01 Rady 

Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001 roku jako obszar przestrzeni publicznej. 

 

 

6.5. Obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości 
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W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości. Obszary 

takie mogą zostać wyznaczone na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

 

6.6. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne 
 

W granicach gminy Słubice występują następujące tereny wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze: 

 wszystkie tereny rolne, przeznaczone w Studium pod inne funkcje, zgodnie  

z oznaczeniem na załączniku graficznym nr 1 – Kierunki kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej; do momentu realizacji założeń Studium, dopuszcza się 

dotychczasowy sposób użytkowania terenu,    

 korytarze techniczne niezbędne do realizacji obiektów infrastruktury technicznej,  

w tym korytarze przebiegu obwodnic. 

W granicach gminy Słubice wyznacza się tereny wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne w postaci korytarzy technicznych niezbędnych do realizacji obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym korytarze przebiegu obwodnic.  

Na terenach planowanych do przeznaczenia pod cmentarz oraz terenów usługowych w obrębie 

Świecko konieczne będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne. 

Dla 3. zmiany studium uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne będzie konieczne dla terenu planowanego poszerzenia cmentarza komunalnego 

w Słubicach. Ponadto sytuowanie terenów komunikacji oraz infrastruktury technicznej na 

terenach leśnych będzie wymagało uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 

na cele nieleśne. 

 

6.7. Obszary dla których ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odrębnych 
 

W granicach gminy Słubice sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest konieczne dla obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa  

w punkcie 6.4. niniejszego rozdziału. 

 Inne obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego mogą być wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych. 

 

 

6.8. Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych 
 

 Na terenie obszaru górniczego w Kunowicach może wystąpić zjawisko 

powierzchniowego przemieszczania się gruntu w okresie poprzedzającym docelową 

rekultywację wyrobiska po zakończeniu eksploatacji kopaliny. 

W granicach 3. zmiany studium nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych. Jedynie w granicach części terenu nr 2 mogą wystąpić tereny 

o skomplikowanych warunkach gruntowych, w granicach których sytuowanie obiektów 

realizować w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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6.9. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
 

 Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w granicach miasta, przy ul. Żeromskiego. Dla obszaru tego nie będzie 

wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Opracowanie 

planów będzie również konieczne w przypadku realizacji zabudowy usługowej na działkach w 

Świecku przy drodze krajowej nr 2 i przy ul. Logistycznej oraz realizacji cmentarza. Dla 

przedmiotowych obszarów niezbędne będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne, a taką można uzyskać jedynie na etapie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

dla tych terenów objętych 3. zmianą studium, dla których obowiązuje plan miejscowy, wynika 

to z przepisów lub konieczne jest uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

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

 

 

6.10. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej 

w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego 

fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie 

przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten może określić obiekty lub obszary, dla 

których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być 

zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych 

obiektów lub obszarów. Do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 

pozostają w mocy decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych oraz zezwolenia na eksploatację 

w granicach tych filarów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów. 

 

 

6.11. Obszary zdegradowane 
 

W studium nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 

 

 

6.12. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności 

od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie 
 

W studium nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 
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IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA 

PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ 

STUDIUM 
 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

stanowi dokument planistyczny, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Pełni ono rolę koordynacyjną w planowaniu i programowaniu rozwoju gminy, a także 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium nie 

stanowi przepisu prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji 

administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w gminie.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 

składa się z części tekstowej uwarunkowań wraz z załącznikami graficznymi oraz części 

tekstowej kierunków. Dodatkowo kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

przedstawiono na samodzielnym opracowaniu graficznym oraz na rysunkach szczegółowych. 

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy składają się tereny o następującym sposobie 

zagospodarowania: 

1) tereny rozwoju zabudowy: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, tereny zabudowy usługowej U, tereny 

zabudowy rzemieślniczej UR, tereny zabudowy produkcyjnej P, tereny zabudowy usług 

sportu i rekreacji US, tereny ogrodów działkowych ZD, tereny infrastruktury N, teren 

zabudowy usługowej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 UC; 

2) tereny o ograniczonej zabudowie oraz wyłączone z zabudowy: tereny lasów ZL, tereny 

rolnicze R, tereny zieleni urządzonej ZP, tereny cmentarzy ZC, tereny wód 

powierzchniowych WS oraz obszar i teren górniczy PG, gdzie dopuszcza się eksploatację 

złoża. 

Na terenie gminy występują obszary podlegające ochronie przyrody, w związku z czym przy 

rozpatrywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska kierowano się priorytetową zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi 

środowiska najważniejszą rolę pełnią wszystkie powierzchnie naturalne – czyli pełniące 

funkcje przyrodnicze, a więc: lasy, wody, torfowiska, bagna, łąki, tereny zadrzewione.  

W Studium objęto ochroną i racjonalnym użytkowaniem między innymi: lasy i tereny 

zadrzewione poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, wody powierzchniowe przed 

zrzutem jakichkolwiek ścieków i wód zużytych bez oczyszczania, najwartościowsze gleby 

poprzez ich użytkowanie rolnicze i ograniczenia w zabudowie, zasoby surowcowe gminy oraz 

powierzchnię ziemi przez ograniczenie przekształcania rzeźby naturalnej. 

Studium zawiera spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie prace 

przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają pozwolenia 

właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, nie będących jednocześnie wpisanych do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji administracyjnej, będzie realizowana w planach miejscowych oraz decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W części tekstowej, z wniosków zawartych w części Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego, wynikają ustalenia części Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Efektem analizy uwarunkowań są w szczególności następujące kierunki i zasady 

zagospodarowania przestrzennego gminy: 

 stosowanie się do zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu obszarów 

zabudowanych oraz terenów otwartych, 
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 zachowanie szczególnej ostrożności w procesie planistycznym na terenach objętych 

powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz w sąsiedztwie zbiorników i cieków 

wodnych,  

 dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwiązania sprzyjające ochronie 

powietrza atmosferycznego, utrzymanie i rozwój obszarów zieleni miejskiej, zapewnienie 

sprawnego systemu gospodarki odpadami i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 
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1. Wstęp 
 

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

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne wykonano jako etap wstępny do przygotowania 
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. 
Potrzeba wykonania studium wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu do nowych 
warunków prawnych, zmian wynikających z nowego zagospodarowania oraz  rozwoju miasta na 
przestrzeni ostatnich lat. 

Procedurę sporządzenia w/w studium zainicjowała Uchwała Nr XIII/96/07 Rady 
Miejskiej w Słubicach z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice.  

 

Podstawę prawną opracowań ekofizjograficznych stanowi art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, ze zmianami). 
Szczegółowe zasady sporządzania dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 9 września 2002 r., w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 

Podstawy prawne dla opracowań ekofizjograficznych znajdują się także w szeregu 
innych aktów prawnych, którymi są:  
 

ustawy: 
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 

435, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 

106, poz. 1126, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 z 1995 

r., poz. 78, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 

1996 r., Nr 132, poz. 622, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628,  ze 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 ze 

zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, 

ze zmianami), 
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rozporządzenia: 
 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 
1029). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji (Dz.U. z 2002 r. Nr 87,  poz. 796), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. Nr  1, poz. 12), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237),  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, 
ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i 
typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. z 2005 r. Nr 60, poz. 533), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795).    

 
 
1.2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 
 
 Celem opracowania ekofizjograficznego jest rozpoznanie warunków przyrodniczych 
występujących w otoczeniu i na terenie obszaru objętego opracowaniem, ich ocena oraz wstępne 
wnioski będące podstawą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ekofizjografia stanowi ponadto podstawę do wykonania prognoz oddziaływania na środowisko 
skutków ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 

Opracowanie określa również przydatność i ograniczenia wynikające z istniejących 
uwarunkowań przyrodniczych, koniecznych do uwzględnienia przy sporządzaniu nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem obszar gminy o powierzchni 
184,62km2. Jego granice przedstawione zostały na załącznikach graficznych Nr 1. i Nr 2. 
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Zagadnienia przedstawione w niniejszym opracowaniu (zwłaszcza w części diagnostycznej) 
wymagały niejednokrotnie uwzględnienie szerszego tła terytorialnego. Analiza stanu i 
funkcjonowania środowiska została wykonana w powiązaniu z uwarunkowaniami dla obszaru 
Kotliny Gorzowskiej, Lubuskiego Przełomu Odry, Pojezierza Łagowskiego i Równiny 
Torzymskiej, a uściśleń w skali gminy dokonano tam, gdzie okazywało się to konieczne. 
 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe stanowią załączniki do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. Część opisowa to 
niniejszy tekst będący załącznikiem nr 4a, który zawiera: 

a) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, 
b) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska; 
c) określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej, 
d) ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i 

ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania  i form zagospodarowania obszaru, 
e) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z 

analiz i ocen. 
Natomiast na cześć graficzną składają się opracowania kartograficzne w skali 1:20000: załącznik 
nr 4b – Obiekty i obszary chronione oraz załącznik nr 4c – Uwarunkowania naturalne i 
antropogeniczne.  
 

Opracowanie wykonano zarówno na podstawie prac terenowych, badań stanu 
środowiska, jak i danych literaturowych i materiałów archiwalnych 
 

  

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

 Ponadto gmina graniczy z następującymi jednostkami terytorialnymi: 
• od północy z gminą Górzyca (powiat słubicki), 
• od wschodu z gminą miejsko-wiejską Rzepin (powiat słubicki), 
• od południa z gminą Cybinka (powiat słubicki), 
• od zachodu poprzez Odrę graniczy z niemieckim powiatem Frankfurt nad Odrą (niem. 

Frankfurt (Oder), dł. Frankobrod nad Odra) położonym w landzie Brandenburgia. 
Natomiast w południowym odcinku granicy graniczy z landem Saksonią. 

 

 Miasto skomunikowane jest z otoczeniem poprzez sieć szlaków transportowych, z 
których najważniejsze to przebiegające przez centrum drogi kołowe. Są to:  

• A2 – międzynarodowy szlak komunikacyjny Berlin – Warszawa  
• droga krajowa nr 31: Słubice – Szczecin, 
• droga krajowa nr 29: Słubice – Krosno Odrzańskie, 
• droga wojewódzka nr 137: Słubice – Międzyrzecz – Trzciel. 
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Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa nr 300 o znaczeniu ponadregionalnym. 
Linia Warszawa - Poznań – Rzepin – Słubice, jest ważnym szlakiem komunikacji krajowej.   
 

 Położenie miasta Słubice wyznaczają następujące współrzędne – 52°21’ szerokości 
geograficznej północnej oraz 14°33’ długości geograficznej wschodniej, natomiast współrzędne 
geograficzne terenu całej gminy oscylują w przedziałach (52°12’ - 52°27’ N) oraz (14°32’ - 
14°47’ E). W granicach gminy znajdują się tereny położone wzdłuż Słubickiej Doliny Odry 
(tereny wzdłuż rzeki Odry oraz tereny na północy i południu gminy), natomiast od zachodu 
rozpościera się Puszcza Rzepińska i Dolina Ilanki. Tereny gminy Słubice są zróżnicowane pod 
względem wysokościowym. Hipsometryczne różnica wysokości zamyka się w wartościach od 
14 metrów n.p.m. w Dolinie Odry do 94,3 metra n.p.m. w rejonie wsi Starków. 
 

 Gmina Słubice położona jest w obrębie olbrzymiej jednostki regionalnej, jaką jest Niż 
Środkowoeuropejski, rozciągający się od Morza Północnego, poprzez Holandię, północne 
Niemcy i Polskę. Obecny charakter rzeźby terenu to wynik działalności lądolodu 
skandynawskiego. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondrackiego, 2001) 
gmina znajduje się w zasięgu makroregionów Pradoliny Toruńsko-Eberswardzkiej (315.3) oraz 
Pojezierza Lubuskiego (315.4),  w ramach których wyróżnia się mniejsze mezoregiony: Lubuski 
Przełom Odry (315.41), Pojezierze Łagowskie (315.42), Równina Torzymska (315.43) oraz 
Kotlinę Gorzowską (315.33). Pradolinę tworzą obniżenia ciągnące się równoleżnikowo od 
okolic Płocka, wzdłuż doliny Wisły, Brdy, Noteci i Warty przez co stanowi unikatową na skalę 
światową formę wklęsłą, oddzielającą na obszarze województwa lubuskiego dwa pojezierza: 
Południowopomorskie od Lubuskiego i Wielkopolskiego. 
 

• Lubuski Przełom Odry (315.41) jest to mały mezoregion fizycznogeograficzny 

stanowiący skrajnie zachodnią część Pojezierza Lubuskiego. Region stanowi przełom 
Odry o długości zaledwie 25 km, która płynie u podnóża zachodniego zbocza doliny, 
tworząc po wschodniej (polskiej) stronie obszerny taras zalewowy. W obrębie tarasu, na 
kępie tarasowej, leżą Słubice. 

• Pojezierze Łagowskie (315.42) mezoregion z licznymi wzgórzami morenowymi 
(wzniesienia przekraczają 200 m. n.p.m.) z warstwami sfałdowanego podłoża 
pochodzenia trzeciorzędowego. Na Pojezierzu występują liczne jeziora rynnowe oraz 
lasy bukowe. 

• Równina Torzymska (315.43) Równina sandrowa z ostańcami morenowymi, (wysokość 
od 40 do 100 m.n.p.m.). Na jej obszarze występuje Puszcza Rzepińska, dlatego równina 
jest mocno zalesiona. 

• Kotlina Gorzowska stanowi największy człon Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na 
zachodzie przechodzi w Kotlinę Freienwaldzką. Szerokość kotliny dochodzi do 35 km. 
Wyróżnia się tu dwa mikroregiony. Pierwszy obejmuje szeroką (8 – 10 km) 
zmeliorowaną terasę zalewową, określaną mianem Łęgi Warciańskie. Drugi mikroregion 
to piaszczysta, w przewadze zalesiona Terasa Musakowska rozciągająca się w kierunku 
wschodnim, po ujście Obry. 
 
 

2.2. Struktura przyrodnicza i jej elementy 
 
2.2.1. Ukształtowanie terenu 
 

Ukształtowanie powierzchni w granicach gminy jest mocno zróżnicowane. Tereny te 
zostały przekształcone w wyniku działalności zlodowacenia bałtyckiego (krajobraz 
młodoglacjalny). Pod względem hipsometrycznym wznoszą się od 10 m. n.p.m. w okolicach wsi 
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Golice do 75 m n.p.m. w okolicach wsi Stare Biskupice. Należy zauważyć, iż wznoszą się z 
zachodu na wschód. W Dolinie Odry są to wartości najniższe (10-15 m n.p.m.), zaś przy 
zachodnich granicach osiągają swoje maksima (70-75 m n.p.m.). Natomiast wysokości względne 
w obrębie dna doliny nie przekraczają 4 m, aby na wysoczyźnie osiągnąć przedział 15-45 m. 
Wschodni stok przełomowego odcinka Odry w granicach omawianego obszaru ma wysokość 
względną 31-46 metrów.  
 

 Pod względem geomorfologicznym krajobraz obszaru opracowania ma nieregularny 
charakter. Bardzo charakterystyczną formą są pagórki morenowe koło Kunowic. Wyznaczają 
one miejsce stabilizacji czoła lądolodu fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. W rejonie 
Nowych Biskupic występują ozy, a w okolicach Nowych Biskupic i Drzecina kemy. Na 
wysoczyźnie występują zespoły izolowanych płatów, między którymi zalegają piaski i żwiry 
fluwioglacjalne (sandr) fazy poznańskiej. W rejonie Lisowa, przy zachodniej granicy gminy, 
występują powierzchnie piasków eolicznych i wydmy. Formy te powstały w starszym i 
młodszym dryasie (Skompski, 1977a). W granicach omawianego obszaru występują obszary IV i 
VI poziomu sandrowego. Poziom VI (sandr Ilanki) sypany był na martwym lodzie. Spływ wód 
roztopowych odbywał się dobrze zorganizowanymi strumieniami. Przełom Odry pod Słubicami 
powstał natomiast po ukształtowaniu się VIII poziomu sandrowego (Żynda, 1967). Skrajna 
północna część Doliny Odry stanowi fragment Pradoliny Toruńsko-Eberswardzkiej. Ta forma 
powstała podczas fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Pradolina wcięta jest w 
wysoczyznę morenową oraz w niżej leżące utwory plioceńskie i mioceńskie. Twór ten znajduje 
się w miejscu, w którym istniały niewyrównane baseny zastoiskowe z poprzedniego 
zlodowacenia. Terasy towarzyszące dolinie rzecznej są formami erozyjno-akumulacyjnymi. 
 

 Współczesny wygląd obszaru gminy Słubice to wynik stagnacji, a następnie działalności 
lądolodu bałtyckiego na linii moren czołowych fazy poznańskiej po początki recesji z fazy 
pomorskiej. Schyłek pełnego glacjału i późny glacjał były okresami, w których dominowały 
procesy zaostrzające i formułujące teraźniejsze rysy rzeźby obszaru gminy. Natomiast od 
początku holocenu dominują procesy łagodzące. 

 
2.2.2. Budowa geologiczna i zasoby surowcowe 
 

Gmina Słubice leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Monokliną Przedsudecką. 
Monoklina zbudowana jest ze skał permsko-mezozoicznych leżących nieregularnie na 
pofałdowanym podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały z okresu permu (zlepieńce, piaskowce, 
łupki czerwonego spągowca) przykrywają skały wulkaniczne o miąższości 200-500 m 
(Stupnicka 1997).  Warstwy skalne pochodzące z triasu reprezentowane są przez piaskowce, 
mułowce, iłowce, wapienie, margle i zlepieńce o łącznej miąższości do 1400 m. Na terenie 
gminy występują również pokłady skalne pochodzące z okresu triasu i górnego triasu. Są to 
osady morskie (piaskowce, margle, utwory wapienno-margliste) o miąższości 600 m. Na 
przełomie kredy i paleogenu, w wyniku ruchów tektonicznych fazy laramijskiej, omawiany teren 
podlega wypiętrzeniu i silnej erozji. W paleocenie i dolnym eocenie rozwijają się pokrywy 
zwietrzelinowe, natomiast produkty zwietrzelinowe nie przemieszczają się. Następnie na teren 
gminy Słubice wkracza morze, jednak środkowo eoceńskie ruchy tektoniczne powodują jego 
regresję i złagodzenie rzeźby terenu. Teren Monokliny Przedsudeckiej podlegał dalszym 
zmianom w miocenie. Pod wpływem licznych deformacji tektonicznych powstał szereg rowów i 
kotlin. Rozwija się wówczas depresja centralna, w której następuje akumulacja mineralna i 
organiczna. W pierwszej fazie akumulacji, w głębszych partiach zbiornika osadzają się piaski, 
piaski z mułkami i mułki. W drugiej fazie następuje akumulacja organiczna, która w wyniku 
geologicznego cyklu rozwoju dała serię węgli brunatnych, przewarstwionych iłami, mułkami i 
drobnymi piaskami (Stankowski, 1976). 
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Na głębokości od 30 m p.p.m. do wysokości 30 m. n.p.m. zalega strop trzeciorzędu 
zbudowany z piasków mioceńskich, iłów i mułków. W rejonie między Słubicami a Pławidłem 
znajduje się dość głębokie rozcięcie erozyjne (30 m). W północno-wschodniej części gminy 
strop miocenu osiąga wysokość 80 m n.p.m. Powierzchnia podlplejstoceńska jest silnie 
urozmaicona, co w zasadniczy sposób wpłynęło na zachowanie się transgrdujących lodowców. 
Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne i glacifluwialne (gliny zwałowe, piaski, 
żwiry, mułki). Miąższość segmentu czwartorzędowego jest bardzo zróżnicowana i wynosi 14-25 
m w dolinie Odry do 40-70 m w obrębie wysoczyzny. Najwyższe wartości osiąga w 
północnowschodniej części gminy do 120 metrów. W przekroju plejstocenu dominują utwory 
zlodowacenia środkowopolskiego. Wyżej zalegają niewielkiej miąższości osady glacjalne i 
fluwioglacjalne fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. 

 

Współczesną powierzchnię obszaru opracowania w obrębie wysoczyzny budują przede 
wszystkim utwory plejstoceńskie fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego Formy negatywne 
w tej powierzchni wypełniają osady holoceńskie. Natomiast dolinkę, która rozcina krawędź 
wysoczyzny w jej północnej części, budują piaski rzeczne fazy pomorskiej. Dno doliny Odry 
pokrywają holoceńskie piaski rzeczne, mady i torfy. 

   

 Na terenie gminy jest niewiele udokumentowanych złóż surowców naturalnych. 
Wprawdzie nieliczne, prowadzone na dużych głębokościach odwierty, wskazują na 
występowanie pokładów węgla brunatnego, jednak niewielkie jego ilości, mała miąższość 
pokładów i duża głębokość zalegania czynią ich wydobycie ekonomicznie nieopłacalnym.. 
Jedynymi eksploatowanymi surowcami naturalnymi na terenie gminy jest piasek i pospółka 
pozyskiwane dla celów budowlanych i drogowych. Nie licząc dzikich odkrywek, największym 
miejscem poboru tych surowców jest żwirownia w Rybocicach i piaskownia w Kunowicach. Są 
to czynne wyrobiska o powierzchni i głębokości odpowiednio 10 ha i 6 m oraz 8 ha i 10 m. Na 
badanym obszarze występują również nieczynne obiekty o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha 
(Słubice, Nowe Biskupice). Znane inne złoża piasków i żwirów nie są atrakcyjne, o czym 
świadczy fakt, że nie zostały dotąd zbyte tereny tzw. “Prochowca”, na których wcześniej 
prowadzono wydobycie piasku. 

 

Na terenie powiatu słubickiego, do którego należy gmina, występują także surowce 
energetyczne, wśród których wymienić należy ropę naftową, gaz ziemny oraz węgiel brunatny.  
  
2.2.3. Warunki wodne 

 
2.2.3.1. Wody powierzchniowe 
 
 Na obszarze gminy główny dział wodny II rzędu rozdziela zlewnię Warty (od Noteci do 
ujścia Odry) od zlewni Odry. Nielicznie występują naturalne cieki. Prawie cała gmina należy do 
zlewni Warty. Głównym, największym ciekiem jest rzeka Odra, płynąca z południa na północ, 
która na odcinku gminy nie ma dopływów. Ponadto równolegle do Odry płynie niewielka, 
skanalizowana Racza Struga, która w przeciwieństwie do Odry posiada wiele dopływów. Dolina 
Odry poprzecinana jest licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi (Kanał Kunowice, Czarny, 
Czerwony, Struga Młyńska, Pławidło 1, Pławidło 2). Przez południową część analizowanego 
obszaru przepływa rzeka Ilanka – odcinek 12 km, która wpada do Odry w okolicach Świecka. 
 

Wody powierzchniowe skupiają się przede wszystkim w południowo-zachodniej i 
środkowej części obszaru objętego opracowaniem. Oprócz rzeki istnieje regularna sieć rowów 
melioracyjnych w różnym stanie zachowania - najbardziej gęsta sieć rowów melioracyjnych 
znajduje się w zachodniej i środkowej części gminy.  
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 Stosunkowo niewiele jest obszarów podmokłych, które towarzyszą obszarom śródleśnym 
i  dolinie Odry (głównie na północ od Słubic) (Choiński, 2005). Z kolei na obszarze gminy 
Słubice zlokalizowanych jest kilka jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha (por. tab. 1). 
Oprócz jezior dość licznie występują oczka wodne (20 sztuk) oraz kilka sztucznych zbiorników 
wodnych o łącznej powierzchni około kilku hektarów. 
 
Tab. 1. Charakterystyka Odry w Słubicach 

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

 
Dodatkowo, koryto Odry w granicach gminy podchodzi dość blisko do podnóża 

wyższych poziomów terasowych, co sprawia, że wschodnia terasa zalewowa rzeki jest dość 
wąska. Przyczynia się to do okresowego zalewania obszarów graniczących bezpośrednio z rzeką. 
Należy podkreślić, iż szereg rowów i kanałów znajdujących się po wschodniej stronie Odry aż 
do wsi Kunowice, Drzecin i Kunice reguluje gospodarkę wodną związaną z okresowymi 
wezbraniami wód, tworząc składnik naturalnej sieci odwodnieniowej.  
 
Tab. 2. Jeziora gminy Słubice i ich cechy morfometryczne 

lp. nazwa jeziora lub 
zbiornika wodnego 

powierzchnia (ha) obj. 
w 

tys. 
m3 

głębokość 
średnia (m) 

głębokość 
maksymaln

a (m) IRŚ KJP 
 

z 
planimet
rowania 

1. Sarnie Stawy - - 24,53 - - - 
2. Bez nazwy na „Łęgach 

Zalewowych” 
- - 9,51 - - - 

3. Biskupickie - 10,0 6,95 - - - 
4. Sułek - - 5,19 - - - 
5. Błędno - 4,2 4,21 - - - 
6. Gnilec 2,2 2,7 4,41 39,6 1,8 2,6 
7. Zielone - - 2,94 - - - 
8. Chybie - 4,1 1,98 - - - 
9. Stawy hodowlane - - 14,61 - -  
10. Starkowiskie  0,7 1,1    
Źródło: Opracowanie własne na podstawie komentarza do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-126-
C, Słubice, GGK, Warszawa 

 
 Brak jest izolowanych zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, występują 
natomiast dość licznie zagłębienia bezodpływowe chłonne. Zlokalizowane są przede wszystkim 
w zachodniej i środkowej części gminy, na obszarach  położonych wyżej. Wyjątkiem jest kilka 
zagłębień w południowo-zachodnim krańcu analizowanego obszaru.      

charakterystyka hydrologiczna rzeki 
przepływy charakterystyczne w 

m3/s 

nazwa 
cieku 

nazwa 
wodowskazu/

profilu 
km biegu 

dorzecze do 
wodowskazu  
/profilu [km 2] 

WW. SWA SS. SNA NN. 

Odra Słubice 584,1 53.382,0 1.820 911 311 133 56,3 
WW.- przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia,   SWA- przepływ najwyższy ze średnich z 
wielolecia SS.- przepływ średni z wielolecia,   SNA- przepływ najniższy ze średnich z 
wielolecia,   NN.- przepływ najniższy z niskich z wielolecia 
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Odra charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Z tego względu niżówki mają 
miejsce w Słubicach w lipcu i sierpniu, a wezbrania i powodzie w marcu (typowo roztopowe). 
Średni czas trwania pokrywy lodowej wynosi od 19 do 38 dni. Pod względem 
fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym stan wód rzeki nie odpowiada obowiązującym 
normom. W latach 2004 - 2007 wskaźniki określające klasę czystości Odry na wysokości Słubic 
dosyć mocno się wahały. Każdorazowo jednak zbiorczy wynik dawał IV klasę czystości. 
 
2.2.3.2. Wody podziemne 
 
 Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski (A. Jaworski, 1986), gmina Słubice leży 
w obrębie regionu szczecińskiego (I). Główny użytkowy poziom wodonośny występuje w 
utworach czwartorzędu (piaski, piaski ze żwirem) na głębokości od kilku do 80 metrów. 
Głębokość jego zalegania rośnie w kierunku wschodnim. Z kolei w utworach trzeciorzędu w 
drobnych i średnioziarnistych piaskach poziom użytkowy zalega na głębokości od 30 do ponad 
100 metrów.  
 Zaleganie pierwszego poziomu wodonośnego wyraźnie nawiązuje na ukształtowania 
terenu. W strefie doliny Odry wody zalegają płytko (powyżej 1 metra głębokości). Istnieją 
jednak wyjątki, enklawy (na północ od Słubic w okolicach Nowego Lubusza oraz w okolicach 
Pławidła), gdzie poziom zalegania wód podziemnych waha się w przedziale od 1 do 2 m p.p.t. 
Należy stwierdzić, że na całym obszarze wysoczyznowym poziom zalegania wód wynosi 
poniżej 5 metrów głębokości.  W dwóch miejscach gminy tj. na południe od Sułowa i północ od 
Kunowic (Choiński, 2005) wody zalegają na głębokości poniżej 10 metrów. 
 

Według Atlasu Hydrogeologicznego Polski (1995), w gminie Słubice znajdują się 
pokłady wód podziemnych, osady czwartorzędu (Qk –dolina kopalna), typ zagłębienia porowe.  

 

 Wyniki zeszłorocznych badań przeprowadzonych w ramach monitoringu regionalnego na 
terenie gminy Słubice pozwalają stwierdzić, że w Słubicach występują wody wysokiej jakości 
(Ib). Natomiast w Pławidle wystąpiły wody o niskiej jakości, gdyż stwierdzono w nich zbyt 
wysoką zawartość żelaza i manganu (por. tab. 3). 
 
Tab. 3. Wyniki badań regionalnego monitoringu wód podziemnych województwa lubuskiego w 
2006 roku (gmina Słubice)  

nr 
otworu 

stratyfikacja 
głębokość stropu 

(m n.p.m.) 
rodzaj wód 

nr obszaru 
GZWP 

klasa czystości 

27 
Pławidło 

Q (czwartorzęd) 9,6 G (gruntowe) 144 
III (mętność, 

żelazo, mangan) 
28 

Słubice 
Q (czwartorzęd) 30,0 W (wgłębne) 144 Ib 

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

 
W gminie licznie występują studnie i odwierty. Ich głębokość waha się w przedziale od 

1,1 do 11,2m.  
 
2.2.4. Warunki glebowe 
 
 Według podziału glebowo-rolniczego Polski dokonanego przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach (Kern i inni, 1985) obszar gminy Słubice leży 
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w obrębie dwóch regionów glebowo-rolniczych. Pierwszy region, Kostrzyńsko-Skwierzyński to 
Dolina Odry w Podregionie Odry. W strukturze użytkowania przeważają lasy (około 50% pow. 
regionu), następnie użytki zielone (około 30%) i grunty orne (około 20%). Wśród gruntów 
ornych regionu Kostrzyńsko-Skwierzyńskiego najwięcej jest gleb kompleksów 2 i 8, natomiast 
wśród użytków zielonych gleb kompleksu 2z.  Drugi region, Region Rzepiński, leży na 
wschodzie. Około 50% powierzchni regionu stanowią lasy, grunty orne (49%), a użytki zielone 
zaledwie 1%. Dominującymi kompleksami gleb w regionie są gleby kompleksu 5 i 4 (w sumie 
71% użytków rolnych w regionie), pozostałe 29% zajmują kompleksy 6 i 7. 
 

 Gleby gminy Słubice są bardzo zróżnicowane. Występują tu mady pochodzenia 
aluwialnego oraz gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane, utworzone z piasków 
zwałowych oraz gleby rdzawe (skrytobielicowe) i bielicowe (por. tab. 4). 
 
Tab. 4. Gleby w Gminie Słubice według typów w 2007 roku 

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

 
 Gleby kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego (pszenno-żytniego) występują na 
niewielkich powierzchniach w północnej części gminy. Są to gleby dobre, choć poziom plonów 
zależy od właściwej agrotechniki i stopnia kultury gleb. Kompleks 5 żytni, dobry występuje 
przede wszystkim w zachodniej części gminy. Są to większe powierzchnie w rejonie Słubic i 
Nowego Lubusza.  Tworzą go na wysoczyźnie gleby brunatne lub rzadziej brunatne wyługowane 
wykształcone z piasków gliniastych  lekkich lub słabogliniastych na glinach, a w dolinie Odry, 
mady średnie. Są to gleby okresowo za suche oraz wrażliwe na uprawę i nawożenie. Większość 
z gleb wykazuje odczyn kwaśny oraz niedobory przyswajalnych dla roślin składników 
pokarmowych. W wielu przypadkach plony na glebach kompleksu 5 w dużym stopniu 
uzależnione są od zabiegów agrotechnicznych i rozkładu opadów. Gleby kompleksu 6 żytniego 
słabego występują w okolicach Słubic i wsi Kunowice, Lisów, Stare Biskupice. Stanowią go na 
obszarach wysoczyznowych gleby rdzawe i brunatne kwaśne wykształcone z pisaków słabo 
gliniastych podścielonych piaskami luźnymi, a w dolinie Odry mady lekkie. Są to mało 
urodzajne gleby  ze względu na słabo rozwinięty kompleks sorpcyjny, dużą przepuszczalność, a 
co za tym idzie ubogie w przyswajalne składniki pokarmowe (próchnicę, węglan wapnia). 
Niedobór opadów atmosferycznych niekorzystnie wpływa na uprawy roślin, powodując obniżkę 
plonów.   
 

 Na obszarze miasta występują gleby kat. B (z okresowym nadmiarem wody), miejscami 
kat. A (z długotrwałym nadmiarem wody), co obniża przydatność rolniczą gleb tych terenów. 
Gleby gminy Słubice odznaczają się odczynem lekko kwaśnym i kwaśnym. Cechy takie posiada 
59% powierzchni gospodarstw indywidualnych, 60% powierzchni dawnego Zakładu Rolnego 
Czerwone i 78% areału dawnego Zakładu Rolnego Białe. W związku z tym znaczna część 
użytków rolnych wymaga wapnowania. Gleby gminy charakteryzują się wysoką zawartością 
magnezu i fosforu w glebie – aż 90% areału upraw ma średnią i wyższą zawartość tego 
pierwiastka, co świadczy o wysokiej kulturze rolnej. Użytki rolne na terenie Gminy Słubice 

typ gleb 
powierzchnia gleb 

Ha % 
A - bielicowe właściwe i pseudobielice 0,8 0,1 
B – brunatne właściwe 6,6 0,6 
Bw – brunatne wyługowane i kwaśne 61,1 5,6 
F - mady 955,5 87,9 
FG - mady glejowe 62,9 5,8 
Ogółem 1086,9 100 
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stanowią 44,7% jej powierzchni. Ponad 73,7% użytków rolnych przeznaczonych jest pod zasiew. 
Łąki zajmują 13,2% areału, pastwiska 6,8%, natomiast powierzchnia sadów to zaledwie 0,3% 
obszaru gminy. 
  
2.2.5 Warunki geotechniczne 
 
 Ocena warunków geotechnicznych wymaga podzielenia gminy na dwie części: zachodnią 
i wschodnią z linią rozgraniczającą na wysokości wsi Golice-Drzecin-Kunowice. W części 
zachodniej występuje wielkoprzestrzenna dolina Odry o szerokości ok. 6 km (na północ od 
Słubic) i ok. 1,5 km (na południe od Słubic). Warunki geotechniczne doliny są niekorzystne i 
wykluczają w zasadzie możliwość ekspansji urbanistycznej, co utrudnia także pełniejsze 
wykorzystanie tego obszaru do celów gospodarczych. W części północnej, gdzie dolina poszerza 
się, występuje teren płaski, mokry, bagienny, częściowo zbudowany z mad i piasków rzecznych, 
poprzecinany licznymi kanałami melioracyjnymi, w których poziom wody w dużej mierze 
uzależniony jest od stanu wód Odry. Podobnie przedstawia się krajobraz nadodrzański na 
południe od miasta. Dla bezpośredniego posadowienia budynków wykluczone są utwory 
organiczne (torfy), zalegające pasmami o zmiennej szerokości na całym obszarze doliny. W 
obrębie Słubic oraz wsi sołeckich leżących we wschodniej części badanego obszaru, często 
występują nasypy gruzowe, utrudniające bezpośrednie posadowienia. Przy pracach 
fundamentowych konieczna jest ich wymiana lub zagęszczenie. 
 

 W części wschodniej warunki geotechniczne należy ocenić jako dobre, pozwalające na 
swobodne wznoszenie zabudowy. Tereny charakteryzują się prostym układem, 
reprezentowanych przez różnego typu piaski, żwiry i gliny zwałowe. Ich miąższość sięga około 
5 – 6m.  
 
2.2.6. Warunki klimatyczne  
 
 Gmina Słubice znajduje się w strefie tzw. cyrkulacji zachodniej. Równoleżnikowy układ 
jednostek orograficznych, płaskodenna i odsłonięta od zachodu pradolina, stwarzają dogodne 
warunki napływu mas powierza z zachodu. 
 

 Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej (Gumiński, 1954) analizowany obszar 
należy do Dzielnicy Zachodniej (VIII), natomiast według regionalizacji klimatycznej (Woś, 
1993) leży w rejonie klimatycznym zachodnio-dolnośląskim (XXIII).  Region ten znacznie różni 
się od pozostałej części województwa lubuskiego. 
 

 Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 450 mm. Maksymalne sumy 
opadów przypadają na miesiące letnie (czerwiec-sierpień) i wynoszą 130 mm, natomiast od 
grudnia do lutego opady są najmniejsze i wynoszą 60 mm. Miasto Słubice określone jest mianem 
najcieplejszego polskiego miasta (tutaj występują najwyższe absolutne roczne amplitudy 
temperatury powietrza wynoszące 67,9 C). Średnia roczna temperatura powietrza gminy wynosi 
+90C. Przeważający kierunek wiatrów to kierunek zachodni (40%). Lata są wczesne, długie i 
ciepłe Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą +170C. Z kolei zimy na obszarze 
gminy są łagodne i krótkie, ze średnią temperaturą powietrza w najchłodniejszym miesiącu 
styczniu nie przekraczającą -1oC. Pokrywa śnieżna zalega przez 15 dni w roku. Pierwsze, 
jesienne przymrozki zaczynają się w połowie października natomiast ostatnie, wiosenne trwają 
do połowy kwietnia.  
 

 Klimat badanego obszaru zakwalifikowany został (wg Romera) do klimatu Krainy 
Wielkich Dolin. Region charakteryzuje się najdłuższym w Polsce okresem wegetacyjnym. 
Wynosi on od 220 dni w jego zachodniej części do 210 dni w części wschodniej. 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 135



Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe 

 

 

13 

 

2.2.6.1. Wpływ cyrkulacji zewnętrznej 
 

Klimat obszaru powiatu gorzowskiego jest kształtowany przez masy powietrza napływające 
znad Oceanu Atlantyckiego. W układzie równoleżnikowym, od zachodu do Kostrzyna nad Odrą 
docierają morskie wilgotne masy powietrza polarnego i podzwrotnikowego, z kolei ze wschodu 
suche powietrze kontynentalne. W układzie południkowym, od północy docierają masy 
powietrza arktycznego, a z kierunków południowych powietrze podzwrotnikowe, kontynentalne 
i morskie. Dominującymi na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą masami powietrza są: 
 

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

 
• Masa powietrza polarno-kontynentalnego (28 % dni w ciągu roku). Z powietrzem 

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

 
• Masa powietrza arktycznego (6 % dni w ciągu roku). Powietrze arktyczne, tak 

morskie, jak i kontynentalne występuje głównie w chłodniejszej porze roku.  
− Powietrze morskie dociera z północnego zachodu i ogrzewając się podczas 

przejścia nad Atlantykiem, przynosi niekiedy opady. 
− Powietrze arktyczno-kontynentalne jest wybitnie suche. Napływ mas powietrza 

arktycznego nasila się wczesną wiosną. 
 

• Masa powietrza zwrotnikowego (2 % dni w ciągu roku). Jest to masa powietrza 
napływająca z południa i zachodu. Z reguły pochodzi ona z obszaru panowania wyżu 
azorskiego, rzadziej z obszaru śródziemnomorskiego. Jest to powietrze wilgotne i ciepłe. 
Rzadko dociera drogą przyziemną, częściej napływa ponad powietrzem polarnym w 
okluzjach frontu polarnego. Zarówno w zimie, jak i w lecie przynosi pogodę pochmurną, 
mglistą i daje opady mżawki. Jeżeli latem napływa nad silnie rozgrzaną powierzchnię, 
osiąga stan równowagi chwiejnej i powstają burze. Przynosi pogodę parną i duszną.  

 
2.2.6.2. Termika 
 
 Obszar województwa lubuskiego, a w szczególności jego zachodnie granice, zaliczany 
jest do najcieplejszego w kraju. Według regionalizacji klimatologicznej W. Okołowicza  obszar 
gminy Słubice leży w zasięgu regionów nr 26 (północna część obszaru) i 27 (część południowa) 
o klimacie z silną przewagą wpływów oceanicznych. W związku z tymi wpływami omawiany 
obszar jest wyraźnie uprzywilejowany termicznie, w szczególności w okresie zimowym, kiedy 
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izotermy przybierają kierunek południkowy, a więc mają charakter adwekcyjny. Mniej 
termicznie uprzywilejowany jest w okresie letnim, kiedy przestrzenny rozkład temperatur 
wskazuje wyraźnie na przewagę czynnika radiacyjnego, w związku z czym izotermy układają się 
równoleżnikowo. Dzięki znaczącym wpływom atlantyckim względnie niewielka jest (w skali 
kraju) średnia wieloletnia amplituda temperatur pomiędzy miesiącem najchłodniejszym i 
najcieplejszym nie przekraczająca 18,5ºC. Wpływom tym zawdzięcza omawiany obszar również 
złagodzenie absolutnych zimowych temperatur minimalnych, które wynoszą: -28,3ºC 
(09.02.1956r.). Wysokie jest natomiast absolutne maksimum: w 40-letnim cyklu obserwacyjnym 
1940-80 było to jedno z najwyższych maksimów w Polsce (ok. 37,5 ºC), a w roku 1994 w 
Słubicach odnotowano rekordowe (w skali kraju) maksimum, które wyniosło 39,7ºC. 
 
2.2.6.3. Dynamika powietrza 
 

Na obszarze gminy Słubice przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Kierunek 
wiatrów zachodnich ma znaczny wpływ na stan jakości powietrza atmosferycznego ze względu 
na znaczne uprzemysłowienie północno-wschodnich Niemiec.  
W omawianym okresie (por. tab. 5) przeważają kierunki wiatrów zachodnie (W) oraz północne 
(N). Jest to zgodne z danymi z obserwacji wieloletnich. Należy jednak zwrócić uwagę na 
zmniejszenie się wpływów wiatrów wschodnich (E) oraz południowo-zachodnich (SW) w 
stosunku do lat 2003 – 2005. 
 
Tab. 5. Częstotliwość występowania kierunków wiatru w powiecie słubickim w latach 2003 – 
2005  
częstotliwość wiatrów z 
poszczególnych 
kierunków 
[%]  

rok N NE E S SE SW W NW cisza 

2003 7,1 3,2 11,9 4,4 5,2 5,8 13,9 3,2 3,7 

2005 13,2 2,9 3,6 5,8 5,3 4,7 14,3 2,3 2,6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w powiecie słubickim w latach 2003– 2005, 
www.gorzow.pios.gov.pl. 
 

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

 
 Masy powietrza kontynentalnego wpływają na rozkład opadów atmosferycznych w gminie 
Słubice. Powodują one niewielkie natężenie opadów w stosunku do średnich krajowych (600mm). 
Gmina Słubice należy do obszarów średni suchych. Średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych z  dziesięciolecia wynosi 450mm, jednak należy zwrócić uwagę, że ostatnie 3 
lata to wzrost opadów (średnia 520mm). Maksymalne sumy opadów przypadają na miesiące 
letnie (czerwiec-sierpień) i wynoszą 135mm, natomiast od grudnia do lutego opady są 
najmniejsze i wynoszą 60mm.  
 
Tab. 6. Opady atmosferyczne (mm) w gminie Słubice w latach 2004-2006 

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

miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII śred. 
2005 0 0 48 12 145 43,1 9,9 98,2 120 103 28 49,1 778,6 
2006 28 39 74 76 69 76,2 11 150 23 89 12 25 572.2 
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Podobnie jak w całym kraju, również w gminie Słubice rozkład opadów w ciągu roku jest 
nierównomierny. Blisko 2/3 opadów przypada na półrocze letnie (ok. 310 – 340mm), natomiast 
w półroczu zimowym są to wartości równe 130 – 160mm. 
 

 Średnia liczba dni z opadem śnieżnym wynosi ok. 28 (potencjalnie 132 dni), a liczba dni 
z szatą śnieżną do 38 dni (potencjalnie 93 – 98 dni). Wymienione okresy należą do najkrótszych 
w Polsce. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną o grubości do 5 cm z lat (1955/56, 1966/1968, 
1979/80 oraz 1991/1993) to 28,9 dnia. Długość zalegania pokrywy śnieżnej o grubości 5 – 20 cm 
wynosi 7,7 dnia, a dla warstwy powyżej 20cm okres ten ulega skróceniu do 4,5 dnia. 
 
2.2.6.5. Usłonecznienie 
 

Usłonecznienie to czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do 
powierzchni ziemi. Parametr ten zależy od długości dnia, wielkości zachmurzenia i od stopnia 
zakrycia horyzontu. Potencjał energii słonecznej jest równomiernie rozłożony na całym terenie 
gminy Słubice i pokrywa się ze strefą bardzo korzystnych warunków wiatrowych. Średnie 
usłonecznienie wynosi ok. 614 h/rok, a nasłonecznienie ok. 957 kWh/m2/rok (dane z roku 2006). 

 

Z kolei nasłonecznienie, czyli stosunek energii promieniowania słonecznego do 
powierzchni, na którą pada, i do czasu, w którym trwa napromieniowanie w godzinach 9-15 
wynosi ok 758 [W/m2].  

 

Średnie dobowe nasłonecznienie w ciągu roku wynosi 3,7 – 4,4 h. Najwyższymi 
wskaźnikami charakteryzują się miesiące letnie, kiedy dni są najdłuższe. Są to przede wszystkim 
czerwiec (w którym wypada najdłuższy dzień w roku) ze średnią z siedmioleciaolecia 2000 – 
2007 wynoszącą 9,2 h oraz lipiec i sierpień (odpowiednio 8,0 i 8,6). Najniższe wskaźniki 
reprezentują styczeń oraz listopad – średnia wynosi 1,7 h. Około 80% całkowitej rocznej sumy 
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do 
końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, 
natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 

2.2.6.6. Zachmurzenie 

 Dla obszaru objętego opracowaniem zachmurzenie (określane w skali 0 – 10) średnie w 
roku wynosi 5,5 – 6,1. Jest to zachmurzenie umiarkowane. Średnie zachmurzenie w styczniu 
wynosi 7,2 – 7,5; w lipcu 5,4 – 5,9, natomiast w grudniu 5,9 – 6,4. Jest to zachmurzenie niższe 
od średniej dla powiatu słubickiego, wynoszącej 6,8. Należy podkreślić, że niewiele wyższy 
wskaźnik zachmurzenia w gminie Słubice w stosunku do średniej dla powiatu jest różnicą 
głównie matematyczną, a faktyczny obraz nieba w całym powiecie w skali roku, zasadniczo jest 
podobny. Wyjątek stanowi samo miasto Słubice, w którym wartość zachmurzenia jest dość niska 
i wynosi 4,6. 
 

Innym sposobem określania zachmurzenia jest skala oktantowa (por. tab. 7) 
Zachmurzenie jest notowane jako zerowe tylko wówczas, gdy niebo jest całkowicie bezchmurne. 
Zachmurzenie od 1 do 3 oktantów określamy jako niewielkie, a dzień z zachmurzeniem od 0 do 
3 oktantów określamy jako pogodny. Zachmurzenie umiarkowane występuje wtedy, gdy od 4/8 
do 5/8 części nieba pokrywają chmury (4 – 5 oktantów). Zachmurzenie wynoszące od 6 do 7 
oktantów określamy jako duże, zaś zachmurzenie całkowite występuje wtedy, gdy niebo jest w 
całości pokryte chmurami (8 oktanów).  
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Tab. 7. Średnie zachmurzenie w gminie Słubice w skali roku 
zachmurzenie wartość oktanowa gmina Słubice 

niebo bezchmurne 0 - 
niewielkie 1-3 - 
umiarkowane 4-5 x 
duże 6-7 - 
całkowite 8 - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego, 2005 roku. 
 

Dzień, gdy występuje zachmurzenie od 6 do 8 oktantów, nazywamy dniem pochmurnym. 
Poniższy wykres przedstawia średnie zachmurzenie liczone w oktantach dla miasta w latach 
2000 – 2007. Należy zauważyć, że w siedmioleciu zachmurzenie systematycznie maleje.  

 
2.2.6.7. Topoklimat 

 Topoklimat można określić mianem struktury klimatu lokalnego będącego w ścisłej 
korelacji z lokalnymi warunkami rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód powierzchniowych i 
podziemnych, roślinności oraz użytkowania terenu. 
 

 Lokalny klimat, jak czasami nazywamy pojęcie topoklimatu, na obszarze gminy, 
wykazuje znaczne zróżnicowanie. Zachodnia część tj. od Odry do umownej linii na wysokości 
wsi Golice-Drzecin-Kunowice to wielkoprzestrzenna dolina Odry o szerokości ok. 6km. Obszar 
charakteryzuje bardzo duża wilgotność, skłonność do inwersji, utrzymywania mgieł i 
przygruntowych przymrozków oraz słabsze przewietrzanie. Warunki klimatyczne są tu 
niekorzystne i w zasadzie nie nadają się do stałego bytowania ludności. Lokalizacja funkcji o 
ciekawych walorach krajobrazowych, jest predestynowana do objęcia ochroną w całości jako 
obszar chronionego krajobrazu. Część wschodnia na wschód od linii Golice-Drzecin-Kunowice 
to wysoczyzna morenowa, pozostałość po okresach zlodowaceń. Warunki topoklimatu należy 
ocenić jako korzystne. Są to tereny suche pozbawione skłonności do inwersji temperatury z 
dobrym przewietrzaniem,. Korzystny topoklimat panuje na wszystkich krawędziach o wystawie 
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Warto zwrócić uwagę, na liczne 
występujące wzgórza morenowe (w szczególności w zachodniej części gminy), panujący tam 
mikroklimat można określić jako mało korzystny. Na szczytach wzniesień często występują 
porywy wiatru, mające niekorzystny wpływ na przyrodę. Swoisty klimat występujący w 
Słubicach charakteryzuje się zwiększoną ciepłotą, trudnościami w przewietrzaniu, skłonnościami 
do utrzymywania się mgieł i przymrozków. Pozostałe miejscowości gminy to niewielkie wsie, 
które pomimo niewielkich rozmiarów, wykazują niewielkie zróżnicowanie lokalnego klimatu w 
stosunku do przyległych terenów. W Słubicach występuje wyższa temperatura powodując 
dodatkowo napływ i koncentrację zanieczyszczeń z obszarów zewnętrznych. 
 
2.2.7. Lasy 
 

Lasy i grunty leśne zajmują 37% ogólnej powierzchni gminy, a 6,8% ogólnej 
powierzchni powiatu słubickiego. Objęte są wymogami ochronnymi, stanowiąc jednolite 
kompleksy zieleni. Powierzchnie leśne mają ogromne znaczenie bioklimatyczne i rekreacyjne.  
 

Kompleksy te znajdują się w środkowej i południowo-wschodniej części gminy. 
Mniejsze powierzchnie zlokalizowane są również na wyższych terasach Odry na północy oraz 
południu miasta. Część południową, poniżej Słubic (okolice Świecka, Rybocic) zajmują lasy 
łęgowe leżące w obrębie szerokiego na ponad kilometr międzywala. Na północy, za wałem 
przeciwpowodziowym znajdują się płaty silnie grądowiejących, lecz wciąż jeszcze cennych 
lasów liściastych o łęgowej genezie. Zlokalizowane na północy miasta wzdłuż Odry Łęgi 
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Słubickie, to egzystujące w wilgotnym środowisku starorzeczy tereny leśne składające się w 
98% z drzewostanu liściastego, a pozostałe 2 % to drzewostan mieszany. W strukturze 
gatunkowej dominują dębowe lasy łęgowe. Występują również fragmenty łęgów wierzbowych i 
topolowych. Za wałem dominują już znacznie bardziej zniekształcone lasy z przewagą dębu 
szypułkowego i udziałem gatunków drzew począwszy od buka, a kończąc na sośnie. Niewielkie 
fragmenty wzdłuż cieków mają charakter łęgów olszowo - jesionowych. Kompleks południowy 
stanowi mozaikę lasów łęgowych z dominacją dębu szypułkowego, śródleśnych łąk i polan oraz 
niewielkich starorzeczy. Największe połacie lasów znajdują się w środkowej i wschodniej części 
obszaru gminy. W odróżnieniu do różnorodnych kompleksów leśnych w okolic Słubic, w tej 
części dominuje monokultura sosny zwyczajnej. Dominacja w drzewostanie wynika z 
uwarunkowań glebowych. Istnieją również nieliczne drzewostany o charakterze naturalnym 
(jedynie w ok. 10% powierzchni).  

 

 Ogólna struktura lasów w gminie Słubice: 
• Tereny wysoczyznowe – siedliska mieszanych borów dębowo-sosnowych (Querco-

Pinetum), środkowo-europejski bór sosnowy (Leucobryo-Pinetum), środkowo-
europejski grąd dębowo-grabowy (Galio-Carpinetum), świetliste dąbry (Potentillo 
albae-Quercetum),  

• Dolina Odry – siedliska łęgów wierzbowo-topolowych (Salich Populetum), łęgów 
jesionowo-wiązowych (Ficario Ulmetum), miejscami występują również siedliska 
łęgów jesionowo-olszowych (Circaeo Alnetum).  Niewielkie siedliska łęgów 
jesionowo-olszowych występują również w dolinach mniejszych cieków gminy 
(okolice jeziora Błędno, Gnilec, Raczej Strugi i Kanału Czarnego), 

• W środkowej oraz południowo-wschodniej części gminy dominuje sosna zwyczajna 
(ok.86,5%), z pozostałych gatunków swój udział zaznacza również dąb (3,6%), buk 
(2,7%), brzoza (2%) oraz olcha (1,6%). Wśród siedlisk leśnych na tym obszarze 
dominują bór świeży i bór mieszany świeży. 

 

Największe powierzchnie zajmują lasy II klasy wiekowej 21-40 lat (26,9%), klasa V 
czyli lasy powyżej 81 lat stanowią (16,4%). Średni wiek drzewostanu w gminie Słubice wynosi 
48 lat.  

   
2.2.8. Fauna i flora 
 
 Według podziału geobotanicznego Polski dokonanego przez Pawłowskiego i Szafera 
(1972), cała gmina Słubice leży w obszarze Okręgu Lubuskiego (7b) w Krainie Wielkopolsko-
Kujawskiej (7), wchodzącej w skład Poddziału Pasa Wielkich Dolin (A2) w Dziale Bałtyckim. 
Natomiast według podziału geobotanicznego Polski na regiony według zbiorowisk roślinnych 
(Matuszkiewicz, 1993) obszar objęty opracowaniem należy do trzech podokręgów. Dolina Odry 
znajduje się w Podokręgu Doliny Odry „Słubice-Stara Rudnica” (B.1.1.a) w Okręgu Kotliny 
Frainwaldzkiej (B.1.1). Wschodnia część gminy wchodzi w skład Podokręgu Puszczy 
Rzepińskiej (B.4a.1.a) w Okręgu Puszczy Rzepińskiej (B.4a.1), Podkrainy Zachodniej (B.4a), 
Krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej (B.4). Obie omawiane Krainy należą do Działu 
Brandenbursko-Wielkopolskiego (B) w Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej w  
Prowincji Środkowoeuropejskiej.  
 Szata roślinna gminy Słubice nierozerwalnie związana jest z ukształtowaniem 
powierzchni i hydrografią terenu. W rejonie objętym opracowaniem charakter ten nadają dolina 
Odry, którą przecinają liczne kanały i rowy melioracyjne (Kanał Kunowice, Czarny, Racza 
Struga, Struga Młyńska, Pławidło 1, Pławidło 2) oraz niewielka dolinka rzeki Ilanki – odcinek 
12 km, która wpada do Odry w okolicach Świecka. Roślinność doliny każdej dużej rzeki 
charakteryzuje się układem strefowym. Poszczególne strefy układają się pasami równoległymi 
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do koryta, a ich występowanie wiąże się przede wszystkim z wielkością i długością trwania 
corocznego zalewu. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzek opanowane są przez 
gatunki zajmujące tereny zalewowe. Międzywala porastają zbiorowiska rdestów i uczepów, a w 
miejscach położonych wyżej wykształcają się zarośla krzewiastych wierzb (budowane głównie 
przez wierzbę wiciową, kruchą, uszatą), sąsiadujące z szuwarami wysokich turzyc (głównie 
turzycy zaostrzonej, mozgi, manny). Lustro wody pokryte jest przez grążel żółty i grzybień 
biały. W tej strefie można spotkać także roślinność drzewiastą reprezentowaną przez pojedyncze 
drzewa bądź kępy wierzb i topól. Na zboczach dolin rzecznych i wysoczyznach szata roślinna 
jest bardziej zróżnicowana. Bardzo interesujący przyrodniczo element stanowią starorzecza. 
Zarastają je najczęściej szuwary pałki wodnej i jeżogłówki. Na tafli wody rozwijają się często 
płaty grzybieni białych, grążeli żółtych, osoki aloesowatej, a także skupienia rdestnic.  
 

 Szata roślinna gminy Słubice ukształtowana została częściowo pod wpływem klimatu 
oceanicznego. W związku z tym występują tu niektóre zachodnie gatunki roślin, m.in. takie jak: 
wiciokrzew pomorski a także wrzosiec bagienny. W literaturze wspomina się nawet o 
występowaniu stanowisk atlantyckich gatunków zielonych: gałuszki kulecznicy, przytuli 
hercyńskiej. W okolicach Słubic natrafić można także na nieliczne będące pod całkowitą 
ochroną, stanowiska jarząbu brekinii i cisa pospolitego.  W gminnych lasach istnieje 
zredukowany w stosunku do przeszłości świat ssaków, reprezentowany obecnie przez jelenie, 
sarny, zające, lisy, wydry, kuny i wiewiórki. Źle przedstawia się pod względem gatunkowym i 
ilościowym fauna Odry. Wyginęły tu bezpowrotnie poławiane niegdyś jesiotry, pozostał jedynie 
leszcz, boleń, płotka, częściowo węgorz i karp (spotyka się dziką odmianę sazana). Dużo 
korzystniej przedstawia się stan ornitologiczny tego obszaru. Miejscem największej koncentracji 
lęgów szczególnie ptaków wodno-błotnych, są rozległe obniżenia doliny Odry od mostu w 
Słubicach w kierunku Świecka. Obszar międzywała w okresach utrzymującego się wysokiego 
stanu wody powoduje, że osiada tutaj sporo rzadkich, ginących gatunków. Gniazduje tu bądź 
przebywa zausznik, rybitwa czarna, sieweczka rzeczna, krwawodziób, kszyk, płaskonos, krakwa 
a także czajka śmieszka, cyranka i wiele innych. U ujścia rzeki Ilanki gniazduje siweczka 
rzeczna, na skraju doliny Odry - dzięcioł średni, myszołów, jastrząb, kania czarna i kania ruda.  
 
  
2.3. Dotychczasowe zmiany w środowisku 

 Gospodarka Polski dynamicznie się rozwija, powodując szereg zmian, nie tylko o zasięgu 
ogólnokrajowym lecz i lokalnym. Zmiany widoczne są również jako wynik członkostwa kraju w 
UE. Przygraniczne położenie gminy niejako determinuje ciągły rozwój takich funkcji jak 
mieszkaniowa, usługowa czy przemysłowa, które mają znaczny wpływ na środowisko naturalne. 
Zmieniają się funkcje obszarów i ich struktury. Wraz z rozwojem gminy trwałym 
przekształceniom podlegają nowe tereny. Wzrost zainwestowania infrastrukturalnego wpływa na 
zanieczyszczenia elementów środowiska takich jak gleby, powietrze i wody.  
 Dynamiczny rozwój miasta Słubice spowodowany otwarciem drogowego i kolejowego 
przejścia granicznego oraz powołanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy członkostwo w 
Euroregionie „Pro Europa Viadrina” spowodowały wzrost ruchu kołowego i zwiększone 
spalanie paliw stałych, co ma negatywny wpływ na jakość powietrza. Zwiększony tranzyt, 
poprzez otwarcie międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Berlin – Warszawa A2 , drogi 
krajowe nr 29 Słubice – Krosno Odrzańskie i dalej w kierunku Zielonej Góry i nr 39 Słubice – 
Kostrzyn – Szczecin negatywnie oddziałują nie tylko na jakość powietrza, ale wszystkie 
komponenty środowiska. Kolejnymi czynnikami, które wpływają na zmianę jakości powietrza są 
wiatry zachodnie. Powodują one przenoszenie mas zanieczyszczeń z uprzemysłowionych części 
Niemiec. Zjawisko to stwarza duży problem, dotykający również gminy i powiaty ościenne. 
Innym czynnikiem powodującym niekorzystne zmiany w środowisku jest degradacja gruntów  
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na obszarach zabudowanych, występująca we wszystkich miejscowościach gminy. Zjawisko 
nasila się w Słubicach, których rozwój jest najszybszy. Istotnym elementem degradacji 
powierzchni terenu oraz gruntów są bardzo licznie występujące cmentarze. Dodatkowo 
negatywne oddziaływanie mają wyrobiska eksploatacji surowców naturalnych, piasku i żwiru 
(Kunowice 10h i głębokość 6m) oraz nieczynne obiekty o powierzchni nieprzekraczające 5ha 
(Słubice, Nowe Biskupice, Rybocice). Systematycznie do degradacji powierzchni terenu 
przyczyniają się składowiska surowców leśnych (Słubice), rolniczych (Świecko, Rybocice). 
Składowiska surowców rolniczych występują na polach oraz na terenach zabudowy wiejskiej w 
wielu gospodarstwach. Mimo przekształceń wynikających z transformacji ustrojowej przemysł 
nadal zwiększa wykorzystanie paliw. W przeważającej większości są to paliwa stałe, takie jak 
węgiel, koks, których zastosowanie wiąże się z emisją znacznych ilości szkodliwych tlenków 
azotu, węgla i związków siarki oraz pyłów. Dodatkowo zastosowanie znalazły paliwa olejowe i 
gazowe. W niewielkim stopniu wykorzystuje się piece i podgrzewacze elektryczne. 
 

 Pomimo poprawy jakości wód powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający. 
Przeprowadzona w 2006 roku klasyfikacja wód rzeki Odry w punkcie pomiarowym w Słubicach 
(584,1 km) w ramach monitoringu krajowego pod względem indeksu saprobowego chlorofilu 
„a”, ChZT, BZT5, tlenu rozpuszczalnego, wykazało, że jakość wód Odry nie uległa znacznej 
zmianie i – podobnie jak w 2005 roku – kształtowała się na poziomie IV klasy. O klasyfikacji 
wód Odry decydowały: zanieczyszczenia organiczne, chlorki, przewodnictwo, chlorofil „a” oraz 
liczba bakterii coli typu fekalnego (jako wskaźnik zanieczyszczenia bakteriologicznego). Na złą 
jakość wód wpływają ponadto zanieczyszczenia punktowe, jak również zanieczyszczenia 
przestrzenne pochodzenia rolniczego tj. spływy powierzchniowe z pól (z mineralnego nawożenia 
gleb i stosowania pestycydów) oraz zanieczyszczone opady atmosferyczne. Odra w na terenie 
gminy jest zeutrofizowana i skażona bakteriologicznie. Niewielki fragment rzeki Ilanki, 
przepływający przez obszar gminy, cechuje również niską jakość wód (przed ujściem do Odry). 
Wpływa na to podwyższona zawartość związków organicznych i nadmiernym 
zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Jakość wód Ilanki uległa pogorszeniu w stosunku do 
2005 roku.  
 

Gleby na tym obszarze gminy uległy antropogenizacji (erozja naturogeniczna i 
uprawowa). Na obszarach zagrożonych na zalewy powodziowe (tereny wzdłuż Odry oraz liczne 
sieci kanałów w zachodniej części terenów) występują gleby zawodnione. Występujące licznie 
nieużytki podlegają sukcesji roślin pospolitych oraz gatunków ruderalnych. Na obszarze objętym 
opracowaniem zaszły dalekie zmiany w pierwotnym środowisku. Najsilniej zjawisko jego 
przekształcania widoczne jest w Słubicach, Kunowicach oraz częściowo w Świecku. Znaczna 
część terenów została pokryta zabudową. Pozostałe tereny otwarte wykorzystywane są jako 
tereny leśne, łąki, pastwiska, obszary zalewowe i inne. Do innych form degradacji i zmian w 
środowisku należą nieczynne cmentarze (na terenie gminy jest ich dużo), składowiska paliw 
stałych, stacje benzynowe, liczne składowiska surowców rolniczych oraz emitory 
zanieczyszczeń powietrza (gazy, pyły z palenisk domowych). 
 
 
2.4. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem 
 
 Przez teren gminy Słubice i jego najbliższe otoczenie przebiegają korytarze ekologiczne, 
takie jak: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, doliny rzeczne Odry i Ilanki oraz obszary leśne. 
Łączą one wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody w ekologiczne systemy obszarów 
chronionych, do których zalicza się wymienioną pradolinę, ponadto Puszczę Rzepińską oraz 
szereg korytarzy wewnętrznych. Podstawową rolę w powiązaniach przyrodniczych pełnią cieki 
wodne oraz lasy wraz z ich biologiczną obudową. Połączenie ekologiczne obszaru jest bardzo 
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silnie związane z Odrą. Rzeka jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu nie tylko krajowym, 
ale również międzynarodowym: 
 

• korytarz rzeki Odry 
1. znaczenie korytarza: międzynarodowy, ogólnokrajowy (Odra wypływa z Gór 

Odrzańskich na terenie Czech i uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, południowego 
fragmentu Zalewu Szczecińskiego; jej całkowita długość wynosi 854,3 km, w 
tym na terenie Polski 761,9 km), 

2. kierunki powiązań: północ i południe, 
3. lokalizacja: na terenie gminy, Odra ma ok. 31 km długości i stanowi jego 

zachodnią granicę; 
• korytarz rzeki Ilanki 

1. znaczenie korytarza: ogólnokrajowy, wojewódzki (Ilanka wypływa z terenów 
położonych na południe od Torzymia, płynie przez Pojezierze Lubuskie, mniej 
więcej równolegle do sąsiedniej Pliszki. Uchodzi do Odry w jej 578,7 km, koło 
Rybocic). 

2. kierunki powiązań: północ-południe oraz wschód-zachód, 
3. lokalizacja: przepływa przez południową część gminy (Ilanka – długość 54,5 km, 

z czego 12 km znajduje się na terenie gminy) 
• korytarz Kanału Czerwonego (Racza Struga) 

1. znaczenie korytarza: ogólnokrajowy, wojewódzki (to największym kanał o 
długości 25,2 km, który łączy się z rzeką Wartą pod Kostrzynem) 

2. kierunki powiązań: północ-południe oraz wschód-zachód, 
3. lokalizacja: kanał przepływa przez południową część obszaru objętego 

opracowaniem, łącząc jeziora Sułek, Sarnie Stawy oraz Kanały Pławidło I i II.  
 

 W południowej oraz wschodniej części gminy rozciągają się kompleksy lasów, będące 
korytarzami ekologicznymi dla migrującej zwierzyny. Lasy wykraczają poza tereny gminy 
ciągnąc się dalej w kierunkach północnym oraz wschodnim gdzie łączą się z Puszczą Rzepińską. 
Jest to wielki kompleks leśny w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim obejmujący 
obszar pomiędzy trzema rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Tworzą go głównie piaszczyste obszary 
sandrowe, dość liczne na tym terenie są jeziora, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna 
(monokultura) i nieliczne drzewostany o charakterze naturalnym. Przez obszar Puszczy 
przepływa rzeka Ilanka, tworząc dodatkowe korytarze ekologiczne dla fauny i flory. Z kolei od 
północnego-wschodu niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Golice i Lisowa, 
poprzecinane łąkami graniczą z Parkiem Krajobrazowym Ujście Warty i dalej Parkiem 
Narodowym Ujście Warty. Gmina powiązana jest z parkami krajobrazowym i narodowym 
szeregiem naturalnych odnóg rzecznych, sztucznie utworzonych zbiorników wodnych, oraz 
bardzo gęstą siecią kanałów odwadniających (Pławidło I i II, Racza Struga), okresowo 
zalewanymi łąkami i pastwiskami. Podłoże na tych terenach ma charakter torfowiskowy, leśny 
oraz wodny. 
 

Część terenów przyrodniczych pełni ważne funkcje w powiązaniach ekologicznych 
różnego szczebla. Według Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej Econet-Polska, najwyższą 
rangę pełnią międzynarodowy obszar węzłowy zlokalizowany w granicach Parku Narodowego, 
Krajobrazowego, Doliny Odry oraz Puszczy Rzepińskiej. Oba Parki jak i Puszcza Rzepińska 
pełnią również rolę międzynarodowych korytarzy ekologicznych. 
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2.5. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

 System obszarów i obiektów prawnie chronionych gminy Słubice stanowią: 

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

 

 Obszary sieci NATURA 2000. Ochronie elementów przyrodniczych, ważnych dla 
Europy na terenie gminy Słubice, służy sieć NATURA 2000. W skład systemu NATURA 2000 
całkowicie lub fragmentarycznie wejdą na terenie gminy dwa obszary:  
 

1) Dolina Środkowej Odry  – obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB080004) o 
powierzchni 33678ha. Chroni fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy 
Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana 
podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, 
występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych 
ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych  i łęgów 
wierzbowych. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar 
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: kania 
czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, świerszczak i remiz; w stosunkowo 
wysokim zagęszczeniu (C7) występuje derkacz i cyranka. 

 

2) Ujście Ilanki - specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080015) o powierzchni 908ha. 
Znajdują się tutaj jedne z najważniejszych ostoi w zachodniej Polsce gniewosza i żółwia 
błotnego. Stwierdzono występowanie: 4 typów siedlisk zamieszczonych w Załączniku l 
Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy (40% powierzchni ostoi), 8 gatunków 
ptaków z Załącznika l Dyrektywy 79/409/EEC oraz 8 gatunków zwierząt wymienionych 
w Załączniku 11 Dyrektywy 92/43/EEC. Obszar dotychczas nie chroniony - 
zaproponowany został jako element europejskiej sieci NATURA 2000 przez 
Wojewódzki Zespół Realizacyjny Natura 2000 woj. Lubuskiego.  
 

3) Łęgi Słubickie - specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080013) o powierzchni 825ha. 
obszar składający się z dwóch części (Special Area of Conservation). Część południową 
pokrywa duży fragment łęgu wiązowo-jesionowego, jedynego w dolinie Odry na całym 
odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a Zalewem Szczecińskim, natomiast część 
północną tworzy mozaikę zalewowych łąk, łęgów, staro rzeczy i szuwaru morgowego. 
Omawiany obszar dotychczas nie objęty ochroną, zaproponowany został, jako element 
europejskiej sieci NATURA 2000. 

4) Dolina Pliszki – specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080011). Ostoja obejmuje małą 
dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony jest 
wysokimi krawędziami od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej. 
Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie 
borów sosnowych. Na terenie gminy obszar obejmuje jedynie niewielki fragment doliny 
Odry rejonie ujścia Pliszki do Odry w miejscowości Urad. Obszar występowania 
cennych siedlisk przyrodniczych (11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG), w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni. 
Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków 
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chronionych, 27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 13 gatunków z 
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG), w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce 
chrząszcza, jelonka rogacza. 

 

 Rezerwat „Łęgi koło Słubic"  (398ha) - chroniący zachowane zespoły lasów łęgowych. 
Znajdują się w północno – zachodniej części miasta na obszarze między rzeką Odrą (na 
zachodzie) a wałem. Stanowi go naturalna, płaska trasa rzeczna ze starorzeczami i oczkami 
wodnymi. Ostoje ptactwa wodno-błotnego, w tym łabędzia niemego i słodkowodnych gatunków 
ryb. Stanowisko grążela żółtego i salwinii pływającej. Porastające terasy leśne zespoły roślinne 
siedlisk łęgowych z kilkugeneracyjnymi drzewostanami pełnią ważną rolę ochronną i 
przeciwerozyjną, dają schronienie dzikim zwierzętom, w tym dzikom i sarnom. Usytuowany w 
obrębie miasta tak atrakcyjny obiekt przyrodniczy pełni również ważną funkcję edukacyjną. 
Przedmiotem ochrony jest kompleks błoni nadrzecznych oraz łąk wraz ze zbiornikiem wodnym 
będący miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Do głównych zadań 
postawionych w celach ochrony należy zachowanie naturalnych biotopów oraz ochrona 
stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. 
 

 Pozostałe wielko-powierzchniowe formy ochrony przyrody to obszary chronionego 
krajobrazu (OCHK): „Dolina Ilanki" na terenie gminy Słubice, Słubicka Dolina Odry. 
największy torfowiskowo-leśny rezerwat przyrody w województwie lubuskim. Dolina Ilanki to 
największa w Polsce znana ostoja zagrożonego gatunku situ tępokwiatowego. Rezerwat 
obejmuje najciekawszy przyrodniczo fragmenty doliny Ilanki z jeziorem Pniów. Dolina ma 
zróżnicowany charakter, na odcinku bliższym miasta Torzymia jej szerokość sięga 1,0 km. 
Rzeka meandruje tu wśród torfowisk niskich na podłożu wapiennym (ich łączna powierzchnia 
wynosi około 90,0 ha), jednych z najlepiej zachowanych na Ziemi Lubuskiej. Krawędź doliny 
jest wysoka, porośnięta lasami sosnowymi. Podłoże torfowisk jest silnie uwodnione, na znacznej 
powierzchni występuje ruchome pło. Torfowiska od wielu lat nie są użytkowane. W dalszej 
części rzeki, dolina zwęża się, a Ilanka płynie wąwozem o silnie nachylonych ścianach, 
przypominając rzekę górską. Na terenie gminy w okolicach Rybocic zwęża się i wąskim pasem 
obejmuje lasy łęgowe, miejscami przechodzące w olsy. Do rzeki wpada tu kilka strumieni 
wypływających ze źródlisk na krawędzi. Strome zbocza porastają lasy bukowe. W dalszym 
biegu dolina rozszerza się, a jej dno zajmują nieużytkowane, silnie podtopione łąki. Słubicka 
Dolina Odry to duży Mezoregionu fizycznogeograficzny o całkowitej powierzchni 14075 ha. 
Słubicka Dolina Odry została utworzona rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego dnia 14 lipca 
2003 roku. Celem ochrony są wyróżniające się krajobrazowo obszary o  stromych północnych 
zboczach, charakterystycznych cechach fizjograficznych i różnych typach ekosystemów. Dolina 
jest dobrze wykształcona, z wyraźnym tarasem łąkowym i wyższymi, zalesionymi tarasami 
piaszczystymi. Dno doliny opada od 50 do 20 m n.p.m. W obrębie regionu, od ujścia Nysy 
Łużyckiej, Odra jest rzeką graniczną. W granicach gminy Słubice są to obszary podlegające 
długotrwałym zalewom.  
 

 Na południowym skraju gminy znajdują się zasoby wodne głównego zbiornika wód 
podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Jest to obszar wysokiej ochrony 
(OWO). Całkowita powierzchnia GZWP nr 144 to 4000 km2 ( w tym OWO 2902 km2, a ONO 
408 km2). Zbiornik zaliczany jest do typu porowego. Jego zasoby dyspozycyjne szacuje się na 
480,0 tys. m3/dobę. Średnia głębokość czwartorzędowych utworów wodonośnych to 60 m.p.p.t. 
(Kleczkowski 1990).   
   Na obszarze opracowania utworzono również liczne użytki ekologiczne: 

• „Bagna Biskupickie" w obrębie Biskupice Nowe,  
• „Jezioro" w obrębie Kunowice, 
• „Drzecinskie Bagna" w obrębie Drzecin,  
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• „Przy Torach" w obrębie Drzecin,  
• „Rozległe Bagna nad Ilanką" w obrębie Rybocice,  
• „Zakole" w obrębie Drzecin,  
• „Długie Bagno" w obrębie Biskupice Nowe. 

 Najbardziej interesującymi użytkami ekologicznymi z punktu widzenia przyrodniczego 
obiektów przyrodniczych są: 

• położony na terenie leśnictwa Biskupice użytek o pow. 25,54 ha i obejmujący bagna, 
łąki, pastwiska z naturalną sukcesją olchy, brzozy, kruszyny, wierzb krzewiastych, 
jezioro ulegające eutrofizacji i tereny naturalnej bazy żerowej jeleniowatych, 

• położony na terenie leśnictwa Kunowice użytek o pow. 29,76 ha i obejmujący jezioro z 
przyległymi bagnami i łąką (teren niedostępny) oraz miejsca gniazdowania żurawi i 
innego ptactwa wodnego, 

• położony na terenie leśnictwa Prochowiec użytek o pow. 114,08 ha i obejmujący dolinę 
rzeki Ilanki - bagna, łąki, pastwiska, okresowo zalewane, niedostępne, miejsca ostoi 
zwierzyny, gniazdowania żurawi oraz innego ptactwa wodnego; występuje tu wydra i 
bóbr; obrzeża bagien porastają zwarte kobierce przebiśniegów, zawilców i przylaszczek, 

• położony na terenie leśnictwa Gajec użytek o pow. 35,94 ha i obejmujący złoże torfowe, 
mszar wysokotorfowy, i miejsca występowania rosiczki; następuje tu proces ewolucji 
torfowiska przejściowego w kierunku wysokiego, proces sukcesji pierwotnej, 

• położony na terenie leśnictwa Kunowice c.d. użytek o pow. 9,70 ha i obejmujący ciąg 
użytków rolnych i bagien (teren trudnodostępny), miejsca gniazdowania żurawi i innego 
ptactwa wodnego, występuje śnieżyca przebiśnieg, przylaszczka, kalina koralowa, 

• położony na terenie leśnictwa Bukowiec użytek o pow. 15,30 ha i obejmujący pastwiska, 
łąki i bagna w obrębie zbiornika retencyjnego Odry, okresowo zalewane; gatunki tu 
chronione to: kalina koralowa, przylaszczka, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg; 
znajdują się tu również liczne miejsce gniazdowania ptactwa wodnego. 

 

Ponadto w gminie Słubice występuje osiem pomników przyrody, które zostały objęte 
statusem i ścisłą ochroną (zarządzenie wojewody gorzowskiego z dnia 12 czerwca 1989 r.). 
Dęby rosną przy posesji budynku Nadleśnictwa - ul. Kopernika, przy ul. Wodnej, na zieleńcu 
usytuowanym na placu Wolności i na stadionie przy ul. Sportowej, wierzby natomiast na posesji 
przedszkola przy ul. 1 Maja. Są to:  

• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 420 cm, wysokość 32 m, 
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 370 cm, wysokość 28 m, 
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 350 cm, wysokość 22 m, 
• Słubice – dąb szypułkowy, obwód 350 cm, wysokość 15 m, 
• Słubice – wierzba biała (3 drzewa), 
• Drzecin – dąb szypułkowy, 

Na obszarze opracowania występują typy zbiorowisk roślinności nieleśnej, których 
siedliska znalazły się na liście siedlisk chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - Dz.U. 
Nr 92, poz.1029): 

• wilgotne zagłębienia między-wydmowe, 
• wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, 
• twardowodne oligomezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, 
• starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, 
• naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, 
• zalewane muliste brzegi rzek, 
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, 
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• suche wrzosowiska, 
• pionierskie murawy napiaskowe, 
• murawy kserotermiczne, 
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 
• mokre łąki użytkowane ekstensywnie 
• niżowe łąki użytkowane ekstensywnie, 
• torfowiska wysokie żywe oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji, 
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 
• obniżenia dolinkowe, 
• torfowiska nakredowe, 
• szuwary wielkoturzycowe. 
 

2.6 Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna 
 
 Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, duża lesistość i liczebność jezior, bogata 
tradycja kulturowa składają się na korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie 
gminy. Z drugiej jednak strony położenie marginalne względem metropolii powoduje iż nie ma 
wykształconych, typowych ośrodków letniskowych z charakterystyczną bazą pobytową. 
Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, do których należą: 
Dolina Odry, Obszary Natura 2000, fragmenty Puszczy Rzepińskiej z obszarami atrakcyjnymi 
turystycznie ma swoje odzwierciedlenie we wzroście ilości turystów i negatywnego 
oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze powiatu, w tym tereny chronione. Ze 
względu na pokrywanie się terenów rekreacyjnych z terenami cennymi przyrodniczo szczególnie 
ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa, która powinna przebiegać na różnych 
płaszczyznach, obejmując zarówno strefę środowiska przyrodniczego jak i środowiska 
kulturowego. 
 

 Dolina Odry cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy, jest to 
teren płaski, poprzecinany licznymi kanałami melioracyjnymi. Terasa denna doliny Odry jest 
położona na południu na wysokości 24m. n.p.m. (Kunice – Rybocice), zaś na północy w 
poziomie 15,5m n.p.m. (Łazy Lubuskie). Należy podkreślić, że są to tereny o wyjątkowych 
walorach krajobrazowych, predestynowane do objęcia ochroną w całości jako obszar 
chronionego krajobrazu. Dolina Odry to obszary cenne pod względem ornitologicznym oraz 
florystycznym. Liczne kanały, rozległe podmokłe łąki i pastwiska są ostoją ptaków wodnych i 
błotnych. Krajobraz Doliny tworzą otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią 
starorzeczy oraz zarośli wierzbowych. Tereny te są również ważnym miejscem odpoczynku i 
żerowania ptaków przelotnych i zimujących. Do szczególnych atrakcji należą wiosenne przyloty 
licznych stad batalionów oraz duże koncentracje zimujących łabędzi krzykliwych i niemych. Są 
tu jedyne, zachowane po polskiej stronie granicy, fragmenty łęgów wiązowo-jesionowych na 
całym odcinku doliny Odry, poniżej Słubic aż do ujścia rzeki. Łęgi na południe od miasta są 
jednymi z nielicznych w Polsce fragmentów lasów łęgowych wciąż podlegających regularnym 
zalewom. Półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk zalewowych w dolinie, stanowią element 
typowy dla półnaturalnego krajobrazu doliny wielkiej rzeki, tu jednak kompleksowo 
wykształcony i dobrze zachowany. 
 

 Przyrodniczym uzupełnieniem krajobrazu gminy są fragmenty Puszczy Rzepińskiej. Ten 
ogromny kompleks leśny, graniczy z południowo-wschodnimi obrzeżami gminy. Bory Lubuskie, 
jak czasami nazywana jest Puszcza, to  tereny obfituje w liczne jeziora powstałe w południowo 
usytuowanych rynnach, przecinających cały obszar. Najpiękniejsza i najbardziej znana jest rynna 
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jezior łagowskich. W pobliżu jezior i rzek, gdzie warunki siedliskowe są lepsze, można znaleźć 
nieco domieszki buka i dębów. W zagłębieniach terenu pojawiają się olsy. Obszar ten leży poza 
zasięgiem jodły i świerka, a buk występuje na granicy zasięgu. Dodatkowo kompleksy lasów w 
zachodniej części gminy wykazują wysokie walory krajobrazowe. Tereny te predestynowane są 
do wędrówek, turystyki pieszej, tworzenia ścieżek edukacyjnych oraz zdrowia.  
 

 Kulturowe walory krajobrazowe miasta tworzą zabytki urbanistyki i architektury (na 
czele z cmentarzem żydowskim, ruinami wieży widokowej zwanej „Wieżą Kleista” na wzgórzu 
parkowym, wpisanymi do rejestru zabytków kamienicami i kościołami). Krajobraz gminy 
wzbogacają obszary zieleni urządzonej (parki, skwery), natomiast ludzi zafascynowanych 
kulturą, historią i przyrodą gmina oferuje ciekawe obszary we wsi Kunowice, gdzie przed 
ćwierćwieczem rozegrała się krwawa bitwa między armią króla Prus i sprzymierzonymi 
wojskami austriacko-rosyjskimi.  
 

 W zakresie turystycznego udostępniania terenu miasta wyznaczono 4 szlaki turystyczne: 
• część długodystansowego europejskiego szlaku wędrówkowego E11, Słubice – 

Słubice-Drzecin – Stare Biskupice – rez. "Torfowiska Sułowskie" – Sułów – Kowalów – 
Drzeńsko – Lubiechnia Wielka – Lubiechnia Mała – Jez. Czyste Wielkie – Jez. Czyste 
Małe – Ośno Lubuskie – Radachów – Trzebów (dalej w kierunku Lubniewic), 

• Szlak turystyczny Gądków – Pliszka. Trasa prowadzi przez Gądków Wielki PKP – Jez. 
Wielickie (pętla) – Pliszka PKP 

• Szlak turystyczny Pliszka – Torzym. Trasa: Pliszka PKP – Jez. Ratno – Pliszka – 
Debrznica – Jez. Karasienko – Torzym. 

• Szlak turystyczny Rzepin – Drzeniów. Trasa: Rzepin PKP – Rzepin rynek (pl. 
Ratuszowy) – Dąb "Piast" osada Liszki – Grodno – Jez. Supno – Jez. Głębokie – Sądów 
– Drzeniów (dalej do Krosna Odrzańskiego).  

 

Dodatkowo przez teren gminy Słubice przebiega sześć tras rowerowych: 
• Słubice – Słubice-Drzecin – Stare Biskupice – Nowe Biskupice – Gajec – Rzepin – 

Rzepinek – Nowy Młyn – Jerzmanice – Radzikówek – Radzików – Sądów – Cybinka – 
Białków – rez. "Młodno" – Krzesin  

• Gajec – Nowy Młyn – Maczków – Urad (kolonia) – Koziczyn – Sądów – Drzeniów  
• Bobrówko – Pniów – Garbicz – Jez. Wielkie – Jez. Karasienko – Torzym PKP,  
• część międzynarodowego szlaku R1 (Kostrzyn nad Odrą) – Chyrzyno – Żabczyn – 

Czarnów – Stańsk – Gronów – Ośno Lubuskie – Rosławice – Grabno – Lubień – Brzeźno 
(Sulęcin)  

• "Odra-Nysa":  Kłopot – Urad – Kunice – Rybocice – Świecko – Słubice – Nowy Lubusz 
– Łazy Lubuskie (bar) – Pławidło (kolonia) – Górzyca – Kostrzyn nad Odrą  

• Kostrzyn nad Odrą – Chyrzyno – Górzyca – Owczary – Laski Lubuskie – Golice – 
Słubice-Drzecin – Słubice-Drzecin-Jezioro – Słubice – Słubice-Osada Świecko – 
Świecko – Rybocice – Kunice – Urad – Rybojedzko – Kłopot – Rąpice – Krzesin, 

 
 
3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska  
 
 
3.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz jego zdolności do regeneracji 
  
 W granicach obszaru objętego opracowaniem ekofizjograficznym występują następujące 
elementy środowiska, które mogą podlegać dalszej degradacji – powietrze, wody 
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powierzchniowe, wody podziemne, gleby, lasy, fauna i flora. Na wstępie należy zwrócić uwagę, 
że część zanieczyszczeń pogarszających stan środowiska w gminie ma charakter egzogeniczny, 
czyli pochodzi spoza jego granic. 
 

Powietrze atmosferyczne w gminie Słubice jest narażone na zanieczyszczenia poprzez 
następujące czynniki:  

• Lokalny i tranzytowy ruch samochodowy, 
• Punktowe emitory zanieczyszczeń (zakłady przemysłowe), 
• Emisje gazów i pyłów z indywidualnych palenisk domowych, 
• Zanieczyszczenia pochodzące z Niemiec. 

Źródłem emisji liniowej zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (pyły, gazy, hałas) 
stanowi istniejąca sieć dróg. Są to przede wszystkim droga szybkiego ruchu A2 (relacji Poznań-
Świecko) oraz droga krajowa nr 29 (relacji Krosno Odrzańskie-Słubice). Szczególnie droga A2 
wyróżnia się pod względem dużego natężenia ruchu samochodów osobowych jak i ciężarowych. 
Kolejne źródło zanieczyszczeń to emitory punktowe. Należą do nich zakłady przemysłowe w 
miejscowościach Pławidło, Golice, Słubice, Radów, których zestawienie prezentuje tab. 8.  
 
Tab. 8. Najważniejsze emitory zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie Słubice 

lp. miejscowość zakład 
emisja (tona/rok) źródło 

hałasu 
źródło 
odoru pyły gazy gazy bez CO2 

1. Pławidło hodowla bydła - - - - tak 
2. Golice hodowla bydła - - - - tak 
3. Radów hodowla bydła - - - - tak 
4. Słubice zakład energetyki 

cieplnej 
55,0 13798,0 164,0 - - 

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

Dodatkowo, do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się indywidualne gospodarstwa 
domowe oraz małe zakłady produkcyjne. Stan aerosanitarny terenów o zabudowie zwartej, gdzie 
przewietrzenie jest utrudnione (dotyczy to wsi gminnych, Słubic i terenów przygranicznych) 
charakteryzuje się podwyższonymi wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Jednak zdolność 
do regeneracji omawianego komponentu środowiska przyrodniczego we wszystkich wsiach jest 
wysoka. Mniejsza zdolność do regenerowania dotyczy terenów przygranicznych (wzmożony 
ruch tranzytowy) oraz w Słubicach. Zanieczyszczenia migrują również z uprzemysłowionych 
terenów Niemiec wraz z dominującymi na tym obszarze wiatrami zachodnimi. Morfologia 
terenu gminy utrudnia regenerację zanieczyszczonego powietrza. Ze względu na usytuowanie 
znacznej części obszaru w nisko położonych dolinach rzecznych, jego przewietrzanie jest 
utrudnione.    

 

 Wody analizowanego obszaru mogą podlegać szybkiemu zanieczyszczeniu poprzez 
ścieki komunalne (por. tab. 9), zanieczyszczenia wędrujące z innych części kraju (górne odcinki 
rzeki Odry), powierzchniowe spływy z pól uprawnych, słabo rozwiniętą infrastrukturę, awarie i 
eksploatację rozmaitych urządzeń,  zanieczyszczone opady atmosferyczne, nieodpowiednią 
gospodarkę rolną (spływy powierzchniowe z mineralnego nawożenia gleb i stosowania 
pestycydów) czy też w drodze niewłaściwej gospodarki działkowej (Pławidło, Nowy Lubusz, 
Kunowice, Słubice, Świecko). Znacznym problemem są nieuregulowana gospodarka ściekowa 
zwłaszcza na tych terenach gminy gdzie zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe lub ich brak. 
Ułatwieniem dla spływu biogenów z terenów rolniczych jest gęsta sieć cieków i rowów 
melioracyjnych, które pokrywają bardzo dużą część gminy Słubice. Rzeka Odra oraz system 
kanałów w zachodniej części obszaru gminy powoduje znaczną wymianę wód podziemnych, co 
z jednej strony ułatwia ich filtrację  a z drugiej strony wiąże się z ich potencjalnym 
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zanieczyszczeniem. Poziom zanieczyszczenia wód uzależniony jest również od migracji fal 
powodziowych powstałych poza obszarem województwa i powiatu, w górnych częściach zlewni 
Odry. Stan jakości wód gminy uzależniony jest przede wszystkim od sposobu gospodarowania 
wodą i ściekami na terenach położonych w górnym biegu Odry oraz w tych wsiach, które 
znajdują się w zasięgu mniejszych cieków wodnych i kanałów odwadniających.  
 
Tab. 9. Ważniejsze zrzuty ścieków w  gminie Słubice 
Lp. Miejscowość Zakład Rodzaj 

ścieków 
Ilość m3/d 
max/aktua 

Metody 
oczyszczania 

Kierune
k zrzutu 

1. Słubice Oczyszczalnia gminna mieszane 8000/6000 mech.-biol. Długi 
Rów 

2. Świecko Oczyszczalnia ścieków 
(drogowe przejście 

graniczne) 

komunalne -/5 biol. Odra 

3. Świecko Oczyszczalnia ścieków 
(Terminal towarowych 

odpraw celnych) 

komunalne 540/73 biol. Ilanka 

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

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska o charakterze naturogennym zliczyć należy 
stany powodziowe, które na obszarze gminy wiążą się potencjalnie z rzeką Odrą.  

 

 Gleby omawianego obszaru to komponent środowiska, który w największym stopniu 
podlega procesom szybkiej degradacji, a zdolność jego oczyszczania i regeneracji jest 
najmniejsza ze wszystkich składników przyrody. Gleby miasta Słubice podlegają 
zanieczyszczeniom związanym z wieloletnią  kumulacją zanieczyszczeń typowych dla 
środowiska miejskiego, obniżeniem bioróżnorodności obszaru oraz zakłóceniami lub 
zniszczeniami profilu pierwotnej struktury gleb. Gleby w mieście są narażone na 
zanieczyszczenia przede wszystkim ze strony zakładów przemysłowych. Z kolei na obszarach 
wiejskich, do największych zagrożeń negatywnie wpływających na jakość gleb są ścieki 
komunalne (brak kanalizacji sanitarnej) oraz przekształcenia geomechaniczne i chemiczne 
(odkrywki, nielegalne wysypiska śmieci,  nawozy, środki ochrony roślin). Ponadto wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyjny gleby są dodatkowo podatne na degradację.     
                                                                      

 Szata roślinna podlega negatywnemu oddziaływaniu przede wszystkim w wyniku 
szkodliwego oddziaływania czynników antropogenicznych. Zanik naturalnego charakteru lasów 
czy roślinności leśnej to wynik wieloletniej grabieżczej gospodarki (najbogatsze siedliska leśne 
zostały wzięte pod uprawy, a ekosystemy leśne zajmują najmniej korzystne tereny). Należy 
jednak zaznaczyć, iż w południowej, wschodniej oraz miejscami zachodniej części gminy 
zachowały się cenne przyrodniczo tereny, gdzie naturalna szata roślinna pozostaje niezmieniona 
lub nieznacznie odbiega od potencjalnie naturalnego stanu. Dotyczy to w głównej mierze 
fragmentów Puszczy Rzepińskiej, łęgów wiązowo-jesionowych na całym odcinku doliny Odry 
oraz terenów podmokłych (zalewowe łąki), siedlisk kserotermicznych muraw stepowych 
(nasłonecznione i suche skarpy Odry i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Na tych terenach 
szata roślinna zachowała swój unikatowy charakter.  
 

 W zakresie fauny trzeba również podkreślić rolę obszarów chronionych (Natura 2000, 
Rezerwat Łęgi koło Słubic, zespoły przyrodniczo krajobrazowe), gdzie liczne gatunki mają 
unikalne siedliska, ważne głównie dla ptaków wodnych i błotnych. Skrzyżowanie doliny Odry i 
Ilanki, dwóch rzek i wynikająca z tego specyfika powiązań ekologicznych, a także znaczny 
stopień naturalności wielu biotopów sprawia, że obszar ten ma znaczny potencjał regeneracyjny, 
a jego wpływ ma zasięg ponadlokalny. Dodatkowo zdolności do regeneracji środowiska w 
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zakresie fauny podnoszą powiązania ekosystemów leśnych (Puszcza Rzepińska).W Słubicach i 
centrach wsi istnieją warunki siedliskowe jedynie dla gatunków bardzo pospolitych w zabudowie 
miejskiej (gatunki synantropijne). Gatunki, które występują na tych terenach cechuje duża 
odporność na degradację, a także stosunkowo duża możliwość regeneracji.  
 
 
3.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych 

 Gmina Słubice posiada znaczny potencjał przyrodniczy. Zasoby przyrody obszaru 
objętego opracowaniem cechują się dużym stopniem naturalności, wysokimi użytkowymi 
walorami środowiska przyrodniczego, a także znaczną wrażliwością na zmiany i w wielu 
miejscach dość trudną dostępnością. Ochronie elementów przyrodniczych, ważnych dla Europy 
na terenie gminy, służy sieć NATURA 2000. W skład systemu NATURA 2000 całkowicie lub 
fragmentarycznie wchodzą na terenie gminy obszary: Dolina Środkowej Odry (PLB080004), 
 Ujście Ilanki (PLH080015), Łęgi Słubickie (PLH090013) i Dolina Pliszki (PLH080011). 
Obszary te posiadają status międzynarodowy, a na państwo polskie (w tym gminę Słubice) jest 
nałożony obowiązek skutecznej ochrony, a w ich obrębie i konieczność stałego monitoringu 
stanu przyrody. Oprócz tych form na terenie gminy można znaleźć szereg innych elementów 
środowiska, które podlegają ochronie. 
 

 Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic" (398ha) chroni unikalne kompleksy lasów 
łęgowych. Stanowią go ostoje ptactwa wodno-błotnego (łabędź niemy, słodkowodne gatunki 
ryb, grążel żółty, salwinia pływająca). Drzewostany pełnią ważną rolę ochronną i 
przeciwerozyjną. Rezerwat jest usytuowany w obrębie miasta i dlatego odgrywa bardzo ważną 
rolę jako użytkowy element przyrodniczych podlegających ochronie oraz pełni funkcję 
edukacyjną. 
 

 Niewątpliwie istotnym elementem przyrody, który wymaga kompleksowej ochrony są 
torfowiska i kompleksy łęgowe powszechnie zaliczane do zbiorowisk ginących a mających 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania krajobrazu i zachowania różnorodności biologicznej. 
Omawiane elementy przyrodnicze znajdują się przede wszystkim na południu miasta Słubice 
oraz wzdłuż Ody (od jej wschodniego brzegu aż do linii Golice, Drzecin, Kunowice). Na 
uboższych terenach sandrowych i wyższych terasach dolin występują torfowiska wysokie lub 
przejściowe. We wszelkich podejmowanych działaniach należy uwzględniać wymogi skutecznej 
ochrony i zachowania w nienaruszonym stanie zbiorowisk ginących i torfowisk.  
 

 Pozostałe wielko-powierzchniowe formy ochrony przyrody jakie występują na terenie 
gminy to obszary chronionego krajobrazu („Dolina Ilanki" na terenie gminy Słubice, Słubicka 
Dolina Odry). Są to tereny z łąkami zalewowymi i pastwiskami, ze stanowiskami rzadkich 
gatunków ptaków (płaskonos, cyranka, krzyżówka, perkozek, czajka). Kolejnymi formami 
ochrony przyrody na analizowanym obszarze są użytki ekologiczne: „Bagna Biskupickie" w 
obrębie Biskupice Nowe, „Jezioro" w obrębie Kunowice, „Drzecinskie Bagna" w obrębie 
Drzecin, „Przy Torach" w obrębie Drzecin,   „Rozległe Bagna nad Ilanką" w obrębie Rybocice, 
„Zakole" w obrębie Drzecin, „Długie Bagno" w obrębie Biskupice Nowe. Warto przypomnieć o 
drzewach pomnikowych którymi są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub 
ich skupienia posiadające wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne czy 
krajobrazowe. Należy zapewnić im ochronę gdyż odznaczające się indywidualnymi cechami (są 
to przede wszystkim dęby oraz wierzby).  
 

 Bardzo interesujące na terenie gminy są chronione siedliska muraw kserotomicznych 
(murawy stepowe), znajdujące się na dobrze nasłonecznionych i suchych skarpach Odry i 
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na obszarze opracowania występują również typy 
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zbiorowisk roślinności nieleśnej, których siedliska znalazły się na liście siedlisk chronionych 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie - Dz. Nr 92, poz.1029): wilgotne zagłębienia 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. Z kolei na północy i wschodzie obszaru gminy występują lasy ochronne 
przede wszystkim o funkcji glebochronnej. 
 

 Ekosystemy trawiaste, głównie łąki (o różnej intensywności uprawy), zajmujące doliny 
dużych rzek w tym tereny osadów torfowych, nie są formą klimaksową, stanowią jednak cenny 
składnik struktury przyrodniczej gminy (liczne stanowiska cennych gatunków roślin i zwierząt). 
Z innych cennych zbiorowisk nieleśnych wymienić należy roślinność wodną i szuwarową jezior, 
starorzeczy i cieków wodnych. 
 
 
3.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich 
kształtowania 

 Walory krajobrazowe gminy Słubice w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, 
zwłaszcza od końca XVIII w. do czasów współczesnych ulegały znacznym przeobrażeniom. 
Dotyczy to przede wszystkim zasadniczej przebudowy kompleksów leśnych, położonych na 
wschód od Słubic, gdzie dawne pierwotne lasy mieszane (z dębem, grabem, bukiem i sosną) 
zostały zamienione na bory monokulturowe (z sosną). Dawne buczyny pozostały w części lasów 
położonych na południowy wschód od miasta. Towarzyszy im szereg interesujących roślin, w 
tym m.in. bardzo rzadko występujące storczyki i kokoryczki puste i pośrednie. 
Charakterystyczne dla doliny Odry znaczne obszary moczarowo-bagienne w wyniku 
przeprowadzonych melioracji zatraciły swój pierwotny charakter. Zamieniono je na łąki i 
pastwiska, usunięto roślinność tworzącą nadrzeczne lasy łęgowe i olszyny.  
 

 Jednakże, należy wyraźnie podkreślić iż znaczne powierzchnie, w szczególności na 
południu i wschodzie  (lasy) oraz południowym – zachodzie (dolina Odry) cechują się wysokim 
stopniem naturalności oraz wysokimi wartościami krajobrazowymi. Ich zachowanie wymaga 
przede wszystkim dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zachowania istniejących 
dotychczas układów ekologicznych i form ochrony przyrody, a także restytucji, rekultywacji i 
rewaloryzacji elementów środowiska na obszarach, gdzie układy te zostały naruszone lub 
zniszczone. 
 

 Polityka przestrzenna gminy, powinna tak kształtować krajobraz naturalny, aby w pełni 
wykorzystywać i zachowywać jego walory i zasoby. W tym celu warto dokonać 
usystematyzowania i uporządkowania poszczególnych obszarów gminy na strefy działań. Każda 
z nich powinna pełnić rolę węzła, który koordynuje działania obszarów przyległych i sprzyja 
zrównoważonemu rozwojowi.  Zatem krajobrazy omawianego terenu można podzielić na trzy 
zasadnicze strefy: 
 

• Strefa zurbanizowana - obejmująca tereny Słubic, w mniejszym stopniu wszystkich wsi 
gminnych oraz tereny ukształtowanego układu drogowego i kolejowego gminy. W 
obrębie tej strefy powinno poprawić się standardy zabudowy i zagospodarowania przy 
zachowaniu układu przestrzennego. Wspieranie działań porządkujących przestrzenie 
wewnętrzne istniejącej zabudowy oraz sterowanie ilością i standardem poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego w znacznym stopniu podniesie wartość 
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estetyczną miasta i pozostałych terenów. Stopień degradacji obszarów, szczególnie na 
terenach o funkcjach przemysłowych, ulega systematycznemu zwiększeniu. 
Szczególnym zagrożeniem w strefie zurbanizowanej jest chaotyczna i rozproszona 
zabudowa. Ekosystemy cenne przyrodniczo nie utrzymają swoich walorów i funkcji, jeśli 
będą występowały w postaci izolowanych obszarów. Dlatego też do najważniejszych 
zadań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych należy podtrzymanie i odbudowa ich 
ciągłości i struktury wewnętrznej.  

• Strefa rozwoju – są to obszary, które w największym stopniu ulegają przekształceniom. 
Strefa rozwoju nieustannie się zmienia, dlatego na etapie jej ewolucji istnieją możliwości 
korekt i poprawy niekorzystnych zjawisk czy tendencji. Strefa obejmuje tereny 
częściowo zurbanizowane, które wymagają uzupełnień, oraz tereny niezurbanizowane 
przewidziane do urbanizacji. Tereny osadnictwa o charakterze podmiejskim (rozproszona 
zabudowa). Należą do nich obszary peryferyjne Słubic, w kontekście rozbudowy 
przejścia granicznego w Świecku i zwiększenia ruchu kołowego (autostrada A2), również 
Świecko. Naturalnie do strefy rozwoju zaliczyć należy tereny przy głównych drogach, 
gdzie rozwijają się funkcje usługowe (motele, bary, stacje paliw). Krajobraz 
przyrodniczy omawianej strefy  w coraz większym stopniu przybiera charakter 
antropogeniczny. Działalność człowieka sprawia, że naturalny charakter tych obszarów 
ulega przekształceniom. Znaczny wpływ na pogorszenie stanu środowiska 
przyrodniczego mają nowo powstające osiedla mieszkaniowe, przygraniczne położenie 
(Frankfurt nad Odrą), układy komunikacyjne.  

• Strefa niezurbanizowana - obejmująca pozostałe nie przewidziane do urbanizacji tereny 
niezainwestowane. Są to tereny wymagające ochrony wartości ekologicznych, 
krajobrazowych, zieleni i systemów przyrodniczych oraz nieprzydatne do 
zainwestowania. Krajobraz terenów gminy w znacznym stopniu posiada charakter 
antropogeniczny. Niemniej jednak racjonalna polityka przestrzenna pozwoli w 
kompleksowy sposób wpłynąć na polepszenie walorów krajobrazowych, a także 
kształtować właściwą strukturę przyrodniczą. Możliwość kształtowania walorów 
krajobrazowych w tej części opracowania jest największa. Dlatego szczególnie na 
południu gminy gdzie dominują obszary zalesione, wschodzie (powyżej Słubic), gdzie 
rozciągają się tereny podmokłe, poprzecinane licznymi kanałami i rowami, wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych oraz terenów które są niezagospodarowaną pozostałością po 
składach, placach, zakładach należy wprowadzić i realizować zasadę zrównoważonego 
rozwoju. Tylko takie podejście pozwoli zachować i chronić krajobraz naturalny.  

 

3.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z 
cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

Gmina Słubice w zakresie oceny zgodności dotychczasowego użytkowania i 
zagospodarowania z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi wykazuje się 
niejednoznacznością. Jest to wynik zmian i przekształceń, które wynikają z przeszłości 
historycznej. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na zagospodarowanie obszaru 
objętego opracowaniem są: rzeka Odra (Dolina Odry), przygraniczne położenie gminy oraz 
kompleksy leśne rozciągające się na południu i południowym-wschodzie. 

 

Rzeka Odra, od wieloleci kształtuje środowisko przyrodnicze gminy, co wpływa na 
zagospodarowanie przestrzenne jak również użytkowanie przyległych do niej obszarów. 
Sezonowa zmienność przepływów (włączając zagrożenia powodziowe) wymusza podejmowanie 
określonych działań planistycznych i urbanistycznych, w celu ochrony zagrożonych powodzią 
obszarów.  Zagospodarowanie miasta Słubice wiąże się z kilkoma etapami historycznymi 
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Lokalizacja pierwszych zabudowań uwarunkowana była bliskością dostępu do wody oraz 
łatwością pozbywania się nieczystości. Dlatego początkowo ludzkie osiedla rozwijały się wzdłuż 
Odry. Uzależnienie od rzeki widoczne jest w strukturze przestrzennej miasta  i ma swoje 
przyrodnicze konsekwencje do dnia dzisiejszego. Chodzi przede wszystkim o tereny zalewowe 
rzek, jak również tereny zagrożone powodzią. Kolejne lata sprawiły, że użytkowanie i 
zagospodarowanie miejskich terenów, przeniosło się na wschód i północ. Dalej miasto rozwijało 
się wzdłuż wałów przeciwpowodziowych nieopodal terenów zalewowych rzeki Odry oraz w 
kierunku niezagospodarowanych otwartych terenów na wschodzie miasta. 

 

Obecnie zabudowa miejska rozwija się w miejscach, które cechują się korzystniejszymi 
warunkami geotechnicznymi (głównie w kierunku wschodnim). Należy zauważyć, że 
przygraniczne położenie gminy, członkostwo w strukturach Euroregionu, ogólny rozwój 
gospodarki kraju (rozwój budownictwa) umożliwia, a nawet wymaga aby podejmować decyzje 
wpływające na rozwój gminy. Oczywiście planowane działania, powinny uwzględniać szerokie 
tło (przyroda, zrównoważony rozwój, osadnictwo itd.), a nie być tylko przejawem 
niepohamowanej ekspansji miejskiej zabudowy na mniej sprzyjające obszary. Intensywny 
rozwój miasta w następnych kilkunastu latach powinno się  kreować w oparciu o rozwój 
zrównoważony. Tylko takie podejście pozwoli w pełni wykorzystać walory i zasoby przyrody w 
powiązaniu z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców gminy Słubice.  

 

Ukształtowanie terenu sprawiło, iż zagospodarowanie gminnego organizmu wiejskiego 
jest spójne w zakresie cech i uwarunkowań przyrodniczych. Oczywiście istnieje szereg miejsc 
(szczególnie na południu i północnym-wschodzie), których skomunikowanie z centrum gminy 
wymaga poprawy. Ważne z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania jest, aby rozwój 
poszczególnych wsi gminy, przebiegał w kierunku symbiotycznym, a nie, jak to się działo w 
przypadku wsi Pławidło i Nowy Lubusz, bez uwzględnienia przyrodniczego tła. Wsie położone 
na terenach podmokłych, gdzie grunty są zawodnione nie wpływa korzystnie na koegzystencje 
przyrody i świata ludzi.  

 

 Na obszarach gdzie znajdują się użytki rolne, gdzie nie ma możliwości wznoszenia 
zabudowań, warto wprowadzać tereny o funkcjach ogrodniczych, działkowych oraz 
rekreacyjnych (obszary przyległe do cieków wodnych, lasów, oraz częściowo w centralnej części 
Słubic). Jest to zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi tych obszarów, gdyż istniejące 
aluwialne gleby są bardzo żyzne i urodzajne, co pozwala na uzyskiwanie dobrych efektów 
ogrodniczych niewielkimi nakładem środków. Występowanie jezior oraz kanałów powoduje, że 
tereny te podlegają intensywnemu wykorzystywaniu. Dlatego warto podnosić świadomość 
ekologiczną mieszkańców oraz turystów. Pomimo większego wykorzystywania naturalnych 
zasobów gminy, obecnie ich stan, przedstawia się korzystnie. Tereny cenne przyrodniczo nie 
zostały znacznie zmienione lub zdewastowane. Tylko konsekwencja działań co do dalszego 
eksploatowania skarbów przyrody gminy Słubice i kompleksowe, symbiotyczne podejście do 
zarządzania nimi, pozwoli zachować i rozwijać dalszy ich potencjał.  
 
 
3.5. Ocena intensywności i charakteru zmian zachodzących w środowisku 
 
 Chcąc oceniać intensywność zmian zachodzących w środowisku naturalnym gminy 
Słubice, należy odwołać się do określonego horyzontu czasowego. Bowiem tylko takie podejście 
pozwala określać stopień aktualnych przekształceń i prognozować dalsze zmiany w środowisku. 
Istotne przeobrażenia, nawet zakładając w ich udziale poważny wpływ czynników 
antropogennych (związanych z działalnością człowieka), uwidocznią się dopiero w dłuższym 
okresie czasu.  
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 Podejmując się oceny intensywności zmian dotyczących środowiska naturalnego 
konieczne jest usystematyzowanie przedziałów czasowych, w których one zachodziły. Aktualne 
tempo zmian zachodzących w środowisku gminy jest stosunkowo niewielkie. Natomiast 
najbardziej widoczne przekształcenia na obszarze objętym opracowaniem ekofizjograficznym 
miały miejsce w odległej przeszłości, a ich skutki widoczne są do dnia dzisiejszego. Drugim 
ważnym okresem dla przekształceń środowiska był okres minionego stulecia. Z kolei trzecim, 
ostatnim okresem, w którym można zaobserwować ingerencję czynników antropogenicznych w 
naturę jest ostatnie 15 lecie. 
 

 Od czasów prehistorycznych aż do XV wieku tereny gminy Słubice pokrywały lasy. 
Oczywiście to zjawisko miało miejsce na znacznych obszarach kraju.  W miejscach najwyżej 
położonych, na piaszczystych ubogich glebach były to najczęściej bory. Nieco lepsze gleby 
gliniaste porastały dąbrowy, buczyny i dębowo-grabowe grądy. Najniższe, zatorfione obniżenia 
porastały łęgi olsowo-jesionowe i olsy. Skład gatunkowy i struktura tych lasów nie były stałe, 
zmieniały się wraz ze zmianami klimatu. Wśród licznych bagien i rozlewisk dominowały 
wierzby, wiązy i topole. Dzięki swej niedostępności występowały tu wilki, rysie, żubry, tury i 
niedźwiedzie. Od XV wieku rozpoczęto wycinanie lasów. Największe wycinki miały miejsce w 
XVII i XVIII wieku. Wtedy głównie w dolinie Odry i częściowo rzeki Ilanki rozpoczęto 
zakrojone na szeroką skalę prace regulacyjne. Zmieniono bieg Odry, wykarczowano 95% lasów 
łęgowych, wytępiono duże ssaki, obwałowano rzekę, a jej deltę poprzecinano siecią kanałów 
melioracyjnych. Kanały i rowy melioracyjne są widoczne do dnia dzisiejszego. Pokrywają 
znaczne obszary gminy, głównie od wschodniego brzegu rzeki do centralnych miejsc obszaru 
(tereny powyżej Słubic). W XVIII nastąpił gwałtowny rozwój osadnictwa. Miejsca lasów zajęły 
pola, łąki i pastwiska. Charakterystyczne dla doliny Odry znaczne obszary moczarowo-bagienne 
podlegały przeprowadzanym pracom melioracyjnym zatracając swój pierwotny charakter. 
Zamieniono je na łąki i pastwiska, usunięto roślinność tworzącą nadrzeczne lasy łęgowe i 
olszyny.  Od końca XVIII wieku intensywnie przebudowywano kompleksy leśne, położone na 
wschód od Słubic, gdzie dawne pierwotne lasy mieszane (z dębem, grabem, bukiem i sosną) 
zostały zamienione na bory monokulturowe (z sosną). Dawne buczyny pozostały w części lasów 
położonych na południowy wschód od miasta. Jednak zjawisko wycinania lasów na przestrzeni 
lat, nie spowodowało ogromnych i nieodwracalnych zmian. Współcześnie na obszarze 
opracowania lasy stanowią 37% powierzchni. Tak wysoki wskaźnik, sprawia, że intensywność 
zmian co do zmniejszania powierzchni leśnych nie dotyczy w znacznym stopniu gminy Słubice.  
 

 Współcześnie (XX i XIX wiek), a w szczególności w ostatnim piętnastoleciu, nastąpiła 
intensyfikacja rozwoju zabudowy miejskiej i wiejskiej, a tempo zmian w środowisku gminy jest 
bardzo widoczne. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczą Słubic. Zwiększenie ruchu 
transgranicznego (przejścia graniczne: w Słubicach - ruch osobowy, w Kunowicach - ruch 
kolejowy, w Świecku - ruch osobowy i towarowy), członkostwo Polski w strukturach Unii 
Europejskiej czy wreszcie w Euroregionie Pro Europa Viadrina i Kostrzyńsko - Słubickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej spowodowały, że zapotrzebowanie na nowe tereny (rozwój 
budownictwa, usług, przemysł) jest coraz większe. Zmiany zachodzą we wszystkich istotnych 
elementach środowiska. Wody powierzchniowe, które w ostatnich dziesięcioleciach stwarzały 
zagrożenie dla miasta i gminy, zalewając je, są systematycznie regulowane i obwałowywane. 
Sprawia to, że przepływ jest coraz mniej naturalny (stworzenie rezerwatu przyrody Łęgi koło 
Słubic, ma na celu przywrócenie w jak największym stopniu naturalności tym obszarom). 
Ponadto planuje się objęć ścisłą ochroną cenne przyrodniczo obszary doliny Ilanki i fragmentów 
doliny Odry. Są to pozytywne zjawiska, pozwalające na wprowadzenie racjonalnego i 
zrównoważonego zagospodarowania. Również korzystne zmiany zachodzą w środowisku 
abiotycznym. Obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe, będące 
skutkiem modernizacji wielu zakładów i niejednokrotnie wymiany całych technologii i postęp w 
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dziedzinie motoryzacji sprawia, że zanieczyszczenie środowiska przez pyły, gazy jest coraz 
mniejsze. Coraz bardziej restrykcyjne dyrektywy europejskich władz w dziedzinie ochrony 
środowiska, nakładają na gminy obowiązek dbałości o jego bogactwa. Pomimo widocznych, 
korzystnych tendencji istnieje czynnik oddziaływujący przeciwnie. Jest nim zwiększenie 
natężenia ruchu związanego z utworzeniem przejścia granicznego, obecnością kraju w UE, 
masową motoryzacją polskiego społeczeństwa, a w niedalekiej przyszłości ukończeniem 
planowanej autostrady A2.  
 

 Lasy, które bez wątpienia są dużym bogactwem gminy Słubice podlegają ochronie. 
Wprowadzenie funkcji ochronnej rozpoczęło proces wymiany drzewostanu. Powstają bory z 
obfitszym runem nazywane borami świeżymi. Zwarte kompleksy leśne położone na południu i 
wschodzie, są jednak zagrożone. Wynikać to może z budowy przyszłej autostrady A2. Szlak ma 
ogromne znaczenie transeuropejskie i łączy zachodnią i wschodnią Europę poprzez Berlin, 
Warszawę i Mińsk. Zbiegają się tu także ważne drogi o znaczeniu regionalnym, prowadzone z 
Kostrzyna, Głogowa i Zielonej Góry do Słubic Jej planowany przebieg w granicach 
opracowania, rozpoczynając od Rzepina, ciągnie się wzdłuż drogi E30 aż do Świecka 
przecinając kompleksy gminnych lasów. Z budową tak ważnego szlaku komunikacyjnego 
wiązać się będzie szereg zmian w środowisku. Rozpoczynając od wycięcia lasów, co 
doprowadzi do fragmentaryzacji i trwałych zmian, poprzez zakłócenie dotychczasowej 
równowagi faunistyczno-florystycznej, a kończąc na wzrośnie natężenie hałasu (samochody 
osobowe i TIR) i emisji zanieczyszczeń. Zmiany są również widoczne w rolnictwie. Tradycyjna 
przez wieki funkcja rolnicza gminy zatraca swój charakter. W minionym stuleciu ustąpiła funkcji 
mieszkaniowej i usługowej. Są to istotne i w wielu aspektach nieodwracalne zmiany.  
Paradoksalnie duża ilość obszarów cennych przyrodniczo znajdujących się pod ochroną prawną 
negatywnie wpływa na rolnictwo. W wielu miejscach wykorzystywanie rolnicze obszarów jest 
utrudnione, a w przypadku wprowadzenia na niektórych obszarach ścisłej ochrony nawet 
niemożliwe. Zła sytuacja rolnictwa to również wynik nierównomiernego zainwestowania, to 
znaczy skupienia większości usług w Słubicach oraz wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych.   
 
 
3.6. Ocena stanu środowiska, jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia 
 
 Podstawowym opracowaniem dla ukierunkowania działań w zakresie ochrony 
środowiska w obszarze opracowania jest „Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2007 dla 
Gminy Słubice”, przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Słubice w czerwcu 2004 roku. Zawiera 
on syntetyczną charakterystykę uwarunkowań przyrodniczych gminy. Ocena stanu środowiska 
na obszarze objętym opracowaniem ekofizjograficznym obejmuje następujące elementy: 
powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, gleby i powierzchnia terenu, lasy, fauna i flora 
oraz krajobraz (naturalny, rolniczy). 
 

              Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie jest 
tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy 
zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu 
oddziałują na jakość powietrza atmosferycznego. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję: 

• z zakładów przemysłowych i energetycznych, 
• niską z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i prywatne 

zakłady, 
• komunikacyjną (transport drogowy), 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sektor zaopatrzenia w energię 
(elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę) – ponad 70 % całkowitej emisji. Z kolei w wyniku 
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działalności produkcyjnej wprowadza się do powietrza ok. 30 % ogólnej masy emitowanych 
gazów i pyłów. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stężenie 
średnioroczne SO2 w powietrzu przeprowadzone metodą badań manualną i automatyczną w 
2007 roku w zlokalizowanych w Słubicach i Uradzie punktach monitoringu wynosiło 
odpowiednio: w Uradzie 5,2 µg/m3 a w Słubicach 8,6 µg/m3. Stężenie średnie w okresie 
zimowym wyniosło: w Uradzie 4,8 µg/m3 a w Słubicach 4,1 µg/m3, a w okresie letnim: w 
Uradzie 5,6 µg/m3 a w Słubicach 13,1 µg/m3 Maksymalne stężenie SO2 w miejscach 
pomiarowych wyniosło: w Uradzie 44,6 µg/m3 a w Słubicach 26,9 µg/m3. W stosunku do roku 
2005 emisja SO2 zmniejszyła się w obu przypadkach o 43%. Zmierzono również wskaźniki 
stężenia średniorocznego dwutlenku azotu (w Uradzie wynosiły blisko 10 µg/m3 i Słubicach 32 
µg/m3) oraz pyłu zawieszonego PM10, którego wskaźnik w Słubicach osiągnął prawie 16 µg/m3 
(w Uradzie nie dokonano pomiarów). Można zatem stwierdzić, że stan aerosanitarny rejonów 
wiejskich gminy Słubice charakteryzuje się niskimi stężeniami zanieczyszczeń pierwotnych,  
natomiast w mieście (zabudowa zwarta ze słabym przewietrzeniem) i wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych stężenia CO2, NO2 i pyłu zawieszonego i CO występują na poziomach 
niższych od dopuszczalnych norm. W 2007 roku w stosunku do roku 2004 emisja 
zanieczyszczeń pyłowych zmniejszyła się o 46%, natomiast w przypadku zanieczyszczeń 
gazowych odnotowano spadek o 6,5%, w tym dwutlenku siarki o 47%. Na spadek emisji 
zanieczyszczeń w gminie (przede wszystkim w mieście, w mniejszym stopniu dotyczy to wsi) 
miały wpływ modernizacje kotłowni węglowych, polegające na zmianie paliwa z węglowego na 
paliwo ekologiczne (tj. olej opałowy lub gaz) oraz ograniczenie produkcji przemysłowej i 
zmiana technologii. W celu dalszego ograniczenia emisji spalin i jej negatywnych skutków 
należy wdrażać czystsze technologie grzewcze (np. gaz ziemny – rozwiązanie coraz 
popularniejsze, zbiorowe systemy grzewcze w miejsce indywidualnych oraz wprowadzanie 
słonecznych kolektorów dla pozyskiwania energii odnawialnej). Oczywiście na terenach gdzie 
dominuje zabudowa jednorodzinna emitująca gazy i pyły z palenisk domowych 
zanieczyszczenia są szczególnie widoczne w okresie grzewczym. Liniowym źródłem emisji 
gazów pyłów oraz hałasu i wibracji jest systematycznie wzrastający ruch kołowy (związany z 
istniejącymi przejściami granicznymi w Słubicach, Świecku oraz Kunowicach, przejście 
kolejowe). Duże zagrożenie niesie za sobą budowa autostrady A2, dlatego w celu ograniczenia 
migracji spalin samochodowych (i jednocześnie hałasu) konieczne jest stosowanie zieleni 
izolacyjnej w pasach przylegających do szlaków komunikacyjnych, jeśli istniejący sposób 
zabudowy na to pozwala. Odnosi się to głównie nie tylko do planowanej autostrady A2 ale 
również pozostałych ważnych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe nr 29 i 31, oraz droga 
wojewódzka nr 137). Ponadto cały obszar opracowania pozostaje pod wpływem zanieczyszczeń 
transgranicznych pochodzących z obszaru Niemiec (głównie dwutlenek siarki, tlenek węgla, 
tlenki azotu), co w powiązaniu z zachodnim kierunkiem wiania wiatrów dodatkowo potęguje 
negatywne działanie zjawiska. 
 

 Znaczący wpływ na wody powierzchniowe na analizowanym obszarze posiadają 
gospodarka wodno-ściekowa oraz działalność rolnicza. Pomimo poprawy jakości wód w gminie, 
ich stan jest wciąż niezadowalający. Odczuwalny jest brak w przeszłości kontroli zrzutu ścieków 
z gospodarstw indywidualnych, brak kanalizacji sanitarnej w wielu miejscowościach czy 
niedostateczny sposób oczyszczania ścieków. Za zwodociągowaniem w szczególności terenów 
wiejskich nie nadąża budowa systemów odbioru i neutralizacji szybko rosnącej ilości ścieków. 
Dlatego gromadzone ścieki podlegają często niekontrolowanemu zrzutowi do gruntów lub 
płynących w pobliżu cieków wodnych. Ze względu na małe przepływy, które nie gwarantują 
korzystnego stopnia rozcieńczenia zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczania, 
małe cieki odwadniające nie powinny pełnić funkcji odbiornika ścieków. Źródłem zagrożeń wód 
powierzchniowych w gminie Słubice są również zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze 
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źródeł powierzchniowych (zmywy z pól oraz wynikające z funkcjonowania ferm hodowlanych 
czy gospodarstw rolnych). Cieki mniejsze (rowy, kanały) są mocno zanieczyszczone co jest 
wynikiem funkcjonowania ferm trzody chlewnej (między innymi Pepkol Central Soya Sp. z 
o.o.). Rowy i kanały odwadniające tereny podmokłe (Ilanka) wykazują, z przyczyn naturalnych, 
podwyższone wskaźniki stężenia zawiesin i substancji rozpuszczonej, żelaza, manganu. Ochrona 
wód przed zanieczyszczeniami, nadmierną eksploatacją oraz przed innymi zagrożeniami 
(powódź, susza), wymaga realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych. W 2004 roku, badania wód powierzchniowych i podziemnych (wód 
rzecznych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku, w 
sprawie klasyfikacji do prezentowania wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i sposobu prezentacji wód (Dz. U. 
Nr 32, poz. 284), wprowadzono 5 klasową prezentację stanu wód. W 2007 roku Odra w Uradzie 
prowadziła wody IV klasy czystości (wskaźnik niezmienny od 2003 roku). Wskaźniki, które 
decydowały o złym stanie czystości to chlorofil „a”, ChZT, ogólny węgiel organiczny czy miano 
Coli. Niepokojące są wysokie wskaźniki chlorofilu „a” i wskaźniki tlenowe (5 klasa). Wody 
Odry są silnie zeutrofizowana. Trzeba podkreślić iż zły stan Odry w punkcie pomiarowym w 
Uradzie, nie jest wynikiem tylko złego gospodarowanie gospodarką wodną w skali lokalnej ale 
również wynikiem zanieczyszczenia rzeki w jej górnym odcinku (zanieczyszczenia z 
uprzemysłowionych obszarów Czech, ścieki przemysłowe i komunalne z Górnego i Dolnego 
Śląska). Wody Pliszki w ujściowym odcinku do Odry w 2007 roku odpowiadały III klasie 
czystości co w porównaniu z latami 2003, 2004 (IV klasa) jest wynikiem lepszym. 
Wskaźnikami, które charakteryzowały się podwyższonymi wartościami w stosunku do klasy 
ogólnej są: ogólny węgiel organiczny i miano coli. Na stan rzeki Pliszki największy, 
niekorzystny wpływ mają zrzutu ścieków z Torzymia i Rzepina (tereny poza granicami obszaru 
objętego opracowaniem). Najkorzystniej przedstawia się jakość wód Ilanki. W 2007 roku rzeka 
prowadziła wody II klasy (w 2004 III klasa) czystości i podobnie jak w przypadku Pliszki, 
wskaźnikami, które charakteryzowały się podwyższonymi wartościami w stosunku do klasy 
ogólnej są: ogólny węgiel organiczny i miano coli.  W 2005 roku WIOŚ w Zielonej Górze zbadał 
Kanał Czerwony (w Drzewinie, 35 km). Wody w nim płynące charakteryzowały się II klasą 
czystości. W stosunku do roku 2001 (III klasa), poprawie uległ główny wskaźnik (miano coli). 
Obecnie substancje biogenne i wskaźniki biologiczne należą do II klasy, natomiast związki 
organiczne, zasolenie i zawiesina ogólna do najlepszej I klasy czystości. Naturalny charakter 
zanieczyszczeń sprawia, iż związki biogenne (fosforany, związki azotu) powodują wzrost 
żyzności, co wpływa na przyspieszenie procesów eutrofizacji wszystkich cieków w gminie. 
Ponadto, źródłem dopływu substancji biogennych do wód powierzchniowych są zrzuty ścieków 
oraz spływy obszarowe wód z pól uprawnych. Ułatwieniem dla spływu biogenów z pól 
uprawnych jest gęsta sieć cieków i rowów melioracyjnych. W dniu dzisiejszym odczuwalny jest 
brak kontroli zrzutu ścieków z gospodarstw indywidualnych, brak kanalizacji sanitarnej w wielu 
miejscowościach czy niedostateczny sposób oczyszczania ścieków. 
 

 Występowanie gruntów podatnych na infiltrację zanieczyszczeń do I poziomu wód 
podziemnych występują głównie w części wysoczyznowej opisywanego obszaru (równina 
sandrowa, fragmenty dolin rzek). Zdecydowana większości tych gruntów znajduje się na 
obszarach leśnych, które stanowią ich naturalną ochronę. Zatem w obrębie terenów rolniczych 
gminy stanowią nieznaczne powierzchnie. Wody gruntowe nadal są zanieczyszczane przez 
niekontrolowane zrzuty nieczyszczonych ścieków komunalnych, nieszczelne szamba (w 
miejscach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej). Ponadto do wód gruntowych przenikają z pól 
uprawnych nawozy sztuczne i pestycydy. Na analizowanym obszarze znajduje się jeden punkt 
pomiarowy monitoringu regionalnego wód podziemnych. Zlokalizowany jest w Słubicach w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  (GZWP nr 144) „Dolina Kopalna 
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Wielkopolska”. Bada się czwartorzędowe wody wgłębne (30 m. p.p.t.). W 2006 roku WIOŚ w 
Zielonej Górze przebadał wody zbiornika. Według nowej klasyfikacji wody Doliny Kopalnej 
Wielkopolska, zostały zakwalifikowane do IV klasy czystości (niezadowalającej jakości). 
Wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz 
słabego oddziaływania antropogenicznego, ze względu na wartość żelaza ogólnego. Trzeba 
podkreślić, iż w latach 2001-2003 nie badano jakości wód, a w 1999-2000 (według starej 
klasyfikacji) stwierdzono wody wysokiej jakości Ib.  
 Badania gleb pod kątem zawartości metali ciężkich  i stopnia zakwaszenia w ramach 
monitoringu regionalnego prowadzone są przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą (OSCh-
R) w Gorzowie Wlkp. Pod względem zawartości siarki siarczanowej i metali ciężkich, gleby na 
obszarze opracowania nie odbiegają od średniej dla województwa lubuskiego. W przypadku 
siarki siarczanowej są to niskie a miejscami (szlaki komunikacyjne, zabudowa miejska) średnie 
stężenia. , natomiast metali ciężkich są to naturalne i podwyższone wartości (głównie szlaki 
komunikacyjne i Słubice, gdzie występują cynk, miedź, nikiel). W gminie Słubice występują 
również gleby zerodowane. Dlatego niezbędne jest stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, lub 
w przypadku słabych gleb wprowadzanie roślinności trwałej (zalesienia, użytki zielone). Tereny 
zabudowane i szlaki komunikacyjne podlegają antropogenizacji. Największe przekształcenia 
dotyczą Słubic, Kunowic. Gleby tam występujące należą do urbanosoli i ndustriosoli. Większość 
z nich jest zanieczyszczona, mają przekształcony profil glebowy, często zawierają różne odpady. 
W wielu przypadkach są to gleby silnie skompresowane, przez co mało przepuszczalne dla wody 
i powietrza. Generalna ocena jakości gleb (pomimo wymienionych ujemnych czynników) jest 
korzystna. Waloryzacja świadczy o tym, że pod względem jakości i przydatności rolniczej, gleby 
są dobre. Bonitacja rzeźby terenu gminy jest również wysoka i stwarza warunki dla rozwoju 
rolnictwa. Wskaźnik bonitacji warunków wodnych jest z kolei bardzo niski (dotyczy to terenów 
zalewowych). Na obszarze miasta występują gleby kat. B (z okresowym nadmiarem wody), 
miejscami kat. A (z długotrwałym nadmiarem wody), co obniża przydatność rolniczą gleb tych 
terenów. Gleby gminy charakteryzują się wysoką zawartością magnezu i fosforu w glebie – aż 
90% areału upraw. 
 

 Powierzchnia teren gminy wykorzystywana jest wielokierunkowo. Miasto Słubice to 
tereny zurbanizowane, które pokrywa zabudowa zwarta w centrum i rozproszona na peryferiach. 
W tych miejscach gleby zostały zniszczone w sposób często nieodwracalny. Poza nielicznymi 
obszarami (ogródki działkowe, skwery, parki miejskie) powierzchnia terenu jest mocno 
eksploatowana. Istotnym przejawem degradacji są licznie występujące cmentarze. W mieście 
znajdują się dwa składowiska surowców przemysłowych (złom, punkt sprzedaży węgla), poza 
tym zarejestrowano kilka stacji paliw stałych, płynnych i gazowych . Na terenie objętym 
opracowaniem ekofizjograficznym pewna część terenów została zagospodarowana przez drogi 
oraz rozproszoną zabudowę wiejską co jest zjawiskiem niekorzystnym. Kolejnym przejawem 
degradacji powierzchni terenu jest składowisko odpadów komunalnych znajdujące się na 
wschód od Kunowic. Jest to składowisko kontrolowane z prowadzoną sortownią odpadów. 
Dodatkowo planowana autostrada A2 bez wątpienia zmieni krajobraz terenów gminy. Pozostałe 
gleby mają cechy antropogenicznie. Grunty na terenach gminy rażone są na denudację 
naturogeniczną oraz uprawową związaną z dużym nachyleniem stoków w obrębie gruntów 
ornych. Grunty te występują na niewielkich powierzchniach stokowych, wyraźnie 
zarysowujących się krawędzi wysoczyzny, porozcinanych często dolinkami erozyjnymi. Ponadto 
na obszarze zagrożonym na zalewy powodziowe występują grunty zawodnione, szczególnie w 
okresach roztopów wiosennych. 
 

 Lasy na omawianym obszarze wykazują niewielki stopień degradacji, odznaczając się 
dobrym stanem zdrowotnym. Główne zagrożenia dla ich kondycji zdrowotnej wynikają z 
działania po części czynników abiotycznych, biotycznych jak i antropogenicznych. Zagrożenia 
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abiotyczne to najczęściej szkody powodowane przez silne wiatry, obfite opady śniegu, 
powodujące łamanie gałęzi a czasami całych drzew, pożary czy skrajne warunki 
meteorologiczne (mróz, susza) oraz zachwiania poziomu wód gruntowych. Zagrożenia biotyczne 
to przede wszystkim szkody wywołane niekontrolowanym wzrostem populacji szkodliwych 
opadów, występowaniem grzybów pasożytniczych czy żerowaniem zwierzyny łownej. 
Biotycznymi czynnikami, które w największym stopniu niekorzystnie wpływają na stan lasów są 
huba korzeniowa, owadzie gryzonie: strzygonie choinówki, barczatki sosnówki, boreczniki 
sosnowe, brudnice mniszki. W przypadku zagrożeń antropogenicznych, największy udział mają 
zanieczyszczenia pochodzące z zakładów przemysłowych, transportu oraz obecności ludzi w 
lesie (turystyka, wypoczynek, zbiór płodów runa leśnego, grzybów i pożary). Warto podkreślić, 
iż trudno wyznaczyć wiodący czynnik, który w największym stopniu przyczynia się do 
degradacji tego komponentu środowiska przyrodniczego.  
 

 Stan fauny i flory  w gminie przedstawia ciekawy pod względem środowiskowym 
ekosystem o bardzo dużej bioróżnorodności i georóżnorodności, który funkcjonuje przy 
względnej równowadze wynikającej z braku znaczących degradujących źródeł antropopresji. 
Specyficznym i bardzo ważnym elementem tego systemu jest dolina Odry. W leżących na 
terenach peryferyjnych miasta (obszary wzdłuż Odry), obejmujących zalewowe łąki (na 
północny, południu od centrum), gniazdują szczególnie przy wysokim poziomie wód i znacznym 
stopniu zalania, ginące i zagrożone gatunki ptactwa. Obszary podmokłe z licznymi rowami i 
kanałami oraz płytkie zbiornik wodne (jeziora, oczka wodne) stanowią lokalną ostoję ptaków 
wodnych i błotnych. Gnieżdżą się tu między innymi: płaskonos, cyranka, krzyżówka, perkozek, 
czajka, kszyk, rybitwa czarna, śmieszka i wodnik. Rezerwat Łęgi koło Słubic jest także ważnym 
miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących. Do szczególnych atrakcji 
należą wiosenne pojawy licznych stad batalionów oraz duże koncentracje zimujących łabędzi 
krzykliwych i niemych. Rozległy kompleksy lasów na południu i wschodzie są miejscem 
gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz zwierząt łownych w tym także drapieżnych. 
Należy pamiętać, że kolejne zainwestowanie na terenach o cennych z przyrodniczego punktu 
widzenia funkcjach może przyczynić się do zmniejszenia dużej bioróżnorodności poprzez 
ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych gatunków na trwałe.  
 

 Walory krajobrazowe  obszaru są bardzo wysokie. Dotyczy to głównie obszarów 
położonych wzdłuż rzek oraz na południu i północy gminy. Możliwości dalszej poprawy 
aktualnego stanu wiążą się z koniecznością uporządkowania istniejącego zagospodarowania i 
właściwym wytyczeniem kierunków polityki przestrzennej.  Działania ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój oraz podnoszenie świadomości ekologicznej (wśród ludności lokalnej 
oraz turystów) pozwoli zachować cenne bogactwa, którymi przyroda obdarowała gminę.  
 
 
4. Wstępna prognoza dalszych zmian w środowisku 
 
 
 Prognozowanie dalszych zmian w środowisku naturalnym gminy Słubice, jest możliwe 
po uwzględnieniu szerokiego zakresu czynników abiotycznych, biotycznych i 
antropogenicznych. Prognozowanie przyszłego stanu przyrody to wynik szerokiej analizy 
przeszłości oraz teraźniejszości poprzez obserwację dawnych i dzisiejszych tendencji w zakresie 
rozwoju zabudowy i infrastruktury, gospodarki rolnej i leśnej, rozwoju turystyki i rekreacji, 
ochrony przeciwpowodziowej oraz innych działalności człowieka. 
 

 Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego (uchwała nr XXXVII/272/2002 z dnia 2 
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października 2002 roku) gmina Słubice stanowi bardzo ważny element struktury przestrzennej 
regionu lubuskiego. Miasto Słubice pełni funkcję jednego z trzech transgranicznych ośrodków 
obsługi, funkcję węzła komunikacji europejskiej (Berlin – Poznań. – Warszawa) oraz funkcję 
bardzo ważnego członu Transgranicznego Pasma Przyspieszonego Rozwoju polskich i 
niemieckich miast w dolinie Odry. W skali regionalnej to ważny ośrodek gospodarczy 
województwa, na którego terenie funkcjonuje Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna - jedna z czternastu w kraju. Systematyczny i dynamiczny rozwój strefy to szansa 
na podniesienie rangi gminy jako ośrodka o szerokim spektrum działalności ekonomicznej, 
międzykulturowej, sportowej, ekologicznej i innych. Ponadto po modernizacji stanie się ważnym 
portem żeglugi śródlądowej na Odrze (obecnie rzeką transportowane są surowce z południa 
Polski do Bałtyku, które przez kanał Odra-Szprewa i lewe dopływy rzeki docierają także do 
Niemiec i krajów Beneluksu). Istotna jest również rola gminy jako ośrodka obsługi regionalnej. 
Z kolei budowa autostrady A2, wydźwignie rangę obszaru do poziomu ważnego węzła 
europejskiego transportu drogowego i kolejowego (należy pamiętać że przez Słubice biegnie 
europejska trasa kolejowa Moskwa-Warszawa-Berlin). Gmina Słubice pełni również rolę 
istotnego ośrodka akademickiego dzięki funkcjonowaniu wspólnej placówki naukowo - 
badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Korzystne usytuowanie gminy w strukturze przestrzennej 
regionu rodzi potrzebę zmian o charakterze funkcjonalnym. W przypadku terenów 
przemysłowych istnieją rezerwy dostępnej powierzchni w granicach istniejących zakładów, 
ośrodków przemysłowych oraz wolne tereny powiązane z nimi lokalizacyjnie. Również w sferze 
budownictwa mieszkaniowego zachodzą zmiany, związane z rozwojem gospodarczym w 
największym stopniu Słubic, Świecka i Kunowic. Dlatego wyznacza się tereny pod nowe 
jednostki osiedlowe. Słubice rozbudowują się w kierunku południowo-wschodnim oraz w 
kierunku wschodnim. Pozostałe miejscowości gminy nie odgrywają tak istotnej roli 
gospodarczej, politycznej czy społecznej stąd ich rozwój jest niewielki. Szanse należy upatrywać 
w rozwoju wsi Kunowice, Drzecin, Świecko w związku z rozbudową infrastruktury drogowej.  
 Na terenie gminy można wyznaczyć trzy zasadnicze strefy rozwoju przestrzennego:  

1) strefę zurbanizowaną – obejmującą tereny ukształtowanego układu przestrzennego 
miasta Słubice, w mniejszym stopniu Kunowic ( ponadto zagospodarowane obszary wsi 
gminnych, głównie wzdłuż dróg), 

2) strefę rozwoju – obejmującą tereny częściowo zurbanizowane, wymagające uzupełnień, 
oraz niezurbanizowane przewidziane do urbanizacji, w tym tereny osadnictwa o 
charakterze podmiejskim, 

3) strefę niezurbanizowaną – obejmującą pozostałe nie przewidziane do urbanizacji tereny 
niezainwestowane wymagające ochrony wartości ekologicznych, krajobrazowych, zieleni 
i systemów przyrodniczych oraz nieprzydatne do zainwestowania (tereny zalewowe, 
rezerwat, lasy, tereny rolnicze). 

Należy zaznaczyć, że najdynamiczniejszy rozwój przestrzenny widoczny jest w Słubicach. 
Dlatego zgodnie z założeniami prowadzonej od lat polityki przestrzennej (studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiana nr 2 z 2008 roku), na terenie miasta 
Słubice i obszarów peryferyjnych wyznaczono siedem zasadniczych stref funkcjonalnego 
rozwoju przestrzennego:  
 

1. strefa modernizacji (obejmująca centrum miasta), gdzie zakłada się: zwiększenie 
funkcji usługowej i naukowej, podporządkowanie układu przestrzennego zasadom 
ochrony dziedzictwa kulturalnego, modernizację układu komunikacyjnego w rejonie 
mostu granicznego, przebudowę infrastruktury technicznej, zmianę charakteru ulicy 
Jedności Narodowej na pasaż śródmiejski, wytworzenie wielkomiejskiego charakteru z 
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wprowadzeniem pasażu oraz nawiązaniem do budynku "Collegium Polonicum" i 
nadodrzańskiej części śródmieścia Frankfurtu, 

 

2. strefa zwartej zabudowy miejskiej otacza w/w strefę modernizacji centrum, gdzie 
zakłada się: dopełnienie zabudowy oraz przebudowę jej fragmentów, realizację 
brakujących elementów infrastruktury technicznej i społecznej, uporządkowanie i 
rozbudowę systemu parkingów, 

 

3. strefa zewnętrznej urbanizacji , która obejmuje obszary położone na północ i wschód 
od terenów obecnego zainwestowania, gdzie wyznacza się nowe tereny zurbanizowane, 

4. strefa wielkoprzestrzennych usług ponadlokalnych, zawarta jest między terenami 
zainwestowania miejskiego a Puszczą Rzepińską, gdzie zakłada się zarezerwowanie 
nowych obszarów pod tereny sportowe, rekreacji, turystyki, mieszkalnictwo 
rezydencyjne, lotnisko pasażerskie i urządzenia obsługi tranzytu, 

 

5. strefa Puszczy Rzepińskiej, gdzie zakłada się ochronę wartości przyrodniczych terenów 
leśnych z dopuszczeniem inwestycji liniowych, 

 

6. strefa nadodrzańska, obejmująca obszar doliny Odry i jej tereny zalewowe, gdzie 
zakłada się możliwość rozbudowy istniejących przepraw drogowych, kolejowych i 
pieszych dla integracji funkcjonalno przestrzennej Słubic i Frankfurtu nad Odrą, 

 

7. strefa terenów otwartych, obejmuje enklawy północno-wschodnie i południowe w 
rejonie Świecka, gdzie zakłada się ochronę przed ekspansją urbanizacji, zakaz 
wprowadzania nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej, dopuszczenie wymiany 
zabudowy istniejącej, wprowadzenie zabudowy w rejonie koncentracji istniejących 
siedlisk. 

 

Należy pamiętać, że Słubice tworzą dominujący układ przestrzenny w sieci osadniczej 
terenów gminy, złożonej z niewielkich, nieskomplikowanych pod względem funkcjonalnym 
jednostek wiejskich. Na terenie tego miasta mieszka blisko 90% całej ludności gminy, co 
wyraźnie tę dominację podkreśla. Z punktu widzenia zmian, które będą zachodziły w  
środowisku należy uwzględnić kierunki rozwoju zabudowy mieszkalnej i usługowej. Zakłada się 
budowę nowych osiedli w trzech miejscach na terenie Słubic, tj. w rejonie tzw. „Zielonych 
Wzgórz” (z respektowaniem ustaleń obowiązującego dla tych terenów planu miejscowego), w 
jego sąsiedztwie oraz w rejonie ulicy Witosa na północ od obszaru śródmiejskiego (z rezygnacją 
z wprowadzania zabudowy mieszkaniowej na terenach położonych pomiędzy ul. Wojska 
Polskiego a ul. Osiedle Krasińskiego i przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe). 

 

 W zakresie sieci komunikacyjnej przewiduje się budowę autostrady A2 w korytarzu 
obecnej drogi krajowej nr 2. W wyniku wygranego przetargu koncesyjnego budowa autostrady 
A2 została powierzona przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad "Autostradzie 
Wielkopolskiej " SA - konsorcjum autostradowemu z Poznania. Ponadto planuje się budowę 
obwodnicy miejskiej i nowego mostu dla odciążenia centrum miasta od nadmiernego ruchu. 
Powodem nadmiernego ruchu w centrum jest to, że tylko dwie drogi wyjazdowe wprowadzają i 
wyprowadzają ruch z miasta w kierunkach na północ oraz wschód i południe, tj.: z jednej strony 
na Kostrzyn, z drugiej na Zieloną Górę i Rzepin. We wrześniu 2007 r. władze gminy Słubice 
przeprowadziły konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Zdaniem jej mieszkańców 
najistotniejszą do rozwiązania kwestią jest stan dróg. Ponad 96% ankietowanych uznało tę 
właśnie sferę życia za najważniejszą. Konieczność naprawy dróg (Słubice) oraz budowy 
nowych, powoduje iż ingerencja w środowisko naturalne będzie coraz widoczniejsza. Istniejące 
szlaki komunikacyjne będą poszerzane, a lokalne trakty (często o nawierzchni żuzlowo-
tłoczniowej) będą utwardzane (asfalt). Planuje się również budowę obwodnicy Kunowic i 
częściowo Drzecina. Przebieg obwodnic i autostrady A2 to kolejna, ingerencja w środowisko, 
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gdyż lasy oraz inne cenne przyrodniczo obszary są siedliskami wielu zagrożonych roślin i 
zwierząt.  
 

 Kontynuacja obecnego kierunku gospodarki leśnej doprowadzi do renaturalizacji 
gminnych lasów lasów. Zarówno własne zasoby genowe, których stan jest bardzo dobry, jak i 
silne powiązania z terenami sąsiednimi stanowią podstawę do odtworzenia całego ekosystemu, 
łącznie z gatunkami zielnymi roślin i zwierzętami leśnymi. Dobra kondycja kompleksów leśnych 
i enklaw wartościowych zbiorowisk roślinnych, charakterystyczna dla terenów dolinnych, 
wymaga ochrony w ujęciu ponadlokalnym. Takie podejście pozwoli zachować i w dalszym 
ciągu rennaturalizować cenne obszary lasów.  
 Sieć wodociągowa na terenie miasta Słubice jest znacznie zdekapitalizowana, jej wiek 
osiąga w większości 80 lat. Jakość wody jaką uzyskiwano do tej pory oraz długi okres 
eksploatacji spowodował zmniejszenie przekroju niektórych odcinków sieci nawet o 80 %. Z 
roku na rok zwiększa się awaryjność sieci wodociągowych. Powoduje to konieczność 
systematycznej wymiany starej sieci wodnej, a co za tym idzie, także armatury towarzyszącej 
(zasuw, hydrantów), która nie spełnia swojego zadania. Zły stan cechuje także obiekty i sieć 
wodociągową na terenach wiejskich. Dlatego korzystne dla środowiska okaże się dalsze 
uporządkowywanie gospodarki ściekowej. Obecnie nie przewiduje się powstania na 
analizowanym obszarze obiektów mogących w znacznym stopniu zagrażać środowisku 
przyrodniczemu.   
 

  Analiza jakości gleb gminy wykazała, że ogólny ich stan jest dobry. Poszczególne 
obszary charakteryzują się różnorodnością gleb. Na całym analizowanym terenie brak jest 
istotnie skażonych różnymi szkodliwymi substancjami ziem. Dlatego większość areałów cechuje 
wysoka kultura rolna. Pomimo korzystnego stanu, gleby należy systematycznie przefiltrowywać. 
Duża część jest przepuszczalna i ma zaburzone stosunki wodne co prowadzi do wymywania 
substancji łatwo rozpuszczalnych (np. związków potasu dlatego zawartość tego pierwiastka jest 
bardzo niska). Ogrody przydomowe i ogrody działkowe powinny być przede wszystkim 
miejscem wypoczynku wśród roślin ozdobnych, aniżeli miejscem produkcji żywności, nawet na 
własne potrzeby. 
 

 Gmina Słubice charakteryzuje się dużym potencjałem rekreacyjnym i turystycznym. 
Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego miasta i gminy Słubice zasadniczą rolę w 
jego ukierunkowaniu pełnić będą przyjęte kierunki ochrony oraz racjonalnego wykorzystania 
środowiska przyrodniczego. Władze lokalne jako jeden z priorytetów uznają stworzenie 
dogodnych warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji, agroturystyki czy hippiki. W związku z 
tym, planuje się  wykorzystać, jak dotąd nieeksploatowane specyficzne walory turystyczno-
wypoczynkowe gminy (a w szczególności miasta Słubice, gdzie skupiona jest większość usług 
hotelarskich i gastronomicznych), sprzyjające rozwojowi turystyki wędrówkowej i 
wyspecjalizowanym formom rekreacji. Sąsiedztwo Puszczy Rzepińskiej stanowiącej jeden z 
największych na terenie ziemi lubuskiej kompleksów chronionego krajobrazu i blisko położone 
zespoły małych jezior, atrakcyjne tereny dla wędrówek pieszych i rowerowych to atuty gminy, 
które pozwalają planować długoterminowo. Atrakcyjne warunki rozwojowe może mieć 
myślistwo, a także zbieranie grzybów i jagód. Samo miasto także ma turystom wiele do 
zaoferowania. Do uprawiania sportu zachęcają ogólnodostępne korty tenisowe, strzelnica 
sportowa, czynne w sezonie letnim baseny kąpielowe, liczne boiska i sale gimnastyczne, a także 
stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Atrakcyjność krajobrazu gminy Słubice i 
mnogość walorów przyrodniczych, rodzi potrzebę uzupełnienia niedostatecznej infrastruktury 
rekreacyjnej (baza noclegowa itp.), która stworzy jeszcze lepsze podstawy do wytworzenia na jej 
terenie ponadlokalnego ośrodka wypoczynkowego. W ramach zadań samorządu województwa 
lubuskiego planowana jest również rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu 
międzynarodowym i międzyregionalnym. 
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 W maju 2004 roku powstał Plan Gospodarki Odpadami, który reguluje kwestie z tą 
dziedzina życia. Ponadto ważnym elementem programu porządkowania gospodarki odpadami w 
gminie jest powstanie Celowego Związku Gmin CZG-12, którego członkiem od czerwca 1997 r. 
jest także gmina Słubice. Do w/w Związku należą takie przygraniczne gminy jak: Cybinka, 
Górzyca, Kostrzyn, Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym i 
Witnica. Dla potrzeb tych gmin opracowany został „Kompleksowy Regionalny Program 
Gospodarki Odpadami”, celem którego jest wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarki 
odpadami, prowadzącego do minimalizacji ilości powstających odpadów, a w następnej 
kolejności do odzyskania z odpadów, możliwych do ponownego użycia komponentów. Dalszą 
dbałość o środowisko naturalne ma zapewnić budowa planowanego Zakładu Utylizacji 
Odpadów, którego podstawowymi elementami będą: nowoczesne składowisko odpadów, 
kompostownia i segregatornia. 
 

 Obecnie miasto i tereny wiejskie gminy chronione są przed powodzią przy pomocy 
obwałowań, których stan wymaga gruntownej modernizacji po ostatniej powodzi z lipca 1997 r. 
Dlatego bardzo ważne jest sporządzenie „Operatu ochrony gminy Słubice przed powodzią” i 
zapoczątkowanie monitoringu w odniesieniu do prognozowania i przemieszczania się fali 
powodziowej w skali kraju. Pozwoli to wprowadzić i zarządzać systemem monitoringu i obrony 
przeciwpowodziowej w mieście. Większość obecnych zabezpieczeń wymaga unowocześnienia i 
wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań  w zakresie prac konserwacyjnych, 
odtworzeniowych i budowlanych. Miasto pozostanie zagrożone zalaniem tylko w przypadku 
wystąpienia okoliczności odbiegających od projektowych. Wysokie zagrożenie będzie istniało w 
sytuacjach awaryjnych, których efektem będzie przerwanie wałów (stan techniczny wałów 
przeciwpowodziowych jest w wielu miejscach niezadowalający). Korzystnym zjawiskiem są 
coroczne wylewy Odry w dolinach, co znacznie zmniejsza siłę wzbierania wód. W związku z 
ochroną przeciwpowodziową, należy podjąć starania zmierzające do budowy zbiornika 
retencyjnego. Usprawnienie ochrony przeciwpowodziowej zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców i przedsiębiorców bytujących na terenach dolinnych miasta. 
 
 
5. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych  
 
 
 Uwarunkowania ekofizjograficzne określają przyrodnicze predyspozycje do 
kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej, w tym terenów funkcji użytkowych oraz 
terenów otwartych. Konieczna jest ocena przydatności środowiska dla różnych rodzajów 
użytkowania i zagospodarowania. Ostatnim elementem formułowania uwarunkowań 
ekofizjograficznych jest określenie ograniczeń rozwoju wynikających z konieczności ochrony 
zasobów środowiska przyrodniczego. 
 
 
5.1. Przydatność terenów dla rozwoju funkcji użytkowych 

 Zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku dobrze 
funkcjonującego organizmu miejskiego, którym są Słubice, oraz w miejscach gdzie dominuje 
zwarta zabudowa wiejska jest bardzo trudna, a czasami niemożliwa. Jest to wynik braku 
planowego podejścia do zagadnień planowania przestrzennego w przeszłości. Obecnie kwestie 
gospodarki przestrzennej stają się ważnym elementem procesu budowania polityki przestrzennej 
danej jednostki terytorialnej. Dlatego dopiero współcześnie dostrzega się niezgodności 
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planistyczne czy urbanistyczne z uwarunkowaniami środowiskowymi. Złe, nieoptymalne 
wykorzystanie terenów, czasem na wartościowych przyrodniczo terenach nie powoduje zwykle 
zmiany zagospodarowania lub lokalizacji całych osiedli, zakładów przemysłowych, dróg itd. – 
wpisanych w środowisko i lepiej czy gorzej w nim funkcjonujących. Dlatego każda jednostka 
terytorialna (w przypadku omawianego obszaru w największym stopniu dotyczy to Słubic i 
planowanego układu transportowego), powinna w racjonalny sposób gospodarować przestrzenią. 
Należy uwzględniać uwarunkowania szerokiego spektrum zagadnień, w miejsce doraźnych 
odniesień do pojedynczych obszarów czy inwestycji.  
 

 Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne doliny Odry należy wykluczać 
możliwość ekspansji urbanistycznej Słubic (w kierunku zachodnim, południowym i częściowo 
północnym) oraz rozbudowę układu transportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto 
taki stan rzeczy utrudnia również pełniejsze wykorzystanie tego obszaru do celów 
gospodarczych. W części północnej, gdzie dolina poszerza się, występuje teren płaski, mokry, 
bagienny, częściowo zbudowany z mad i piasków rzecznych, poprzecinany licznymi kanałami 
melioracyjnymi, w których poziom wody w dużej mierze uzależniony jest od stanu wód Odry. 
Podobnie przedstawia się krajobraz nadodrzański na południe od miasta Potencjalne 
wprowadzanie funkcji użytkowych na tereny zalewowe, rodzi problem natury nie tylko 
ekologicznej, ale również finansowej. Stąd wykluczone dla bezpośredniego posadowienia 
budynków są utwory organiczne (torfy), zalegające pasmami o zmiennej szerokości na całym 
obszarze doliny. W obrębie Słubic oraz wsi sołeckich leżących we wschodniej części badanego 
obszaru, często występują nasypy gruzowe, utrudniające bezpośrednie posadowienia. Przy 
pracach fundamentowych konieczna jest ich wymiana lub zagęszczenie Warunki mikroklimatu 
również nie są sprzyjające, ze względu na podwyższoną wilgotność, inwersje i zaleganie 
chłodnego powietrza. Dodatkowym argumentem przeciw zabudowie jest narażenie terenu na 
zalania powodziowe wynikające z położenie na naturalnych terenach zalewowych Odry. 
Również fragmenty Starego Miasta podlegają ochronie konserwatora zabytków stąd wszelkie 
nowe formy zabudowy, mogłyby negatywnie wpłynąć na te cenne z kulturowego punktu 
widzenia tereny. Kierunki naturalnie predestynowane do rozbudowy miasta to wschód i 
południowy wschód, z dominacją otwartych terenów z dużym udziałem upraw polowych i 
użytków zielonych. W tej części miasta charakterystyczny jest zróżnicowany krajobraz, który 
warto przeznaczać do zainwestowania dla potrzeb mieszkaniowych oraz dla rozwoju Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Obecne tereny mieszkalno-usługowe i w części produkcyjne, położone na 
północ i zachód od obszaru śródmiejskiego charakteryzują się wyraźnie niższą intensywnością 
zabudowy. Dlatego w tych miejscach należy wprowadzać zabudowę zwartą, co dotyczy to 
również modernizacji centrum miasta gdzie wprowadza się zabudowę wielorodzinną oraz 
koncentruje się usługi (np. tereny pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Niepodległości). W 
otoczeniu stadionu miejskiego i w części na terenach Wzgórz Słubickich, zaleca się konsolidację 
zabudowy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Obecne elementy struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta i terenów przyległych należy traktować jako trwałe komponenty jego 
układu (istnieje jednak możliwość znacznego wykorzystania rezerw terenowych, jakie zawarte 
są w strefie terenów otwartych dla potrzeb rozwojowych). Przewiduje się również konsolidację 
zabudowy i rozbudowę połączeń drogowo-pieszych w celu doprowadzenia do bezpośredniego 
połączenia centrów Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Z całą pewnością należy  (na całym obszarze 
gminy Słubice) unikać tworzenia zabudowy rozproszonej i luźnej. Pojedyncze formy 
przestrzenne warto łączyć w jeden organizm przestrzenny. Na terenach wiejskich w części 
wschodniej i środkowej gminy warunki geotechniczne należy ocenić jako dobre, pozwalające na 
swobodne wznoszenie zabudowy. Tereny charakteryzują się prostym układem, 
reprezentowanych przez różnego typu piaski, żwiry i gliny zwałowe. Ich miąższość sięga około 
5-6 m. W przyjętych w studium zasadach rozwoju terenów wiejskich zakłada się kontynuację, w 
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generalnym zarysie, ustaleń przyjętych w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Słubice z 1993 r. i utrzymanie istniejącego układu tych terenów. W kontekście 
rozwoju przestrzennego zakłada się większą aktywizację terenów w obrębie wsi Kunowice, 
gdzie przewiduje się realizację zespołu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej oraz terenów w 
rejonie wsi Golice i Lisów przeznaczonych pod lokalizację zespołów elektrowni wiatrowych. 
Utrzymuje się przyjętą w planie ogólnym gminy hierarchię poszczególnych jednostek sieci 
osadniczej terenów wiejskich, w skład których wchodzą: 
 

• Drzecin - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności i produkcji rolnej, 
• Golice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności, produkcji rolnej i elektrowni 

wiatrowych, 
• Kunice - wieś o funkcjach produkcji rolnej i turystyki związanej z ruchem 

przygranicznym, 
• Kunowice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności, produkcji rolnej i obsługi 

transportu kolejowego, 
• Lisów - wieś o funkcji rolniczej i elektrowni wiatrowych, 
• Nowe Biskupice - wieś o funkcji rolniczej, 
• Nowy Lubusz - wieś o funkcji rolniczej, 
• Pławidła - wieś o funkcji rolniczej, 
• Rybocice - ośrodek elementarny o funkcjach obsługi ludności i produkcji rolnej, 
• Stare Biskupice - wieś o funkcji rolniczej, 
• Świecko - wieś o funkcjach produkcji rolnej, obsługi transportu samochodowego oraz 

turystyki związanej z ruchem przygranicznym. 
Na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach glebowych, dotyczy to wsi Kunice, Nowe 
Biskupice, Kunowice, Lisów, Pławidło, Stare Biskupice zaleca się promowanie rolnictwa 
ekologicznego co wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji całej bazy produkcyjnej, jaką 
dysponuje gmina w celu dostosowania do nowych wymogów rynkowych. Bardzo dogodne dla 
jego rozwoju warunki klimatyczne i bliskość wielkiego rynku berlińskiego powinny sugerować 
szerokie wprowadzenie upraw sadowniczych i produkcji warzyw a także produkcję mleka, 
powiązaną z hodowlą bydła. Niezbędne jest w tym celu wspomaganie rozwoju 
wielkotowarowych gospodarstw rolnych oraz pełna prywatyzacja areału gruntów, pozostającego 
w dyspozycji Agencji Rolnej Skarbu Państwa.  
 

 Wydaje się, iż analiza potencjału przyrodniczego gminy predestynuje ja do (oczywiście 
w oparciu o rozwój społeczno-gospodarczy) rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku. Obecnie 
jest to najbardziej wskazana funkcja Bliskość przejścia granicznego, piękne otoczenie (obszary 
chronione, doliny rzek, lasy) są walorami, które powinny przyczynić się do tworzenia nowych 
funkcji obszarów, ukierunkowanych na ogólnie rozumiane aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Taki kierunek rozwoju wymaga wprowadzenia zasad ochrony i racjonalnego kształtowania 
środowiska przyrodniczego poprzez stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju 
społeczno - gospodarczego gminy.  
 
 
5.2. Wskazania dla kształtowania terenów otwartych 
 
 Odpowiednie kształtowanie terenów otwartych powinno rozwijać zdolność środowiska 
do naturalnej i półnaturalnej samoregulacji, dlatego opracowanie ekofizjograficzne obejmuje 
najważniejsze z nich tzn.: lasy, doliny, rzeki, strumienie, tereny nadjeziorne, zalewowe, 
torfowiska i jeziora czy łąki. Są to obszary w naturalny sposób predysponowane do 
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kształtowania terenów otwartych gdyż pierwotnie stanowiły rzeczne tereny zalewowe lub 
ogromne kompleksy leśne.  
 

 Uchwałą nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2008 roku w 
sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Słubice, nie przewiduje się kształtowania nowych terenów otwartych. Przewiduje 
się natomiast zwiększenie intensywności użytkowania terenu. Istniejące obecnie tereny 
niezagospodarowane (lub zagospodarowane mało intensywnie) zostaną przekształcone w tereny 
zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (usprawnienie systemu 
komunikacyjnego, wprowadzenie zabudowy o charakterze komunalnym, zabudowy 
jednorodzinnej typu rezydencjalnego,  zabudowy usługowej i magazynowej, dla rozwoju 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz zabudowy letniskowej). Wszystkie tereny otwarte 
powinny być w całości wyłączone z zabudowy. Gdy zachodzi wyraźna potrzeba uzupełniania 
funkcji mieszkaniowych bądź usługowych na terenach otwartych, wówczas należy kształtować 
przestrzeń w oparciu o zasady trwałego i zrównoważonego podejścia do zarządzania nimi. 
 
 
5.3. Ograniczenia rozwoju wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska 

 Na terenie objętym opracowaniem, ochronie w szczególności podlegać będą: obiekty 
chronione, powietrze atmosferyczne, zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, unikalne 
formy geomorfologiczne i gleby, zieleń miejska, ekosystemy nieleśne (flora i fauna) oraz 
ekosystemy leśne. Taki stan rzezy wynika z wysokich walorów środowiska przyrodniczego 
omawianego terenu, na którym funkcjonują różne formy ochrony przyrody. Tereny gminy 
Słubice odznaczają się znaczną wrażliwością i podatnością na antropopresję, dlatego też oprócz 
tzw. ochrony ustawowej należy podejmować systemowe działania ograniczające, a nawet 
likwidujące obecne zagrożenia związane z działalnością człowieka. Zgodnie z misją rozwoju 
gminy Słubice, która zakłada tworzenie podstaw do harmonijnego i dynamicznego rozwoju 
prowadzącego do poprawy warunków bytowych ludności i jakości środowiska naturalnego, 
należy dążyć do uzyskania takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i 
zrównoważony sposób wykorzysta zasoby środowiska naturalnego i kulturowego. Dlatego w 
procesie planistycznym należy uwzględnić następujące  ograniczenia wynikające z konieczności 
ochrony zasobów środowiska: 

1. w zakresie dalszej ochrony obiektów chronionych należy: 
• zapewnić ochronę pomnikowym drzewom znajdującym się na terenie objętym 

opracowaniem, poprzez zapewnienie właściwych warunków życiowych, oraz 
zabezpieczenie przed niszczeniem, 

• kompleksowo chronić przyrodę na terenach Rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”, tak 
aby zachować i w dalszym ciągu kształtować cenne walory środowiska przyrodniczego. 
Ochronie podlegać powinno przede wszystkim bogactwo świata fauny i flory, której 
należy zapewnić odpowiednie warunki życiowe oraz siedliskowe, 

• ze względu na widoczną antropopresję, fragmenty dwóch obszarów chronionego 
krajobrazu: „Dolina Ilanki”, „Słubicka Dolina Odry” należy bezwzględnie objąć ochroną. 
Należy podejmować działania w celu zachowania różnorodności biologicznej i 
gatunkowej tych obszarów oraz chronić wszystkie cenne przyrodniczo komponenty 
środowiska przyrodniczego w jego obrębie, 

• należy wprowadzić monitoring i kontrolę ruchu turystycznego na w/w obszarach w celu 
dostosowania liczby turystów do naturalnej chłonności i pojemności rekreacyjnej 
środowiska przyrodniczego, 

• utworzyć Europejską Sieć Obszarów Chronionych NATURA 2000. 
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2. w zakresie ochrony form przyrody nieożywionej (obiekty geomorfologiczne) należy: 
• kompleksowo ochraniać Obszar Chronionego Krajobrazu Nr 8 „Słubicka Dolina Odry”, 

w celu zachowanie krajobrazu wnętrza i krawędzi doliny rzecznej zgodnie z 
Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z 27 lutego 2005 roku, 

• dbać o zachowanie w istniejącej postaci form i zasobów przyrodniczych 
wieloprzestrzennej doliny Odry oraz jej lokalnych dopływów, poprzez racjonalne 
gospodarowanie przestrzenią, niedopuszczenie do powstawania luźnej, rozproszonej 
zabudowy, czy niekontrolowanego wzrostu liczby turystów,  

• objąć ochroną jedną z form (np. jako zespołu krajobrazowo-przyrodniczego) 
interesujących obiektów geomorfologicznych w obrębie tzw. Wzgórz Słubickich na 
terenie miasta, 

• zlikwidować miejsca nielegalnego składowania śmieci na terenach leśnych, w dolinach 
rzek oraz na terenach otwartych. 

 

3. w zakresie poprawy jakości powietrza należy: 
• przeprowadzić modernizację dróg na terenie całej gminy Słubice, 
• wykonać budowę małej i dużej trasy obwodnicowej miasta Słubice co pozwoli na 

całkowitą eliminację ruchu tranzytowego z centralnej części miasta, 
• usprawnić działanie całego systemu komunikacji (płynność ruchu komunikacyjnego), 

szczególnie w sytuacji planowanej autostrady A2, 
• propagować nowe rozwiązania technologiczne i modernizować zakłady gdzie działają 

kotłownie opalane węglem (główna ciepłownia miejska ZEC, Kotłownia zakładowa 
ZPO „KOMES” (w likwidacji), Kotłownia PKS Autotransport Group, Kotłownia 
Spółdzielni Inwalidów Prespo), 

• prowadzić sukcesywną likwidację źródeł tzw. niskiej emisji (paleniska domowe 
zlokalizowane szczególnie w śródmieściu) na rzecz zbiorczych systemów grzewczych, 
lub innych lokalnych rozwiązań energetycznych, przyjaznych środowisku (elektrownie 
wiatrowe), 

• prowadzić rozbudowę sieci monitoringu i stałą kontrolę inwestycji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

• likwidować składowiska utylizacji ścieków i odpadów, gdyż rozkład substancji 
organicznych przez mikroorganizmy prowadzi do emisji metanu (jednego z gazów 
cieplarnianych) oraz gazów będących substancjami zapachowymi, które są uciążliwe 
dla środowiska. 

 

4. w zakresie ochrony walorów gleb należy: 
• stosować w zależności od potrzeb wapnowanie podstawowe lub zachowawcze dla 

podniesienia żyzności użytków rolnych, 
• ograniczyć emisje przemysłowe z terenu miasta zawierające toksyczne substancje 

chemiczne, 
• ograniczyć odpływ powierzchniowy wód z terenów występowania gleb torfowych oraz 

zwiększenie naturalnej retencji leśnej i glebowej, 
• rekultywować tereny zdegradowane (wzbogacenie o biologicznie czynną warstwę 

gleby), 
• zalesiać i zadarniać tereny narażonych na erozję wodną, 
• wykonać modernizację układu komunikacyjnego z usprawnieniem organizacji ruchu 

pojazdów (szczególnie w obrębie terenów leśnych, parków) na całym obszarze 
opracowania, 

• zalesiać grunty o niskiej przydatności rolniczej, 
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• zamieniać na trwałe użytki zielone bądź zalesiać, grunty orne dochodzące do zbiorników 
i koryt rzek, 

• wykorzystywać do odbudowy biologicznej terenów zdegradowanych, warstwy gleby z 
terenów przeznaczonych pod inwestycje 

• pozostawiać do spontanicznego zarastania roślinnością nieużytki powstałe po 
eksploatacji kruszywa mineralnego (po ewentualnej uprzedniej częściowej rekultywacji 
technicznej) bądź torfu. 

 

5. w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych należy: 
• chronić zasoby wodne na obszarze opracowania, którymi są rzeki oraz ich bezpośrednie 

otoczenie, a w szczególności układ hydrograficzny Odry, źródła, tereny źródliskowe 
oraz tereny mokradeł, 

• wykonać modernizację układu komunikacyjnego miasta pod kątem skutecznego 
odprowadzenia wód z ulic i parkingów do systemu kanalizacji deszczowej, wraz z 
zastosowaniem systemów podczyszczania wód przed ich zrzutem do odbiorników, 

• zachować aktualną strukturę układu hydrograficznego, ukształtowaną w wyniku 
oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody, skorygowanej antropogenicznie w 
znacznym stopniu.  

• doinwestować oczyszczalnię ścieków w zakresie osiągania europejskich standardów 
technologicznych i ekologicznych, 

• w pełni chronić przed zanieczyszczeniem wody Odry - głównej arterii wodnej regionu. 
Trzeba podejmować starania, aby doprowadzić do uzyskania docelowej II klasy 
czystości jej wód, 

• kompleksowo uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w całym dorzeczu Odry oraz 
zlikwidować lokalne źródła zanieczyszczenia wód, głównie biogennych, organicznych i 
toksycznych, na terenie gminy, 

• stworzyć ogólno-gminny system zarządzania gospodarką ścieków opadowych z ciągów 
komunikacyjnych, placów i parkingów oraz dążyć do ich oczyszczenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

• podjąć działania zmierzające do ograniczenia infiltracji zanieczyszczeń pochodzących ze 
spływu powierzchniowego i zrzutu ścieków, bezpośrednio do płytko zalegających wód 
podziemnych, z uwagi na ich dużą wrażliwość na degradację, 

• objąć całkowitą ochroną źródła i strefy źródliskowe rzek i potoków oraz strefy ochronne 
ujęć wód powierzchniowych i podziemnych jak i głównych zbiorników wód 
podziemnych, 

• wspomagać naturalne procesy wzbogacania, retencji oraz samooczyszczania się rzek i 
potoków na terenie gminy, 

• na odcinkach cieków poza zwartą zabudową pozwolić na spontaniczne kształtowanie się 
koryta, 

• utrzymywać wokół zbiorników wód stojących oraz wzdłuż cieków trwałe użytki zielone 
w pasie min. 15 metrów jako bariery biogeochemicznej. 

• realizować monitoring wód powierzchniowych. 
 

6. w zakresie ochrony lasów należy: 
• dążyć do utrzymania dobrej kondycji lasów w obrębie utworzonych użytków 

ekologicznych. Ważne jest kompleksowe podejmowanie działań  aby odtworzyć ich 
naturalny i pierwotny charakter, 

• bezwzględnie utrzymywać wszystkie zasoby leśne (fragmenty leśne w krajobrazach 
antropogenicznych, łąkowo-pastwiskowych, polnych i osadniczych), gdyż stanowią one 
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bazę do procesów regeneracji roślinności na terenach pozbawionych naturalnej szaty 
roślinnej  

• pozostawiać i chronić wszystkie naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo 
chronione zadrzewienia i zakrzewienia, 

• zapewnić ochronę lasom gospodarczym znajdującym się na terenie objętym 
opracowaniem, poprzez zapewnienie właściwych warunków życiowych, oraz 
zabezpieczenie przed niszczeniem, 

• chronić naturalną różnorodność biologiczną ekosystemów leśnych, poddanych 
częściowej odnowie w obrębie doliny Odry i niektórych jej dopływów, 

• podejmować działania zmierzające do odtworzenia zbiorowisk leśnych mieszanych, z 
większym udziałem gatunków liściastych, 

• powstrzymywać procesy degradacji stosunków wodnych w lasach, z odtwarzaniem i 
budową śródleśnych zbiorników retencyjnych. 

 

7. w zakresie ochrony fauny i flory należy: 
• chronić lądowe ekosystemy nieleśne, fauny i flory. Dotyczy to w szczególności 

zbiorowisk źródliskowych, zbiorowisk szuwarowych, zbiorowisk łąkowych i 
pastwiskowych, zbiorowisk torfowiskowych, gatunków chronionych i rzadkich, 

• podejmować starania w celu kompleksowej ochrony flory w/w ekosystemów poprzez 
zachowanie pełnej różnorodności świata roślin, a w szczególności gatunków należących 
do roślin zagrożonych wskutek różnorakiej działalności człowieka, 

• zapewnić trwałą ochronę najcenniejszym fragmentom ekosystemów nieleśnych z 
populacjami rzadkich i  roślin poprzez utrzymanie istniejących i utworzenie nowych 
użytków ekologicznych, 

• zachować naturalne miejsca siedliskowe oraz kształtować optymalne warunki dla 
zapewnienia właściwych warunków życiowych, 

• kształtować korytarze ekologiczne (pomosty, łączniki) pomiędzy rozproszonymi 
ekosystemami podobnego typu aby zlikwidować ich izolacje przestrzenną, 

• stworzyć specjalne strefy ochrony przed hałasem w miejscach lęgowych, 
• ograniczyć inwestycje przecinające korytarze ekologiczne, a w przypadkach 

niezbędnych ograniczać ich wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie 
odpowiednich przepustów, osłon nasadzeń itp., 

• dążyć do czynnej ochrony ekosystemów łąkowych i pastwiskowych poprzez 
zachowanie dotychczasowych form ich użytkowania (koszenie, wypas), 

• prowadzić stałą kontrolę stanu najbardziej zagrożonych gatunków w objętych ochroną 
obiektach, 

 

Wymienione wyżej kierunki ochrony poszczególnych komponentów środowiska 
przyrodniczego realizowane powinny być zwłaszcza w obrębie gminnego systemu terenów 
chronionych, w którego skład wchodzą: 

• obszary chronionego krajobrazu, utworzone dla ochrony Wzgórz Słubickich - wschodniej 
części wysoczyzny morenowej i w części doliny Ilanki oraz postulowane do utworzenia 
w obrębie międzywala Odry (dla ochrony gminnego odcinka wieloprzestrzennej doliny 
tej rzeki) i w ciągach jej dopływów, tj. w/w Ilanki i potoku zasilającego Kanał Czerwony 
(dla ochrony naturalnie ukształtowanych lokalnych korytarzy ekologicznych), 

• tereny utworzonych i postulowanych do utworzenia użytków ekologicznych, 
• lasy wodochronne, 
• tereny postulowanego do utworzenia zespołu krajobrazowo-przyrodniczego w otoczeniu 

stadionu miejskiego.  
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 W związku z rozwojem miasta i gminy Słubice istniejąca oraz nowa zabudowa powinna 
spełniać wysokie standardy architektoniczne oraz ładu przestrzennego, w zakresie form i 
materiałów oraz stanu technicznego, w celu zwiększenia walorów estetycznych krajobrazu 
antropogenicznego. Natomiast w procesie planowania nowej zabudowy, należy uwzględnić 
maksymalna możliwą powierzchnię biologicznie czynną oraz obszary zieleni urządzonej. Z kolei 
wszelkie podejmowana działania, które realizowane będą w obrębie obszaru objętego 
opracowaniem ekofizjograficznym należy planować zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
 
6. Materiały źródłowe  

 W pracach nad niniejszą ekofizjografią wykorzystano materiały źródłowe o różnym 
charakterze, dostępne w formie tekstowej oraz kartograficznej. Są to:  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Słubice, 2004. 

• Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Słubic na lata 2004 – 2007, Rada 
Miasta i Gminy Słubice, 2004. 

• Plan gospodarki odpadami dla gminy Słubice, maj 2004 
• Strategia Rozwoju Lokalnego gminy Słubice na lata 2007 – 2013, Słubice 2007, 
• Diagnoza stanu miasta i gminy Słubice, Umbrella Project i Urząd Miejski, Słubice 1998, 
• Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "Teren" sp. z o.o., Łódź 1994, 
• Oferta inwestycyjna Słubice '99, Urząd Miejski Słubice 1999, 
• Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. Słubice", Umbrella Project, Urząd 

Miasta i Gminy Słubice, Warszawa- Słubice 1998, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Zarząd 

Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, październik 2002. 
• Prognoza skutków wpływu ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego  

województwa lubuskiego na środowisko. Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielona 
Góra, 2002. 

• Strategia rozwoju województwa lubuskiego do 2020 roku. Zarząd Województwa 
Lubuskiego. Zielona Góra, 2005. 

• Program dla Odry. Wrocław, 1999. 
• Raport o stanie środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., 
• Uchwała nr IVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach, z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla 
potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, Rada 
Miejska, Słubice 1998, 

• 17. Uchwała nr III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Zielone 
Wzgórza" w Słubicach, Rada Miejska, Słubice 1998, 

• 18. Uchwała Nr XXXIII/325/05 Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 31 sierpnia 2005 roku 
o przystąpieniu do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Słubice w obrębie wsi Golice i Lisów gmina Słubice, 

• Kondracki J., Richling A., Geografia regionalna Polski. Warszawa, PWN 2002 
• Liro, A. (ed.) (1995). Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Warszawa: 

Fundacja IUCN Poland. 
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Mapy: 

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

 
 
7. Spis tabel  
 
Tab. 1. Charakterystyka Odry w Słubicach 
Tab. 2. Jeziora gminy Słubice i ich cechy morfometryczne 
Tab. 3. Wyniki badań regionalnego monitoringu wód podziemnych województwa lubuskiego  

w 2006 roku (gmina Słubice)  
Tab. 4.  Gleby w Gminie Słubice według typów w 2007 roku 
Tab. 5. Częstotliwość występowania kierunków wiatru w powiecie słubickim w latach  

2003 – 2005 
Tab. 6. Opady atmosferyczne (mm) w gminie Słubice w latach 2004-2006 
Tab. 7. Średnie zachmurzenie w gminie Słubice w skali roku 
Tab. 8. Najważniejsze emitory zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
Tab. 9. Ważniejsze zrzuty ścieków w  gminie Słubice 
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I. WSTĘP

Studium krajobrazu kulturowego GMINY SŁUBICE zostało opracowane 

w ramach zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Słubice”, na zlecenie AKWADRAT Sp. z o.o. Marcin 

Brytan z Gorzowa Wlkp., które jest autorem w/w zmiany studium.

Integralnym elementem tego studium jest mapa miasta Słubice w wersji 

elektronicznej, opracowanej w programie Autodesc Map i udostępniony w formacie 

PDF oraz płyta CD z elektroniczną wersją dokumentacji fotograficznej opracowania.

Autorami opracowania są mgr Beata Jurkiewicz, dr Mateusz Bogucki.

Studium wiejskiego krajobrazu kulturowego miasta Słubice zawiera 

rozpoznanie, inwentaryzację (aktualizację) oraz waloryzację zasobu krajobrazu 

kulturowego, które winny podlegać ochronie i rewaloryzacji, zgodnie z ustawą „O 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z lipca 2003 r. Określono również 

zaktualizowaną bazę danych, niezbędną do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków 

oraz Programu Opieki nad Zabytkami, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Ocenę stanu zachowania i waloryzację środowiska kulturowego oparto - 

przede wszystkim - na badaniach terenowych w obrębie miasta Słubice, które 

przeprowadzono w miesiącach październik, listopad 2008 r. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że gminna/konserwatorska ewidencja obiektów chronionych różniła się 

ze stanem rzeczywistym. Niektóre znajdujące się w ewidencji obiekty już nie istnieją. 

Dodatkowo zdołano wyłowić przykłady architektury zabytkowej, wcześniej nie 

uwzględnionej w ewidencji gminnej/konserwatorskiej. Liczba obiektów znajdujących 

się w ewidencji gminnej wzrosła ze 157 pozycji do 393.

W rejestrze zabytków znajdują się dwa obiekty, lecz przedstawiono propozycje 

obiektów, które predestynowane są to wpisu ze względu na szczególny charakter 
zabudowy lub walory estetyczne.

1 | S t r o n a
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! uwaga każdy obiekt i obszar zabytkowy ma przyporządkowany numer:
od nr 200 do 592 - obiekty zabytkowe
W niniejszym studium wartości kulturowych gminy Słubice wykorzystano 

również dokumentacje konserwatorskie, m.in.:

- listę adresową,
- karty cmentarzy,

- karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa,

- mapy historyczne (1548 - 1785 r.).

Wykonano również kwerendę bibliograficzną dotyczącą badanego terenu 

i poszczególnych obiektów.

W części fotograficznej opracowania, umieszczonej na płycie CD, znalazły się 

zdjęcia części obiektów historycznych.
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II. PODSTAWA OPRACOWANIA

11.1 GŁÓWNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY
I ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - 
tekst jednolity (Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań prowadzonych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579),

6. Uchwała Nr XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dn. 

02.10.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 105, poz. 1279, z dn. 18.11.2002 r.) 

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubuskiego.

7. Rejestr zabytków nieruchomych woj. lubuskiego - Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

8. Uchwała nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum 

miasta Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 23 poz. 261, z dnia 19 czerwca 2001 r.).

11.2. WIZJA LOKALNA
- listopad / grudzień 2008 r.

11.3. MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE

- Przedstawienie Frankfurtu i Dammvorstadt na drzeworycie Sebastiana 

Munstera z 1548 r.

- Miedzioryt z panoramą Frankfurtu i Dammvorstadt z 1563 r.
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- Anonimowa panorama Frankfurtu z 1631 r.

- Anonimowa panorama Frankfurtu z 1633 r. przedstawiająca zdobycie miasta 

przez wojska szwedzkie 3 kwietnia 1631 r.

- Plan Frankfurtu i Dammvorstadt z 1636 r.

- Plan Frankfurtu i Dammvorstadt z 1706 r.
- Plan Frankfurtu i Dammvorstadt z 1785 r.

II.4. DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

- listy adresowe gm. Słubice, oprać. ODZ;

- karty cmentarzy, oprać. H. Grecki, 1985-88;

- karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa:
kościoły - oprać. W. Łopuch (1987r.),

zespoły Folwarczne - oprać. M. Grzybowska, Z. Wernerowska (1993r.).
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III. SŁUBICE. HISTORIA MIASTA W ZARYSIE

111.1. NAZWA, GODŁA I SYMBOLE

Geneza nazwy Słubice pozostaje niewyjaśniona. Niektórzy wywodzą nazwę od 
plemienia Słupian, zajmującego obszar między Szprewą a Odrą. W dokumencie z 992 

roku wymieniona została między innymi Zulbica. Według późniejszych źródeł 

średniowiecznych po prawej stronie Odry leżała w średniowieczu osada Zbiwitz, 

Zbirwitz lub Zliwitz.

Herb Słubic

Herb Słubic - przedstawia czerwoną bramę gotycką z niebieskim dachem, 

otoczoną z dwóch stron słupami granicznymi. W bramie znajduje się czerwony kogut. 

Herb bezpośrednio nawiązuje do posiadającego średniowieczne tradycje herbu 

Frankfurtu nad Odrą ze względu na ścisłe związki historyczne z tym miastem. Herb 

Słubic nie posiada jednak tarczy z czerwonym orłem brandenburskim, podkreślając 

w zamian graniczne położenie miasta (słupy). Kogut (łac. gallus) jest symbolem 

Franków (Galów) i odnosi się w ten sposób do nazwy "Frankfurt".

Dawny herb Słubic
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Dawny herb Słubic to tarcza herbowa podzielona na dwie pionowe części: 

prawą koloru czerwonego, a lewą srebrnego. Na czerwonym polu znajduje się lewa 

połowa białego nieukorowanego orła, na srebrnym polu - żółty kogut. Herb nawiązywał 

do wielowiekowych związków miejscowości z Frankfurtem nad Odrą, w którego herbie 

głównym elementem jest kogut, oraz powojennej przynależności do Polski.

Flaga Słubic

Flaga Słubic przedstawia prostokąt koloru czerwonego, z góry i z dołu przycięty, 
pośrodku znajduje się herb Słubic.

Dawna flaga Słubic

Dawna Flaga Słubic to biały prostokąt z czerwoną ramką. W środku flagi 

znajduje się dawny herb Słubic.

III. 2. LOKALIZACJA MIASTA

Miasto i gmina Słubice leżą w mezoregionie Lubuskiego przełomu Odry. 
Przełom Odry tworzy połączenie między Pradoliną Warszawsko-Berlińską (Niecka 

Krośnieńska) a terenem Niecki Gorzowskiej w Pradolinie Toruńsko-Eberswalskiej. 

Słubice zostały założone nad Odrą, w miejscu gdzie brzeg rzeki jest wystarczająco 

wysoki by zapobiec zagrażającym miastu powodziom, natomiast nizina jest 

wystarczająco wąska by ułatwić przeprawę. Położenie geograficzne miało decydujący 

wpływ na rozwój i sukces gospodarczy miasta.
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III. 3. HISTORIA DZIELNICY FRANKFURTU DAMMVORSTADT - DZISIEJSZEGO 

MIASTA SŁUBICE

Rejon w którym ulokowane są dzisiejsze Słubice pojawia dość wcześnie 

w źródłach pisanych. W 992 r. wymieniana jest wieś Zulbica, którą można ewentualnie 

identyfikować ze Słubicami. Pełniejszy opis regionu znajdujemy w księdze VII kroniki 
biskupa z Merseburga Thiermara, który opisuje walki Bolesława Chrobrego i Mieszka 

II z cesarzem niemieckim Henrykiem w 1015 r. Mimo, że Słubice nie są tam 

wymieniane, to rejon ten jest najbardziej prawdopodobnym miejscem przeprawiania 
się wojsk.

Słubice od samego początku związane są z Frankfurtem nad Odrą, który należy 

do grupy wielu środkowoeuropejskich średniowiecznych miast lokacyjnych. Początki 

miasta widzi się w roku 1225, kiedy osiedlili się tu kupcy frankońscy zakładając osadę 

targową z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja. Posiadała ona prawo odbywania 

targów i prawo składu.

Słubice pojawiają się pod nazwą Zbirviz w akcie lokacyjnym Frankfurtu z 1253 

r. Akt założycielski miasta Frankfurtu powstał w 1253 r. i został wydany w dwóch 

dniach 12 lipca (sobota) oraz 14 lipca (poniedziałek). O ile akt sobotni dotyczy głównie 

praw władcy kraju, o tyle akt poniedziałkowy dotyczy głównie praw mieszczaństwa. 

W akcie tym wzmiankowany jest obszar dzisiejszego miasta Słubic. Według tego 

zapisu Gottfried von Herzberg ma zostać sołtysem, jeśli „po drugiej stronie Odry, 

w miejscu które tam zwane jest Zbirviz” powstałoby nowe miasto. Wynika z tego, 

że w owym czasie na terenie dzisiejszych Słubic musiała istnieć wieś o takiej nazwie. 

Z innej wzmianki z aktu poniedziałkowego wynika też, że po wschodniej stronie Odry 

nadano miastu 60 łanów, co oznaczało, że prawnie teren ten przynależał do 
Frankfurtu.

Prawo targu, prawo składu, prawo przymusu drogowego spowodowały rozwój 
gospodarczy Frankfurtu. Najważniejszym powodem sukcesu gospodarczego był 

jednak handel na rzece Odrze. W mieście przejmowano towary, które transportowano 

rzeką na osi północ - południe, następnie przeładowywano je na ląd i dystrybuowano 

na osi wschód - zachód. Wśród różnego rodzaju towarów, podstawowe znaczenie 

miały, poświadczone źródłowo: śledzie, wino, tran, oliwa, miedź, żelazo, cyna, wełna, 

płótno lniane, sól, pieprz i imbir. Znaczenie handlowe Frankfurtu spowodowało,
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że w latach 1338-1516 miasto należało do związku hanzeatyckiego. W systemie 

handlowym Frankfurtu, Słubice odgrywały rolę bardzo ważnego punktu na drodze 

handlowej na wschodnim brzegu rzeki. Już w XVI wieku ta część miasta 

przedstawiana jest na wizerunkach miasta jako „droga ku Wrocławiowi”. Droga 

ta rozwidlała się w północno wschodniej części Słubic (ówcześnie Dammvorstadt) 
na gościńce prowadzące do Wielkopolski i na Śląsk. W XIX wieku jeden z gościńców 

przekształcił się w Crossenerstrasse, czyli obecną ul. 1 Maja. Nazwę Dammvorstadt 

wywodzi się od sztucznego wału, biegnącego wzdłuż „Starej Odry” na północno- 

wschodnich przedmieściach, którędy biegła droga o znaczeniu zarówno militarnym jak 

i handlowym. Istotne znaczenie Frankfurtu jako ważnego punktu na szlakach 

handlowych prowadzących ze wschodu na zachód oraz z północy na południe 

poświadcza pośrednio informacja o kupcach żydowskich, którzy osiedlili się w mieście 

już pod koniec XIII wieku. Materialnym świadectwem ich pobytu jest jeden 

z najstarszych kirkutów na ziemiach polskich, wzmiankowany już w 1294 r. W źródłach 

pisanych zachowały się również informacje o istnieniu od końca XIV wieku warowni, 

zwanej „Krowim Grodem”, która usytuowana była na zachód od Góry Żydowskiej 

i strzegła drogi na wale prowadzącej do Frankfurtu. Pierwsza wzmianka o „Krowim 

grodzie” pochodzi z 1399 roku. Warownia usytuowana była na naturalnym wzgórzu 

u stóp Żydowskiej Góry. Jako funkcje tego obiektu podaje się ochronę drogi na Krosno 

Odrzańskie oraz ochrona stad bydła należącego do miasta a wypasanego w tym 

rejonie. Po wojnie 30-letniej warownia podupadła. W drugiej połowie XVIII wieku 

przekształcono ją w obiekt turystyczny, jednak przedsięwzięcie to nie cieszyło się 

powodzeniem wśród mieszkańców. Po 1783 roku istniejące jeszcze budynki 

rozebrano.

Prosperity Frankfurtu w średniowieczu i w czasach nowożytnych doprowadziło 

do szybkiego rozwoju miasta. Zaczęły powstawać bogate kamienice mieszczańskie 

oraz budynki użyteczności publicznej. W 1506 roku powstaje we Frankfurcie 

Brandenburski Uniwersytet Krajowy. W 1530 powstaje pierwsze mieszczańskie 

towarzystwo muzyczne „Collegium musicum”. Istotną cezurą w rozwoju Frankfurtu, 

a zatem i Słubic, była wojna trzydziestoletnia, która spowodowała zniszczenia 

przedmieść, mostu oraz znaczny upadek handlowego miasta. Po zawarciu pokoju 

westfalskiego w 1648 r. miasto zaczyna powoli odżywać. Nowe przywileje nadane 
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przez Fryderyka Wilhelma dotyczące prawa składu, prawa przymusu drogowego 

sprzyjały rozwojowi. Ponieważ cała infrastruktura regionu (mosty, drogi) była 

zniszczona działaniami wojennymi, kupcy frankfurccy wykorzystali szlak Odry, dzięki 

czemu mogli prowadzić działalność handlową. W XVIII wieku w okolicznych wsiach 

osiedlili się rzemieślnicy, powstawały wczesno przemysłowe manufaktury. Utworzono 
między innymi fabrykę papieru we wsi Rybocice, która zaopatrywała uniwersytecką 

drukarnię we Frankfurcie. W tym czasie w Słubicach, które posiadały jeszcze luźna 

zabudowę, utworzono targ bydła (Ochsenmarkt) i targ koński (Rossmarkt). Rozwój 

obecnych Słubic - dawnego przedmieścia (Dammvorstadt) Frankfurtu n. Odrą zależał 

od ponadregionalnych szlaków handlowych. W połowie XVIII wieku rozwój Prus wiązał 

się z silną militaryzacją państwa, czego szczególnym objawem była polityka Wielkiego 

Elektora Fryderyka Wilhelma Wielkiego, który dążył do utrzymania stałej zawodowej 

armii. W 1653 r. zbudowano we Frankfurcie niewielki garnizon. Początkowo żołnierze 

mieszkali w kwaterach prywatnych. Od 1671 r. z miasta Frankfurt zaczęto ściągać 

podatek na utrzymanie armii. W efekcie, 100 lat później, w 1770 r. w mieście 
stacjonowały już 5 kompanii z 480 ludźmi.

W XIX wieku w okolicznych wsiach powstały liczne karczmy i zajady, które 

chętnie były odwiedzane przez mieszczaństwo Frankfurtu. Po pierwszej wojnie 

światowej we Frankfurcie i okolicznych wsiach osiedliło się wielu przesiedleńców 

z poznańskiego, Prus Zachodnich i Związku Radzieckiego. Po zakończeniu drugiej 

wojny światowej miasto i okoliczne wsie istotnie opustoszały, gdyż przybysze z Polski 

środkowej nie chcieli się osiedlać w „niebezpiecznych” i silnie zaminowanych 

miejscach. Wtedy wiele budynków zostało zniszczonych. Dopiero przesiedleńcy 

zabużańscy wzięli te tereny w posiadanie. Niestety ówczesna polityka w stosunku 

do mienia poniemieckiego spowodowała dalszą degradację obiektów zabytkowych. 

Ostatnie zmiany, mające miejsce pod koniec XX wieku, wiążące się z odpływem ludzi 
do większych miast oraz z łatwym dostępem do przemysłowych materiałów 

budowlanych, doprowadziły do dalszych zniszczeń starych budynków. Wiele z tych, 

które przetrwały zostały tak przebudowane, że nie sposób dziś, oglądając je 

z zewnątrz, nawet domyśleć się ich dawnego zabytkowego pochodzenia.
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IV. ROZWÓJ PRZESTRZENNY SŁUBIC

IV. 1. ROZWÓJ PRZESTRZENNY SŁUBIC

Nieznany jest nam dzisiaj zasięg najstarszej, średniowiecznej wsi 

Śliwice/Zbirviz, choć jest wielce prawdopodobne, że znajdowała się ona w pobliżu 

istniejącej przeprawy, gdzie później zbudowano most. Pierwszy pisemna wzmianka 

o istnieniu mostu we Frankfurcie znajduje się w dokumencie z dnia 27 czerwca 1324 

roku, wydanym przez ówczesnego właściciela miasta, cesarza Ludwika Bawarskiego. 

Cesarz przekazuje miastu dochody z cła mostowego w zamian za opłatę roczną 420 

funtów brandenburskich fenigów. Można jednak podejrzewać, że most funkcjonował 

już w końcu XIII lub na początku XIV wieku, bowiem w akcie lokacyjnym z 1252 r. jest 

mowa o prawie zbudowania przyszłego mostu. Do 1895 roku most funkcjonował jako 

wielokrotnie przebudowywana i naprawiana konstrukcja drewniana, z wieżą 

usytuowaną na wschodnim odcinku mostu, co doskonale widać na większości grafik 

z epoki. Nowy kamienny most powstał dopiero w 1892 roku. O istnieniu 

średniowiecznej wsi słubickiej przy moście pośrednio informują nas źródła 

ikonograficzne w postaci wizerunków i planów miasta, na których przedstawiona jest 

drewniana zabudowa zlokalizowana w okolicach mostu. Przedstawienie na rycinie 

zaledwie kilku luźno rozrzuconych budynków nie musi oznaczać, że tak było 

w rzeczywistości, lecz że autor podkreślił w ten sposób wiejski charakter zabudowy 

późniejszych Słubic, kontrastując je z ewidentnie miejskim Frankfurtem.
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Dc Germania 1 Liber III.
Franeffordise ad Oderam imago ,quam mifir ciufdem ciuitatis prudentifij cnatus.

Przedstawienie Frankfurtu i Dammvorstadt na drzeworycie Sebastiana Munstera z 1548 r.

Co ciekawe, na późniejszym o kilkanaście lat miedziorycie Frantza Friedericha 

z 1563 r. widać, że po lewej stronie mostu powstało kilka drewnianych chat. Widać 

jednak wyraźnie, że miały one charakter wyłącznie wiejski.
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Miedzioryt z panoramą Frankfurtu i Dammvorstadt z 1563 r.

Późniejsze Słubice stanowiły dla Frankfurty punkt otwarcia na wschodnie tereny 

i szlaki handlowe. I tak główne ulice Dammvorstadt wzięły swoje nazwy od 

ważniejszych miejscowości, do których prowadziły. Powstała zatem prowadząca na 

południe do Wrocławia przez Krosno Odrzańskie Crossenerstrase (obecnie ul. 1 Maja) 

i prowadząca na północ przez Słońsk Sonnenburgerstrase (obecnie ul. Wojska 

Polskiego). Ta druga droga została też obsadzona drzewami, co widać doskonale na 

panoramie Frankfurtu z 1563 r. Na tym miedziorycie można też zauważyć pierwsze 

zalążki struktur miejskich - tj. niezbyt jeszcze rozbudowaną siatkę ulic. W formie 

luźnej hipotezy można zasugerować, że ulica biegnąca na rycinie od traktu 

północnego (późniejsze Sonnenburgstrasse) w kierunku Odry, stanowi pierwszą 

wersję północnego odcinka ulicy Mickiewicza.

Najstarszym wzmiankowanym budynkiem z dawnego Dammvorstadt była tzw. 

gospoda Pod Złotym Lwem, na ulicy Crossenerstrase 3. Pierwsze wzmianki o tej 

budowli pochodzą z 1601 r. Można też przypuszczać, że to właśnie ten szachulcowy 

dwupiętrowy budynek uwidoczniony został na panoramie Frankfurtu z 1620 r. Budynek 
gospody przetrwał aż do 8 maja 1945 r., kiedy to został zniszczony przez artylerię 

radziecką, która świętowała zdobycie Frankfurtu ostrzeliwując ku swej uciesze 

Dammvorstadt.
W pierwszej połowie XVII wieku przedmieście otoczono, zgodnie z ówczesna 

sztuką wojenną, czworokątnym szańcem bastionowym, który widać na widokach 

i planach miasta z 1620, 1631 i 1633 roku.
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Anonimowa panorama Frankfurtu z 1631 r. Na pierwszym planie czterobastionowy szaniec

i nieliczne budynki w Dammvorstadt

Anonimowa panorama Frankfurtu z 1633 r. przedstawiająca zdobycie miasta przez wojska 

szwedzkie 3 kwietnia 1631 r. Na drugim planie widoczny czterobastionowy szaniec

Wiosną 1631 r. wojska szwedzkie Karola Gustawa podeszły pod Frankfurt. 

Dowodzący obroną Jean Tserclaes Tilly wydał rozkaz spalenia zabudowy 

frankfurckich przedmieść aby przeszkodzić Szwedom w okopaniu się w pobliżu 

miasta. Mimo tych zabiegów 3 kwietnia Szwedzi zajęli miasto. Podczas oblężenia 
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został zburzony wschodni przyczółek mostu, umocniony jako bastion. W trakcie wojny 

trzydziestoletniej miasto wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Dopiero w 1644 roku 

Szwedzi ostatecznie opuścili Frankfurt i zaczęła następować powolna odbudowa 

miasta i jego gospodarki. Kolejne mapy Frankfurtu n. Odrą wraz z Dammvorstadt 

ukazują szybko następujące po sobie rozbudowy sytemu umocnień bastionowych. Już 

w 1636 widać dobudowane dwie basteje, co jak można domniewywać było dziełem 
Szwedów.

Plan Frankfurtu z 1636 r. Widoczne dobudowane dwie basteje przy południowej i północnej 

kurtynie szańca w Dammvoerstadt.

W 1663 rozpoczęto budowę nowego szańca pięciobastionowego, który został 

uwieczniony na grafice z 1706 r. Umocnienia te, w niezmienionej formie widać jeszcze 

na mapie powstałej ok. 1760 r. Jednak już ćwierć wieku później, w 1785 r. nie ukazano 

ich na kolejnej już mapie miasta. Jedynym obecnie widocznym śladem po owych 

fortyfikacjach jest przebieg ulicy Mickiewicza.
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Plan Frankfurtu i Dammvorstadt z 1706 r.

Plan Frankfurtu i Dammvorstadt z 1785 r.
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Na planie z około 1760 roku, obok pięciobastionowego szańca, widoczne 

są trakty, które dzisiaj noszą nazwy ul. 1 Maja, Kopernika i Wojska Polskiego. Ponadto 

widoczna jest już regularna siatka ulic, wśród którym można rozpoznać dzisiejsze ulice 

Kościuszki, Wawrzyniaka i Piłsudzkiego. Widoczny jest też zalążek obecnej 

al. Niepodległości. Można też rozpoznać plac Rossmarkt (obecnie pl. Przyjaźni). 
Na 25 lat późniejszym planie miasta z 1785 r. zauważalne są istotne zmiany - 

zlikwidowano bowiem szaniec bastionowy. Na jego miejscu zbudowano w latach 

1766-1768 przędzalnie jedwabiu, której budowę współfinansował król pruski Fryderyk 

II. W późniejszych latach ten wystawny budynek wielokrotnie zmieniał swoją funkcję. 

Kolejno była tam fabryka sukna, kamienica mieszkalna, fabryka towarów metalowych 

(niestety ten najbardziej okazały budynek Dammvorstadt uległ poważnym 

uszkodzeniom w trakcie drugiej wojny światowej i został rozebrany w 1948/9 r.). 

Z nowych założeń można już zidentyfikować Ochsenmarkt - późniejszy Neuer Markt 

(obecnie pl. Bohaterów/Wolności) oraz ulice Żeromskiego, Daszyńskiego, Słowiańską, 

Słowackiego, Bohaterów Warszawy. Tak intensywny rozwój przyszłych Słubic 

w połowie XVIII wieku wiąże się z wzrastającą liczba mieszkańców, co było z kolei 

spowodowane powstaniem zakładów przemysłowych (fabryka jedwabiu, artykułów 

z wosku) oraz rozbudową garnizonu - po 1748 r. Frankfurt utworzył bowiem własne 

wojsko.

Innym przedsiębiorstwem przemysłowym było stworzenie bielniku wosku. 

Zakłady rozbudowywano w latach 1749-1777 przy obecnej ul. Konstytucji 3 maja. 

W latach 30. XX w. część budynków została zaadoptowana na rozbudowujące się 

koszary. Rozwój przemysłu doprowadził w drugiej połowie XVIII w. do znacznego 

powiększenia się liczby mieszkańców i rozbudowy przedmieścia. Domy wznoszono 

głównie w typowo wiejskiej technice szachulcowej. Po powodzi z 1785 r., która bardzo 

poważnie zniszczyła Dammvorstadt, przystąpiono do intensywnej odbudowy 
przedmieścia przy wsparciu króla Fryderyka II.

Pierwsza połowa XIX wieku to okres silnego rozwoju przedmieścia. Powstają 

nowe zakłady przemysłowe i budynki mieszkalne. W 1854 roku powstaje odlewnia 

żelaza i kotlarnia (ul. Mickiewicza), firma budowy maszyn rolniczych (ul. Wojska 

Polskiego) oraz zakład budowy maszyn. Istniejąca od 1838 roku „Fabryka broni i naboi 

G. Tischner i Co.” należała w tym czasie do największych fabryk broni w Niemczech.
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W tym czasie powstał też obecny budynek kościoła NMP, wcześniej siedziba 

bractwa strzeleckiego. Już 1406 rok we Frankfurcie istniało bractwo strzeleckie. 

Pierwotna siedziba bractwa została zniszczona w trakcie najazdu szwedzkiego w 1631 

r. Nowa siedziba, zbudowana w 1694 r., mieściła się we Frankfurcie „na błoniach”. 

W 1772 r., decyzją Fryderyka II przeniesiono tam lazaret, który wcześniej znajdował 
się na szańcach Dammvorstadt. W związku z tym w 1775 roku zbudowano nową 

siedzibę przy Crossenerstrasse, czyli dzisiejszej ul. 1 Maja 31. Budynek bractwa 

strzeleckiego był wielokrotnie przebudowywany. Pierwotnie wzniesiony w konstrukcji 

szachulcowej, w 1830 został zastąpiony domem murowanym. Obecny wygląd uzyskał 

w 1912 roku, kiedy to w północnej części wzniesiono wieżę. W 1945 roku budynek stał 

się własnością miasta i przeniesiono tu parafię a dom Bractwa Strzeleckiego 

zamieniono w kościół. W 1946 roku kościół konsekrowano obierając za patronkę 

Matkę Boską Królową Polski.

W XIX w. rozbudowano w Dammvorstadt infrastrukturę wojskową, której 

początki sięgają XVII w. W 1653 r. zbudowano we Frankfurcie niewielki garnizon. 

Początkowo żołnierze mieszkali w kwaterach prywatnych. Od 1671 r. z miasta 

Frankfurt zaczęto ściągać podatek na utrzymanie armii. W efekcie, 100 lat później, 

w 1770 r. w mieście stacjonowały już 5 kompanii z 480 ludźmi. W związku z reformą 

wojskową z 1860 r. miasto przyjmowało większą liczbę żołnierzy i personelu 

wojskowego. W 1867 przeniesiono do Frankfurtu 12. regiment dragonów, który został 

w dużej części ulokowany w prywatnych kwaterach. Na planie z 1870 r. 

przedstawionych zostało kilka dużych kompleksów budynków należących do 

regimentu. Budowano przy placu Bohaterów/Wolności, Piłsudskiego, Bohaterów 

Warszawy. Jednak główna aktywność budowlana przypada na lata 1871-2 i 1883/5. 

Wybudowano kompleksy koszarowe przy pl. Bohaterów/Wolności (trzy budynki koszar 

i stajnie) oraz w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja. W 1890 zastąpiono 12. regiment 

dragonów regimentem ułanów. Wkrótce w przyszłych Słubicach pojawił się też oddział 

artylerii i batalion telegrafistów. Na przełomie XIX i XX w różnych częściach miasta, 

przy pl. Bohaterów/Wolności, w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja powstawały kolejne 

budynki wojskowe. Kompleks koszar artylerii na ul. Bohaterów Warszawy, 

ul. Konstytucji 3 Maja został sprywatyzowany w połowie lat 20. Obecnie stare koszary 

artylerii użytkowane są jako akademiki. Dom przy ul. Konstytucji 3 Maja 13, róg 
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ul. Mieszka I został wybudowany w 1913 r. W latach 1933-35 zbudowano osiedle 

mieszkalnych budynków koszarowych przy obecnej ul. Jagiełły i Staszica - Marchijska 

Spółka Małych Osiedli. W 1945 r. w części budynków zorganizowano obóz dla 

internowanych przez NKWD. W 1946 roku koszary przekazano polskiemu wojsku. 

Część budynków aż do 1957 r. stała pusta. Osiedlili się w nich dopiero repatrianci 
z Kresów Wschodnich. Z tego wzięła się, używana do dziś, nazwa osiedla „Mała 

Moskwa”.

W XIX w. zagęszcza się zabudowa wzdłuż istniejących już ulic i dróg 

komunikacyjnych istniejących tu już od późnego średniowiecza. Na planie miasta 

z 1845 r. widać już niemal pełną zabudowę Crossenerstrasse (ul. 1 Maja), 

Sonnenburgerstrasse (ul. Wojska Polskiego), oraz dzisiejszego pl. Przyjaźni i ulic 

Słowackiego, Sienkiewicza i Paderewskiego, podczas gdy pozostałe istniejące ulice 

zachowały jeszcze charakter wiejski i ogrodowy z XVIII w. W zabudowie dominowały 

jeszcze typowe proste, jednokondygnacyjne domy szachulcowe. W drugiej połowie 

XIX w. ta typowo wiejska zabudowa powoli zaczyna ustępować dwukondygnacyjnym 

kamienicom czynszowym. Pod koniec tego stulecia zaczynają się pojawiać już typowo 

miejskie, trój- i czterokondygnacyjne kamienice o podwyższonym standardzie. Na tym 

tle wyróżniała się Crossenerstrasse, gdzie powstawały, niekiedy istniejące do dziś, 

wille w typie podmiejskim.

Ważnym wydarzeniem była budowa nowego mostu kamiennego na Odrze. 

Zbudowano go w 1893-5 r. Poprawiło to znacznie komunikację między Frankfurtem 

a Dammvorstadt i samą komunikację na przedmieściu, gdyż przeorganizowano układ 

ulic. Wytyczono wtedy Friedrichstrase (dziś ul. Jedności Robotniczej), która znacznie 

ułatwiała kontakt z pl. Przyjaźni i dalej z prowadząca na północ do Sońska, ul. Wojska 

Polskiego.

W początkach XX w. rozbudowywała się zarówno stara, centralna część 

późniejszych Słubic, jak i dalsze przedmieścia. Istotna była przebudowa Placu 

Przyjaźni i ul. Seelowskiej. Przed długi czas plac nie był w pełni zabudowany, gdyż był 

wykorzystywany jako targ zwierząt i koni. Dopiero po 1905 postanowiono 

uporządkować plac, obsadzić go drzewami i wykonać krawężniki z kamienia. W 1925 

roku przeniesiono handel zwierzętami do nowo powstałej rzeźni, a na placu stworzono
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miejski zieleniec. Planowano także wybudować na placu kościół, lecz projekt ten nie 
został zrealizowany.

Drugim najważniejszym przedsięwzięciem było rozpoczęcie budowy Stadionu 

Marchii Wschodniej w 1914 r., choć historia obiektów sportowych w tym miejscu ma 

dłuższą metrykę. Już w 1814 zbudowano na Wzgórzach Kleista, za cmentarzem, 

pierwsze boisko sportowe. W 1860 r. powołano we Frankfurcie pierwszy klub 

gimnastyczny. W 1914 rozpoczęto budowę stadionu, a kończono go po przerwie (I 

wojna św.) w 1927 roku jako Stadion Marchii Wschodniej. Oprócz głównego stadionu 

otoczonego bieżnią, znajdowały się tam duże place do ćwiczeń lekkoatletycznych, 

korty tenisowe, boisko piłkarskie. Centralnym punktem założenia było boisko z owalna 

bieżnia i półkolistymi trybunami wkomponowanymi w górę Kleista. Za trybunami 

zbudowano półkolista ścianę z arkadami, która nadaje całości monumentalnego 

charakteru. Na przedłużeniu głównej osi stadionu zbudowano 300 metrowej długości 

rów wodny, który porządkuje przestrzennie pozostałe obiekty sportowe, m. in. dwa 

boiska piłkarskie. Przed lożą honorową posadzono dąb, nawiązujący do dębu 

posadzonego na berlińskim „Stadionie Niemieckim” ku czci Wiktora von 

Podbielskiego. Na stadionie Marchii Wschodniej odbyły się niektóre konkurencje 
w ramach XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r.

Stadion Marchii Wschodniej zbudowano według planów ówczesnego 

frankfurckiego radcy do spraw budowlanych - Morgenschweisa, zaś jego prototypem 

był słynny „Stadion Niemiecki” z 1913 r. w Berlinie. Po rozebraniu obiektu berlińskiego 

w latach 1934-36, były Stadion Marchii Wschodniej w dzisiejszych Słubicach jest 

najstarszym tego typu obiektem zachowanym w Europie Środkowej. Po 1945 roku 

wojsko radzieckie wykorzystywało stadion w Słubicach do przechowywania zwierząt. 

Dopiero w 1946 roku stadion został ponownie otwarty dla celów sportowych.

Również okolica stadionu należy do ważnych dla Słubic miejsc. Znajduję się 
tam obecnie Park Rozrywki i Rekreacji w Słubicach - największy zespół zieleni 

miejskiej w Słubicach, który kiedyś stanowił część Puszczy Rzepińskiej. Park ten okala 

infrastrukturę Ośrodka Sportu i Rekreacji (Stadion Olimpijski, baseny, pole golfowe 

etc.), a na jego obszarze znajdują się m.in. alejki spacerowe, tarasy widokowe, 

sadzawka, pole biwakowe, palenisko na ognisko, rożen i kilka placów zabaw dla 

dzieci. Park ten kontynuuje tradycje przedwojennych miejsc spotkań mieszkańców 
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Frankfurtu i Dammvorstadt. Na szczycie wzgórza Kleista zbudowano bowiem 

w 1891/2 r. wieże widokową, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców. 

Uporządkowano również okoliczny teren, organizując zieleńce, drogi leśne i budując 

dwie restauracje. Na przełomie wieków zbudowano na pobliskich Wzgórzach Owczych 

kolejną wieże, zwaną wieżą Bismarcka, na szczycie której palił się „wieczny ogień”. 

Obie wieże zostały wysadzone przez wycofujące się oddziały Wehrmachtu.

W 1928 r. dokonano planistycznej regulacji północno-zachodniej części 

przedmieścia. Rok później powstają w zachodniej części ul. Chopina i ul. 

Wawrzyniaka, przy Jedności Robotniczej, ul. Nadodrzańskiej i wschodniej ul. Wojska 

Polskiego ciągi trójkondygnacyjnych bloków szeregowych, wzorowanych na 

berlińskich domach spółdzielczych. W 1924 r. zbudowano na Friedrichstrasse 8 (ul. 

Jedności Robotniczej) Kino - Palast, obecnie nieczynne kino Piast.

Ok. 1935 roku rozpoczyna się kolejna faza planistyczna w rozwoju miasta. Na 

peryferiach Słubic powstaje kilka dzielnic z domami jedno lub kilkurodzinnymi. 

Typowym przykładem jest ul. Sportowa. Trójkondygnacyjne domy zachowały się na 

osiedlu przy ul. Niepodległości 15-22. Tego typu zabudowa powstaje też na ul. 

Kanałowej, Jagiełły i Konstytucji 3 Maja. Stanowi ona ładnie zaprojektowane całe 

osiedle. Z tego okresu warto też wymienić dom szachulcowy - wzorzec postawiony 

w 1938 r. na ulicy Folwarcznej 7.

Do kwietnia 1945 r. Frankfurt i przyszłe Słubice nie ucierpiały specjalnie 

w wyniku prowadzonych działań wojennych. Wycofujące się 19 kwietnia oddziały 

Wehrmachtu wysadziły w powietrze kamienny most na Odrze. W wyniku wybuchu 

mocno ucierpiała też stara fabryka jedwabiu. Ponadto spalono kilka budynków (m. in. 

archiwum NSDAP) oraz wysadzono wieżę Kleista i Bismarcka. Zaminowano też duże 

obszary wokół i w samym mieście. Zacięte walki toczono w okolicach Stadionu Marchii 

Wschodniej i cmentarzy - żydowskiego i ewangelickiego. W wyniku postępującej 
ofensywy wojsk radzieckich zniszczeniu uległo wiele domów. 23 kwietnia do Słubic 

weszła armia czerwona. Wiadomo, że wiele zniszczeń powstało już po zdobyciu 

miasta, kiedy to ostrzeliwano „na vivat” Słubice.

W wyniku wojny zniszczeniu uległo około 30% zabudowy Słubic. Już 

po zakończeniu działań wojennych, w wyniku wandalizmu i szabru, zniszczeniu uległy 
kolejne obiekty. Wiele budynków rozebrano też na cele odbudowy Warszawy.
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W okresie PRL zasięg zabudowy o charakterze miejskim nie powiększył się 

w zasadniczy sposób. Skoncentrowano się przede wszystkim na rozbiórce 

zniszczonych domów, oraz takich, których utrzymanie było „ekonomicznie 

nieuzasadnione” - z których materiał mógł być wtórnie wykorzystany - głównie 

do odbudowy Warszawy. Akcja wywożenia gruzów trwała aż do 1965 r. W 1952 r. 

wybudowano nowy most łączący Frankfurt ze Słubicami. W Słubicach zabudowywano 

przede wszystkim puste tereny po zniszczonych domach - powstawały domy 

towarowe, szkoły. Tak powstało też w centrum miasta mało ciekawe osiedle wysokich 

bloków (os. Słowiańskie, oraz bloki przy pl. Przyjaźni).

Po 1991 r. jednym z najważniejszych przedsięwzięć budowlanych w Słubicach 

było wzniesienie Collegium Polonicum - uczelni powołanej wspólnie przez Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie. 

Collegium Polonicum wzniesiono w samym centrum miasta, na linii wylotowej mostu. 

Upadek żelaznej kurtyny spowodował wzmożony ruch na przejściu granicznym 

i powrót do tradycyjnego traktu komunikacyjnego przez most na Odrze. Równocześnie 

łatwy dostęp do przemysłowych materiałów budowlanych spowodował, że wiele 

z oryginalnych zabytkowych już domów w Słubicach zostało bardzo poważnie 

przebudowanych, w takim stopniu że dzisiaj trudno się zorientować, że niosą ze sobą 

historie dawnego Dammvorstadt.

IV.2. CMENTARZE

Cmentarz żydowski
Pierwsza wzmianka o obecności gminy żydowskiej pochodzi z 1294 r. Pod 

koniec XIII wieku Żydzi mieli własne miejsce pochówku. W XIV wieku cmentarz 

znajdował się na wschód od Krowiego Grodu (tzw. Żydowska Góra). W 1399 roku 
odnowiono zabezpieczenie terenu pod ten cmentarz: „Żydzi mają chować swoich 

zmarłych od tej pory na Górze Żydowskiej, położonej po przeciwnej stronie Krowiego 

Grodu”. Kirkut w Słubicach należy do najstarszych znanych cmentarzy żydowskich 

w Europie Środkowej. Pierwotnie kirkut otoczony był niewysokim kamiennym murem. 

W 1868 i 1940 roku powiększano systematycznie teren cmentarza. W trakcie 

pierwszego poszerzenia, zbudowano również kostnice w stylu neoromantycznym 
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z żółtej cegły z kopułą pokrytą miedzią i pozłacaną gwiazdą Dawida. W 1936 r. gmina 

żydowska ustawiła pomnik upamiętniający 17 żołnierzy żydowskich, obywateli 

Frankfurty, poległych w czasie I wojny światowej.

15 lutego 1944 roku na cmentarz spadły radzieckie bomby. Zniszczeniu uległo 

wiele pomników, grobowców oraz kostnic. W trakcie inwentaryzacji w 1975 roku 
widoczne jeszcze były fundamenty kostnicy oraz wiele nagrobków, wśród których 

najstarsze pochodziły z XVIII w. W tym samym roku cały teren kirkutu splantowano 

i częściowo zabudowano, miedzy innymi pod przystanek autobusowy, przy którym 

postawiono restaurację - zajazd. W 1985 roku obszar cmentarza wpisano na listę 

obiektów zabytkowych. Władze miast Słubic i Frankfurtu nad Odrą ustawiły tablice ku 

czci zmarłych współobywateli wyznania mojżeszowego.

Cmentarz ewangelicki i katolicki
Od roku 1577 funkcjonował w Dammvorstadt cmentarz na późniejszej, dziś juz 

nieistniejącej ulicy Leopoldstrase, zlokalizowanej na wschód od szańców. Aż do XVIII 

wieku obok cmentarza znajdowała się kaplica. W połowie XVIII wieku cmentarz przy 

Leopoldstrase stał się za mały i został rozbudowany. Ponieważ nekropoli zagrażały 

kolejne powodzie, które nie tylko niszczyły ogrodzenie i nagrobki ale i wypłukiwały 

zwłoki, cmentarz zlikwidowano pod koniec XVIII w, a teren przekazano szkole 

z przeznaczeniem na ogród. Nowy cmentarz przeniesiono na górach Laudona przy 

Wzgórzu Żydowskim - otwarto go w 1814 roku. W 1901 zbudowano tam kostnicę 

z piaskowca, ozdobioną dekorowanym portykiem. Po II wojnie światowej nowy polski 

cmentarz katolicki urządzono na terenie części dawnego ogrodu i wschodniej części 

cmentarza położonego na Górach Laudona. W 1983 roku nakazano likwidować 

niemieckie groby. Obecnie niewielki murek oddziela teraz cmentarz katolicki 
od dawnego ewangelickiego.
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V. WARUNKI OCHRONY ZABYTKOWYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW

V.1. STREFA „B” - OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objęty pośrednią ochrona konserwatorską. Obszar obejmujący założenie 

historyczne, charakterystyczne w skali lokalnej; częściowo wypełniony oryginalną lub 
przekształconą zabudową historyczną z możliwymi ubytkami lub uzupełnieniami nową 
zabudową.

OCHRONIE PODLEGA:

• rozplanowanie dróg, ulic i placów (z uwzględnieniem możliwości zachowania 
pierwotnych nawierzchni);

• historycznie ukształtowane działki siedliskowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

szerokości frontów poszczególnych parceli;

• rozplanowanie zabudowy poszczególnych zagród i charakterystycznego 

usytuowania domu mieszkalnego;

• architektoniczna forma zabudowy (istniejącej i uzupełniającej): gabaryty, kształty 

dachów, zasadnicza kompozycja elewacji;

• zieleń komponowana (obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie siedlisk) - układ 
i skład gatunkowy.

• mała architektura (ogrodzenia, bramy, pomniki);

WARUNKI OCHRONY:

• utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;

• rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych;

• docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących;

• nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz 

architektonicznych form zabudowy, występujących w obrębie strefy;

• obowiązuje wymóg konsultowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

- budowy nowych obiektów,

- kształtowania zabudowy o określonych gabarytach i bryle,
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- przebudowy i remontów, a także zmiany funkcji obiektów figurujących 

w wykazie zabytków architektury i budownictwa,

- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz ruralistycznych,

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ „B” NA TERENIE MIASTA 
SŁUBICE

Strefa B1

Strefa B1 ograniczona jest przez historycznie potwierdzone trakty handlowe 
i powstałe z ich obrębie historyczne rozplanowanie ulic i placów. Obszar miasta 
pomiędzy ulicami: Nadwodna, 1-go Maja, Al. Niepodległości, Staszica, Mieszka I.

• Wyszczególniono przykłady najwartościowszych elementów oraz zespołów 

architektonicznych występujących w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

B1:

a. Historyczne założenia urbanistyczne i zabudowania mieszkalne : 

1. Ulica Mickiewicza

Czytelny przebieg ulicy Mickiewicza, świadczący o jej 

późnośredniowiecznym charakterze. Niestety zabudowa ulicy 

Mickiewicza została poważnie zniszczona. Zachowane budynki stanowią 

przykłady architektury mieszkalnej (nr 4 - willa księcia Leopolda, nr 9, 

13, 20 - kamienice czynszowe) i wojskowej (nr 11 - kasyno 

garnizonowe, obecnie restauracja „Casino”) z przełomu XIX i XX wieku - 

foto CD.

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 
pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich. 

Należy jednak zwrócić uwagę, aby rozbudowa istniejących obiektów 

(szczególnie w strefie 5.02 wg uchwały) nie dotyczyła obiektu nr 3 

(zabytkowej willi) oraz aby budynki sąsiednie nie przekraczały w sposób 
rażący jej wysokości.
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2. ul. Wojska Polskiego

Przebieg ul. Wojska Polskiego, czytelny na wizerunkach miasta 

już od XVI wieku. Przy tej ulicy widoczne są dobrze zachowane 

fragmenty zabudowy mieszkalnej (lata 1860-1920) - foto CD. 
Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami pierzei 

z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich.

3. ul. 1-go Maja

Przebieg ulicy 1-go Maja wzmiankowanej już na wizerunku miasta 

z 1548 r. Charakteryzuje się ciągami dobrze zachowanej architektury 

mieszkalnej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w postaci 

reprezentacyjnych willi ( 1-go Maja 12, 24) powstałych w latach od 1830 

r. do lat 30 XX w. W 1830 roku powstał także budynek Bractwa 

Strzeleckiego, w którym obecnie znajduje się kościół NPM Królowej 
Polski.

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

29 marca 2001 r. dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami pierzei 

z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich. Przewiduje 

się również modernizację istniejącej zabudowy z zachowaniem 
rozmiarów i charakteru fasad.

4. ul. Kościuszki

Przebieg ulicy Kościuszki, widoczny na planach z XVIII wieku, 

z zachowanymi przykładami architektury mieszkalnej wiejskiej (nr 12) 

z 1 poł. XIX w. oraz budownictwa czynszowego (nr 4, 5, 6, 8, 11, 15, 32) 
z 1870/80 r.

Zalecenia
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Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 

pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich.

W w/w uchwale Rady Miejskiej w Słubicach obszar gdzie znajduje 

się budynek nr 9 przeznaczono do wymiany zabudowy. Ponieważ 

budynek ten podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie zabytków, 

wymagana jest zgoda WUOZ.

5. ul. Wawrzyniaka

Przebieg ul. Wawrzyniaka, widoczny już na planach z XVIII wieku, 

jako droga łącząca Plac Przyjaźni z miejskim składem drewna. Fragment 

zachowanej zabudowy mieszkalnej (nr 2-5), stanowią 

dwukondygnacyjne budynki z 1905r. 

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 

pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich.

6. Plac Przyjaźni

Plac widoczny na wizerunkach miasta z XVIII wieku, wraz 

z zabudową powstającą od 1800r. oraz założeniem zieleni 

komponowanej zaprojektowanej w 1925 roku.

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 

pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich.

7. Plac Bohaterów i Plac Wolności

Oba place, których zarys kształtuje się w XVIII w. z zabudową 

mieszkalną wielorodzinną (kamienice czynszowe), oraz przykładami 

budynków wojskowych (Placu Bohaterów).
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Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 

pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich, 

ze szczególnym uwzględnieniem działki na rogu ulicy Reja.

8. Ul. Jedności Robotniczej

Fragment zwartej zabudowy mieszkalnej, składającej się z pierzei 

reprezentacyjnych, bogato dekorowanych kamienic czynszowych (koniec 

XIX wieku - lata 30 XX wieku) przy Ul. Jedności Robotniczej- foto CD. 

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 zaleca się uzupełnienie nowymi obiektami pierzei 

południowej z zachowaniem wysokości i charakteru nawiązującym 

do obiektów północnej pierzei ulicy, ze szczególnym uwzględnieniem 

wymiany obiektu obecnej Biblioteki Publicznej.

9. Ul. Nadodrzańska

Przykłady reprezentacyjnych secesyjnych kamienic na ul. 
Nadodrzańskiej 1,2- foto CD.

Zalecenia

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 zaleca się uzupełnienie nowymi obiektami pierzei 

z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich.

10. Ul. Żeromskiego

Fragment ciągu mieszkalnego (koniec XIX w.- lata 30 XX w.) przy 

ul. Żeromskiego z pasażem pieszym.

Zalecenia

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się modernizację budynków 

z zachowaniem ich historycznej formy. Ponieważ w/w Uchwała 
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dopuszcza zmianę funkcji mieszkaniowej na usługowa w parterach 

budynków, zaleca się konsultacje projektów z WUOZ.

11. Ul. Kopernika

Fragmenty ciągów budynków mieszkalnych (koniec XIX w. - lata 

30 XX w.) przy ul. Kopernika, będące przykładem pierwszego większego 

założenia spółdzielczego budownictwa mieszkalnego.

Zalecenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się wprowadzenie zabudowy 

uzupełniającej z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów 

sąsiednich.

12. ul. Chopina

Fragmenty ciągów budynków mieszkalnych (od 1890 r.) przy 

ul. Chopina, będące przykładem pierwszego większego założenia 

spółdzielczego budownictwa mieszkalnego;
Zalecenia

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 29 marca 2001 dopuszcza się uzupełnienie nowymi obiektami 

pierzei z zachowaniem wysokości i charakteru obiektów sąsiednich. 

W w/w Uchwale przewiduje się wymianę zabudowy frontowej na posesji 

nr 15/16 z parterowej na trzy kondygnacyjną. O ile obiekt pod nr 16 nie 

wzbudza żadnych zastrzeżeń, o tyle projekt przebudowy obiektu pod 

nr 15 powinien zyskać akceptację WUOZ (wydaje się, że w Uchwale 

mylnie oznaczono numeracje budynków - zapewne chodzi o budynki 

14/15, a nie o obiekty 15/16, jak zapisano w Uchwale)

b. Architektura sakralna:

- Kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski mieszczący się 

w budynku byłego Bractwa Strzelców z 1830 roku (wielokrotnie 

przebudowywany)- Foto CD.
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Zalecenia

Utrzymanie obecnego, historycznego kształtu obiektów 
sakralnych.

c. Architektura wojskowa 

- zespół dwukondygnacyjnych wojskowych budynków mieszkalnych, 

przeznaczonych dla rodzin oficerów policji przy ul. Bohaterów Warszawy 
( 1925 r.)- Foto CD;

- zespół koszar wojskowych (lata 20-30-te XX w.) przy 

ul. Bohaterów Warszawy (obecnie Zespół Szkół Licealnych- Foto CD 

(59-61);

- zespół wojskowych budynków mieszkalnych na ul. Konstytucji 3-go 

Maja (nr 59-74), wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem koszarowym 

z 1913 roku (obecnie Straż Graniczna);

- zespól budynków koszarowych na ul. Jagiełły, Staszica, Kanałowej 

(1933-35) zbudowane przez Marchijską Spółkę Małych Osiedli (obecnie 

osiedle Mała Moskwa).
Zalecenia

W przypadku zwartych osiedli (ul. Konstytucji 3-go Maja, Jagiełły, 

Staszica, Kanałowa) nie zaleca się zagęszczania zabudowy nowymi obiektami. 

Ochronie powinny podlegać nie tylko same budynki lecz również ich układ 
i projekt przestrzenny.

Strefa B2

Strefa B2 ochrony kompozycji układów przestrzennych oraz walorów 
krajobrazowo-architektonicznych zespołu Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR), 
na terenie którego znajduje się zabytkowy stadion olimpijski powstały w latach 
1914-1927.

Jest to przykład jednego z najstarszych stadionów w Europie Środkowej. 
Struktura samego stadionu jak i całego zespołu była wielokrotnie przekształcana 
i przebudowywana. Przetrwała trybuna w formie amfiteatru oraz część zieleni 
zakomponowanej, na obszarze pierwotnych boisk treningowych.
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Zalecenia
Ze względu na wyjątkowość obiektu zaleca się dostosowanie wszelkich 

modernizacji oraz remontów do pierwotnego projektu architektonicznego. Zaleca się 
powiązanie funkcjonalne obecnej przestrzeni stadiony z przyległymi obszarami 
zielonymi (P-6), należącymi pierwotnie do jednego założenia. Wszelkie prace 
budowlane i remontowe powinny przeprowadzane za zgodą WUOZ.

Strefa B3

Strefa B3 ochrony kompozycji części historycznego założenia 

folwarcznego tzw. Czerwonego Folwarku powstałego na przełomie XIX i XX 

wieku.
Pierwotny obszar całego założenia został silnie przekształcony i przebudowany. 

Najlepiej zachowane budynki to trójkondygnacyjny budynek mieszkalny (obecnie 

po remoncie elewacji) z zespołem budynków gospodarczych (chlew, garaże) przy 

ul. Folwarcznej 4. Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny przy ul. Folwarcznej 2, 

został niestety zniszczony ale nie uszkodzono zasadniczej bryły budynku. 

Zalecenia

Wszelkie prace budowlane i remontowe powinny przeprowadzane za zgodą WUOZ.

V.2. STREFA „K” - OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Strefa „K” - ochrony krajobrazu związanego z historycznym układem 

przestrzennym lub występująca autonomicznie, jako wartościowy krajobraz 

ukształtowany w wyniku działalności człowieka np.: parki, cmentarze, florystyczne 

obsadzenia ulic i traktów.

OCHRONIE PODLEGA:

• historycznie ukształtowana granica parków, cmentarzy i ogrodów przydomowych;

• kompozycja zieleni: rozplanowanie i skład gatunkowy;

• układ dróg i alejek w obrębie parków i cmentarzy;

• układ kwater cmentarnych;
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• mała architektura (ogrodzenia, bramy, fontanny);

• nagrobki, krzyże, pomniki, ogrodzenia kwater i inne zachowane elementy 

urządzenia cmentarzy.

WARUNKI OCHRONY:

• zachowanie historycznych granic założeń;

• nawiązanie w nowych elementach do zasad historycznej kompozycji zespołu;

• ochrona zabytków sepulkralnych (nagrobki, ogrodzenia grobów, i in. elementy 

urządzenia cmentarzy) i małej architektury (ogrodzenia, pomniki), utrzymanie tych 

obiektów w dobrym stanie, wykonywanie prac konserwatorskich w przypadkach 
obiektów zagrożonych;

• obowiązuje uporządkowanie terenów dawnych (obiekty nieużytkowane obecnie) 

cmentarzy, a zachowane zabytki sepulkralne należy zabezpieczyć - np. w formie 

lapidarium;

• gdy nie przewiduje się prac renowacyjnych należy pozostawić zbiorowisko 

naturalnej sukcesji przyrodniczej (np. zdewaloryzowane założenia cmentarne);

• obowiązuje oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca pochówków;

• utrzymanie integralności zespołów pałacowo-parkowych, parków, cmentarzy i alei 

(nie należy dzielić tych obszarów na działki użytkowe);

• rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, np. ubytki 

w zadrzewieniu uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się także 
stosowanie gatunków trwałych i długowiecznych;

• prace melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego oraz 

zachowania naturalnych zadrzewień nad brzegami cieków wodnych;

• obiekty kubaturowe na terenie parków mogą być lokalizowane tylko na miejscu 
dawnej zabudowy, przy odpowiednim wkomponowaniu w historyczne założenia 
krajobrazowe;

• wszelkie prace renowacyjne, porządkowe, wycinki drzew, w strefie ochrony 

konserwatorskiej „K”, wymagają uzgodnienia z WUOZ, a w przypadku założeń 

wpisanych do rejestru zabytków - zezwolenia WUOZ.
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STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ „K” NA TERENIE MIASTA 

SŁUBICE:

1. Parki

P1 - Park Rozrywki i Rekreacji w Słubicach - największy zespół zieleni 

miejskiej w Słubicach, na lekkim wzniesieniu w pobliży Wzgórza Żydowskiego 

i obecnie istniejącego cmentarza komunalnego.

Zalecenia

Zaleca się przywrócenie historycznego znaczenia tego parku, jako miejsca rekreacji 

i wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic.

P2 - Park "Pionierów Słubic" (koło kościoła NMP Królowej Polski), dawny 

ogród przynależny do Domu Strzeleckiego.

Zalecenia

Zaleca się celowe zagospodarowanie istniejącej zieleni wysokiej i doprojektowanie 

zieleni niskiej oraz udostępnienie parku na cele wypoczynkowe.

2. Obsadzenia ulic

P3 - Plac Przyjaźni - zieleniec, projekt zieleni zakomponowanej z 1925 roku;

P4 - Plac Wolności - zieleniec;

P5 - Plac Bohaterów - obsadzenie placu;

P6 - Obsadzenie drzewami rowu wodnego i boisk treningowych na terenie 

OSiR;
P7 - Topolowy gaj przy ulicy Konstytucji 3 Maja.

Zalecenia

Strefy P4-P7 posiadają w tej chwili znaczne ubytki w zakomponowanej niegdyś 

zieleni. Ich układ i powierzchnia sprawia, że mogłyby one zostać zagospodarowane 

na bardzo atrakcyjne miejskie zieleńce lub parki.
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3. Pomniki
- Pomnik „Braterska Walka” na pl. Bohaterów wzniesiony 20 lipca 1949 roku.

- Pomnik Sybiraków na pl. Sybiraków (pierwotnie wzniesiony ku czci Lenina, 

w 1990 roku przemianowany na pomnik pamięci polskich obywateli wywiezionych 
na Sybir.

- Pomnik Śląskiego Okręgu Wojskowego wzniesiony w 1977 roku 

na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Młodzieży Polskiej z okazji Dnia Przyjaźni między 

Młodzieżą Polską i NRD.

- Pomnik Kasi z Heilbronn na Placu Wolności w Słubicach, odsłonięty 

6 czerwca 2008, w 10. rocznicę podpisania umowy partnerskiej między Słubicami 

i Heilbronn.

- Pomnik Integracji na placyku miedzy Biblioteką Miejską a Bibliotekę 

Colegium Polonicom (autorstwa Ewy Solima - ASP Wrocław), odsłonięty 2002 r.

- Tablice pamiątkowe na nieistniejącym cmentarzu żydowskim ku czci 
pochowanych tam zmarłych.

4. Cmentarze

C1 - Cmentarz komunalny katolicki założony częściowo na terenie 

nieczynnego cmentarza ewangelickiego, ul. Sportowa, założony na pocz. XX 

wieku.

Zalecenia

W związku ze współczesnym nachodzeniem na siebie przestrzeni 

cmentarza komunalnego na starszy, ewangelicki, należy zwrócić szczególną 

uwagę na niszczone stare groby z cmentarza ewangelickiego, do których 

dochodzi podczas współcześnie składanych pochówków.
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C2 - Teren nieczynnego cmentarza ewangelickiego, ul. Sportowa, 

założony w 1814 roku.

Zalecenia

W związku z tym, że część dawnego cmentarza ewangelickiego, znajduje się 

obecnie na terenie „Parku rozrywki i rekreacji”, wszelkie prace ziemne mogące 

naruszyć strukturę dawnych grobów powinny być prowadzone pod nadzorem 

konserwatorskim. Sugeruje się widoczne oznaczenie terenu jako byłego 

cmentarza.

C3 - Teren nieczynnego cmentarza żydowskiego założony w XIV w., 

usytuowany na rozwidleniu Szosy Rzepińskiej i ul. Transportowej.

Zalecenia

Wszelkie prace ziemne mogące naruszyć strukturę dawnych grobów powinny być 

prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Sugeruje się widoczne oznaczenie 

terenu jako byłego cmentarza.

V.3. STREFA „E” - OCHRONY EKSPOZYCJI

Celem ochrony w strefach „E” jest:
- wyłączenie terenu spod zabudowy zakłócającej widok na wskazany obszar, 
- w przypadku planowanej lokalizacji obiektów kubaturowych lub liniowych 
wymagane opracowanie studium ekspozycji.

Ochrona ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego lub jego elementów.

OCHRONIE PODLEGA:

• obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów, dominant 

zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach krajobrazowych.

WARUNKI OCHRONY:

• wyłączenie spod zabudowy obszaru, zakłócającego ekspozycję zabytku;

• wszelkie inwestycje na tym terenie należy poprzedzić studiami panoramicznymi, 

które określą warunki oraz dopuszczalny zasięg zabudowy;
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• lokalizacja obiektów kubaturowych i innych wysokich urządzeń wymaga uzyskania 
zezwolenia WUOZ.

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ „E” NA TERENIE MIASTA 
SŁUBICE:

• E-1 - strefa ochrony widoku z mostu (i Frankfurtu nad Odrą) na miasto Słubice
od strony ulic Jedności Robotniczej i Nadodrzańskiej.

Strefa ochrony ekspozycji E, która swym zasięgiem obejmuje obszar na wprost 
ulicy Jedności Robotniczej od strony rzeki Odry (od mostu). Celem jej powstania jest 
ochrona historycznego założenia tego miejsca i ich walorów estetycznych oraz 
turystycznych jako deptaka będącego bramą do miasta od strony rzeki. Ochrona 
dotyczy zwłaszcza zabezpieczenia tego obszaru przed powstaniem budynków 
kubaturowych, lub urządzeń wysokościowych mogących zakłócić ekspozycje tej 
zabytkowej ulicy.

• E-2 - strefa ochrony widoku na teren miasta Słubice oraz rzekę Odrę z Góry
Kleista i planowanej tam odbudowy wieży Kleista. Góra Kleista - jako punkt widokowy 
zatopiony w obecnie istniejącym Parku Rozrywki i Rekreacji, od stuleci był ulubionym 
miejscem spędzania czasu mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

VI. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków objęte są 

rygorami prawnymi, wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym 

przede wszystkim „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” - z dnia 
23 lipca 2003 r., Dz.U. Nr 162 z 17 września 2003 r.

OCHRONIE PODLEGA:

• forma architektoniczna obiektów we wszystkich elementach: bryła, kompozycja 

elewacji, stolarka, zabytkowe wyposażenie, zasadnicze rozplanowanie wnętrza;

• materiał budowlany (w tym rodzaj pokrycia dachowego);
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• funkcja obiektu

WARUNKI OCHRONY:

• obowiązuje trwałe zachowanie obiektu i użytkowanie wyłącznie w sposób 

zgodny

z zasadami opieki nad zabytkami, adekwatnie do jego wartości zabytkowej;

• na właścicielu obiektu zabytkowego ciąży obowiązek zawiadomienia WUOZ o:

- wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytku,

- przejściu własności lub użytkowania na inną osobę,

- nabyciu zarejestrowanego zabytku w drodze spadku lub darowizny,

• obowiązuje respektowanie szczegółowych uwarunkowań, wynikających z ustawy 

„o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami” oraz ustawy „o gospodarce 

nieruchomościami”

Tab. 1. Wykaz obiektów z obrębu miasta Słubice wpisanych do rejestru zabytków 

województwa lubuskiego.

Numer

rejestru

Numer

ID

Obiekt Lokalizacja Datowanie Data 

decyzji

Uwagi

L-36 540. Budynek 

szkolny

ul. Wojska

Polskiego 1

Koniec XIX 

wieku ok. 

1885

06.11.2000 Wyremontowany 

budynek główny.

Budynki dodatkowe na 

tyłach głównego

budynku szkoły do 

remontu.

L-338/A 268.

Elewacja 

frontowa 

Kina Piast

ul. Jedności 

Robotniczej 

9, 10

Pocz. XX w.

1924 r.

27.07.2009
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Tab. 2. Wykaz obiektów z obrębu miasta Słubice zakwalifikowanych do wpisu do rejestru 

zabytków województwa lubuskiego.

Numer 
rejestru

Numer
ID

Obiekt Lokalizacja Datowanie Strefa 

ochrony

Uwagi

259. Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 1
ok. 1910 r. B1 Nr 1,2 - jeden budynek

260.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 2 ok. 1910 r. B1

261.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 3 p. XX w. B1

262.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 4 p. XX w. B1

263.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 5 p. XX w. B1

264.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 6 p. XX w. B1

265.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 7 p. XX w. B1

266.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 8 ok.1910 r. B1

268. Kino Piast
Ul. J. Robotniczej 10

ok. 1924r. B1

269.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 11 1908 r. B1

270.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 12 p. XX w. B1

272.
Sąd
Rejonowy w 

Słubicach
Ul. J. Robotniczej 15 p. XX w. B1
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273.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 16
1 ćw. XX 

w.
B1

274.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. J. Robotniczej 17 p. XX w. B1

376.
Sąd
Rejonowy w 

Słubicach
V Wydział 
Ksiąg 

Wieczystych

Ul. Mickiewicza 3

ok. 1900 r. B1

Willa księcia Leopolda

359.
Bank PKO
S. A.

Ul. 1-go Maja 12

1885/90 r. B1

Willa z budynkami 

bocznymi znajdującymi się 

we wschodniej części 

parceli + cała parcela z 

ogrodem (obecnie Bank 

Pekso S.A.)

368. Willa
Ul. 1-go Maja 24

p. XX w. B1

410.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. Nadodrzańska 1 ok. 1900 -

1930 r.

B1

411.
Budynek 

mieszkalny, 
kamienica

Ul. Nadodrzańska 2 ok. 1920-

1930 r.

B1
Kamienica secesyjna.

506.
Trybuna 

stadionu 

OSiR
Ul. Sportowa 1914-1927

r.

B2

388.
Budynek 

mieszkalny

Ul. Mirosławskiego 1

k. XIX w. B1

Trzykondygnacyjna 
kamienica. Bogata 
dekoracja na 
historyzującej fasadzie, 
zaokrąglona wieżyczka
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VII. OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty chronione na podstawie art. 3 pkt. 1 i art. 19 ust. 1 pkt. 2 „ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

OCHRONIE PODLEGA:

• ukształtowanie bryły obiektu: gabaryty, kształt dachu;

• ogólna kompozycja elewacji oraz elementy detalu architektonicznego;

• forma stolarki okiennej i drzwiowej (w elewacji frontowej).

WARUNKI OCHRONY:

• utrzymać tradycyjne formy architektury (w/w elementów);

• wskazane jest stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych (przy remontach);

• wszelkie prace remontowo-budowlane, mające wpływ na zewnętrzna formę 
obiektu, winny być konsultowane z WUOZ;

• w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po orzeczeniu o złym stanie 

technicznym) należy opracować dokumentację techniczną i fotograficzną a jeden 

egzemplarz przekazać do archiwum WUOZ;

• dopuszcza się możliwość wymiany historycznej zabudowy, gdy jest to uzasadnione 

względami ekonomicznymi lub planistycznymi, z zastrzeżeniem iż uzyska się 

akceptację WUOZ;

• wykaz obiektów w ewidencji konserwatorskiej / gminnej stanowi integralną część 

tekstu planu zagospodarowania przestrzennego, a ewentualne zmiany 

i uzupełnienia w wykazie nie dezaktualizują ustaleń planu.

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych w Uchwale nr XXVI1/265/2001 Rady 
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

Nr 23 poz. 261, z dnia 19 czerwca 2001 r.) należy zaznaczyć, iż część obiektów 

znajdujących się w wykazie w §25 nie została uwzględniona w opracowaniu, ponieważ 

obiekty te już nie istnieją (ul. Chopina 16; ul. Daszyńskiego 1; ul. Mickiewicza 10; 
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ul. Młodzieży Polskiej 8; Pl. Bohaterów 15; ul. Wojska Polskiego 7, 167 - budynki 

zburzone miedzy listopadem 2006 a listopadem 2008 r.).

W związku z powyższym, z listy budynków uwzględnionych w Uchwale 

nr XXVI1/265/2001 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2001 r., obecnie 

ochronie podlegają:

ul. Chopina, nr 12, 13, 14, 15, 19

ul. Daszyńskiego, nr 5, 22

ul. Jedności Robotniczej, nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17

ul. Konopnickiej, nr 2, 3

ul. Kopernika, nr 11, 13, 17, 20, 26, 27, 74, 84

ul. Kościuszki, nr 4, 5, 6, 32

ul. 1-go Maja, nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12

ul. Mickiewicza, nr 1, 3, 7, 11, 13

ul. Mirosławskiego, nr 1

ul. Nadodrzańska, nr 1, 2, 4, 5

Plac Bohaterów, nr 4, 5, 6, 13, 14, 14a

Plac Przyjaźni, nr 3, 4, 6, 18, 23, 27

Plac Wolności, nr 6, 9, 11, 12, 14

ul. Piłsudzkiego, nr 3, 4, 5, 6

ul. Podchorążych, nr 1

ul. Reja, nr 4

ul. Sienkiewicza, nr 50, 52

ul. Słowackiego, nr 9, 10

ul. Wawrzyniaka, nr 1,2, 3, 4, 5

ul. Wojska Polskiego, nr 8, 164

ul. Żeromskiego, nr 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 25, 26, 27
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Tab. 3. Wykaz obiektów proponowanych do ujęcia w ewidencji zabytków Miasta i Gminy Słubice-miasto Słubice.

Numer 
ID Typ budynku Adres Typ konstrukcji Datowanie Strefa 

ochrony
Uwagi Fotografie

200.

Zespół Szkół 
Licealnych 
im. Zbigniewa 
Herberta

Ul. Bohaterów
Warszawy 3

mur./cegł. ok. 1925r. B1 Byłe koszary
CD

201. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 4

mur/cegł. ok. 1925r. B1
Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.
Nr 4 i 5-jeden 
budynek

CD

202. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 5

mur/cegł. ok. 1925r. B1
Wojskowa 
architektura 
mieszkalna, 
j.w.

CD

203. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów
Warszawy 4a

mur/cegł. ok. 1925r. B1
Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.

CD

204. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 4b

mur/cegł. ok. 1925r. B1
Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.
Nr 4b, 4c - jeden 
budynek.

CD

205. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów
Warszawy 4c

mur/cegł. ok. 1925r.
B1 Wojskowa 

architektura 
mieszkalna, 
j.w.

CD

206. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów
Warszawy 4d mur/cegł ok. 1925r.

B1 Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.

CD
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207. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów
Warszawy 4e

mur/cegł. ok. 1925r.
B1 Wojskowa 

architektura 
mieszkalna.
Nr 4e, 4f- jeden 
budynek.

CD

208. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 4f

mur./cegł. ok. 1925r.
B1 Wojskowa 

architektura 
mieszkalna, 
j.w.

CD

209. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 6

mur./cegł. ok. 1925r. B1 Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.

CD

210. Budynek 
mieszkalny

Ul. Bohaterów 
Warszawy 7

mur./cegł. ok. 1925r. B1 Wojskowa 
architektura 
mieszkalna.

CD

211.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 1
mur./cegł. ok. 1890 r.- 

pocz. XX w.
B1 CD

212.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 8
mur./cegł./drewn. ok. 1929 r. B1 CD

213.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 9
mur./cegł. ok. 1929 r. B1 CD

214.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 10
mur./cegł. ok. 1929 r. B1 CD

215.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 12
mur./cegł. ok. 1929 r. B1 CD

216.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 13
mur./cegł. ok. 1929 r. B1 CD

217.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica Ul. Chopina 14

mur./cegł. ok. 1890 r. B1 CD
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218.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Chopina 15
mur./cegł. ok. 1890 r. B1 CD

219.

Budynek 
mieszkalno- 
usługowy, 
kamienica

Ul. Chopina 19
mur./cegł. ok. 1929 r. B1 CD

220. Budynek 
mieszkalny Ul. Chrobrego 8 mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 8, 9 -jeden 

budynek
CD

221. Budynek 
mieszkalny Ul. Chrobrego 9 mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

222. Budynek 
mieszkalny

Ul. Chrobrego 
10

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 10, 11 - jeden 
budynek

CD

223. Budynek 
mieszkalny

Ul. Chrobrego 
11

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

224. Budynek 
mieszkalny

Ul. Chrobrego 
12

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 12, 13 - jeden 
budynek

CD

225. Budynek 
mieszkalny

Ul. Chrobrego 
13

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

226.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Daszyńskiego 5

mur./cegł. XIX/ XX w. B1 CD

227.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Daszyńskiego 
20

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

228.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Daszyńskiego 
21

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

229.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Daszyńskiego 
22

mur./cegł. I. 30. XX w. B1 CD

230.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Daszyńskiego 
23

mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

231. Budynek 
mieszkalny

Ul. Folwarczna 
2

mur./cegł. XIX/XX w. B3 CD
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232.

Budynek 
mieszkalny 
(dwór) 
+budynki 
gospodarcze

Ul. Folwarczna 
4,

mur./cegł. XIX/XX w. B3 Dwór po 
remoncie 
elewacji, budynki 
gospodarcze do 
remontu

CD

233.

Budynek 
mieszkalny Ul. Folwarczna 

7

mur./cegł./drewno 1938 r. Budynek 
szachulcowy. Na 
terenie ogródków 
działkowych.

CD

234. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 1

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 1-25 tworzą 
zwarty kompleks.

CD

235. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 2 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 1, 2 - jeden 

budynek
CD

236. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 3 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 3, 4 -jeden 

budynek.
CD

237. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 4 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

238. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 5 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 5,6 - jeden 

budynek
CD

239. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 6 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

240. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 7 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 7, 8 - jeden 

budynek
CD

241. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 8 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

242. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 9 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 9, 10 - jeden 

budynek
CD

243. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 10 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

244. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 11 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 11, 12-jeden 

budynek
CD

245. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 12 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

246. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 13 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 13, 17-jeden 

budynek
CD

247. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 14 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD
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248. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 15 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

249. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 16 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

250. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 17 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

251. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 18 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 18, 19 - jeden 

budynek
CD

252. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 19 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

253. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 20 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 20, 21 - jeden 

budynek
CD

254. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 21 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

255. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 22 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 22, 23-jeden 

budynek
CD

256. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 23 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

257.
Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 24

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 Nr 24, 25 - jeden 
budynek

CD

258. Budynek 
mieszkalny Ul. Jagiełły 25 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 j.w. CD

259.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 1

mur./cegł. ok. 1910 r. B1 Nr 1, 2 - jeden 
budynek

CD

260.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 2

mur./cegł. ok. 1910 r. B1 CD

261.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 3

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

262.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 4

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

263.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 5

mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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264.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 6

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

265.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 7

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

266.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 8

mur./cegł. ok.1910 r. B1 CD

267.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 9

mur./cegł. ok. 1924 B1 CD

268.

Elewacja 
frontowa Kina 
Piast

Ul. J.
Robotniczej 
9, 10

mur./cegł. ok. 1924r. B1 Dnia 27.07.2009 
r. wpisana do 
rejestru 
zabytków pod 
numerem L- 
338/A

CD

269.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 11

mur./cegł. 1908 r. B1 CD

270.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 12

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

271. Hotel Kaliski Ul. J.
Robotniczej 13

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

272. Sąd Rejonowy 
w Słubicach

Ul. J.
Robotniczej 15

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

273.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 16

mur./cegł. 1 ćw. XX w. B1 CD

274.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. J.
Robotniczej 17

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

275.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 1

mur./cegł. p. XX w. B1 Zespół b. koszar. 
Nr 1,2-jeden 
budynek

CD

47 | S t r o n a

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 224



MIASTO SŁUBICE - STUDIUM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

276. Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 2 mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

277.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 3

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 3, 7 - jeden 
budynek

CD

278. Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 4 mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

279. Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 5 mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

280. Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 6 mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

281.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kanałowa 7

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

282.

Budynek 
mieszkalny Ul. Kilińskiego 

1-7

mur./cegł. I poł. XX w. B1 Zespół 
budynków 
mieszkalnych. Nr 
1, 7 - jeden 
budynek.

CD

283.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Konopnickiej 2

mur./cegł. I. 20. XX w. B1 CD

284.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul.
Konopnickiej 3

I. 20. XX w. B1 CD

285.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul.
Konopnickiej 4

mur./cegł. B1 CD

286.
Prokuratura Ul. Konstytucji 

3 Maja 6

mur./cegł. I poł. XX w. B1 CD

287. Budynek byłej 
Straży 
Granicznej

Ul. Konstytucji 
3 Maja 13

mur./cegł. 1913 r. B1 Zespół 
budynków 
koszarowych. 
Budynek główny 
oraz budynki 
gospodarcze.

CD
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288.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 16

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

289.

Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 59

mur./cegł. XIX/XX w. B1 Zespół 
budynków b. 
koszar. Nr 59-60 
-jeden budynek.

CD

290. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 60

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

291. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 61

mur./cegł. XIX/XX w. B1 Nr 61-66 - jeden 
budynek

CD

292. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 62

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

293. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 63

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 64

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

294. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 65

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

295. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 66

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

296. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 67

mur./cegł. XIX/XX w. B1 Nr 67-74 - jeden 
budynek.

CD

Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 68

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

297. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 69

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

298. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 70

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

299. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 71

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

300. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 72

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

301. Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 73

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD

302.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Konstytucji 
3 Maja 74

mur./cegł. XIX/XX w. B1 j.w. CD
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303. Club Puerto Ul. Konstytucji 
3 Maja 78

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

304.

Budynek 
mieszkalny, 
blok Ul. Kopernika 6

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 6, 7 - jeden 
budynek.

CD

305.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kopernika 7

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

306.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
11

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

307. Budynek PZU Ul. Kopernika 
13

mur./cegł. p. XX w. B1 willa CD

308. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
14

mur./cegł. po 1850/60 r. B1 CD

309. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
15

mur./cegł. po 1850/60 r. B1 CD

310.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
16

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

311. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
17

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

312.

Budynek 
mieszkalny, 
garaże, 
budynek 
gospodarczy 
(stróżówka?)

Ul. Kopernika 
20

mur./cegł. p. XX w. B1 willa CD

313.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
23

mur./cegł. p. XX w. B1

314. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
24

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

315.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
26

mur./cegł. ok. 1885/95 r. B1 CD
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316.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
27

mur./cegł. ok. 1885/95 r. B1 CD

317.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
28

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

318.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Kopernika 
35

mur./cegł. I poł. XX w. B1 CD

319.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Kopernika 
39

mur./cegł. I poł. XX w. B1 CD

320. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
40

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 40-43 - jeden 
budynek.

CD

321. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
41

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

322. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
42

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

323.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
43

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

324. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
49

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

325. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
50

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

326. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
59

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

327.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
60

mur./cegł. ok. 1885/95 r. B1 CD

328. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
67

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

329. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
69

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

330.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
70

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD
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331. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
71

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

332.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
72

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

333. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
73

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

334.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kopernika 
74

mur./cegł. ok. 1885/95 r. B1 CD

335.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
83

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

336.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kopernika 
84

mur./cegł. 1910-20 r. B1 CD

337.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 4 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

338.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 5 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

339.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 6
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

340.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 8
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

341.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 9
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

342. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kościuszki 
11

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

343. Budynek 
mieszkalny

Ul. Kościuszki 
12

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

344.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Kościuszki 
15

mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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345.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kościuszki 

19
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

346.
Budynek 
mieszkalny Ul. Kościuszki 

19a
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

347.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Kościuszki 
32

mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

348. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 1 mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 1-6 - jeden 

budynek
CD

349. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 2 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

350. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 3 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

351. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 4 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

352. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 5 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

353. Budynek 
mieszkalny Ul. Krótka 6 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

354. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 4 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

355.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. 1-go Maja 5
mur./cegł. 1 ćw. XX w. B1 CD

356.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. 1-go Maja 6
mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

357. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 9 mur./cegł. I. 20. XX w. B1 CD

358.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. 1-go Maja 10
mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 10, 11 - jeden 

budynek
CD

359.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica Ul. 1-go Maja 11

mur./cegł. 1885-1890 r. B1 CD
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360. Bank PKO S. A. Ul. 1-go Maja 12 mur./cegł. 1885/90 r. B1 willa CD

361. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 15 mur./cegł. I. 20. XX w. B1 CD

362. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 17 mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

363. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 18 mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 18, 19-jeden 

budynek
CD

364. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 19 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

365. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 20 mur./cegł. XIX/ XX w. B1 CD

366. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 23 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

367. Willa Ul. 1-go Maja 24 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

368.
Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 25

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

369. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 26 mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

370. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 27 mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

371. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 28 mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

372. Budynek 
mieszkalny Ul. 1-go Maja 29 mur./cegł. B1 CD

373.

Kościół paraf, 
p. w. NMP 
Królowej Polski Ul. 1-go Maja 31

mur./cegł. 1830 r. B1 Pierwotnie Dom 
Bractwa 
Strzelców. 
Wielokrotnie 
przebudowywany

CD

374. Budynek 
mieszkalny

Ul. Mickiewicza 
1

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

375.

Sąd Rejonowy 
w Słubicach 
V Wydział Ksiąg 
Wieczystych

Ul. Mickiewicza 
3

mur./cegł. ok. 1900 r. B1 Willa księcia 
Leopolda

CD
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376.

Budynek 
mieszkalny, 
budynki 
gospodarcze

Ul. Mickiewicza 
7

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

377. Budynek 
mieszkalny

Ul. Mickiewicza 
9

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

378.
Restauracja 
„Casino” Ul. Mickiewicza 

11
mur./cegł. ok. 1890 r. B1 Budynek 

dawnego kasyna 
garnizonowego.

CD

379.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Mickiewicza 
13

mur./cegł. p. XX w. B1 Po remoncie 
elewacji

CD

380. Stacja trafo Ul. Mickiewicza mur./cegł. p. XX w. B1 CD

381.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Mickiewicza 
20

mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

382. Budynek 
mieszkalny Ul. Mieszka 15 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

383. Budynek 
mieszkalny Ul. Mieszka 16 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

384. Budynek 
mieszkalny Ul. Mieszka 17 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

385. Budynek 
mieszkalny Ul. Mieszka 18 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

386.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Mirosławskiego 
1

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

387. Budynek 
usługowy

Ul. Młodzieży 
Polskiej 1a-1b

mur./cegł. I poł XX w. B1 CD

388.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Młodzieży
Polskiej 2

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

389.

Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Narutowicza 
2

mur./cegł. 1910-20 B1 Zabudowa 
wiejska.

CD
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390.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Narutowicza 
6

mur./cegł. p. XX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

391.

Budynek 
mieszkalny, 
chałupa.
Zagroda z 
budynkami 
gospodarczymi.

Ul. Narutowicza 
7-8

mur./cegł. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

392.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Narutowicza 
9

mur./cegł. I poł. XX w. B1 CD

393.

Budynek 
mieszkalny Ul. Narutowicza 

13

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 Nr 13-15 - jeden 
ciąg budynków.
Wspólne 
założenie.

CD

394. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
14

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 j.w. CD

395. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
15

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 j.w. CD

396.

Budynek 
mieszkalny, 
chałupa.
Zagroda z 
budynkami 
gospodarczymi.

Ul. Narutowicza 
17

mur./cegł. I poł. XX w. B1 CD

397. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
18

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

398.

Budynek 
mieszkalny Ul. Narutowicza 

19

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 Nr 19-21 - jeden 
ciąg budynków. 
Wspólne 
założenie.

CD

399. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
20

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 j.w. CD

400. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
21

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 j.w. CD

401. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
22

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 Nr 22-23-jeden 
ciąg budynków.

CD
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402. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
23

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

403.
Budynek 
mieszkalny, 
chałupa

Ul. Narutowicza 
28

mur./cegł. p. XX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

404.
Budynek 
mieszkalny, 
chałupa

Ul. Narutowicza 
29

mur./szach. k. XIX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

405.
Budynek 
mieszkalny Ul. Narutowicza 

32
mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 32-33 - jeden 

zespół 
budynków.

CD

406. Budynek 
mieszkalny

Ul. Narutowicza 
33

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

407.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Narutowicza 
34

mur./cegł. p. XX w B1 Kamienica 
narożna z 
przybudówką i 
bramą.

CD

408.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. 
Nadodrzańska 
1

mur./cegł. ok. 1900-
1930 r.

B1 CD

409.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Nadodrzańska 
2

mur./cegł. ok. 1920-1930 
r.

B1 Kamienica 
secesyjna.

CD

410.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. 
Nadodrzańska 
4

mur./cegł. ok. 1900 r. B1 CD

411.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Nadodrzańska
5

mur./cegł. ok. 1900- 
1930 r.

B1 CD

412.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Al.
Niepodległości 
1

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

413. Stacja trafo Al.
Niepodległości

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

414.

Budynek 
mieszkalny, 
Kamienica

Al.
Niepodległości 
6

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD
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415.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Al.
Niepodległości 
7

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

416.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Al.
Niepodległości 
8

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 8-9 - jeden 
budynek.

CD

417.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Al.
Niepodległości
9

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

418.

Budynek 
mieszkalny, 
chałupa Al.

Niepodległości 
10

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 10-11 - jeden 
budynek.
Zabudowa 
wiejska.

CD

419.

Budynek 
mieszkalny, 
chałupa

Al.
Niepodległości 
11

mur./cegł. p. XX w. B1 j.w. CD

420.

Budynek 
mieszkalny Al.

Niepodległości 
rozdzielnik

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

421.
Budynek 
mieszkalny, 
chałupa

Ul. 
Niepodległości 
12

mur./cegł. p. XX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

422.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
18

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

423.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Paderewskiego 
26

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

424.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Paderewskiego 
27

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD
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425.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Paderewskiego 
28

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

426.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Paderewskiego 
29

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

427.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
31

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

428.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
32

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

429.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego
33

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

430.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
35

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

431.

Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
36

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

432.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
38

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

433.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Paderewskiego 
39

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

434.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny.

Ul.
Paderewskiego 
40

mur./cegł. XIX/XX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD

435. Budynek 
mieszkalny

Plac Bohaterów 
1

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

436.

Budynek 
mieszkalny, 
chałupa

Plac Bohaterów 
2

mur./cegł. p. XX w. B1 Zabudowa 
wiejska.

CD
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437. Budynek 
mieszkalny

Plac Bohaterów
3

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

438. Budynek 
mieszkalny

Plac Bohaterów 
4

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

439.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Bohaterów 
5

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

440.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Bohaterów
6

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

441.
Budynek 
mieszkalny Plac Bohaterów 

7

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

442.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Bohaterów 
13

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

443. Budynek 
mieszkalny

Plac Bohaterów 
14-14a

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

444.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Przyjaźni 2
mur./cegł. I. 20. XX w B1 CD

445.
Budynek 
mieszkalny

Plac Przyjaźni 3 mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

446.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Przyjaźni 4 mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

447.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Przyjaźni 6 mur./cegł. XIX/ XX w. B1 CD

448. Budynek 
mieszkalny

Plac Przyjaźni 
8-12

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

449.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Przyjaźni 
17

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD
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450.
Budynek 
usługowy

Plac Przyjaźni 
18

mur./cegł. p. XIX w. B1 Dawny budynek 
szkoły.

CD

451.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Przyjaźni 
19

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD

452. Budynek 
mieszkalny

Plac Przyjaźni 
23

mur./cegł. 1 ćw. XX w. B1 CD

453. Budynek 
mieszkalny

Plac Przyjaźni 
27

mur./cegł. XIX/XX w B1 CD

454. Budynek 
mieszkalny Plac Wolności 1 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

455. Budynek 
mieszkalny Plac Wolności 5 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

456.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Wolności 6
mur./cegł. 1913 r. B1 CD

457.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Wolności 7
mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

458.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Plac Wolności 
9-9a

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

459. Budynek 
mieszkalny

Plac Wolności 
11

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

460.
Budynek 
mieszkalny Plac Wolności 

12

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

461.
Budynek 
mieszkalny Plac Wolności 

13,14?

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

462.
Katolickie 
Centrum 
Studenckie

Pl. Jana Pawła 
I11

mur./cegł. p. XIX w.

463.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Podchorążych 
1

mur./cegł. 1910-1920 r. B1 CD
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464.
Budynek 
mieszkalny Ul.

Piłsudskiego 2

mur./cegł. ok. 1910 r. B1 CD

465. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 3

mur./cegł. ok. 1910 r. B1 CD

466. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 4

mur./cegł. ok. 1910 r. B1 CD

467. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 5

mur./cegł. ok. 1910-1914 
r.

B1 CD

468. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 6

mur./cegł. 1910-1920 r. B1 CD

469. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 7

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

470. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 8

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

471. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 9

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

472. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 10

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

473. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Piłsudskiego 11

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

474.
Urząd 
Powiatowy. 
Starostwo

Ul.
Piłsudskiego 20

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 Budynek silnie 
przebudowany.

CD

475. Bank 
Spółdzielczy

Ul.
Piłsudskiego

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

476.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Reja 4 mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

477. Budynek 
mieszkalny Ul. Reja 5 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

478. Budynek 
mieszkalny Ul. Reja 6 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

479. Budynek 
mieszkalny Ul. Reja 8 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

480. Budynek 
mieszkalny Ul. Reja 9 mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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481.
Budynek 
mieszkalny Ul.

Sienkiewicza 1

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

482.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Sienkiewicza 3

mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

483. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 6

mur./cegł. p. XXw. B1 CD

484.
Budynek 
mieszkalny Ul.

Sienkiewicza 7

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

485.
Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 8

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

486. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 10

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

487. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 12

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

488. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 14

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

489. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 15

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

490. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 25

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

491. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 27

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

492. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 39

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

493. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 43

mur./cegł. p.XX w. B1 CD

494. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 44

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

495. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Sienkiewicza 50

mur./cegł. XIXw. B1 CD

496.
Budynek 
mieszkalny Ul.

Sienkiewicza 51

mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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497.
Budynek 
mieszkalny Ul.

Sienkiewicza 52

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

498. Dawny budynek 
policji

Ul. Słowackiego 
7

mur./cegł. p. XX w. B1 Obecnie pusty. CD

499.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Słowackiego 
9

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

500.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Słowackiego 
10

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

501.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Słowiańska 
11

mur./cegł. ok. 1901 r. B1 CD

502.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Słowiańska 
12

mur./cegł. ok. 1901 r. B1 CD

503.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Słowiańska 
14

mur./cegł. XIX/ XX w. B1 CD

504. Trybuna 
stadionu OSiR Ul. Sportowa mur./cegł.-kam. 1914-1927 r. B2 CD

505. Budynek 
mieszkalny Ul. Strzelecka 1 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

506. Budynek 
mieszkalny Ul. Strzelecka 2 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

507. Budynek 
mieszkalny Ul. Strzelecka 3 mur./cegł. I. 30 XX w. B1 CD

508. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 1-2 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

509. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 2 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

510. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 3-4 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

511. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 4

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD
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512. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 5-6 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

513. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 6 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

514. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 7-8 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

515. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 8 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

516. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 9- 
10

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

517. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 10 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

518. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 11 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

519. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 12 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

520. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 13- 
14

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

521. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 14 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

522. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 15- 
16

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

523. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 16 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

524. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 17- 
18

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

525. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 18 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

526. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 19- 
20

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

527. Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 20 mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

528. Budynek 
mieszkalny

Ul. Staszica 21- 
22

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD

529.
Budynek 
mieszkalny Ul. Staszica 22

mur./cegł. 1933-1935 r. B1 CD
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530.

Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny 
Zagroda z 
budynkiem 
gospodarczym

Ul. Wandy 1

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

531.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wandy 6
mur./cegł. p. XX w. B1 CD

532.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul.
Wawrzyniaka 1

mur./cegł. ok. 1876/77 r. B1 CD

533. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Wawrzyniaka 2

mur./cegł. ok. 1876/77 r. B1 CD

534. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Wawrzyniaka 3

mur./cegł. ok. 1876/77 r. B1 CD

535. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Wawrzyniaka 4

mur./cegł. ok. 1876/77 r. B1 CD

536. Budynek 
mieszkalny

Ul.
Wawrzyniaka 5

mur./cegł. ok. 1876/77 r. B1 CD

537. Budynek 
mieszkalny Ul. Wodna 1 mur./cegł. p. XX w. B1 CD

538.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wodna 4
mur./cegł. I. 20-30 XX w. B1 CD

539.
Budynek 
szkolny

Ul. Wojska
Polskiego 1

mur/cegł. Koniec XIX 
wieku ok. 1885

B1

Wyremontowany 
budynek główny. 
Budynki 
dodatkowe na 
tyłach głównego 
budynku szkoły 
do remontu. Dnia 
06.11.2000r. 
wpisany do 
rejestru 
zabytków pod 
numerem L-34.

CD
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540. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska
Polskiego 4

mur./cegł. XIX w. B1 CD

541.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska
Polskiego 8

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

542.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 10

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

543.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 11

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

544.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 12

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

545.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 13

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

546.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 14

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

547.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 15

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

548. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 23

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 23-26 - jeden 
budynek.

CD

549. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 24

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

550. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 25

mur./cegł. p.XX w. B1 CD

551.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 26

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

552. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 27

mur./cegł. p. XX w. B1 Nr 27-28 - jeden 
budynek

CD

553.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 28

mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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554. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 29

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

555.
Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 32

mur./cegł. XIX w. B1 CD

556.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 33

mur./cegł. XIX/XXw. B1 CD

557.

Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny.
Zagroda, 
stodoła.

Ul. Wojska 
Polskiego 34

mur./cegł. I. 20. XX w. B1 CD

558.
Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny

Ul. Wojska 
Polskiego 36

mur./cegł. poł. XX w. B1 CD

559.

Budynek 
mieszkalny, 
jednorodzinny. 
Chałupa

Ul. Wojska 
Polskiego 122

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

560. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 131

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

561.
Budynek 
mieszkalny.
Zagroda.

Ul. Wojska 
Polskiego 135

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

562.

Budynek 
mieszkalny.
Zagroda 
(stodoła, 
budynek 
gospodarczy)

Ul. Wojska 
Polskiego 136

mur./cegł. XIX/XX w. B1 CD

563.

Budynek 
mieszkalny.
Zagroda ze 
stodołą.

Ul. Wojska 
Polskiego 137

mur./cegł. p. XX w. B1 CD
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564.
Budynek 
mieszkalny.
Zagroda.

Ul. Wojska 
Polskiego 138

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

565.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 141

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

566. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 144

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

567.
Budynek 
mieszkalny Ul. Wojska 

Polskiego 145

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

568. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 146

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

569. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 147

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

570. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 148

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

571. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 149

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

572. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wojska 
Polskiego 150

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

573.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 151

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

574.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 152

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

575.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 153

mur./cegł. p. XX w. B1 CD

576.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 163

mur./cegł. 2 poł. XIX w. B1 CD

577.

Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wojska 
Polskiego 164

mur./cegł. k. XIX w. B1 CD
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578.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wrocławska 
2

mur./cegł. 1910-20 B1 CD

579.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

Ul. Wrocławska
3

mur./cegł. 1910-20 B1 CD

580. Budynek 
mieszkalny

Ul. Wrocławska 
4

mur./cegł. I. 20 XX w. B1 CD

581. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 2

mur./cegł. XIX w. B1 Biuro poselskie. CD

582. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 6

mur./cegł. XIX w. B1 CD

583.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

UL
Żeromskiego 7

mur./cegł. XIX w. B1 CD

584.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

UL
Żeromskiego 8

mur./cegł. XIX w. B1 CD

585. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 10

mur./cegł. XIX w. B1 CD

586. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 11

mur./cegł. XIX w. B1 CD

587.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

UL
Żeromskiego 15

mur./cegł. XIX w. B1 CD

588.
Budynek 
mieszkalny, 
kamienica

UL
Żeromskiego 18

mur./cegł. XIX w. B1 CD

589. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 24

mur./cegł. XIX w. B1 CD

590. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 25

mur./cegł. XIX w. B1 CD

591. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 26

mur./cegł. XIX w. B1 CD

592. Budynek 
mieszkalny

UL
Żeromskiego 27

mur./cegł. XIX w. B1 CD
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VII. OGÓLNE WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Głównym celem architektów i urbanistów jest tworzenie nowych wartości 

architektoniczno-urbanistycznych przy jednoczesnym zachowaniu istniejących 

walorów architektonicznych i krajobrazowych. W przedstawionym opracowaniu 

zwrócono uwagę na istotne obszary i obiekty, które odzwierciedlają historyczny 

rozwój przestrzenny i zabytkową architekturę miasta.

Na szczególną uwagę zasługuje czytelnie wyróżniające się założenie 

architektoniczne powstałe wzdłuż ulic Mickiewicza, Jedności Robotniczej oraz Placu 
Przyjaźni. Obszar ten zwany potocznie „Rynkiem” lub „Starym Miastem”1 pełni 

obecnie rolę „ bramy do miasta” od strony mostu i Frankfurtu nad Odrą. Szczególnie 

interesujący jest zachowany prawie oryginalny przebieg ulicy Mickiewicza, 

świadczący o jej późnośredniowiecznym charakterze (patrz wyżej). Niestety 

zabudowa ulicy Mickiewicza została poważnie zniszczona. Najlepiej zachowane 

przykłady architektury z przełomu XIX i XX wieku znajdują się przy północnej pierzei 

ulicy Jedności Robotniczej. Bogato zdobione kamienice czynszowe, o elewacjach 

zachowanych w prawie niezmienionym stanie (często z oryginalną stolarką okienną) 

silnie nawiązują do stylistyki budownictwa XIX wiecznego. Bez wątpienia ulica 

Jedności Robotniczej stanowi reprezentacyjną część miasta i stanowić może 

„wizytówkę” miasta dla gości wjeżdżających od strony mostu. Ulica Jedności 

Robotniczej otwiera się na Plac Przyjaźni. Ten najstarszy plac Słubic, ze względu na 

swoje położenie, historyczny charakter zabudowy (budynki od 1800r.), jak i założenie 

zieleni komponowanej może również pełnić funkcje reprezentacyjne. Rekultywacja 

tego obszaru poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe wkomponowanie 

nowo powstałej architektury, lub wręcz odtworzenie pierzei istniejących tu budynków, 

1 W istocie nie jest to pozostałość po założeniu w stylu miejskiego rynku. Na wizerunkach miasta w 

tym miejscu znajduje się skład drewna, potem szaniec, a następnie fabryka jedwabiu.
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znacznie podniosło by walory kulturowe jak i estetyczne tej części miasta2, a co 

szczególnie istotne pozwoliło na stworzenie atrakcyjnego centrum miasta.

2 Projekt całkowitej rekultywacji zabytkowej części miasta (Starego Miasta) realizowany jest obecnie w 

Elblągu i Kołobrzegu. Nawiązując do znanych podziałów parcelacyjnych zrekonstruowano całe pierzeje ulic, 

utrzymując fasady budynków w stylu historyzującym.

Wypadkową działań wykonanych podczas przygotowania opracowania jest 

wyznaczenie obszarów i obiektów do ochrony konserwatorskiej. W stosunku do tych 

stref postuluje się:

• utrzymanie i odtworzenie historycznej dyspozycji terenu, na który 

składają się: historyczne podziały parcelacyjne w postaci podziałów 
geodezyjnych lub ich uczytelnienie w terenie;

• utrzymanie linii zabudowy wzdłuż historycznych ciągów 

komunikacyjnych,

• utrzymanie proporcji zabudowy i zieleni na parcelach,

• wprowadzania nowej zabudowy na zasadzie uzupełniania istniejącego 

układu urbanistycznego,

• uzupełnianie zabudowy w pierzejach na zasadzie nawiązania do 

charakteru zabudowy dominującej w otoczeniu,

• szczególną dbałość o spójność architektoniczną projektów
nowopowstających obiektów,

• konsultacje oraz nadzór konserwatorski nad wszelkimi modernizacjami 

budynków o walorach historycznych znajdujących się w załączonym 

wykazie.

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych w Uchwale Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 29 marca 2001 r. należy zaznaczyć, iż część obiektów 

znajdujących się w wykazie w §25 nie została uwzględniona w opracowaniu, 

ponieważ nie istnieją (ul. Chopina 16; ul. Daszyńskiego 1; ul. Mickiewicza 10; ul. 

Młodzieży Polskiej 8; Pl. Bohaterów 15; ul. Wojska Polskiego 7, 167 - budynki 

zburzone miedzy listopadem 2006r. a listopadem 2008 r.).

iCYRADY

iedrowicz
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I. WSTĘP

Studium krajobrazu kulturowego (waloryzacja kulturowa) GMINY SŁUBICE 
zostało opracowane w ramach zmiany „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słubice”, na zlecenie AKWADRAT 
Sp. z o.o. Marcin Brytan z Gorzowa Wlkp., która jest autorem w/w zmiany studium. 
Niniejsza dokumentacja składa się z dwóch, odrębnych części:
1. Waloryzacji kulturowej obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych
2. Warunków ochrony archeologicznej
Integralnym elementem tego studium jest elektroniczny zapis całości zasobu wartości 
kulturowych Gminy Słubice, opracowany w programie Maplnfo i udostępniony w plikach 
graficznych.
Dokumentacja została wykonana przez Pracownię Dokumentacji Konserwatorskiej 
VERBUM ze Szczecina. Autorem opracowania jest mgr Waldemar Witek, 
a konsultantem części archeologicznej była mgr Paulina Kubacka

Studium wiejskiego krajobrazu kulturowego Gminy Słubice zawiera kompleksowe 
rozpoznanie, inwentaryzację (aktualizację) oraz waloryzację zasobu krajobrazu 
kulturowego, które winny podlegać ochronie i rewaloryzacji, zgodnie z ustawą 
„o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z lipca 2003 r. Określono również zasady 
ochrony elementów zastanego krajobrazu kulturowego. Na podstawie tego opracowania 
można sformułować szczegółowe wytyczne konserwatorskie, dotyczące obszarów 
i obiektów o wartościach zabytkowych, które winny być ujęte w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Obiekty i obszary wskazane do ochrony stanowią 
również zaktualizowaną bazę danych, niezbędną do opracowania Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Najcenniejszymi elementami historycznego krajobrazu kulturowego Gminy 
Słubice są:

- średniowieczne układy przestrzenne: placowe (owalnice) Biskupice Stare, Lisów 
oraz wielodrożnicowe, rozwinięte z pierwotnych założeń owalnicowych - Drzecin, 
Golice, Rybocice

- zabytkowe kościoły o późnośredniowiecznej metryce: Golice, Lisów, Rybocice
- elementy zespołów rezydencjonalno-folwarcznych: Biskupice Stare, Pławidła
- struktura zabudowy chłopskiej (zagrodowej), odzwierciedlająca historycznie 

wykształcone podziały własnościowe - np. Drzecin, Golice, Lisów, Rybocice
- sporadycznie zachowane przykłady ryglowej architektury chłopskiej (np. Lisów - 

w tym zabytkowa chałupa podcieniowa, Kunowice)
- wiejska infrastruktura, przede wszystkim budynki poszkolne: Biskupice Nowe 

i Stare, Drzecin, Kunowice, Rybocice

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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- cmentarze poewangelickie (przykościelne i wiejskie), ze starodrzewem oraz 
elementami sepulkralnymi, np. Golice, Kunice, Kunowice, Rybocice, Rosiejewo

- aleje (lipowe, kasztanowców) przy drogach dojazdowych do wsi (np. Drzecin, 
Świecko) i w obrębie wsi (np. Lisów, Rybocice)

Na terenie Gminy Słubice pięć wsi - zespołów rura listy cznych objęto strefa „B” 
ochrony konserwatorskie. Wsie te charakteryzują się czytelną, historyczną kompozycją 
przestrzenną oraz stosunkowo dużym nasyceniem obiektami o lokalnych wartościach 
kulturowych i zabytkowych (w tym w rejestrze zabytków): Biskupice Stare, Drzecin, 
Golice, Lisów, Rybocice. W celu ochrony wartości widokowych tych układów 
przestrzennych zaproponowano strefy E - ochrony ekspozycji.
Działki kościelne z zabytkowymi świątyniami zostały objęte strefa „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej: Biskupice Stare, Golice, Lisów, Rybocice.
Dawne cmentarze poewangelickie i obecnie użytkowane jako komunalne oraz parki 
i aleje objęto strefami K - ochrony krajobrazu.
Neogotycki kościół w Biskupicach Starych i dwór w Pławidłach wytypowano do wpisania 
do rejestru zabytków i objęcia prawną ochroną konserwatorską:

Łącznie na terenie gminy Słubice stwierdzono i wytypowano:
• 4 obiekty wpisanych do rejestru zabytków, które podlegają ochronie prawnej (trzy 

kościoły i chałupa)
• 2 obiekty wytypowano do wpisu do rejestru zabytków
• 136 obiektów i obszarów , które winny być ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

w tym w/wymienione obiekty zabytkowe oraz obszary objete strefami ochrony 
konserwatorskiej.

Ocenę stanu zachowania oraz waloryzację kulturową oparto - przede wszystkim - 
na szczegółowych badaniach terenowych poszczególnych wsi i osad, które przepro
wadzono w okresie listopad - grudzień 2008.
W niniejszym studium wartości kulturowych gminy Słubice wykorzystano również 
dokumentacje konserwatorskie, m.in. karty adresowe, karty cmentarzy, karty 
ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, dokumentacje dendrologiczne - 
techniczne parków, katalog kościołów, dokumentacje etnograficzno-konserwatorskie 
oraz mapy historyczne (1894-95, 1934-42 r.) znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp. Wykonano również kwerendę 
bibliograficzną dotyczącą badanego terenu i poszczególnych jednostek osadniczych.

Przy waloryzacji i typowaniu obszarów do ochrony konserwatorskiej kierowano się 
zapisami ustaw i rozporządzeń oraz wytycznymi i zaleceniami; m.in.:

1. „Wytycznymi do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych 
w planach zagospodarowania przestrzennego”, przygotowanymi przez Zespół 

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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Ekspertów Międzyresortowych Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów 
Staromiejskich (Warszawa 1981);

2. opracowaniami studialnymi prof. J. Bogdanowskiego, np. „Projekt standardowego 
opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w studium i miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego”, Kraków 1994 r.

Studium krajobrazu kulturowego składa się z:
części ogólnej (rozdziały I, II, III), szczegółowej (rozdział IV) i podsumowania.

W części ogólnej przedstawiono:
I. ogólną charakterystykę gminy, z zarysem historii badanego terenu, ocenę stanu 

zachowania elementów krajobrazu historyczno - kulturowego (w tym zagrożenia 
i sposoby ich neutralizacji) oraz materiały kartograficzne i ikonograficzne;

II. podstawę opracowania, w tym akty prawne, zasób dokumentacji konserwatorskich 
oraz literaturę przedmiotu;

III. warunki ochrony konserwatorskiej obowiązujące w strefach ochrony konser
watorskiej, a także w stosunku do obiektów wpisanych i typowanych do rejestru 
zabytków oraz w ewidencji konserwatorskiej (gminnej).

W części szczegółowej - IV opracowano karty informacyjne dla 12 jednostek 
osadniczych oraz wymieniono nieistniejące osady.
Karta informacyjna miejscowości zawiera:

- lokalizację wsi / osady
- dane historyczne o wsi / osadzie
- analizę historycznej formy wsi (kompozycja, zabudowa, elementy funkcjonalne)
- opis wsi współczesnej (stan zachowania w/w elementów struktury przestrzennej)
- wnioski konserwatorskie - tabelaryczne i numeryczne zestawienie wszystkich 

obszarów i obiektów o wartościach zabytkowych oraz wytyczne konserwatorskie 
i proponowane opracowania:

- mapy historyczne i widoki sprzed 1945 r.
- mapy topograficzne w skali 1:10.000 (układ 1965), powiększone dla 

poszczególnych wsi lub obszarów.
! uwaga każdy obiekt i obszar zabytkowy ma przyporządkowany numer:
od nr 001 do 176 - obiekty archeologiczne
od nr 700 do 836 - wiejski krajobraz kulturowy

Podsumowanie stanowi graficzne opracowanie w/w opisanych elementów krajobrazu 
kulturowego, przedstawione na trzech mapach poglądowych:

- historyczne uwarunkowania krajobrazu kulturowego
- stan zachowania krajobrazu kulturowego
- wnioski konserwatorskie.
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Położenie geograficzne

GMINA SŁUBICE położona jest we płn.-zachodniej części woj. lubuskiego, 
w ramach powiatu słubickiego, oddalona ok. 80 km na płn.-zachód od Zielonej Góry. 
Gmina Słubice graniczy: od północy z gminą Górzyca, od wschodu z gminą Rzepin, od 
południa z gminą Cybinka. Powierzchnia gminy wynosi 18642 ha, z czego 37 % obszaru 
stanowią lasy. Przez gminę wytyczona jest (w układzie W - E) droga krajowa nr 2 i linia 
kolejowa na trasie Poznań - Frankfurt, z przejściem granicznym na wysokości Świecka.

W sensie geograficznym teren gminy leży na Pojezierzu Lubuskim, 
w mezoregionie Niecka Pliszki oraz Dolina Odry Środkowej. Na obszarze gminy można 
wyróżnić trzy jednostki geomorfologiczne: wysoczyznę morenową, równinę sandrową 
i dolinę Odry. Wysoczyzna obejmuje płn.-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. Przez południową część gminy przepływa rzeka Hanka, 
która wpada do Odry koło Świecka. 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 jezior, z których do największych 
należą: Biskupice (10 ha), Jasne (Sułek), Kunowice, Błędno.

Tło historyczne

Obszar obecnej gminy Słubice był integralnie związany z dziejami Ziemi 
Lubuskiej, która od czasów Mieszka I należała do Polski. Historyczne granice Ziemi 
Lubuskiej rozciągały się od rzeki Szprewy na zachodzie po obrzańskie pogranicze 
Wielkopolski na wschodzie. Za czasów Bolesława Krzywoustego i jego ekspansji na 
północ i na zachód Odry, Ziemia Lubuska przeżyła okres świetności. W okresie rozbicia 
dzielnicowego Ziemia Lubuska weszła w skład dzielnicy śląskiej.

W 1249 r. Ziemia Lubuska na mocy decyzji księcia śląskiego Bolesława Rogatki 
przeszła pod panowanie Brandenburgii. W XIV w. nastąpił podział pierwotnego 
terytorium Ziemi Lubuskiej. Część po zachodniej stronie Odry weszła w skład Starej 
i Nowej Marchii, a wschodnią włączono do Ziemi Torzymskiej (Sternberg). Nazwa Land 
Sternberg została zapisana w księdze cesarza Karola IV z 1375 r. i stała się powszechna 
do czasów najnowszych, tak w administracji, opracowaniach historycznych, jak życiu 
codziennym. Ziemia To rzymska różniła od sąsiedniej Nowej Marchii zarówno statusem 
politycznym (obecność arcybiskupa magdeburskiego), jak dużym stopniem feudalizacji 
(m.in. latyfundia zakonne i biskupów lubuskich). Dopiero w 1817 r. Ziemię Torzymska 
przyłączono do Nowej Marchii (Neumark).
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W 1319 r. wygasła askańska dynastia margrabiów i władzę w Brandenburgii objęli 
bawarscy Wittelsbachowie. Następnie rządy sprawowali czescy Luksemburgowie, a na 
pocz. XV w. dynastia Hohenzollernów. W 1422 r. burgrabia Fryderyk przyjął w Ośnie 
hołd Ziemi Torzymskjej.

Ziemia Torzymska przeżywała liczne najazdy i przemarsze wojsk. Już w 1477 r. 
została najechana przez wojska śląskie. W czasie wojny trzydziestoletniej, w 1627 r. 
wojska Wallensteina kwaterowały w Ośnie i okolicznych wsiach. W okresie wojny polsko- 
szwedzkiej tereny te zostały najechane pospolite ruszenie z Wielkopolski. Z kolei 
w czasie wojny siedmioletniej (w 1759 r.) wojska pruskie, cofając się przed nacierającą 
armią rosyjską, doznał dotkliwej klęski pod Kunowicami.

W 1810 r., w wyniku reformy administracyjnej utworzono powiat torzymski 
(z siedzibą w Sulęcinie), który wchodził w skład Prowincji Brandenburgia. W 1873 r. 
wydzielono zachodnią część powiatu (Kreis Weststernberg) z siedzibą władz 
powiatowych w Ośnie, a następnie w Rzepinie. Od tego okresu do czasów II wojny 
światowej obszar obecnej gminy Słubice wchodził w skład powiatu zachodnio- 
torzymskiego.

Osadnictwo, układy przestrzenne

Na wczesne zasiedlenie Ziemi Lubuskiej wpłynęło przede wszystkim jej położenie 
i uwarunkowania komunikacyjne, tak Sądowe, jak rzeczne. O osadnictwo na obszarze 
obecnej gminy Słubice można mówić od XIII wieku. Stopniowo zasiedlano dogodne 
tereny na obszarze Równiny Rzepińskiej, posuwając się na tereny wysoczyznowe, 
równinne lub faliste, pokryte w naturalnych warunkach lasami mieszanymi i grądami. 
Dynamiczny rozwój osadnictwa nastąpił po 1260 r.; z tego okresu wzmiankowane są 
Kunice i Rybocice. Wsie zakładano na prawie niemieckim, w oparciu o gospodarkę 
czynszową. Zwykle były to nadania lenne osobom prywatnym (np. Świecko), kościołom 
(np. Biskupice Stare, Golice), lub zakonom (np. Lisów, Rybocice). W przypadku dóbr 
kościelnych, w okresie reformacji doszło do sekularyzacji i wsie te weszły w skład 
domeny królewskiej, państwowej. Ludność napływała z terenu Wielkopolski lub Marchii.

Na przestrzeni dziejów znaczna część wsi na obszarze obecnej gminy Słubice 
należała krótkotrwale (np. Biskupice Stare) lub stosunkowo długo (np. Drzecin, Kunice) 
do miasta Frankfurt. Z kolei pojedyncze wsie kilkakrotnie zmieniały właścicieli; np. Lisów 
należał do zakonu joannitów, następnie własność szlachecka, miejska, domenalna.

W XVIII w. założono wieś Biskupice Nowe. W owym okresie wsie domenalne 
przeszły na prawo holenderskie, w oparciu o rentę pieniężną. W 1823 r. ujednolicono 
w Prusach system prawny dla wsi.

XIX-wieczne wsie (osady) na obszarze gminy Słubice zostały założone w wyniku 
prac inżynieryjno-melioracyjnych. W 1832 r. zamknięto stare koryto Odry, po 
wybudowaniu kanału ulgi który przejął nurt rzeki. Na bagnistych terenach nadrzecznych 
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powstało wówczas - z inicjatywy władz magistratu frankfurckiego - 40 nowych wsi; w tym 
Pławidła i Nowy Lubusz.

Dominującym typem wsie na obszarze gminy Słubice są wsie placowe, 
o założeniu owalnicowym lub zaułkowym. Ten typ wsi występuje z reguły na terenach 
lekko pofałdowanych, na obszarze moreny. Dla wsi owalnicowych charakterystycznym 
elementem był wewnętrzny (wrzecionowaty - owalny) plac, zwany nawsiem, należący 
pierwotnie do wspólnoty wiejskiej. Wsiom towarzyszył łanowy układ pól.
Klasyczne owalnice zachowały się w Biskupicach Starych i Lisowie. Niektóre wsie 
owalnicowe zostały rozwinięte wzdłuż jednego, poprzecznego ciągu komunikacyjnego, 
zachowując czytelną, pierwotną kompozycje przestrzenną (Drzecin, Golice, Rybocice).

Drugim typem wsi są układy wielodrożnicowe, o regularnej lub chaotycznej 
(rozproszonej) kompozycji. Niektóre wsie rozwinęły się z układów placowych (np. 
Kunowice), pozostałe zostały zorganizowane przy kilku, krótkich i krzyżujących się 
drogach (Kunice, Świecko). XIX wieczny Nowy Lubusz charakteryzował się rozproszoną 
kompozycją, z pojedynczymi zagrodami ulokowanymi przy kilku drogach.

Najmłodsze wsie mają założenia liniowe - ulicowe, o stosunkowo zwartej 
kompozycji: Biskupice Nowe, Pławidła.

Na tym tle wyróżniała się osada fabryczna przy papierni w Rosiejewie, o nie
regularnym założeniu, obecnie nie istnieje.

W historycznym krajobrazie występowały także pojedyncze, jednodworcze osady, 
np. młyny, leśniczówki, folwarki - obecnie nie istnieją.

• Dla miejscowości o czytelnych, historycznych układach przestrzennych, z licznymi 
elementami tradycyjnej zabudowy, wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej, 
które mają zagwarantować ich zachowanie i rewaloryzację - Biskupice Stare, 
Drzecin, Golice, Lisów, Rybocice.

Architektura

Architektura sakralna

Trzy, zachowane kościoły na obszarze gminy Słubice mają metrykę XV-wieczną, 
o czytelnej, późnogotyckiej formie architektonicznej (Golice, Lisów, Rybocice). Są to 
niewielkie kościoły salowe, wieżowe, wzniesione z kamienia i cegły. W XVIII i XIX-wieku 
kościoły te były przebudowywane (transepty, wieże), a po 1945 r. gruntownie remon
towane po zniszczeniach wojennych.

Również późnośredniowieczne kościoły znajdowały się w Drzecinie i Kunowicach; 
obecnie niezachowane. W tych wsiach wybudowano nowe świątynie, które ulokowano 
poza dawnymi działkami kościelnymi.
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W Biskupicach Starych znajduje się neogotycki kościół ceglany z 1867 r. Z kolei 
w Kunowicach, na cmentarzu zachowała się niewielka, ceglana kaplica z pocz. XX w.

• Zabytkowe kościoły objęte są prawną ochrona, stanowią również dominantę 
architektoniczną w zespołach ruralistycznych.

Architektura rezydencjonalno-folwarczna

Na terenie gminy zachowały się zaledwie dwa zespoły rezydencyjno-folwarczne, 
o znacznie przekształconej kompozycji przestrzennej, z licznymi ubytkami zabudowy 
i zróżnicowanym sposobie użytkowania.
W Biskupicach Starych zachował się dwór i wielko kubaturowy budynek inwentarski; 
obecnie nieużytkowane, w złym stanie technicznym. W Pławidłach dwór został 
wzniesiony na przełomie XIX/XX w.; obecnie użytkowany, po częściowej modernizacji.

Z dawnego folwarku w Nowym Lubuszu zachował się trzykondygnacyjny magazyn 
zbożowy, a w Rybocicach wielko kubaturowy budynek inwentarski. 
Całkowitemu wyburzeniu uległ zespół folwarczny w Kunowicach.

Zabudowa zagrodowa (chłopska)

W obrębie wsi średniowiecznych, tak placowych jak wielodrożnicowych czytelna 
jest historyczna kompozycja i struktura zabudowy chłopskiej, odzwierciedlająca podziały 
własnościowe, ukształtowane m.in. po reformach agrarnych w 1 poł. XIX w.

W Drzecinie, Golicach, Lisowie, Rybocicach zachowało się kilka zagród 
pełnorolnych, o układach czworobocznych - zamkniętych lub w kształcie podkowy. 
Domy (chałupy) lokowane głównie na froncie podwórza, a po bokach wielkokubaturowe 
budynki inwentarskie ze składowymi poddaszami, a w głębi stodoły. Dominują budynki 
murowane, ceglane (lub kamienno-ceglane), wzniesione w okresie 4 ów. XIX - 1 ów. 
XX w. Sporadycznie zachowały się ryglowe budynki mieszkalne, które zostały bądź 
przebudowane lub są nieużytkowane; na tym tle wyróżnia się unikatowa, podcieniowa 
chałupa w Lisowie. Podobnie odnotowano zaledwie kilka stodół ryglowych (np. 
Kunowice). W Golicach, w dwóch zagrodach zachowały się ceglane gołębniki, 
posadowione pośrodku podwórza.

W krajobrazie wiejskim dominują zagrody mało i średniorolne, o powtarzalnych 
układach oraz niewielkiej skali obiektów. Wiele siedlisk, w wyniku ubytków zabudowy 
i zmian gospodarczych nie pełni pierwotnej funkcji rolniczej. Budynki murowane, 
tynkowane, wzniesione głównie w I. 20, 30-tych XX w., nakryte dachami 2-spadowymi, 
o skromnym wystroju architektonicznym.

Niektóre budynki zachowały datowniki w szczytach, koliste - o zapisie cyframi 
rzymskimi (domy), podłużne - z cyframi rzymskimi (budynki gospodarcze).
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Zabudowa ogólnowiejska

W krajobrazie wsi odnotowano liczne elementy dawnej infrastruktury wiejskiej 
(komunalnej), o lokalnych cechach zabytkowych. Są to przede wszystkim dawne szkoły 
(ob. świetlice, biblioteki), które zachowały pierwotne formy architektoniczne, 
z elementami detalu architektonicznego. Są to budynki ceglane, nietynkowane, 
wzniesione głównie na pocz. XX w. Na szczególna uwagę zasługują obiekty w: 
Biskupicach Nowych i Starych, Drzecinie, Kunowicach, Rybocicach.

Architektura przemysłowa

Najcenniejszym elementem infrastruktury technicznej na obszarze gminy Słubice 
była papiernia w Rosiejewie; obecnie niezachowana. Podobnie nie zachowały się 
historyczne zabudowania kolejowe w Kunowicach (za wyjątkiem domów pracowników 
kolei).

W kilku wsiach znajdują się wieżowe, ceglane trafostacje z I. 30-tych XX w. 
(Nowy Lubusz, Świecko).

W Świecku, przy rzece Hanka zachował się ceglany budynek przepompowni 
z I. 20-tych XX w.

Leśniczówki

Z dawnych leśniczówek zachowały się tylko zabudowania w Zielonym Borze, przy 
szosie Świecko - Cybinka. Jest to budynek murowany, tynkowany, 5-osiowy, nakryty 
dachem 2-spadowym, wzniesiony na pocz. XX w.; obecnie po modernizacji.

Nowa zabudowa

Wsie położone w sąsiedztwie Słubic są miejscem dynamicznie rozwijającej się 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. W Kunowicach nowa zabudowa jest lokowana 
poza pierwotnym układem przestrzennym, wzdłuż śródpolnych dróg.

Zjawiskiem coraz bardziej powszechnym jest gruntowna modernizacja 
historycznej zabudowy, tak mieszkalnej, jak gospodarczej na cele mieszkaniowe. 
W krajobrazie wiejskim pojawiają się także obce kulturowe formy architektoniczne w 
postaci tzw. domów z bali - np. Kunice.

Przy nowoutworzonych państwowych gospodarstwach rolnych ulokowano wielko 
kubaturowe budynki gospodarcze, stanowiące stosunkowo szpetne dominanty; np. 
Golice, Nowy Lubusz, Świecko.
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Zieleń komponowana

Parki

Praktycznie nie zachowały się założenia parkowe. Jedynie w Pławidłach można 
wyodrębnić niewielka kępę zieleni wysokiej w sąsiedztwie dworu.

Aleje - szpalery

Drogi dojazdowe do kilku wsi mają formę zwartych alei / szpalerów lipowych lub 
kasztanowców - Drzecin, Świecko. Z kolei w obrębie wsi, w obrębie założeń 
owalnicowych czytelne są szpalery drzew wzdłuż jednej pierzei - Lisów, Rybocice.

Cmentarze

Praktycznie we wszystkich wsiach zachowały się dawne cmentarze 
poewangelickie. Część z nich została zaadaptowana (w tym poszerzone) na cmentarze 
komunalne. Pozostałe nieużytkowane, znacznie zaniedbane.

Przy cmentarzach kościelnych praktycznie nie zachowały się elementy 
sepulkralne; działki splantowane, z częściowo zachowanym starodrzewem - np. Golice, 
Lisów, Rybocice. Na dawnym cmentarzu kościelnym w Kunowicach znajduje się 
upamiętnienie czasów II wojny światowej w postaci czołgu radzieckiego z tablicami 
poległych żołnierzy.

Z kolei na cmentarzach „polnych” odnotowano liczne elementy dawnych 
nagrobków i starodrzewu. Na szczególną uwagę zasługuje nekropola Rosiejewie z 
ozdobnymi stelami rodzinnymi.
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Zagrożenia krajobrazu kulturowego:

Przekształcenia krajobrazu kulturowego po 1945 r. wynikały ze zniszczeń 
wojennych, ogólnych zmian geopolitycznych i społecznych, jak również stanowiły 
naturalny proces modernizacji zastanego dziedzictwa materialnego. W wyniku działań 
wojennych znacznie zniszczone zostały wsie w pasie nadodrzańskim (Świecko i Kunice) 
Z przyczyn doktrynalnych, czy ideologicznych niszczono lub nieodbudowywano elementy 
„niemieckiego” dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza obiekty podworskie, kościoły 
i cmentarze. Zniszczeniu i zaniedbaniu uległa infrastruktura techniczna, a także 
historyczna zabudowa ryglowa (mieszkalna i gospodarcza).

Zagrożenia krajobrazu kulturowego:
• przekształcenia układów przestrzennych, w tym ubytki zabudowy (lub całych 

zagród), jak również rozwinięcia ciągów zabudowy
• żywiołowy i naturalny proces urbanizacji wsi w sąsiedztwie Słubic
• podziały własnościowe w obrębie dużych zagród chłopskich
• zanik tradycyjnego budownictwa ryglowego, obiekty w większości 

nieremontowane, ulegają dekapitalizacji
• modernizacja historycznej zabudowy, przekształcenia w zakresie ukształtowania 

elewacji obiektów - nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia
• wzrastający odsetek zabudowy współczesnej o zróżnicowanych formach 

architektonicznych, bez nawiązania do historycznego kontekstu kulturowego
• dewastacja historycznych cmentarzy; zaniedbania w zakresie istniejącego 

historycznego zadrzewienia i elementów sepulkralnych

Sposoby neutralizacji w/w zagrożeń zostały opisane przy poszczególnych wsiach.

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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MAPY HISTORYCZNE

MAPA POWIATU TORZYMSKIEGO (Weststernberg) z 1909 r.

MAPA PROWINCJI BRANDENBURGIA (stan 1939 r.) 
z obszarem ob. Gminy Słubice
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UKŁADY PRZESTRZENNE
OWALNICE

LISÓW

BISKUPICE S.

GOLICE
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UKŁADY PRZESTRZENNE
W I E L O D R O Ż N I C E

KUNOWICE

KUNICE

ŚWIECKO
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UKŁADY PRZESTRZENNE 
ULICÓWKI
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ARCHITEKTURA SAKRALNA

GOLICE RYBOCICE

LISÓW
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ARCHITEKTURA SAKRALNA

BISKUPICE STARE

KUNOWICE - kaplica cmentarna

KUNOWICE - 2008 1964

1964 DRZECIN - 2008
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ARCHITEKTURA DWORSKA

BISKUPICE STARE

PŁAWIDŁA
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ARCHITEKTURA FOLWARCZNA

BISKUPICE STARE

NOWY LUBUSZ

ŚWIECKO
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ZABUDOWA ZAGRODOWA
CHAŁUPY

LISÓW 22

LISÓW 28

LISÓW 34
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ZABUDOWA ZAGRODOWA 
CHAŁUPY

RYBOCICE 13

DRZECIN 40

GOLICE
Jasna 5
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ZABUDOWA ZAGRODOWA
CHAŁUPY

GOLICE
Słoneczna 4

KUNICE 3

RYBOCICE 25
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ZABUDOWA ZAGRODOWA
BUD. GOSPODARCZE

LISÓW 34

LISÓW 17

GOLICE
Jasna 7
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ZABUDOWA ZAGRODOWA
BUD. GOSPODARCZE

[OT

DRZEĆ IN - bud. inwentar.

KUNOWICE - stodoła

GOLICE - gołębnik
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ZABUDOWA OGOLNOWIEJSKA
SZKOŁY

BISKUPICE N.

BISKUPICE S.

DRZECIN
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ZABUDOWA TECHNICZNA

TRAFO

NOWY LUBUSZ ŚWIECKO

PRZEPOMPOWNIA

KUNICE
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NOWA ZABUDOWA / PRZEKSZTAŁCENIA

KUNOWICE

KUNICE

KUNICE
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PARKI - ALEJE

PŁAWIDŁA - park DRZECIN - aleja

ŚWIECKO - szpaler
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CMENTARZE
PRZYKOŚCIELNE

GOLICE

LISÓW

KUNOWICE
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CMENTARZE
POLNE (komunalne)

GOLICE

KUNOWICE

RYBOCICE
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CMENTARZE
LEŚNE

BISKUPICE NOWE

DRZECIN
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II. PODSTAWA OPRACOWANIA

GŁÓWNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY 
I ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - tekst 
jednolity (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.).

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), z później
szymi zmianami (Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 - tekst jednolity, Dz.U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 718 - zmiana).

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie prowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań prowadzonych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579)

6. Uchwała Nr XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dn. 02.10.2002 r. 
(Dz. Urz. Nr 105, poz. 1279 Woj. Lubuskiego, z dn. 18.11.2002 r.) w sprawie 
uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.

7. Rejestr zabytków nieruchomych woj. lubuskiego - Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Zielonej Górze.

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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1. Wizja lokalna (rozpoznanie gminy)

- listopad / grudzień 2008 r.

2. Materiały kartograficzne:

mapa Prowincji Brandenburgia (stan z 1939 r.) - F. Barran, Stadte - Atlas 
Pommern, Rautenberg 1989.

mapa powiatu Weststernberg z 1909 r. - de.wikipedia.org

mapy sztabowe wsi z 1894 - 1896 (Mapsstab 1: 25.000 der naturlichen Lange), 
ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Gorzowie 
Wlkp.

mapy topograficzne wsi z: 1934 - 1942 r. („Topographishe Kartę 1: 25,000”), 
ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Gorzowie 
Wlkp.

plan gminy Słubice.

mapy topograficzne w układzie 1965, 1:10.000 dla poszczególnych jednostek 
osadniczych, powiększone w celu uczytelnienia elementów graficznych.

3. Dokumentacje konserwatorskie:

karty adresowe gm. Słubice, oprać. ODZ i G. Matuszak, 1983;

karty cmentarzy, oprać. H. Grecki, 1988-89;

karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa: kościoły, dwory, zespoły 
folwarczne, oprać. J. Kuchn, Z. Zernowska i M. Grzybowska, C. Nowakowski, 
B. Bojanowski;

katalog architektury ludowej pow. koszalińskiego, oprać. U. Dalska-Sienkiewicz, 
PKZ Szczecin 1972;

katalog kościołów, oprać. W. Łopuch, PKZ Szczecin 1987;

Chałupa podcieniowa nr 22 w Lisowie, dokumentacja etnograficzno- 
konserwatorska, oprać. C, Nowakowski, PKZ Szczecin 1984.

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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F. Barran, Stadte-Atlas Pommern, Rautenberg 1989.

Berghaus H., Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder- 
Lausitz, Bd. IN, Brandenburg 1856.

Bratring F.W.A, Statistisch - topographische Beschreibung der gesamten Mark 
Brandenburg, T. HI, Berlin 1809.

Jung W., Spatz W., Die Kunstdenkmaler des Kreis Weststernberg, Berlin 1913.

Kowalski St., Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976.

Zajchowska S., Rozwój osadnictwa na Ziemi Lubuskiej, „Przegląd Zachodni“, 
1951, nr 11/12
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III. WARUNKI OCHRONY ZABYTKOWYCH 
OBSZARÓW I OBIEKTÓW

STREFA „A” - ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Jest to obszar uznany za materialne świadectwo historyczne, na którym dawny układ 
przestrzenny lub jego elementy zachowały się w stanie nienaruszonym lub nieznacznie 
zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich 
nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą! usługową.

OCHRONIE PODLEGA:
• rozplanowanie dróg, ulic i placów oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie;
• historyczne linie zabudowy;
• historyczne granice działek i szerokości frontów zabudowy;
• istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych (wpisana do rejestru zabytków lub 

zakwalifikowana do rejestru);
• historyczne formy zabudowy;
• zieleń komponowana, jej układ i skład gatunkowy;
♦ mała architektura (ogrodzenia, bramy, pomniki);

WARUNKI OCHRONY:
• obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego ze wszystkimi 

elementami (drogi, place, linie zabudowy, kompozycja wnętrz architektonicznych i krajo
brazowych);

• ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zachowanych, głównych elementów układu 
przestrzennego;

• usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących;
• dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej;
• wszelka działalność wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
• obowiązuje wymóg konsultowania i uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dotyczących projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkich zmian i podziałów nieruchomości oraz 
przebudowy, rozbudowy i remontów wszelkich obiektów będących w strefie - zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z 2003 r.).

• „Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 
uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej" - Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r., roz. 2, art 16, Dz. U. Nr 162 z 17 
września 2003 r.)

VERBUM ~ Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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STREFA „B” - OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obszar ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne 
jest historyczne rozplanowanie oraz zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych. 
W strefie tej wprowadza się wymóg konsultowania i opiniowania z Urzędem Ochrony 
Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

OCHRONIE PODLEGA:
• rozplanowanie dróg, ulic i placów (z uwzględnieniem możliwości zachowania pierwotnych 

nawierzchni);
• historycznie ukształtowane działki siedliskowe, ze szczególnym uwzględnieniem szerokości 

frontów poszczególnych parceli;
• rozplanowanie zabudowy poszczególnych zagród i charakterystycznego usytuowania domu 

mieszkalnego;
• architektoniczna forma zabudowy (istniejącej i uzupełniającej): gabaryty, kształty dachów, 

zasadnicza kompozycja elewacji;
• zieleń komponowana (obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie siedlisk) - układ i skład 

gatunkowy.
• mała architektura

WARUNKI OCHRONY:
• utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;
• rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych;
• docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących;
• nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz 

architektonicznych form zabudowy, występujących w obrębie miejscowości;
• obowiązuje wymóg konsultowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 

działań inwestycyjnych w zakresie:
budowy nowych obiektów,

- kształtowania zabudowy o określonych gabarytach i bryle,
- przebudowy i remontów, a także zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie 

zabytków architektury i budownictwa,
- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz ruralistycznych,

STREFA „K”- OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Krajobraz integralnie związany z zespołem zabytkowym lub obszary ukształtowane 
w wyniku działalności ludzkiej ~ parki, cmentarze, aleje. Tereny te mogą stanowić 
również integralną część obszarów chronionych strefą „A” lub „B”, jako rodzaj 
zabezpieczenia i ekspozycji form tradycyjnych.

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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OCHRONIE PODLEGA:
• historycznie ukształtowana granica parków, cmentarzy i ogrodów przydomowych;
• kompozycja zieleni: rozplanowanie i skład gatunkowy;
• układ dróg i alejek w obrębie parków i cmentarzy;
• mała architektura: ogrodzenia, bramy, fontanny;
• nagrobki, krzyże, pomniki, ogrodzenia kwater i inne zachowane elementy urządzenia

cmentarzy.

WARUNKI OCHRONY:
• zachowanie historycznych granic założeń krajobrazowych;
• utrzymanie integralności zespołów pałacowo-parkowych, parków, cmentarzy i alei (nie należy 

dzielić tych obszarów na działki użytkowe);
• rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, np. ubytki w zadrzewieniu 

uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się także stosowanie gatunków trwałych 
i długowiecznych;

• gdy nie przewiduje się prac renowacyjnych należy pozostawić zbiorowisko naturalnej sukcesji 
przyrodniczej (np. zdewaloryzowane założenia cmentarne);

• prace melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego oraz 
zachowania naturalnych zadrzewień nad brzegami cieków wodnych;

• obiekty kubaturowe na terenie parków mogą być lokalizowane tylko na miejscu dawnej 
zabudowy, przy odpowiednim wkomponowaniu w historyczne założenia krajobrazowe;

• uporządkować tereny dawnych (ob. nieużytkowanych) cmentarzy, a zachowane zabytki 
sepulkralne zabezpieczyć - np. w formie lapidarium;

• wszelkie prace renowacyjne, porządkowe, wycinki drzew wymagają uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku założeń wpisanych do rejestru 
zabytków - zezwolenia WKZ.

STREFA „E”- OCHRONY EKSPOZYCJI

Ochrona ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego lub jego elementów.

OCHRONIE PODLEGA:
• obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów, dominant 

zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach krajobrazowych.

WARUNKI OCHRONY:
• wyłączenie spod zabudowy obszaru, zakłócającego ekspozycję zabytku;
• wszelkie inwestycje na tym terenie należy poprzedzić studiami panoramicznymi, które 

określą warunki oraz dopuszczalny zasięg zabudowy;
• lokalizacja obiektów kubaturowych i innych wysokich urządzeń wymaga uzyskania 

zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

VERBUM - Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Szczecin 2009
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OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami 
prawnymi, wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim 
„Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” - z dn. 23 lipca 2003 r., Dz.U. Nr 
162 z 17 września 2003 r.

OCHRONIE PODLEGA:
• forma architektoniczna obiektów we wszystkich elementach: bryła, kompozycja elewacji, 

stolarka, zabytkowe wyposażenie, zasadnicze rozplanowanie wnętrza;
• materiał budowlany (w tym rodzaj pokrycia dachowego);
• funkcja obiektu

WARUNKI OCHRONY:
• obowiązuje trwałe zachowanie obiektu i użytkowanie wyłącznie w sposób zgodny 

z zasadami opieki nad zabytkami, adekwatnie do jego wartości zabytkowej;
• na właścicielu obiektu zabytkowego ciąży obowiązek zawiadomienia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o:
- wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytku,
- przejściu własności lub użytkowania na inną osobę,
- nabyciu zarejestrowanego zabytku w drodze spadku lub darowizny,

• obowiązuje respektowanie szczegółowych uwarunkowań, wynikających z ustawy 
„O ochronie zabytków i opieki nad zabytkami” oraz ustawy „O gospodarce nieruchomościami”

OBIEKTY W EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ -
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty chronione na podstawie art 3 pkt 1 i art. 19 ust. 1 pkt. 2 „Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz zapisów do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

OCHRONIE PODLEGA:
• ukształtowanie bryły obiektu: gabaryty, kształt dachu;
• ogólna kompozycja elewacji oraz elementy detalu architektonicznego;
• forma stolarki okiennej i drzwiowej (w elewacji frontowej).

WARUNKI OCHRONY:
• utrzymać tradycyjne formy architektury (w/w elementów);
• wskazane jest stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych (przy remontach);
• wszelkie prace remontowo-budowlane, mające wpływ na zewnętrzna formę obiektu, winny 

być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
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• w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po orzeczeniu o złym stanie technicznym) należy 
opracować dokumentację techniczną i fotograficzną a jeden egzemplarz przekazać do 
archiwum WKZ;

• dopuszcza się możiiwość wymiany historycznej zabudowy, gdy jest to uzasadnione 
względami ekonomicznymi lub planistycznymi, z zastrzeżeniem iż uzyska się akceptację 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

• wykaz obiektów w ewidencji konserwatorskiej / gminnej stanowi integralną część tekstu planu 
zagospodarowania przestrzennego, a ewentualne zmiany i uzupełnienia w wykazie nie 
dezaktualizują ustaleń planu.
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IV. KARTY MIEJSCOWOŚCI

Lp. ' WIEŚ ' ; sołectwo nazwa niemiecka

1 BISKUPICE NOWE Biskupice Nowe Neu Bischofsee

2 BISKUPICE STARE Biskupice Stare Bischofsee

3 DRZECIN Drzecin Trettin

4 GOLICE Golice Gohlitz

5 KUNICE Kunice Kunitz

6 KUNOWICE Kunowice Kunersdorf

7 LISÓW Lisów Leissow

8 NOWY LUBUSZ Nowy Lubusz Neu Lebus

9 PŁAWIDŁA Pławidła Tirpitz

10 ROSIE JE WO Rybocice Pulverkrug

11 RYBOCICE Rybocice Reipzig

12 ŚWIECKO Świecko Schwetig
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WALORYZACJA KULTUROWA
OBIEKTY I OBSZARY 

O 
WARTOŚCIACH ZABYTKOWYCH

(wg ciągłej numeracji od ID. 700 ...)

ID MIEJSCOWOŚĆ obiekty 
zabytkowe

obiekty 
proponowane 

do rejestru 
zabytków

obiekty 
w ewidencji 

gminnej

STREFY 
(obszary 

chronione)

700 - 704 BISKUPICE 
NOWE - - 4 K

705-718 BISKUPICE
STARE - 1 9 A, B, K, E

719-739 DRZECIN - - 16 2B, 2K, E

740 - 762 GOLICE 1 - 17 A, B, 2K, E

763 - 768 KUNICE - - 5 K

769 - 785 KUNOWICE - - 15 2K

786 - 803 LISÓW 2 - 11 A, B, K, E

804 - 808 NOWY LUBUSZ - - 2 2K

809-811 PŁAWIDŁA - 1 - 2K

812-813 ROSIEJEWO - - - 2K

814-832 RYBOCICE 1 - 12 A, B, K, E

833 - 836 ŚWIECKO - - 2 2K
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Nożny dawne: Nęu Bischofsee (do 1945 r.)
Sołectwo: ®. .. Ź isku;p i c e N ó WS

L LOKALIZACJA
Biskupice Nowe są wsią sołecką położoną w północno-zachodniej części woj, lubuskiego 
i wschodniej części gminy Słubice, na obszarze Pojezierza Lubuskiego, przy drodze ze Słubic do 
Ośna Lubuskiego. Miejscowość znajduje się o ok. 8 km na wschód od Słubic (siedziby UG) i ok. 
12 km w kierunku na NWW od Rzepina. Ukształtowanie terenu polodowcowe; bezpośrednie 
otoczenie wsi silnie pofałdowane, porośnięte lasem.

2, RYS HISTORYCZNY

- 1 połowa XVIII w. ~ przypuszczalna lokacja wsi,
- 1759 r. wzmianka o Biskupicach Nowych w kontekście bitwy pod Kurowicami w trakcie wojny 

siedmioletniej,
- w 1801 r. we wsi istniał folwark domenalny; w części wiejskiej mieszkał 1 chłop, 

8 zagrodników, 2 chałupników i 8 komorników, istniał tu też młyn wodny,
- w 1933 r. we wsi żyło 226 mieszkańców.

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

U kła d p r zęstrze w ny i z ab udowa
❖ pierwotny - liniowy

Biskupice Nowe posiadały typową dla późnych osad kolonizacyjnych liniową kompozycję 
z luźno rozmieszczoną zabudową przydrożną, co potwierdzają dostępne mapy XIX-wieczne.

❖ XIXt 1 poi XX w. - liniowy

Schyłek XIX i początek XX w. nie przyniósł istotnych zmian w kompozycji przestrzennej 
osady; doszło jedynie do nieznacznej liniowej rozbudowy w kierunkach wschodnim 
i południowo-zachodnim. Istniejące tu zagrody były niewielkie, z chałupami lokowanymi na 
froncie siedlisk. Schyłek wieku XIX i pierwsza ćwierć XX w. przyniosły wymianę pierwotnej, 
najpewniej ryglowej, zabudowy na nową murowaną z cegły.
Szkoła w początkach XX w. w Biskupicach Nowych wybudowano szkołę - obiekt 
z cegły ceramicznej, nietynkowany, przykryty wysokim dachem dwuspadowym. Budynek (z 
wyodrębnionym w nim mieszkaniem dla nauczyciela) posiadał w ścianie szczytowej 
charakterystyczne duże okna, przesklepione odcinkowo, doświetlające salę lekcyjną.
Cmentarz - z połowy XIX w. w północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi odchodzącej 
w kierunku północnym założono niewielką nekropolię.
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4, WIEŚ WSPÓŁCZESNA
przestrzen ny i zabudowa

❖ liniowy
Obecnie Biskupice Nowe są w dalszym ciągu niewielką śródleśną osadą o założeniu 
liniowym, z dość luźno rozmieszczoną zabudową przy głównej drodze. Występują tu nieduże, 
dwubudynkowe zagrody z chałupami na froncie siedlisk i niewielkimi budynkami 
gospodarczymi w głębi podwórza. Przeważa zabudowa z lat 20~30-tych XX w.

Szkoła - budynek pełni obecnie funkcję wiejskiej świetlicy i kaplicy. Wymianie na nową uległa 
stolarka okienna i drzwiowa.

Cmentarz jest nieczynny; brak zachowanych nagrobków; częściowo zatarte granice 
i układ na kwatery. Teren silnie zakrzewiony, z podrostem korzeniowym. Pojedynczy 
starodrzew: akacje, klony, jesiony, kasztanowiec.
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BISKUPICE NOWE
5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE - PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRESZ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRESZ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA

OCHRONY UWAGI

700 szkoła (ob. świetlica 
- kaplica)

w centrum 
wsi, po płn. 
str. głównej 

drogi

mur. pocz. XX w. ewidencja

nietynkowana, dach 
2-spadowy, otwory 
okienne i drzwiowy 

z nadprożami w formie 
łuków odcinkowych

701 dom mieszkalny nr 7 mur. pocz. XX w. ewidencja

nietynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy z wystawką, 
otwory okienne i 

drzwiowy z nadprożami 
w formie łuków 
odcinkowych

702 dom mieszkalny nr 10 mur. pocz. XX w. ewidencja
tynkowany, 7-osiowy, 

dach 2-spadowy, 
barwione gzymsy 

nadokienne

703 dom mieszkalny nr 23 mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja

tynkowany, płytki ryzalit 
frontowy, dach 

2-spadowy z wystawką, 
opaski otworów 

okiennych

oraz obiekty w pkt.: 5.1, 5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR Z 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

704 cmentarz
w płn.-zach. 

części wsi, po 
wsch. stronie 
bocznej drogi

ok. 0, 3 ha ok. poł. 
XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E

zakrzewienie podrost 
korzeniowy (akacja), 
starodrzew: klony, 

jesion, kasztanowiec, 
sosna

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• lokalizacja przy ruchliwej trasie Rzepin - Słubice
• nieznaczne ubytki w zabudowie we wschodniej części wsi (opuszczone siedliska)
• znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych lub daleko idące przekształcenia w zakresie 

ukształtowania elewacji obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia 
elewacji)

• dewastacja historycznego cmentarza; zaniedbania w zakresie istniejącego historycznego zadrzewienia
• znaczący odsetek zabudowy współczesnej o zróżnicowanych formach architektonicznych
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5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• utrzymanie osiowego rozplanowania układu ruralistycznego
• uzupełnienie pustaci osadniczych
• wykonać prace porządkowe i sanitarno-pielęgnacyjne w obrębie historycznego cmentarza

5.7. OPRACOWANIA! DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
karta cmentarza

b) proponowane - GEZ:
- karta ewidencyjna szkoły
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 7
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 10

karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 23
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ARCHIWALNE MAPY WSI

BISKUPICE NOWE (niem. Neu Bischofsee)

1894-1896 r.

1942 r.
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wsi

LEGENDA
STREFA “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
STREFA “K” ochrony krajobrazu, cmentarz 
obiekt w rejestrze zabytków 
obiekt typowany do rejestru zabytków 
obiekt w gminnej ewidencji zabytków 
aleje, szpalery
STREFA “E” ochrony ekspozycji
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L LOKALIZACJA
Biskupice Stare są wsią sołecką położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego 
i wschodniej części gminy Słubice, na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Wieś skomunikowana 
jest bezpośrednimi, lokalnymi drogami ze Starkowem (odległość ca 3, 5 km), Drzecinem 
(odległość ca 2 km) i Biskupicami Nowymi (ca 2, 5 km). Po północnej i zachodniej stronie wsi 
rozciąga się rynnowe Jez. Biskupieckie. Ukształtowanie terenu polodowcowe; bezpośrednie 
otoczenie wsi silnie pofałdowane (wysokość terenu 45 ~ 55 m n.p.m.), porośnięte lasem.

2. RYS HISTORYCZNY

- wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w źródłach po raz pierwszy w XV w. jako 
własność biskupów lubuskich

- na początku XVII w. Biskupice Stare stały się własnością miasta Frankfurtu
- podczas wojny trzydziestoletniej magistrat frankfurcki zmuszony był zaciągnąć pożyczkę pod 

zastaw Biskupic Starych (i Lisowa) od hr. Adama Schawarzenberga
- w 1640 r. osada przechodzi w posiadanie elektora brandenburskiego
- od czasu powstania Królestwa Pruskiego aż do wybuchu II wojny światowej wieś była częścią 

domeny państwowej
- pocz. XIX w, prawdopodobne powstanie zespołu folwarcznego
- w 1867 r. we wsi wybudowano kościół protestancki

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - zaułkowy

Analiza dostępnego materiału kartograficznego, miejscowych warunków topograficznych 
(m. in. wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa Jez. Biskupieckiego) i istniejącej sieci 
drożnej skłania do przypuszczenia, że wieś miała pierwotnie formę placową, najpewniej 
zaułkową. Do wsi prowadził zapewne jeden dojazd od strony północno-wschodniej, ze wsi 
Starkowo, a wykształcony niewielki układ ruralistyczny nie był przejezdny. Należy 
przypuszczać, że wieś pierwotnie była kilkuzagrodowa, a zabudowa rozmieszczona była na 
obrzeżach lekko wydłużonego placu, zorientowanego na osi NEE - SWW.

❖ XIX, / poi. XX w. - wieś owalnicowa z zespołem folwarcznym
Wg mapy z I. 90-tych XIX w. Biskupice Stare były wsią ulicowo-placową o formie zbliżonej do 
owalnicy. Zabudowa wsi wzbogaciła się o zespół folwarczny, powstały zapewne w początku 
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XIX w. i zlokalizowany na zachodnim krańcu wsi. W związku z budową w 1867 r. kościoła 
uregulowane zostało nawsie (m.in. poprzez ograniczenie go od północy drogą śródmiejską; 
w późniejszym czasie w jego części zachodniej wybudowano szkołę). Z zespołu folwarcznego 
wyprowadzono otwarcia komunikacyjne w kierunkach południowo-zachodnim i zachodnim 
(przez sztucznie utworzoną groblę na jeziorze). Sieć drożna rozbudowana została nadto 
o bezpośrednie połączenie wytyczone w kierunku południowym, ku Biskupicom Nowym. 
Przypuszczalnie nastąpił również niewielki rozwój liniowy układu przestrzennego w kierunku 
wschodnim.
Zespół rezydencyjno-folwarczny - stanowiący niejako przeciwwagę dla pierwotnej części 
chłopskiej, zaplanowany został jako odrębne wnętrze o zgeometryzowanej, zamkniętej 
kompozycji. W jego części zachodniej posadowiono dwór (być może była to tylko siedziba 
administratora czy dzierżawcy).
Kościół - wzniesiony w 1867 r. Obiekt neogotycki, salowy, z wyodrębnioną apsydą. Z korpusu 
nawowego wyprowadzona wieżyczka pod hełmem ostrosłupowym. Otwory okienne dzielone 
laskowanie, przesklepione ostrołukowo. Wokół cmentarza wyodrębniono cmentarz.
Szkoła - wzniesiona została w początku XX w. w zachodniej części nawsia. Obiekt o formach 
architektonicznych typowych dla obiektów o takiej funkcji (m. in. charakterystyczne 
rozmieszczenie otworów okiennych w ścianie szczytowej).
Cmentarz - założony został na początku XX w., w południowej części wsi, przy drodze do 
Biskupic Nowych, w odległości ca 200 m od strefy zabudowy.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA
U k ł a d p r z ę s t r z ę n n y i z
❖ wieś owalnicowa z zespołem pofolwarcznym

Wykształcony historycznie układ przestrzenny wsi jest w pełni zachowany, bez współczesnych 
przekształceń, jedynie przy drodze do wybudować Biskupic Nowych wybudowano 
trzyzagrodową kolonię dla robotników rolnych - nieistniejącego już dziś - PGR-u. Czytelne 
jest trójkątne nawsie, niezabudowane po stronie wschodniej, ze szkołą (z pocz. XX w.) 
ulokowaną w jego części zachodniej. Wieś jest przejezdna w osi E - SW. Zachowana jest w 
dużej części struktura zabudowy ™ niewielkie, dwu- trzybudynkowe zagrody z chałupami 
posadowionymi na froncie siedlisk, kalenicowe względem drogi. W zabudowie przeważają 
obiekty z przełomu XIX i XX w.; stopień ingerencji zabudowy współczesnej nieznaczny.
Zespół rezydencyjno-folwarczny: historyczna kompozycja zachowana (w miejscu dawnego 
budynku gospodarczego na wschodnim krańcu dziedzińca pobudowane współcześnie 
garaże). Nie zachowała się dawna kuźnia, ulokowana niegdyś po południowej stronie dworu, 
a także budynki gospodarcze w południowej części zespołu, poza pierwotnym dziedzińcem. 
Stan techniczny zachowanych elementów zabudowy zespołu jest jednak nienajlepszy.
Kościół zachowany bez zmian.
Teren cmentarza przykościelnego splantowany, bez śladów nagrobków. Współcześnie 
wykonane ogrodzenie z prętów metalowych.
Szkoła - obiekt zachowany bez większych zmian (współcześnie zmienione pokrycie dachu 
i stolarka okienna); obecnie pełni funkcję świetlicy wiejskiej.
Cmentarz (komunalny) - układ parceli regularny, alejowo-kwaterowy. Na terenie ok. 30 
nagrobków i mogił współczesnych; usunięte są natomiast nagrobki sprzed 1945 r. Zachowana 
część historycznej zieleni (brzozy na obrzeżach nekropolii).
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BISKUPICE STARE
5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE - PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

705 kościół
nr 10, 

w centrum 
wsi, na zach. 

od nawsia
mur. 1867 r. do rejestru B

neogotycki, salowy, 
z apsydą; wieża 
wyprowadzona 

z korpusu

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

706 dom mieszkalny
nr 1, 

po wsch. 
str. nawsia

mur. 1925 r. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy, 

dach 2-spadowy 
z wystawką, narożniki 

boniowane

707 dom mieszkalny
nr 3, 

po płd. str. 
nawsia

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja B

tynkowany, 3-osiowy, 
dach 2-spadowy, 

ustawiony szczytem do 
drogi

708 dom mieszkalny
nr 5, 

po pd. str. 
nawsia

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja B

tynkowany, 7-osiowy, 
dach 2-spadowy 

z wystawką, gzymsy 
nadokienne

709 dom mieszkalny
nr 13, 

po pn. str. 
nawsia

mur. XIX/XX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy, 

z przejazdem 
bramnym, oryginalna 

stolarka drzwiowa

710 dom mieszkalny
nr 14, 

po pn. str. 
nawsia

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osiowy, 
dach 2-spadowy z 

wystawką, wysoki cokół 
kamienny

711 szkoła, ob. świetlica
w zach. 
części 
nawsia

mur. pocz. XX w. ewidencja B
nietynkowana, 
4-osiowa, dach 

2-spadowy, łukowate 
nadproża otworów

712 dwór

w zach. 
części 

zespołu 
folw.

mur. pocz. XIX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy 
z płytkim ryzalitem, 
dach naczółkowy z 

wtórnymi wystawkami

713 obora podwórze 
folwarczne mur 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B
nietynkowany, 

spłaszczony dach 
2-spadowy, łukowate 
nadproża otworów

714 budynek inwentarski podwórze 
folwarczne mur. 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B
nietynkowany, 

spłaszczony dach 
2-spadowy, łukowate 

nadproża otworów

oraz obiekty w pkt.: 5.1, 5.2, 5.4
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5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

715 układ ruralistyczny wieś
N i W - brzeg 

jeziora 
S - zasięg 

działek siedl.
średniowiecz.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B

układ owalnicowy 
wraz z zespołem 

folwarcznym

716
ekspozycja na działki 
przykościelną i 
szkolną

wschodnia 
część 
nawsia

pomiędzy 
drogami 

obiegającymi 
nawsie

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E

teren wyłączony 
spod zabudowy 

i widokiem na szkołę 
i kościół

717 cmentarz 
przykościelny

wokół 
kościoła ok. 0, 2 ha 2. poł. XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
A teren w granicach 

ogrodzenia działki

718 cmentarz komunalny

na pd. krańcu 
wsi, po wsch. 
str. drogi do 

Biskupic 
Nowych

ok. 1 ha pocz. XX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K

układ regularny, 
prostokątny, 

nagrobki 
współczesne, na 
obrzeżach brzozy

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• osiowe rozwinięcie układu ruralistycznego w kierunku północno-wschodnim
• wzrastający odsetek zabudowy współczesnej
• w budynkach wznoszonych współcześnie brak nawiązań do historycznych form architektonicznych
• znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych lub daleko idące przekształcenia w zakresie 

ukształtowania elewacji obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia 
elewacji)

5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• utrzymanie historycznego rozplanowania ulicowo-placowego z trójkątnym nawsiem i zabudową rozlokowaną 
przy drogach obiegających nawsie

• rewaloryzacja dworu i budynków gospodarczych zespołu folwarcznego
• utrzymanie zasady lokowania budynków mieszkalnych na froncie siedlisk i ich kalenicowej orientacji względem 

drogi
• rekompozycja elewacji części historycznych budynków mieszkalnych w zakresie ukształtowania otworów 

okiennych i zastosowanej stolarki.

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
- karty adresowe
- karta ewidencyjna zespołu folwarcznego
- karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego

b) proponowane - GEZ:
- karta ewidencyjna kościoła
- karta ewidencyjna szkoły
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 1

karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 3
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 5

karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 13
karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 14
karta ewidencyjna dworu

- karty ewidencyjne budynków inwentarskich z zespołu folwarcznego 
- karta ewidencyjna cmentarza komunalnego
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ARCHIWALNE MAPY WSI
BISKUPICE STARE (niem. Bischofsee)

1894-1896 r.

1942 r.
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LEGENDA
F STREFA “A" ścisłej ochrony konserwatorskiej
L _ I STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
^>1 STREFA *K" ochrony krajobrazu, cmentarz 
H obiekt w rejestrze zabytków

| obiekt typowany do rejestru zabytków
| obiekt w gminnej ewidencji zabytków

•• aleje, szpalery
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DRZECIN
Nazwy dawne: Trettin (do 1945 r.)
Sołectwo: Drzecin

1. LOKALIZACJA
Drzecin jest wsią sołecką położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego 
i środkowej części gminy Słubice, na obszarze Pojezierza Lubuskiego, na skraju nadodrzańskiej 
wysoczyzny, przy lokalnej drodze ze Słubic do Górzycy. Wieś skomunikowana jest 
bezpośrednimi, lokalnymi drogami z Lisowem (odległość ca 4 km) oraz Biskupicami Starymi 
(odległość ca 2 km) i Nowymi (odległość ca 2, 5 km). Ukształtowanie terenu polodowcowe; 
bezpośrednie otoczenie na wschód od wsi silnie pofałdowane (wysokość terenu 35 - 55 m 
n.p.m.), częściowo porośnięte lasem. Po zachodniej stronie wsi płaski teren łęgu nadrzecznego.

2. RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka - 1308 r.
Pierwotna własność wsi - książęca / miejska

- wieś o metryce średniowiecznej, po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1308 r., kiedy to 
margrabiowie Otto i Waldemar sprzedali osadę „Dretthyn” wraz z młynem, sądownictwem 
i daninami za 400 srebrnych marek mieszczanom frankfurckim.

- forma własności niezmieniona do czasów II wojny światowej
- ok. 1800 r. wieś liczyła 48 budynków i 279 mieszkańców (w tym sołtysa, 8 chłopów, 

2 półchłopów, 16 zagrodników, 11 chałupników i 10 komorników)
- do początków XX w. we wsi istniał folwark, należący do słubickiej kasy miejskiej

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

Układ przestrzenny i zabudowa

❖ pierwotny - owalnicowy

Drzecin miał klasyczne założenie owalnicowe z wrzecionowatym nawsiem, zorientowanym na 
osi NW - SE. Zabudowa rozmieszczona była przy drogach obiegających - niezabudowane 
pierwotnie - nawsie. Na nawsiu, w części południowo-wschodniej - posadowiony był kościół. 
Należy przypuszczać, że pierwotnie liczba zagród, tworzących zespół ruralistyczny była 
niewielka. Należy dodać, że cechą charakterystyczną osady, położonej na skraju wysoczyzny, 
była znaczna różnica między poziomem dróg otaczających nawsie (droga północno- 
wschodnia była znacznie wyżej położona niż droga południowo-zachodnia.

❖ XIX, 1 poł. XX w. - owalnicowy z rozwinięciem wielodrożnym

Wg mapy z I. 90-tych XIX w. układ przestrzenny Drzecina uległ rozwinięciu w kierunkach 
południowym, południowo-zachodnim, północno-wschodnim oraz wschodnim. W pełni 
czytelna pozostała jednak wykształcona historycznie pierwotna część owalnicowa, która 
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również została nieznacznie rozbudowana osiowo w kierunku północnym. W częściach 
południowej i południowo-zachodniej dominowały duże, trzy- czterobudynkowe zagrody 
z chałupami ustawionymi szczytami względem drogi. Zagrody bogatszych właścicieli były 
ogrodzone murami kamiennymi lub kamienno-ceglanymi. W części północno-wschodniej 
przeważały zdecydowanie zagrody mniejsze, najczęściej dwubudynkowe, również 
z chałupami zwróconymi szczytami do drogi. Zabudowaniu uległo również nawsie, gdzie 
swoje miejsce znalazły gospodarstwa najuboższych (najczęściej jedno lub dwubudynkowe).
Kościół - wraz z otaczającym go cmentarzem, ogrodzonym kamiennym murem znajdował się 
w południowo-wschodniej części nawsia, na wyniesieniu terenu. Brak informacji o formach 
architektonicznych i konstrukcji. Wiadomo jedynie, że świątynia ta posiadała bogate 
wyposażenie (m. in. XVIl-wieczną ambonę i drewnianą chrzcielnicę barokową).
Zespół folwarczny - brak bliższych informacji o lokalizacji tego założenia i charakterze 
konstrukcyjnym i architektonicznym obiektów go tworzących. Można przypuszczać (m.in. 
posiłkując się analizą kartograficzną), że zespół ten znajdował się na północnym krańcu wsi.
Szkoła - wzniesiona została w początku XX w. po południowej stronie kościoła. Ten 
dwukondygnacjowy, murowany z cegły budynek, przykryty była dachem kopertowym, a jego 
szerokie i wysokie okna przesklepione były łukowato.
Cmentarz - założony został w połowie XIX w., w południowo-wschodniej części wsi, poza 
strefą zabudowy (w odległości ca 200 m), przy drodze do Biskupic Nowych. Nekropolia 
o powierzchni ca 1 ha miała kształt zbliżony do trapezu.

4, WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny i zabudowa
❖ wieś owalnicowa z rozwinięciem wielodrożnym

W sensie rozplanowania ruralistycznego brak współczesnych przekształceń poza nieznaczną 
rozbudową wsi w kierunku północno-wschodnim (zabudowania fermy hodowlanej); 
nieznacznie rozwinięta została również sieć drożna (o dodatkową nitkę drogi prowadzącej do 
Lisowa). W dalszym ciągu w pełni czytelne jest nawsie, choć w części południowej droga po 
stronie północno-wschodniej jest słabo przejezdna. W znaczącej części zagród wyburzone 
zostały okazałe budynki gospodarcze; w innych w miejscu zwróconych do drogi szczytem 
wybudowano obiekty mieszkalne o orientacji kalenicowej. Zachowana jest część 
historycznych ogrodzeń kamiennych. W znaczący sposób zmniejszyła się liczba budynków 
wzniesionych w tradycyjnej technice ryglowej. Część siedlisk jest opustoszała.
Kościół historyczny nie istnieje (został spalony po 1945 r.); zachowały się jedynie fragmenty 
kamiennego ogrodzenia i ślady cmentarza przykościelnego (teren silnie zakrzewiony, bez 
nagrobków i historycznej zieleni).
Po północnej stronie historycznej świątyni wybudowano przed kilku laty nowy kościół salowy 
o prostych formach; z jego korpusu wyprowadzona jest niewysoka wieżyczka, przykryta 
hełmem ostrosłupowym.
Założenie folwarczne współcześnie nie zachowało się.
Szkoła pełni obecnie funkcję biblioteki ze świetlicą; obiekt zachował w pełni swą historyczną 
formę architektoniczną.
Cmentarz jest współcześnie nieczynny. Granice nekropolii czytelne; brak zachowanych 
nagrobków. W drzewostanie: lipy, świerki, wiązy, kasztanowce, jesiony.
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D R Z E C IIN
5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE - PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

719 dom mieszkalny
nr 6, 

na płn. 
krańcu wsi

mur. pocz. XX w. ewidencja B
tynkowany, 5-osiowy, 

dach 2-spadowy, 
gzymsy nadokienne

720 dom mieszkalny
nr 10, 
w płn. 

części wsi
mur. pocz. XX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osiowy, 
dach 2-spadowy, 
pilastry, gzymsy 

nadokienne

721 dom mieszkalny
nr 11, 
w płn. 

części wsi
mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osiowy, 
dach 2-spadowy, 

pilastry o głowicach 
kompozytowych, 

gzymsy nadokienne

722 dom mieszkalny
nr 12, 

po pd.-zach. 
str. nawsia

mur. pocz. XX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy, 

dach 2-spadowy, 
opaski otworów okien

723 dom mieszkalny
nr 13, 

po pd.-zach. 
str. nawsia

mur. pocz. XX w. ewidencja B
tynkowany, 4-osiowy, 

dach 2-spadowy, 
gzymsiki nadokienne

724 dom mieszkalny 
(plebania?)

nr 17, 
po pd.-zach. 
str. nawsia

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 4-osiowa, 
dach naczółkowy, 

oryginalna stolarka

725 szkoła (ob. świetlica, 
biblioteka)

nr 20, 
po płd. str. 

nawsia
mur. pocz. XX w. ewidencja B

nietynkowana, 
4-osiowa, na planie ' 

litery L, dach kopertowy 
w cz. wschodniej 
łamany, łukowate 
nadproża okien

726 dom mieszkalny 
(ze sklepem)

nr 23, 
po płd. str. 

nawsia
mur koniec XIX w. ewidencja B

tynkowany, narożniki 
boniowane, gzyms 
podokapowy, dach 

2-spadowy

727 dom mieszkalny
nr 26, 

w płd. części 
wsi, po zach. 

str. drogi
mur. 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B tynkowany, 5-osiowy, 
dach naczółkowy

728 budynek inwentarski
nr 26, 

w płd. części 
wsi, po zach. 

str. drogi
mur. 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B
nietynkowany, dach 
2-spadowy, bogaty 

detal

729 budynek inwentarski
nr 26, 

w płd. części 
wsi, po zach. 

str. drogi
mur. 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B
nietynkowany, dach 
2-spadowy, bogaty 

detal
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730 dom mieszkalny
nr 36, 

po płn. wsch. 
str. nawsia

mur. pocz. XX w. ewidencja B

tynkowany, 
pseudoboniowany, 
5-osiowy, narożniki 

flankowane pilastrami, 
dach 2-spadowy,

731 dom mieszkalny
nr 38, 

po pn. wsch. 
str. nawsia

mur./rygl. 3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osowy, 
dach naczółkowy, 

oryginalna stolarka

732 dom mieszkalny
nr 39, 

po płn. wsch. 
str. nawsia

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osiowy, 
dach naczółkowy, ust. 

szczytem do drogi

733 dom mieszkalny
nr 40, 

po płn. wsch. 
str. nawsia

mur. XIX/XX w. ewidencja B

nietynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, łukowe 
nadproża, wysoki cokół 

kamienny

734 dom mieszkalny
nr41, 

po płn. wsch. 
str. nawsia

mur./rygl. 3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B tynkowany, 5-osiowy, 

wysoki cokół kamienny

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

735 układ ruralistyczny wieś
w granicach 

działek 
siedlisk.
i cieków

średniowiecz.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

B
układ owalnicowy 

wraz z południowym 
XIX-wiecznym 
rozwinięciem

736 ekspozycja na układ 
ruralistyczny

na płn.- 
zach. od wsi

teren 
ograniczony 

drogami

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E

teren wyłączony 
spod zabudowy 
z widokiem na 

sylwetę wsi

737 cmentarz 
przykościelny

pośrodku 
wsi, na 

wzgórzu
ok. 0, 3 ha pocz. XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B

teren w granicach 
kamiennego 
ogrodzenia

738 cmentarz 
poewangelicki

płd.-wsch. 
kraniec wsi, 
przy drodze 
do Biskupic 

Nowych

ok. 1 ha poł. XIX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K

teren w kształcie 
trapezu, silnie 
zakrzewiony, 

pojedyncze ślady 
nagrobków

739 aleja lipowa

po pn.- 
wsch. str. 
wsi, przy 
drodze do 

Lisowa

na długości 
ok. 150 m pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K pojedyncze ubytki" 

w rytmie nasadzeń

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• możliwość osiowego rozwinięcie układu ruralistycznego w kierunkach południowym, południowo-zachodnim 
i północno-wschodnim

• postępująca dekapitalizacja zabudowy o wartościach kulturowych
• przekształcenia kompozycji elewacji obiektów o wartościach kulturowych (zmiany formy otworów okiennych i 

stolarki, docieplenia ścian itp.)
* zaniedbania w zakresie pielęgnacji zieleni obu cmentarzy i alei lipowej
• brak uporządkowania terenu obu cmentarzy
• dekapitalizacja historycznych kamiennych i kamienno-ceglanych ogrodzeń zagród
•
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5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• utrzymanie historycznego rozplanowania owalnicowego wsi
® uporządkowanie terenów obu cmentarzy
• bieżąca pielęgnacja zieleni wysokiej cmentarzy i alei lipowej
• naprawa kamiennych i kamienno-ceglanych ogrodzeń zagród
• propagowanie właściwych rozwiązań w zakresie renowacji elewacji obiektów o wartościach kulturowych

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
karta adresowe dom nr 12
karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego i leśnego

b) proponowane - GEZ:
- karty ewidencyjne domów nr: 6, 10, 11,12, 13, 17, 23, 26, 36, 38, 39, 40, 41
- karta ewidencyjna szkoły nr 20
- karta ewidencyjna budynków inwentarskich nr 26
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ARCHIWALNE MAPY WSI 
DRZECIN (niem. Bischofsee) 

1894-1896 r.

1934 r.
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GOLICE
Nazwy dawne: Gohlitz (do 1945 r.)
Sołectwo: G o I i c e

1. LOKALIZACJA
Golice są wsią sołecką, położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i północno- 
wschodniej części gminy Słubice, na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Miejscowość 
zlokalizowana jest przy drodze ze Słubic do Górzycy, w odległości ca 11 km na północny-wschód 
od Słubic i 5 km na południe od Górzycy. Sąsiednie miejscowości to: Lisów (ca 2 km 
na południe), Pamięcin (ca 1, 5 km na północ) i Starków (ca 2, 5 km na południowy-wschód). 
Ukształtowanie terenu polodowcowe, lekko pofałdowane (średnia wysokość 55-61 m n.p.m.). 
Po wschodniej stronie wsi niewielkie stawy, będące pozostałością dawnego jeziora. Najbliższa 
okolica bezleśna.

2. RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka - XIV w,
Pierwotna własność wsi - biskupią

- w 1317 r. wieś „Goliz” wymieniona w inwentarzu jako własność biskupów lubuskich
- w XV w. wybudowano kościół
- w początku XVI w. do kościoła dobudowano wieżę
- w XVI w. - po likwidacji biskupstwa - wieś przechodzi na własność elektorów 

brandenburskich i od tego czasu pozostaje w zasobach domenalnych

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

Układ przestrzenny i zabudowa

❖ pierwotny - owalnicowy

Golice miały pierwotnie rozplanowanie owalnicowe o typowym, wrzecionowatym nawsiu, 
zorientowanym na osi W - E. Sprawą otwartą jest pierwotna wielkość nawsia; być może 
zostało ono wtórnie powiększone w kierunku zachodnim.

❖ XIX, 1 poł. XX w. - owalnicowy z rozwinięciem jednoosiowym

Wg mapy z lat 1892-94 Golice były wsią owalnicową z rozwinięciem liniowym w kierunku 
południowym. Takie przeorientowanie wynikało z wagi drogi łączącej Słubice z Górzycą. 
Doszło także do niewielkie rozbudowy nawsia w kierunku południowym o niewielki trójkątny 
plac, na którym powstała zabudowa biedniacka. Niezabudowane pierwotne nawsie wypełniło 
się zabudową małorolną - zagrodami jedno- i dwubudynkowymi. W zwartych pierzejach, przy 
drogach obiegających nawsie dominowały duże, najczęściej czterobudynkowe zagrody 
pełnochłopskie, ogrodzone murami kamiennymi lub kamienno-ceglanymi. Na froncie siedlisk, 
kalenicowo względem drogi posadowione były chałupy o wieloosiowym rozplanowaniu
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elewacji frontowych; w linii pierzei ustawione były szczyty budynków inwentarskich (część 
z nich dekorowana była dość bogatym detalem architektonicznym).
Kościół - salowy murowany w podstawowej części z kamienia polnego i otynkowany; po 
stronie zachodniej wieża, zajmująca prawie całą szerokość ściany szczytowej korpusu 
nawowego. Najpewniej w początku XIX w. do ściany północnej dobudowano kruchtę 
i zmieniono formę otworów okiennych, a w końcu XIX w. do ściany wschodniej dostawiono 
zakrystię. Teren wokół kościoła ogrodzony kamiennym murem, pełnił funkcję cmentarza.
Cmentarz - założony został w połowie XIX w., poza strefą zabudowy, po wschodniej stronie 
drogi prowadzącej do Lisowa, w początkach XX w. cmentarz powiększono od strony 
północnej.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny i zabudowa
❖ założenie owalnicowe z rozwinięciem jednoosiowym

Współcześnie Golice zachowały w pełni swą historycznie wykształconą formę przestrzenną. 
Czytelne jest trójdzielne nawsie, a sieć drożna jest zasadniczo nie zmieniona. Częściowej 
zmianie uległo rozplanowanie działek siedliskowych w północnej części wsi, gdzie w miejscu 
kilku zagród powstały zabudowania gospodarcze PGR-u, ulokowanego na północno- 
wschodnim krańcu wsi. Część dróg zachowała historyczną nawierzchnię brukowaną. 
Historyczna zabudowa (w przeważającej części z końca XIX w.) jest w dużej części 
zdewaloryzowana lub przebudowana; współwystępuje ona z obiektami współczesnymi 
o prostych formach architektonicznych i częstokroć agresywnej kolorystyce tynków. 
Zachowana jest część starych ogrodzeń kamiennych. W wielu zagrodach usunięte zostały 
stodoły, lokowane w głębi podwórza. W dwóch zagrodach zachowane gołębniki, usytuowane 
pośrodku obejścia.

Kościół ma współcześnie przebudowany hełm wieży. Ściany obiektu otrzymały nowe tynki 
elewacyjne. Na cmentarzu przykościelnym brak nagrobków. Na obrzeżach działki 
przykościelnej pojedyncze wiązy i jesiony.

Cmentarze wiejskie: Północny - nieczynny, zaniedbany, z pojedynczymi śladami nagrobków, 
kwatery częściowo zatarte; grupy drzew (jesion, wiąz). Południowy - czynny, komunalny; 
zachowana aleja lipowa, nagrobki współczesne i pojedyncze mogiły sprzed 1945 r. 
Ogrodzenie ceglane, ażurowe od frontu; w pozostałej części ogrodzenie z metalowej siatki.
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GOLICE

5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE - PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

740 kościół

w centrum 
wsi, po płd. 

stronie 
nawsia

mur. XV w.
rej. zab. nr 

KOK-I- 
38/76, 

25.10.1976.

A
salowy, gotycki 
z elementami 

neoklasycyzmu; po 
zach. str. wieża

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

LP- OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

741 dom mieszkalny 
(z zajazdem)

ul. Jasna 
nr 1 mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 
5-osiowy, cz. 

przebudowane 
otwory i zajazd

742 dom mieszkalny ul. Jasna 
nr 5 mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 
pseudoboniowany, 

7-osiowy, dach 
2-spadowy, bielone 

opaski

743 budynek inwentarski ul. Jasna 
nr 7 mur. 1870 r. ewidencja B

nietynkowany, dach 
2-spadowy, bogaty 

detal arch., łukowate 
blendy i nadproża 

otworów

744 dom mieszkalny ul. Lipowa 
nr 1 mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 
6-osiowy, dach 

2-spadowy, opaski 
okien

745 dom mieszkalny ul. Lipowa 
nr 5 mur. koniec XIX w. ewidencja B

tynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, 
oryginalna stolarka 
okienna i drzwiowa

746 dom mieszkalny
ul.

Słoneczna 
nr 4

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 
7-osiowy, ryzality ze 
sterczynami, oryg.

drzwi, dach 
2-spadowy

747 budynek inwentarski
ul.

Słoneczna 
nr 4

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

kamienno-ceglany, 
nietynkowany, 
bogaty detal 

architektoniczny

748 budynek inwentarski
ul.

Słoneczna 
nr 4

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

kamienno-ceglany, 
nietynkowany, 
bogaty detal 

architektoniczny

749 gołębnik
ul.

Słoneczna 
nr 4

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

ceglany, 
nietynkowany, dach 

brogowy
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750 dom mieszkalny ul. Słubicka 
nr 7 mur./rygl. 3. ćwierć 

XIX w. ewidencja B
tynkowany, 

4-osiowy, dach 
naczółkowy

751 dom mieszkalny ul. Słubicka 
nr 9 mur./rygl. 3. ćwierć 

XIX w. ewidencja B

tynkowany, 
4-osiowy, dach 

naczółkowy 
z wystawką; cz. 
przebudowany

752 stodoła ul. Słubicka 
nr 9 rygi-

3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

ryglowa, 
jednoklepiskowa, 
dach 2-spadowy

753
budynek inwentarski 
(ob. z cz.
mieszkalną)

ul. Zielona 
nr 4 mur. 4. ćwierć 

XIX w. ewidencja B

częściowo 
otynkowany, 

ustawiony szczytem 
do drogi, dach 

2-spadowy, łukowate 
naproża

754 budynek inwentarski ul. Zielona 
nr 4 mur. 1884 r. ewidencja B

murowany z cegły 
i kamienia, 

nietynkowany, 
bogaty detal

755 gołębnik ul. Zielona 
nr 4 mur. koniec XIX w. ewidencja B nietynkowany, dach 

brogowy

756 dom mieszkalny ul. Zielona 
nr 5 mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 
6-osiowy, dach 

2-spadowy, wysoki 
cokół kamienny

757 budynek inwentarski ul. Zielona 
nr 5 mur. XIX/XX w. ewidencja B

nietynkowany, dach 
2-spadowy, bogaty 

detal architekt.

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES 1 
LOKALIZ. 1

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

758 działka kościelna
w centrum 
wsi, po płd. 
str. nawsia

w granicach 
kamienno- 
ceglanego 

muru 
ogrodzeniow.

XV w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

A
ochrona cmentarza 

przykościelnego, 
kościoła, muru ogrodź, 

i zieleni wysokiej

759 układ ruralistyczny wieś
w granicach 

zasięgu 
działek 

siedliskowych
średniowiecz.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B

w części północnej od 
zachodu wzdłuż drogi 

zagumiennej; w 
pozostałej części po 

zewnętrznych 
granicach zagród 

ulokowanych wokół 
nawsia i przy ul.

Słubickiej

760 ekspozycja zespołu 
ruralistycznego

po płd.- 
wsch. str. 

układu 
ruralistycz.

pomiędzy 
ul. Wodną 

a drogą 
rozdzielającą 

cmentarze

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E strefa wyłączona 

spod zabudowy

761 cmentarz północny
po wsch. 

str. ul.
Słubickiej

ok. 0, 5 ha poł. XIX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K teren zaniedbany

762 cmentarz południowy
po wsch. 

str. ul. 
Słubickiej

ok. 0, 4 ha pocz. XX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K czynny cmentarz 
komunalny
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5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

możliwość wielokierunkowego rozwoju przestrzennego
wzrost odsetka elementów współczesnej zabudowy, lokowanej bez zachowania historycznych linii 
kompozycyjnych
postępująca dekapitalizacja zabudowy o wartościach kulturowych
przekształcenia kompozycji elewacji obiektów o wartościach kulturowych (zmiany formy otworów okiennych i 
stolarki, docieplenia ścian itp.)
brak bieżących napraw kamienno-ceglanych ogrodzeń zagród
zaniedbania w zakresie pielęgnacji zieleni cmentarza północnego
niewłaściwe zabiegi sanitarne zieleni cmentarza przykościelnego

5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

zachowanie historycznego owalnicowego układu ruralistycznego z jego XIX-wiecznym rozwinięciem 
południowym (ul. Słubicka)
zapewnienie warunków ekspozycji sylwety wsi od południowego-wschodu
pełna ochrona zabytkowego kościoła i elementów mu towarzyszących (cmentarz, zieleń wysoka, mur 
ogrodzeniowy)
ochrona cmentarzy północnego i południowego
forma architektoniczna i skala nowo wznoszonych elementów zabudowy winna nawiązywać do rozwiązań 
historycznych
lokalizacja nowo wznoszonych elementów zabudowy winna odpowiadać miejscowym tradycjom (budynki 
mieszkalne na froncie siedlisk, kalenicowo lub szczytowo do drogi
propagowanie właściwych rozwiązań w zakresie renowacji elewacji obiektów o wartościach kulturowych 
bieżąca pielęgnacja zieleni wysokiej dawnego cmentarzy przykościelnego, północnego i południowego

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
karty adresowe

- karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego 
karta ewidencyjna cmentarza północnego

- karta ewidencyjna cmentarza południowego
- „zielona karta” kościoła
- „zielona karta" budynku nr 31

b) proponowane - GEZ:
- „karta biała" kościoła
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Jasna nr 1

karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Jasna nr 5
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Jasna nr 7

karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Lipowa nr 1
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Lipowa nr 5
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Słoneczna nr 4

karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Słoneczna nr 4
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Słoneczna nr 4
- karta ewidencyjna gołębnika ul. Słoneczna nr 4
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Słubicka nr 7
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Słubicka nr 9
- karta ewidencyjna stodoły ul. Słubicka nr 9
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Zielona nr 4

karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Zielona nr 4
- karta ewidencyjna gołębnika ul. Zielona nr 4

karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Zielona nr 5
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego ul. Zielona nr 5
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ISiiS

L LOKALIZACJA
Kunice są wsią sołecką, położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i południowej 
części gminy Słubice, na terenie pradoliny Odry, przy lokalnej drodze ze Słubic do Cybinki. 
Sąsiednie miejscowości to: Rybocice (odległość ca 2 km na północny-zachód) i Urad 
(ca 3 km na południowy-wschód). Nieznacznie pofałdowany teren wsi opada łagodnie w kierunku 
południowym, ku Odrze. Najbliższe otoczenie wsi bezleśne, wykorzystywane rolniczo, 
wykazujące walory krajobrazowe.

2. RYS HISTORYCZNY

- 12 maja 1282 r. pierwsza wzmianka źródłowa,
- 1373 r. Herman z Lisowa sprzedał wieś miastu Frankfurt,
- w październiku 1477 r. wieś została splądrowana i częściowo spalona przez wojska Hansa 

z Żagania,
- w 1651 r. we wsi istniała szkoła,
- 18 września 1759 r., w czasie wojny siedmioletniej do wsi wtargnęło ok. 100 kozaków 

i zażądali od mieszkańców kontrybucji,
- w 1785 r. we wsi był wolny sołtys, karczma, kowal, 13 chłopów, 20 zagrodników, 

20 chałupników, 2 pasterzy i podleśniczy
- w 1819 r. we wsi było 61 budynków mieszkalnych i 62 gospodarcze,
- w 1854 r. wieś zniszczona wielką powodzią starty oszacowano na 14 tys. talarów,
- w 1930 r. wybudowano nową szkołę.

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - nieznany

Współcześnie występujące cechy morfologiczne wsi oraz dostępny materiał kartograficzny 
i źródłowy uniemożliwiają wnioskowanie co do pierwotnej formy przestrzennej miejscowości. 
Należy przypuszczać, że była to najpewniej niewielka osada rybacka o dość chaotycznym 
rozplanowaniu (tzw, kupowym), znanym z innych miejscowości zamieszkiwanych przez 
ludność tej grupy zawodowej.
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❖ AZY, I poi XX ir. - wielodrożny

Wg map z lat 1892-94 i 1932-42 Kunice były dużą wsią wielodrożnicową. Istniejące we wsi 
ulice tworzyły dość regularną szachownicę w części zachodniej; część wschodnia (zapewne 
historycznie wcześniejsza) była rozplanowana chaotycznie. Do rozwoju wsi przyczyniła się 
istniejąca tu przeprawa promowa przez Odrę oraz przebiegająca linia kolejowa. Zlokalizowane 
we wsi zagrody były niewielkie, dwubudynkowe lub ~ sporadycznie - trzybudynkowe. 
Szczególny duży ruch inwestycyjny nastąpiła od przełomu XIX i XX w., a później w latach 20- 
tych XX w.
Wiatrak - (zapewne koźlak) zlokalizowany był na północno-zachodnim krańcu wsi.
Cmentarz - założony został w połowie XIX w. w północnej części wsi, na trapezowatym terenie 
ograniczonym drogami śródmiejskimi. Nekropolia ta charakteryzowała się układem alejowo- 
kwaterowym.

4, WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ wielodrożny

Obecnie Kunice są w dalszym ciągu dość rozległą wsią wielodrożną. Zatarciu uległa jednak 
część dróg śródmiejskich; występują tu ponadto znaczne ubytki w zabudowie w stosunku do 
stanu sprzed 1945 r. Wynika to ze zniszczeń wojennych. Szacuje się, że obecna ilość zagród 
w Kunicach odpowiada 25 % liczby gospodarstw sprzed II wojny światowej. Istniejące zagrody 
są niewielkie, najczęściej dwubudynkowe, z zabudową z okresu od przełomu XIX/XX w. po 
lata 20-te XX w. W części zagród zachowały się jedynie budynki inwentarskie bądź stodoły, 
a brak budynków mieszkalnych. Liczne pustacie po zagrodach porośnięte są samosiewami 
akacji. W zachodniej części Kunic powstają nowe budynki, mające częstokroć charakter 
daczy.

Wiatrak - zniszczony został w trakcie działań wojennych.

Cmentarz - nieczynny; granice terenu (pow. 1, 9 ha) czytelne, pojedyncze ślady nagrobków, 
drzewostan: lipy, dęby, klony. Teren ogólnie zaniedbany, nieogrodzony.

Przeprawa promowa - zachowane fragmenty przyczółków ceglano-betonowych przyczółków.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE-PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

763 dom mieszkalny
nr 3, 

w pn.-wsch. 
części wsi

mur. 1904 r. ewidencja

tynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, bogaty 
detal przyokienny, 
dekoracyjny szczyt 

nad wejściem

764 dom mieszkalny
nr 5, 

we wsch. 
części wsi

mur. XIX/XX w. ewidencja

częściowo 
tynkowany, 

5-osiowy, dach 
2-spadowy, bogaty 
detal arch. fasady, 

oryg. stolarka
drzwiowa

765 dom mieszkalny
nr 7, 

we wsch. 
części wsi

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja

tynkowany, 
2-osiowy, dach

2-spadowy 
z wystawką, opaski 
otworów okiennych

766 dom mieszkalny
nr 9, 

we wsch. 
części wsi

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja

tynkowany, 
2-osiowy, dach 

2-spadowy 
z wystawką, opaski 
otworów okiennych

767 dom mieszkalny
nr 11, 

we wsch. 
części wsi

mur. 1. ćwierć 
XX w. ewidencja

tynkowany, 
3-osiowy, dach 

2-spadowy 
z wystawką, opaski 
otworów okiennych

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

768 cmentarz w pin. 
części wsi ok. 2 ha poi. XIX W.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

trzykwaterowy, 
w osi N - S aleja 

klonowa, 
w osi W - E aleja 

lipowa, 
ślady nagrobków
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5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

przekształcenia rozplanowania przestrzennego; zmiany w sieci drożnej
znaczne ubytki w zabudowie; liczne opustoszałe siedliska
dekapitalizacja części historycznej zabudowy
znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych; przekształcenia w zakresie ukształtowania elewacji
obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia elewacji)
znaczący udział zabudowy współczesnej, zwłaszcza w zachodniej części wsi
dewastacja historycznego cmentarza; brak nagrobków (zachowane nieliczne ich ślady)
brak pielęgnacji historycznego zadrzewienia
śladowo zachowane przyczółki historycznej przeprawy promowej

5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• uzupełnienie zabudową opustoszałych działek siedliskowych
• wykonanie prac porządkowych i sanitarno-pieięgnacyjnych w obrębie historycznego cmentarza

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
- karta cmentarza

b) proponowane - GEZ:
karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 3

- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 5
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 7
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 9
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 11
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WWW*®i®SS ®

L LOKALIZACJA
Kunowice położone są w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i środkowej części gminy 
Słubice, na polodowcowym, silnie pofałdowanym terenie Pojezierza Lubuskiego, przy drodze ze 
Słubic do Ośna Lubuskiego. Sąsiednie miejscowości to: Biskupice Nowe (odległość ca 2 km na 
północny-wschód) i Drzecin (odległość ca 3 km na północ). Bezpośrednie otoczenie wsi 
wykorzystywane rolniczo, w dalszej odległości zwarte kompleksy leśne. Od wschodu do wsi 
przylega Jez. Zielone (Glinianka).

2. RYS HISTORYCZNY

ska
- w 1399 r. margrabia Jost von Maren zezwala członkom frankfurckiej rady miejskiej na zakup 

wsi „Cunrathsdorf z urzędem sołtysim oraz dwóch młynów wodnych
- w XVI w. wójt lenny z Kunowie posiada - oprócz sześciu łanów wolnych od danin - jedną 

wolną owczarnię, która dała początek owczemu folwarkowi, wzmiankowanemu później 
w 1622 r.

- 12.08.1759 r. na polach wsi rozegrano jedną z najkrwawszych bitew wojny siedmioletniej; 
w przeddzień bitwy generał Sołtykow polecił spalić Kunowice

- w 1799 r. odbudowany został kościół
- w 1809 r. we wsi mieszkało 14 chłopów w pełni uwłaszczonych, 12 w pełni uwłaszczonych 

półchłopów, 7 chałupników i 6 komorników; istniała tu również kuźnia, 1 młyn wodny i 1 
gospodarstwo leśne. Łącznie we wsi żyło 275 mieszkańców

- w 1861 r, magistrat frankfurcki sprzedał część lasów kunowickich skarbowi wojskowemu, który 
utworzył w tym miejscu plac ćwiczeń; od ok. 1930 r. część tego terenu wykorzystywany był 
jako lotnisko

- w 1907 r. wybudowano linię kolejową między Kurowicami a Cybinką; wieś poczęła się wtedy 
intensywnie rozwijać, m.in. poprzez powstanie warsztatów kołodziejskich, tartaków, cegielni, 
ślusarni i zakład produkcji maszyn

- w latach 1939-41 na terenach leśnych Kunowie istniał obóz dla polskich jeńców wojennych, 
podległy Stalagowi III C w Drzewicy; jeńców zatrudniano m.in. do budowy autostrady Berlin - 
Poznań.

- w 1945 r. wieś uległa znacznym zniszczeniom w trakcie bitwy o Frankfurt (zburzony został 
m.in. kościół)
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3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - nieznany (najpewniej zaułkowy)

Analiza miejscowych warunków topograficznych i istniejącego rozplanowania wsi oraz 
dostępnego XIX-wiecznego materiału kartograficznego skłania do przypuszczenia, 
że Kunowice miały pierwotnie założenie zaułkowe, a wieś miała orientację NW - SE. 
Południowy kraniec wsi graniczył z Jez. Zielonym, stanowiącym naturalną obronę układu. 
Zabudowa wsi rozmieszczona była wokół nieprzejezdnego od południa i niezabudowanego 
trójkątnego placu wiejskiego.

❖ XIX, 1 poi. XX w. - wielodrożny

Wg mapy z lat 90-tych XIX w. Kunowice były już osadą wielodrożną. Wieś rozbudowała się 
znacząco w kierunku południowo-wschodnim, gdzie działki siedliskowe wytyczone zostały 
przy drogach obiegających jezioro (dzisiejsze ul. Południowa i Jeziorna), a w 1 ćwierci XX w. 
również przy drodze prowadzącej w kierunku linii kolejowej (dzisiejsza ul. Dworcowa). 
Rozbudowa nastąpiła także w kierunku zachodnim, wzdłuż dzisiejszej ul. Słubickiej. Przyczyn 
tego stanu rzeczy należy się dopatrywać w poprawie stanu gospodarki w okresie od końca 
XIX w., wzrostowi znaczenia drogi Słubice - Ośno Lubuskie i przeprowadzonej linii kolejowej 
Słubice - Rzepin, a także działalności tutejszego zespołu folwarcznego. Większe, rolnicze 
zagrody (najczęściej trzy- czterobudynkowe) znajdowały się w północnej części wsi; w części 
południowej i zachodniej przeważały zagrody mniejsze, najczęściej dwubudynkowe, 
zajmujące mniejsze działki siedliskowe. Od końca XIX w. nastąpił też we wsi znaczny rozwój 
inwestycyjny wyrażający się wymianą zabudowy; obiekty starsze, przypuszczalnie 
w większości ryglowe zostały zastąpione nowszymi, murowanymi z cegły, część chałup 
zamożniejszych gospodarzy otrzymała dekoracyjny detal elewacji frontowych.
Zespół folwarczny - znajdował się w północnej części wsi, po południowo-zachodniej stronie 
kościoła i skrzyżowania dróg. Założenie to miało zgeometryzowane rozplanowanie, otwarte od 
północnego-wschodu. Dwór lub budynek rządcy ustawiony był w części południowej zespołu. 
Brak informacji o konstrukcji i formie architektonicznej obiektów tworzących zespół. 
Niewykluczone, że folwarkowi po stronie południowo-wschodniej towarzyszył niewielki park 
lub ogród.
Kościół - najpewniej XV- lub XVI-wieczna, salowa świątynia - znajdował się w północnej 
części wsi, w obrębie trójkątnego placu wiejskiego. Brak informacji o konstrukcji i charakterze 
architektonicznym kościoła kunowickiego.
Świątyni towarzyszył niewielki cmentarz przykościelny.
Cmentarz wiejski - założony został w połowie XIX w. po wschodniej stronie Jez. Zielonego; 
jego teren (ca 1, 2 ha) od strony północno-wschodniej ograniczała droga. W latach 10-20-tych 
XX w. na cmentarzu wybudowano kostnicę (niewielki ceglany, nietynkowany budynek pod 
dachem dwuspadowym, z przesklepionym łukowato wejściem w ścianie szczytowej).
Zajazd - wybudowany został na początku XX w., bezpośrednio po północnej stronie linii 
kolejowej. Ten jednokondygnacjowy budynek ceglany, wzniesiony został na planie litery L; 
charakteryzował się dużymi, łukowato przesklepionymi otworami okiennymi.
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Zabudowa dla pracowników kolei powstała w latach 10-20-tych XX w. po północnej stronie linii 
kolejowej, po zachodniej stronie linii kolejowej. Dwukondygnacjowe, ceglane budynki 
mieszkalne nakryte były łamanymi dachami kopertowymi.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ wielodrożny

Obecnie Kunowice są w dalszym ciągu dużą wsią wielodrożną, której kompozycja tylko 
nieznacznie różni się od formy wykształconej w wieku XIX i początkach wieku XX. 
Intensywniej zabudowana jest ul. Dworcowa, nastąpił również osiowy rozwój miejscowości 
w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Słubickiej. Częściowa przebudowa południowego krańca 
ul. Szkolnej doprowadziła do zaniku trójkątnego placu wiejskiego. Zdecydowanie przeważają 
niewielkie zagrody dwubudynkowe o nierolniczym charakterze, z dominującą zabudową 
z pierwszej ćwierci XX w. i współczesną; historyczne elementy zabudowy zachowane 
śladowo.

Zespół folwarczny uległ likwidacji; teren po zespole jest zakrzewiony i porośnięty 
samosiewami.

Kościół został zburzony (zapewne w czasie działań II wojny światowej). Na froncie parceli 
przykościelnej ustawiony jest „czołg - pomnik”, upamiętniający żołnierzy radzieckich poległych 
w trakcie walk o Kunowice. Na terenie cmentarza przykościelnego brak śladów nagrobków.

Cmentarz komunalny, położony przy ul. Jeziornej, jest czynny. Zachowały się tu pojedyncze 
nagrobki i mogiły z okresu sprzed 1945 r. Niezmienionym stanie zachowała się również 
kostnica. W obrębie istniejącego tu starodrzewu: klony, lipy, kasztanowce, akacje.

Zajazd został współcześnie częściowo przebudowany (m.in. otwory okienne); zmieniona 
została również jego funkcja.
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KUNOWICE
5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

5.1. OBIEKTY ZABYTKOWE - PRAWNIE CHRONIONE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.2. OBIEKTY ZABYTOWE - TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp- OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

769 stodoła
ul.

Dworcowa 
nr 2

rygl./mur. 3. ćwierć 
XIX w. ewidencja

ryglowa, szczyt 
murowany; 

jadnoklepisowa, dach 
2-spadowy

770 dom mieszkalny 
(poczta)

ul.
Dworcowa 

nr 4
mur. I. 10-20-te

XX w. ewidencja
tynkowany, 5-osiowy, 
trójbocznie zamknięty 

ryzalit, dach 2-spadowy 
z wystawką

771 dom mieszkalny
ul.

Dworcowa 
nr 6

mur. pocz. XX w. ewidencja
częściowo tynkowany, 

5-osiowy, dach 
2-spadowy z wystawką, 

bielone opaski okien

772 dom mieszkalny
ul.

Dworcowa 
nr 22

mur. I. 10-20-te 
XX w. ewidencja

tynkowany, 4-osiowy, 
dach 2-spadowy 

z wystawką, opaski 
otworów okiennych

773 dom mieszkalny
ul.

Dworcowa 
nr 23

mur. I. 10-20-te 
XX w. ewidencja

tynkowany, 2-osiowy, 
dach 2-spadowy 

z wystawką, 
profilowane opaski

774 dom mieszkalny
ul.

Dworcowa 
nr 25

mur. I. 20-te 
XX w. ewidencja

tynkowany, 
2-kondygnacjowy, 

6-osiowa, dach 
kopertowy łamany

775 dom mieszkalny
ul.

Dworcowa 
nr 26

mur. pocz.
XX w. ewidencja

nietynkowany, 
2-kondygnacjowy, 

3-osiowa, dach 
2-spadowy

776 dom mieszkalny
ul. 

Południowa 
nr 6

mur. I. 10-20-te
XX w. ewidencja

tynkowany, na planie 
litery L, ryzalit 

trójbocznie zamknięty

777 dom mieszkalny ul. Słubicka 
nr 13 mur koniec XIX w. ewidencja I. 10-20-te 

XX w.

częściowo tynkowany, 
6-osiowy, płytki ryzalit, 

dach naczółkowy 
z wystawką

778 dom mieszkalny 
(ob. szkoła)

na zach. od 
skrzyż. ul. 
Słubickiej i 
Dworcowej

mur. XIX/XX w. ewidencja
tynkowany, 5-osiowy, 

płycinowy fryz 
podokapowy; przeb. 

otwory okienne

779 stodoła ul. Słubicka 
nr 23 rygi-

4. ćwierć 
XIX w. ewidencja

ryglowa, 
jednoklepiskowa, 
cz. odeskowana
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780 szkoła ul. Szkolna 
nr 2 mur. pocz. XX w. ewidencja

dwukondygnacjowa, na 
planie litery L, bogaty 

detal, łukowate 
nadproża okien

781 dom mieszkalny ul. Szkolna 
nr 3 mur. pocz.

XX w. ewidencja
tynkowany, 6-osiowy, 

dach 2-spadowy, 
gzymsiki nadokienne

782 dom mieszkalny 
(plebania ?)

ul. Szkolna 
nr 36 mur./rygl. 3. ćwierć 

XIX w. ewidencja
tynkowany, 6-osiowy, 

dach naczółkowy; 
cz. przebudowany

783 kostnica na 
cmentarzu mur. I. 10-20-te

XX w. ewidencja
nietynkowana, łukowate 

nadproże wrót 
w ścianie szczytowej

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

784 cmentarz komunalny
po zach. str. 

jeziora 
Zielonego

ok. 2 ha poł. XIX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K
teren w granicach 
drewnianego płotu 

sztachetowego

785 cmentarz 
przykościelny

w centrum 
wsi, wokół 

nieistniejące 
go kościoła

ok. 0, 4 ha pocz. XIX w. 
(?)

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

teren zajęty w części 
przez upamiętnienie 

ofiar II wojny 
światowej - czołg

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• daleko idące zatarcie pierwotnego owalnicowego układu ruralistycznego
• współczesny rozwój przestrzenny wsi w kierunkach zachodnim i południowym
• niskie nasycenie elementami zabudowy o wartościach kulturowych
• postępująca dekapitalizacja zabudowy o wartościach kulturowych
• przekształcenia kompozycji elewacji obiektów o wartościach kulturowych (zmiany formy otworów okiennych i 

stolarki, docieplenia ścian itp.)
• zaniedbania w zakresie pielęgnacji zieleni dawnego cmentarza przykościelnego

5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• bieżąca pielęgnacja zieleni wysokiej dawnego cmentarza przykościelnego
• propagowanie właściwych rozwiązań w zakresie renowacji elewacji obiektów o wartościach kulturowych

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
karty adresowe
karta ewidencyjna cmentarza komunalnego

b) proponowane - GEZ:
- karta ewidencyjna stodoły ul. Dworcowa nr 2
- karty ewidencyjne domu mieszkalnego ul. Dworcowa nr: 4, 6, 22, 23, 25, 26
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Południowa nr 6
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Słubicka nr 13
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego przy skrzyż. ul. Słubickiej i Dworcowej
- karta ewidencyjna stodoły ul. Słubicka nr 23
- karta ewidencyjna szkoły ul. Szkolna nr 2
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego ul. Szkolna nr 3, 36
- karta ewidencyjna kostnicy (na cmentarzu) 

karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego
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ARCHIWALNE MAPY WSI 
KUNOWICE (niem. Kunersdorf)

1894-1896 r.

1934 r.

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 332



Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 333



GMINA SŁUBICE
STUDIUM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 48

L LOKALIZACJA
Lisów jest wsią sołecką położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego 

i wschodniej części gminy Słubice, przy drodze ze Słubic do Górzycy, na polodowcowym, 
pofałdowanym terenie Pojezierza Lubuskiego (wysokość terenu od 50 do 62 m n.p.m.). 
Sąsiednie miejscowości to Drzecin (odległość ca 4 km na południowy-zachód), Golice (odległość 
ca 2 km na północ) i Starków (odległość ca 2 km na wschód), skomunikowany z Lisowem 
odrębną drogą Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne.

2. RYS HISTORYCZNY

- w 1412 r. wieś „Lissaw” o areale 17 łanów została oddana w zastaw przez joannitów 
Kasprowi, Hansowi i Friedrichowi Rotcie
w 1529 r. Lisów przeszedł na własność rodu Obstów

- w 1584 r. wieś w rękach rodu von Wedel
- przed wybuchem wojny trzydziestoletniej Lisów stał się posiadłością miasta Frankfurtu; 

wkrótce potem wieś została oddana w zastaw hr. Adamowi Schwarzenbergerowi w zamian 
za pożyczkę

- w 1640 r. elektor brandenburski - po procesie sądowym - spłacił dług miasta a Lisów stał się 
elementem domeny książęcej

- w 1734 r. Lisów został kupiony (wraz z Biskupicami Starymi) za kwotę 30 tys. talarów przez 
generała-porućzńika von Bredowa

- na początku XIX w. Lisów jest ponownie własnością domenalną We wsi było wówczas 
9 gospodarstw chłopskich, 9 zagrodników, 5 chałupników i 2 komorników (łącznie 135 
mieszkańców); areał uprawny wynosił 13 łanów

- w 1827 r. Lisów przyłączono do powiatu torzymskiego
- w 1871 r. statystyki podają że w Lisowie było 339 mieszkańców

L HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - owalnicowy

Lisów był średniowieczną owalnicą o charakterystycznym, wrzecionowatym, niezabudowanym 
nawsiu, zorientowanym na osi N - SW, pierwotnie w części wypełnionym niewielkim stawem. 
Zabudowania rozmieszczone były wokół nawsia. Należy przypuszczać, że liczba zagród tu 
zlokalizowanych nie przekraczała kilkunastu.
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❖ XIX, 1 pot XX w, - owalnicowy

W XIX w. i pierwszym czterdziestoleciu wieku XX w Lisowie nie doszło do istotnych 
przekształceń układu ruralistycznego, poza nieznacznym kilkuzagrodowym rozwinięciem 
w kierunku wschodnim, przy drodze do Starkowa. Nawsie zostało wypełnione zabudową, 
głównie o charakterze nierolniczym - zagrodami najczęściej dwubudynkowymi. W tym czasie 
we wsi dominował typ pełnorolnej zagrody trzy- lub czterobudynkowej, w której chałupy 
posadowione były bądź szczytowo względem drogi bądź - w przypadku budynków młodszych 
- kalenicowo do drogi. Po bokach siedlisk ustawione były budynki inwentarskie z kamienia lub 
cegły, a ich szczyty zlicowane były z linią pierzei. W głębi siedlisk ulokowane były stodoły, 
często dwuklepiskowe. Część zagród otaczały mury kamienne lub kamienno-ceglane. 
W końcu XIX w. doszło do dużego ruchu inwestycyjnego, w wyniku którego większość 
pierwotnej zabudowy ryglowej zastąpiono obiektami murowanymi z cegły; większość 
wieloosiowych chałup otrzymała wystrój architektoniczny elewacji frontowych w postacie 
opasek otworów okiennych, gzymsów czy blend.
Kościół - wzniesiony w XV w. był salową budowlą gotycką zbudowaną z kamieni poinych 
i częściowo cegły. W XIX w. świątynia została rozbudowana o transept i zachodnią kruchtę; 
z miejsca skrzyżowania nawy i transeptu wyprowadzono drewnianą wieżę, zwieńczoną 
spiczastym hełmem. Wokół kościoła znajdował się cmentarz; po I wojnie światowej w jego 
obrębie ustawiono pomnik upamiętniający poległych w tym czasie mieszkańców wsi.
Cmentarz - we wschodniej części wsi (poza strefą zabudowy), po północnej stronie drogi do 
Starkowa założony został w początku XX w. Nekropolia miała regularne rozplanowanie 
alejowo-kwaterowe.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ owalnicowy
Obecne rozplanowanie przestrzenne Lisowa nie odbiega od stanu wykształconego w XIX w. 
Czytelne są cechy pierwotnej owalnicą choć droga po zachodniej stronie nawsia jest 
częściowo zatarta. Sieć drożna, a właściwie komunikacja jest przekształcona wskutek 
wybudowania przed kilkunastu laty kilkusetmetrowej obwodnicy trasy Słubice - Kostrzyn, 
omijającej wieś od zachodu. W zachodniej części wsi wyburzono zabudowę kilku zagród, 
w związku z czym powstały pustacie. W części zagród istniejących wyburzono budynki 
inwentarskie lub stodoły. Stopień ingerencji zabudowy współczesnej znikomy. Dominuje 
zabudowa z końca XIX w. i nieznacznie młodsza; budynki te są jednak w części 
zdewaloryzowane lub przebudowane, a w części zaniedbane. Nieliczne relikty obiektów 
wzniesionych w technikach tradycyjnych, w tym - wpisana do rejestru zabytków - XVIII- 
wieczna ryglowa chałupa podcieniowa nr 22.

Kościół - zniszczony został poważnie w czasie działań wojennych; w 1958 r. przejęty przez 
parafię katolicką i w 1962 r. odbudowany, jednak bez wieży wyprowadzonej z korpusu. Teren 
dawnego cmentarza przykościelnego splantowany, bez nagrobków. Na obrzeżach pojedyncze 
drzewa liściaste (wiąż, jesion) i młode iglaki oraz fragmenty kamiennego ogrodzenia.

Cmentarz we wschodniej części wsi - czynny, z zachowanym rozplanowaniem alejowo- 
kwaterowym; nagrobki sprzed 1945 r. nie zachowały się. Teren ogrodzony metalowa siatką.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

786 kościół po wsch. 
str. nawsia mur. XV-XIX w.

rej. zab. 
nr KOK-I- 
188/76, 

30.11.1976
A

gotycki z efem. 
neogotyku, założony 

na planie krzyża

787 chałupa podcieniowa nr 22 rygi. XVIII w.
rejestr 

nr L-264/A 
z dn. 28. 

08. 2007 r.

B

ryglowa, 
z trójprzęsłowym 

podcieniem 
szczytowym, dach 

2-spadowy

; 5.2. OBIEKTYZABYTOWE-TYPOWANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

5.3. OBIEKTY W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

788 dom mieszkalny
nr 12, 

po wsch. 
str. nawsia

mur. pocz. XX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy, 

dach 2-spadowy 
z wystawką, wysoki 

cokół kamienny

789
dom mieszkalny 
(ze świetlicą)

nr 14, po 
wsch. str. 

nawsia
mur. XIX/XX w. ewidencja B

tynkowany, 
pseudoboniowany, 

6-osiowy, w świetlicy 
gzymsy nadokienne 

i podokapowy

790 dom mieszkalny
nr 15, 

po wsch. 
str. nawsia

mur. XIX/XX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osiowy, 

dach 2-spadowy, część 
oryg. stolarki okiennej

791 budynek inwentarski
nr 17, 

po wsch. 
str. nawsia

mur. 4. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

ustawiony szczytem do 
drogi, pełnołukowe 

otwory okienne, bogaty 
detal

792 dom mieszkalny
nr 20, 

po pn.-zach. 
str. nawsia

mur. XIX/XX w. ewidencja B
tynkowany, 4-osiowy, 

dach 2-spadowy 
z wystawką oryg. drzwi

793 dom mieszkalny
nr21, 

po zach. str. 
nawsia

mur. XIX/XX w. ewidencja B
tynkowany, 7-osowy, 

dach 2-spadowy, 
opaski otworów 

okiennych

794 dom mieszkalny
nr 28, 

po zach. str. 
nawsia

rygi-
3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

ryglowy, 7-osiowy, dach 
2-spadowy, nowa 

stolarka

795 dom mieszkalny
nr 34, 

po zach. str. 
nawsia

mur./rygl. 3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 5-osiowy, 
dach 2-spadowy, 

częśc. stara stolarka

796 stodoła
nr 34, 

po zach. str. 
nawsia

rygi-
3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B ryglowa, 

dwuklepiskowa

797 budynek inwentarski
nr 34, 

po zach. str, 
nawsia

mur./rygl. 3. ćwierć 
XIX w. ewidencja B częściowo tynkowany, 

dach 2-spadowy
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798 budynek inwentarski
nr 34, 

po zach. str. 
nawsia

mur. 4. ćwierć XIX 
w. ewidencja B nietynkowany, pod 

dachem pulpitowym

oraz obiekty w pkt.: 5.1, 5.2, 5.4

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

799 układ ruralistyczny cała wieś
zewnętrzne 

granice 
zagród

średniowiecz.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

B
całościowo 

zachowana placowa 
kompozycja 
przestrzenna

800 widok na układ 
ruralistyczny

na zachód 
od wsi

z drogi 
Drzecin- 
Golice

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E

zachowanie 
ekspozycji sylwety 

wsi od zachodu

801 cmentarz 
przykościelny

wokół 
kościoła ok. 0, 3 ha XV w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
A

brak nagrobków, 
częściowo 
zachowany 

kamienny mur ogr.

802 cmentarz komunalny po wsch. 
str. wsi, ok. 1 ha pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

dwukwaterowy, aleja 
lipowa na osi, od 

drogi obsada 
jabłoniami

803 szpaler lipowy

wsch, 
granica płn.

części 
nawsia

na długości 
ca 150 m pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B niewielkie ubytki 

w rytmie nasadzeń

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• częściowe zatarcie przebiegu drogi po zachodniej stronie nawsia
• ubytki w zabudowie; pojedyncze opustoszałe siedliska
• częściowa dekapitalizacja części historycznej zabudowy
• znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych w południowej części wsi; przekształcenia w zakresie 

ukształtowania elewacji obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia 
elewacji)

* brak pielęgnacji zadrzewienia cmentarza i wysokiej zieleni przydrożnej
• brak konserwacji zabytkowej chałupy podcieniowej
• pogarszający się stan techniczny historycznych ogrodzeń kamiennych zagród

;: 5.6. WNIOSKU ZALECENIA KONSERWATORSKIE ■

• zachowanie historycznego, w pełni czytelnego układu owalnicowego wsi
• zapewnienie ekspozycji sylwety wsi od strony zachodniej
• podjęcie działań konserwatorskich przy zabytkowej chałupie podcieniowej
• rekompozycja zabytkowego kościoła - odtworzenie drewnianej wieży (lub umieszczenie sygnaturki) na 

skrzyżowaniu nawy i transeptu
♦ wykonanie prac sanitarno-pielęgnacyjnych zieleni wysokiej cmentarza i przydrożnego szpaleru lipowego
• uzupełnienie zabudową opustoszałych działek siedliskowych
• wykonanie prac zabezpieczających przy kamiennych ogrodzeniach zagród
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a) istniejące
- Chałupa podcieniowa w Lisowie, Dokumentacja etnograficzno-konserwatorska
- karty adresowe
- karta cmentarza komunalnego

b) proponowane - GEZ:
- karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 12
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 14
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 15
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego nr 17
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 20
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 21
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 28
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 34
- karta ewidencyjna stodoły nr 34
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego nr 34
- karta ewidencyjna budynku inwentarskiego nr 34
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ARCHIWALNE MAPY WSI 
LISÓW (niem. Leissow) 

1894-1896 r.

1936 r.
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GMINA SŁUBICE

L LOKALIZACJA
Nowy Lubusz jest wsią sołecką, położoną w północno-zachodniej części województwa 
lubuskiego i zachodniej części gminy Słubice, na obszarze pradoliny Odry. Miejscowość 
zlokalizowana jest przy nadodrzańskiej drodze ze Słubic do Górzycy i jest oddalona o ok. 5 km 
na północ od Słubic. Wybudowania Nowego Lubusza (oddalone o ca 2 km na północny-wschód 
od pierwotnej części wsi skomunikowane są bezpośrednio z Prawidłami. Bezpośrednie otoczenie 
wsi płaskie, pierwotnie bagienne, obecnie porośnięte trzciną i krzewami.

2. RYS HISTORYCZNY

- w 1717 r. wybudowano wał ochronny na odcinku od obecnego Nowego Lubusza aż po Czelin, 
- w 1832 r. zamknięto stare koryto Odry, po wybudowaniu kanału ulgi który przejął nurt rzeki.

Na bagnistych terenach nadrzecznych powstało wówczas 40 nowych wsi (w tym i Nowy 
Lubusz),

- nazwa wsi pochodzi od miasteczka Lubusz, położonego nieco na północ, na zachodnim 
brzegu Odry,

- w 1949 r. wieś liczyła 114 mieszkańców, a w 1988 r, -148.

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - liniowy

Należy przypuszczać, że pierwotnie wieś miała charakter liniowy o orientacji zbliżonej do linii 
wału nadodrzańskiego. Była to najprawdopodobniej osada kilkuzagrodowa.

❖ XIX, 1 poL XX w. - wielodrożny

Wg mapy z lat 1892-94 Nowy Lubusz był niewielką wielodrożnicą której zabudowa skupiona 
była przy kilku krótkich drogach, a także przy drodze biegnącej wzdłuż wału nadodrzańskiego. 
W północnej części wsi zabudowa miała charakter dość luźny (odległości między zagrodami 
dochodziły tu nawet do 300 m). Gospodarstwa były najczęściej niewielkie dwu- 
trzybudynkowe; większe zagrody czterobudynkowe budowano w rozproszeniu na wschód od 
pierwotnej części wsi. Na początku XX w., w połowie odległości między Nowym Lubaszem 
a Prawidłami, przy nowo wytyczonej drodze o orientacji NW - SE, powstała niewielka kolonia 
o założeniu liniowym, utworzona z dwubudynkowych zagród robotników rolnych, którzy byli 
zatrudnieni w powstałym tu niewielkim zakładzie przerobu pasz.
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Cmentarze zostały założone w połowie XIX w., w odległości ca 300 m na wschód od 
pierwotnej części wsi. Trudno obecnie stwierdzić jakie względy zadecydowały, że powstały 
dwie, stosunkowo blisko siebie położone, nekropolie.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ założenie wielodrożne

Nowy Lubusz zachował wykształcony w trakcie XIX w. układ przestrzenny w formie 
niewielkiej, chaotycznie zabudowanej wielodrożnicy z osiową kolonią po stronie północno- 
wschodniej. Likwidacji uległa zabudowa zlokalizowana pierwotnie w bezpośrednim 
sąsiedztwie wału nadodrzańskiego oraz zdecydowana większość zagród pierwotnie luźno 
rozproszonych na wschód od wsi. W przyodrzańskiej części wsi występują niewielkie zagrody 
dwu- trzybudynkowe, najczęściej w nienajlepszym stanie technicznym i bez większych 
walorów kulturowych.
Remiza - niewielki murowany z cegły budynek pod dachem dwuspadowym, położona jest 
w południowej części wsi.
Krzyż przydrożny wykonany z metalu, usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, 
przy skrzyżowaniu dróg.
Przetwórnia pasz - po założeniu tym pozostały trzy budynki magazynowe z cegły 
ceramicznej; dwa z nich są częściowo przebudowane i zdewaloryzowane, trzeci - spichlerz 
w stosunkowo dobrym stanie technicznym.
Cmentarze są nieczynne, ogólnie zaniedbane, z nielicznymi śladami nagrobków i bez 
historycznej zieleni.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

804 dom mieszkalny nr 12 mur. I. 10-20-te 
XX w. ewidencja

nietynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, gzyms 
podokapowy, oryg. 
stolarka drzwiowa

805 dom mieszkalny nr 22 mur. 1.10-20-te
XX w. ewidencja

nietynkowany, 
4-osiowy, dach 

2-spadowy, gzyms 
podokapowy, nowe 

okna

806 magazyn zbożowy
b.nr; 

wobr. 
kolonii płn.

mur. I. 20-te 
XX w. ewidencja

tynkowany, 
2-kondygnacjowy, 
dach 2-spadowy, 

opaski okien

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

807 cmentarz 
poewangelicki (I)

po wsch. 
str. pd. 

części wsi
ok. 0, 33 ha poł. XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

teren prywatny, 
zniwelowany; brak 
zieleni i nagrobków

808 cmentarz 
poewangelicki (II)

po wsch. 
str. pd. 

części wsi
ok. 0, 27 ha poł. XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

granice czytelne, 
regularne;

pojedyncze ślady 
nagrobków

f;

* przekształcenia sieci drożnej i rozplanowania przestrzennego zabudowy
• nieliczne elementy zabudowy o wartościach kulturowych
• postępująca dekapitalizacja zabudowy o wartościach kulturowych
• duży odsetek elementów współczesnej zabudowy, zwłaszcza w obrębie kolonii
• zaniedbania w zakresie pielęgnacji zieleni cmentarzy poewangelickich
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5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• zachowanie punktowe elementów zabudowy o wartościach kulturowych
• bieżąca pielęgnacja zieleni na terenie cmentarzy

a) istniejące
- karty ewidencyjne cmentarzy poewangelickich

b) proponowane ~ GEZ:
- karty ewidencyjne domów mieszkalnych nr 12 i 22

karta ewidencyjna magazynu zbożowego
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ARCHIWALNE MAPY WSI
NOWY LUBUSZ (niem. Neu Lebus)

1894-1896 r.

1936 r.
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LEGENDA
STREFA MA” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
STREFA “K” ochrony krajobrazu, cmentarz 
obiekt w rejestrze zabytków 
obiekt typowany do rejestru zabytków 
obiekt w gminnej ewidencji zabytków

• 0 aleje, szpalery
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obiekt w gminnej ewidencji zabytków 
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L LOKALIZACJA
Pławidła są wsią sołecką, położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i północno- 
zachodniej części gminy Słubice, na pobagiennym terenie pradoliny Odry, przy lokalnej drodze 
ze Słubic do Górzycy. Sąsiednie miejscowości to: Nowy Lubusz (odległość ca 2 km na zachód) 
i Golice (ca 4 km na wschód). Bezpośrednie otoczenie wsi bezleśne; teren płaski.

2 RYS HISTORYCZNY

- w 1717 r. wybudowano wał ochronny na odcinku od obecnego Nowego Lubusza aż po Czelin, 
- w 1832 r. zamknięto stare koryto Odry, po wybudowaniu kanału ulgi który przejął nurt rzeki.

Na bagnistych terenach nadrzecznych powstało wówczas - z inicjatywy władz magistratu 
frankfurckiego - 40 nowych wsi (w tym i w ostatnim okresie - Pławidła),

- Nazwa niemiecka wsi „Tirpitz” pochodzi od nazwiska znanego admirała Alfreda von Tirpitza 
(zm. w 1930 r.), który na przełomie XIX i XX w. wybudował tu dwór,

- po II wojnie światowej, do połowy lat 50-tych XX w. w dworze mieściła się strażnica Wojsk 
Ochrony Pogranicza.

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - liniowy, z zespołem folwarcznym

Osada miała charakterystyczną dla wsi późnokolonizacyjnych formę liniową, z zabudową dość 
luźno rozmieszczoną po obu stronach drogi, wytyczonej w osi N - S. Na północnym krańcu 
wsi założony był zespół folwarczny o zgeometryzowanej, zamkniętej kompozycji. 
Na zachodnim krańcu dziedzińca folwarcznego posadowiony był dwór, a pośrodku - 
przypuszczalnie gołębnik. Po zachodniej stronie zespołu folwarcznego założono niewielki 
park.

❖ XIX, 1 poi XX rr. - liniowy, z zespołem folwarcznym

W końcu XIX i pierwszym czterdziestoleciu wieku XX nastąpił nieznaczny rozwój osady 
w kierunku południowym; powstały również - niekiedy w dość znacznym oddaleniu - luźne 
wybudowania, w postaci zagród najczęściej trzybudynkowych, skomunikowanych odrębnymi 
drogami z traktem głównym. Należy przypuszczać, że najstarsze obiekty osady Pławidła 
mogły być wzniesione w technice ryglowej; od końca XIX w. budowano już tylko budynki 
z cegły ceramicznej, o prostych formach architektonicznych. Zabudowania folwarku 
wybudowano również z cegły ceramicznej i przykryto prostymi dachami dwuspadowymi.
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4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ liniowe z założeniem pofolwarcznym

Obecna forma przestrzenna wsi odpowiada stanowi wykształconemu w końcu XIX i na 
początku XX w., bez wtórnych przekształceń. Odległości pomiędzy zagrodami w części 
południowej osady przekraczają 100 m. Dominuje zabudowa XX-wieczna, a najmłodszym jej 
elementem są wielorodzinne budynki ustawione bezpośrednio po południowej stronie zespołu 
pofolwarcznego, po zachodniej stronie drogi. Wieś jest ogólnie zaniedbana.
Założenie pofolwarczne - dwór zachowany w stanie zbliżonym do pierwotnego; przysadzista 
prostopadłościenna bryła przykryta jest wysokim dachem naczółkowym, frontowy ryzalit 
przykrywa łamany dach dwuspadowy. W trakcie aktualnie prowadzonego remontu 
przebudowano częściowo otwory okienne, a narożniki obiektu wzmocniono masywnymi 
filarami. Dworowi towarzyszą cztery ceglane budynki inwentarskie (część z nich wybudowana 
została współcześnie); obiekty te nie wykazują poważniejszych wartości kulturowych. 
Szczątkowo zachowany jest park, zajmujący niewielki trójkątny obszar po zachodniej stronie 
dworu; w starodrzewiu: dęby, topole, kasztanowiec.
Cmentarz - zlokalizowany w południowej części wsi, 50 m na zachód od drogi wiejskiej, 
o pow. ok. 0,25 ha. Założony na pocz. XX w. Układ regularny, o czytelnych granicach, ale 
zatarte kwatery; brak nagrobków. Teren zakrzewiony.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Lp. OBIEKT I ADRES/ 
LOKAL1Z. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy
?.v{?<<■■>t\~ ypf łty-iy /.;<■.£$.<ś 7 ?‘- ''>-> ’:^y.'^ ■’ v“^'<’<v-••- v'.< 2 s?% •?. >'>;y'->^«vsr«'-:■. >>x=■ T.r4 ss.<• • •-“.

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

809 dwór
nr 22; na 

pn. krańcu 
wsi

mur XIX/XX . do rejestru

tynkowany, pod 
dachem 

naczółkowym (z 
wystawką), fasada 

7-osiowa

< • 7 / L. ' ' M OBIFJOT W GMINNEJ EWTO^

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5,2, 5.4

. 5.4. OBSZARY/STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ '

Lp. OBIEKT ADRES i 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

810 park dworski
na zachód 

od dworu, w 
rozwidleniu 

dróg
ok. 0, 3 ha XIX/XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

pojedynczy 
starodrzew (dąb, 

kasztanowiec, 
topola)

811 cmentarz

w płd, 
części wsi, 

po 
zachodniej 
str. drogi

ok. 0, 25 ha pocz. XX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K

duże zakrzewienie 
(głóg), pojedyncze 

młode drzewa 
(czereśnie); ślady 

nagrobków

.. 5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZUKULTIJROWEGO

• daleko posunięta dekapitalizacja zabudowy
• wtórne przekształcenia elewacji dworu
♦ przekształcenia rozplanowania przestrzennego w północnej części wsi
♦ znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych lub daleko idące przekształcenia w zakresie 

ukształtowania elewacji obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia 
elewacji)

• dewastacja historycznego cmentarza; brak historycznego zadrzewienia
• zaniedbania w pielęgnacji parki dworskiego

5 6. WNIOSKU ZALECENIA KONSERWATORSKIE

* rekompozycja elewacji dworu
• wykonanie prac porządkowych i sanitarno-pielęgnacyjnych w obrębie historycznego parku dworskiego 

i cmentarza
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a) istniejące
karty adresowe

- karta ewidencyjna dworu
- karta cmentarza

b) proponowane
- karta ewidencyjna parku
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PŁAWI DŁA (niem. Tirpitz)

1936 r.
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LEGENDA
STREFA “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

[SJ STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
t | STREFA “K” ochrony krajobrazu, cmentarz 

| obiekt w rejestrze zabytków 
| obiekt typowany do rejestru zabytków 
| obiekt w gminnej ewidencji zabytków

•• aleje, szpalery
STREFA “E” ochrony ekspozycji
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1. LOKALIZACJA
Dawna wieś Rosiejewo była zlokalizowana przy szosie Słubice - Krosno Odrzańskie, po obu 
stronach rzeczki Hanka, w obrębie zwartego kompleksu leśnego.
Obecnie wieś nie istnieje; obszar w granicach sołectwa Kunice

2. RYS HISTORYCZNY

- 1539 r. na polecenie elektora brandenburskiego zbudowano papiernię, która produkowała 
papier dla uniwersytetu Viadrina; była to jedna z najlepszych drukarni w Brandenburgii;

- 1595 i 1620 r. informacje o przywilejach la papierni;
- 1720 r. wzmiankowany młyn, należący do rodziny Krumbholz;
- 1740-54 dzierżawcą papierni był Martin Gottlieb Schuch;
- w sierpniu 1759 r. wojska rosyjskie spaliły papiernię i osadę;
- po odbudowie papiernię dzierżawił Johan Gottlieb Frank
- w 1820 r. osada liczyła 11 mieszkańców; 1895 r. - 248 mk. i 11 właścicieli domów;
- w 1939 r. osada liczyła 296 mk.
- osada i papiernia zniszczona w trakcie działań II wojny światowej

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - nieznany

- wielodrożnica, osada fabryczna,❖ XIX, 1 poi XX w.
Wg map sztabowych z kon. XIX i I. 30-tych XX w. Rosiejewo (Pulverkrug) miało formę 
niewielkiej i nieregularnej wielodrożnicy rozplanowanej po obu stronach szosy do Słubic, a 
także wzdłuż rzeki. Dominantą układu był zespół budynków fabryki papieru. Pozostała 
zabudowa była rozlokowana w kilku, oddalonych od siebie skupiskach; zapewne domy 
robotników fabrycznych. W południowej części wsi znajdowały się dwa, niewielkie cmentarze. 
Bezpośrednio po zachodniej stronie osady wytyczona była linia kolejowa.
W 1939 r. ustawiono głaz upamiętniający 400 lat istnienia papierni.
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4, WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ nie istnieje

Układ zatarty, brak zabudowy. Teren stanowi fragment kompleksu leśnego.
Cmentarz ewangelicki (północny) - zlokalizowany ok. 100 m na zachód od szosy do Słubic, 
założony ok. poł. XIX w., o powierzchni ok. 0,10 ha. Układ regularny (czworoboczny), 
z pojedynczymi nagrobkami (w tym w formie steli pomnikowej z 1865 r.). Teren obsadzony 
akacjami i dębami, a także współczesnymi podrostami leśnymi.
Cmentarz ewangelicki (południowy) ~ zlokalizowany ok. 150 m na zachód od szosy do Słubic, 
założony na pocz. XX w. Układ regularny, dwukwaterowy, bez elementów sepulkralnych. 
Teren w ramach obszaru leśnego, obsadzony akacjami, kasztanowcami i dębami.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

t®SSfiOSOS83MliS®WM
Lp. OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 
OCHRONY

STREFA 
OCHRONY UWAGI

nie dotyczy^n^MSMMBOISMMNWMMSKW
Lp, OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 
OCHRONY

STREFA 
OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

SlISIitOlOBf
Lp. OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 
OCHRONY

STREFA 
OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

5.4. oiłszary/strefyoot^ -.$ ■.
Lp. OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. /
OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

812 cmentarz leśny 
(północy) 0,1 ha poł. XIX W.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K Stelle pomnikowe

813 cmentarz leśny 
(południowy) 0,5 ha pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K aleja kaszt-akacj.

5.5. ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

• zaniedbany obszar obu cmentarzy
• postępująca destrukcja elementów sepulkralnych
*

5.6. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• uporządkować teren cmentarzy
• ustawić przy szosie tablicę informacyjna 0 osadzie fabrycznej i historycznych cmentarzach
•

^pracowaniaidok™
aj istniejące

- karta cmentarza

b) proponowane
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ARCHIWALNE MAPY WSI 
ROSIEJEWO (niem. Pulverkrug) 

1894-1896 r.

1936 r.
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LEGENDA
STREFA “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
STREFA “K” ochrony krajobrazu, cmentarz 
obiekt w rejestrze zabytków 
obiekt typowany do rejestru zabytków 
obiekt w gminnej ewidencji zabytków 
aleje, szpalery
STREFA “E” ochrony ekspozycji
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L LOKALIZACJA
Rybocice są wsią sołecką położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i południowej 
części gminy Słubice, na skraju wysoczyzny nadodrzańskiej, przy dawnym trakcie nadrzecznym, 
prowadzącym ze Słubic do Cybinki. Od strony południowej obszar wsi ograniczony jest nurtem 
rzeczki Hanki. Od północnego-zachodu (w odległości ca 5 km) Rybocice sąsiadują ze Świeckiem, 
a od południowego-wschodu (odległość ca 4 km) z Kunicami. Teren wsi i obszary sąsiadują 
mocno pofałdowane (wysokość względna od 25 do 45 m n.p.m.), w części wykorzystywane 
rolniczo a w części porośnięte lasem.

2. RYS HISTORYCZNY

- wieś o metryce średniowiecznej, wymieniana w źródłach po raz pierwszy w 1250 r. jako osada 
rybacka,

- na początku XIV w. Rybocice kupuje wraz z przyległym terenem mieszczanin frankfurcki 
Liphard,

- w 1311 r. zięć Lipharda, gubiński sołtys Frankelyn przekazuje wieś „Ribetiz” klasztorowi 
w Neuzelle,

- w 1437 r. wieś przechodzi na własność miasta Frankfurtu; wybudowano tu wówczas groblę 
i most celny,

- w XV w. wybudowano kościół,
- w końcu XVI w. we wsi wybudowano folusz i papiernię,
- w 1608 r. wieś wymieniona w dokumencie jako „Reipzigk”,
- w latach 70-tych XVIII w. gruntownie przebudowano kościół; ponowne poświęcenie nastąpiło 

w 1775 r.

3, HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - owalnicowy

Rybocice były pierwotnie owalnicą o klasycznej formie, z wrzecionowatym, niewielkim 
nawsiem, zorientowanym w osi W - E, zabudowanym w XV w. kościołem. Zabudowa 
rozmieszczona była wokół nawsia i jak należy przypuszczać ograniczała się do kilku- 
kilkunastu zagród. Należy zwrócić uwagę, że orientacja przestrzenna wsi jest zgodna 
z przebiegiem poziomic, co jest charakterystyczne dla średniowiecznych wsi tego typu. 
Po wschodniej stronie wsi znajdował się wówczas duży staw, z którego wypływała Hanka.
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Z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że w tej części osady mógł być 
zlokalizowany młyn wodny.

❖ XIX, I poi XX w. - owalnicowy z rozwinięciem wielodrożnym

Wg mapy z lat 90-tych XIX w. Rybocice były złożone z dwóch części, rozdzielonych ciekiem 
wodnym, płynącym w osi N - S i wpadającym do Hanki. Część zachodnia to dawna owalnica, 
rozwinięta - w stosunku do stanu pierwotnego - osiowo w kierunkach wschodnim 
i zachodnim, a część wschodnia to niewielka wielodrożnica, na której krańcu wschodnim 
znajdował się kilkubudynkowy zespół wielkiego młyna (niem. Grosse Muhle). W obu 
częściach wsi zabudowa była zwarta. W części zachodniej przeważały zagrody 
trzybudynkowe, w których chałupy ustawione były bądź szczytowo bądź kalenicowo 
względem drogi; sporo jednak było również zagród mniejszych dwubudynkowych. Jedynym 
elementem zabudowy nawsia pozostał kościół. We wschodniej części wsi dominowały 
zagrody małe, dwubudynkowe, choć i tu - przy drodze - południowej (biegnącej w osi W - E) 
znajdowały się też zagrody większe trzy- i czterobudynkowe..
Kościół późnogotycki, zbudowany w XV w., został gruntownie przebudowany w 3 ćwierci 
wieku XVIII, kiedy to wzniesiono transept i zakrystię i podwyższono wieżę. Świątynia 
otrzymała wówczas formę barokową. Wokół kościoła istniał cmentarz, ogrodzony murem 
kamienno-ceglanym.
Zespół młyna wodnego - brak informacji o charakterze architektonicznym i konstrukcji młyna. 
Wiadomo jedynie, że obiektowi temu towarzyszyła zabudowa gospodarcza, z której 
przynajmniej część budynków była wzniesiona z cegły ceramicznej.
Szkoła wzniesiona została w latach 20-tych XX w. na północno-wschodnim krańcu wsi. Był to 
murowany z cegły i tynkowany obiekt dwukondygnacjowy, nakryty wysokim dachem 
kopertowym z wystawką w połaci frontowej.
Cmentarz założony został w połowie XIX w. w północnej części wsi, pomiędzy drogami 
śródwiejskimi.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ owalnicowy z rozwinięciem wielodrożnym
Wykształcony w wieku XIX i pierwszym czterdziestoleciu wieku XX układ przestrzenny 
Rybocic nie uległ współcześnie przekształceniom. Nieznaczne rozwinięcie osiowe nastąpiło 
jedynie w kierunku północno-wschodnim. Część zagród w owalnicowym fragmencie wsi 
wyburzono a działki są opustoszałe. W zabudowie dominują w dalszym ciągu niewielkie, 
najczęściej dwubudowynkowe zagrody; w wielu gospodarstwach chałupy ustawione są 
szczytami w kierunku drogi. Przeważa zabudowa z końca XłX w., choć większość obiektów 
jest przebudowana lub zdewaloryzowana. Proste, kilkuosiowe chałupy nakryte są dachami 
dwuspadowymi. W części zagród polikwidowano zabudowę gospodarczą. Stopień ingerencji 
zabudowy współczesnej minimalny.

Kościół w czasie II wojny światowej został poważnie zdewastowany. W latach 1961-63 
przeprowadzono remont, usuwając zwieńczenie wieży i zamurowano wejście do transeptu; 
wykonano także nowe tynki elewacyjne i przełożono dach. Kolejny remont nastąpił w 1982 r.
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Na terenie cmentarza przykościelnego brak nagrobków; zachował się kamienno-ceglany mur 
ogrodzeniowy z dwoma bramami. Na obrzeżach wiązy, dęby i klony.

Zespół młyna wodnego funkcjonował po II wojnie światowej jako PGR. Jedynym starym 
elementem jest zachowana ceglana obora pod dachem dwuspadowym. W okresie 
powiewnym powstały na terenie zespołu nowe obiekty gospodarcze.

Szkoła użytkowana była jako strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Obiekt zachowany 
w niezmienionym stanie, współcześnie nieużytkowany.

Remiza wzniesiona współcześnie po wschodniej stronie kościoła.

Szkoła wybudowana współcześnie po wschodniej stronie kościoła

Cmentarz rozbudowany współcześnie w kierunku zachodnim. W części starszej częściowo 
zatarty układ kwaterowy, większość nagrobków usunięta; drzewostan zwarty (dęby, akacje). 
Część nowsza nekropolii czynna o regularnych granicach; rzędowy układ nagrobków. Brak 
zadrzewienia.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

814 kościół
w centrum 

wsi, na 
nawsiu

mur
XV w., przeb.

I. 70-te
XVIII w.

rej. zab. nr
KOK-L 
43/76

26.10.1976

A
salowy, 

późnogotycki, przeb. 
w stylu barokowym; 

na planie krzyża

Lp. OBIEKT
ADRES 1 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

815 dom mieszkalny nr 1 mur. I. 10-20-te
XX w. ewidencja B

tynkowany, 
4-osiowy, dach 

2-spadowy, gzymsy 
nadokienne

816 dom mieszkalny nr 3 mur. I. 10-20-te 
XX w. ewidencja B

tynkowany, 
4-osiowy, dach 

2-spadowy, gzymsy 
nadokienne

817 dom mieszkalny nr 5 mur. I. 10-20-te 
XX w. ewidencja B

tynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, gzymsy 
nadokienne, pilastry 

przynarożne

818 dom mieszkalny nr 7 mur. 1.10-teXX w. ewidencja B

tynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, narożniki 
boniowane, opaski 

i gzymsy nadokienne

819 dom mieszkalny nr 13 mur./rygl. 3, ćwierć 
XIX w. ewidencja B

częśc. tynkowany, 
4-osiowy, dach 

naczółkowy, 
ustawiony szczytem 

do drogi

820 dom mieszkalny 
(plebania?) nr 15 mur./rygl. 3. ćwierć 

XIX w. ewidencja B

tynkowany, 
3-osiowy, dach 

naczółkowy, 
ustawiony szczytem 

do drogi

821 dom mieszkalny nr 16 mur. koniec 
XIX w. ewidencja B

tynkowany, 
4-osiowy, dach 

2-spadowy, oryg. 
stolarka drzwiowa

822 dom mieszkalny nr 25 mur. koniec 
XIX w. ewidencja

tynkowany, dach 
2-spadowy, bogaty, 

narożniki boniowane, 
detal architekt.
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823 dom mieszkalny nr 27 mur. XIX/XX w. ewidencja

tynkowany, 
3-oslowy, dach 

2-spadowy, opaski, 
oryg. stolarka 

drzwiowa

824 dom mieszkalny nr 29 mur. 1.10-te
XX w. ewidencja

tynkowany, 
5-osiowy, dach 

2-spadowy, gzyms 
podokapowy

825 obora zesp. 
pofolwarcz. mur. koniec XIX w. ewidencja

ceglana, bielona, 
z poddaszem 
składowym

826 szkoła (?)
b. nr; 

płn.-wsch. 
kraniec wsi

mur. I. 20-te XX w. ewidencja

tynkowany, 
dwukondygnacjowy, 

dach kopertowy z 
wystawką, barwione 

opaski okien

oraz obiekty w pkt: 5.1,5.2, 5.4

3 5.4. OBSZARY / STREFY OCHRONY'KONSERWATORSKIE.)

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

827 działka kościelna
w centrum 

wsi, na 
nawsiu

w granicach 
muru 

ogrodzeń.
XV w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
A

ochrona cmentarza 
przykościelnego, 
kościoła, muru 

ogrodź, i zieleni 
wysokiej

828 układ ruralistyczny
pierwotna 

część 
owalnicowa

N - wzdłuż 
drogi do 
Świecka, 

S - wzdłuż 
brzegu rzeki 

Hanki

średniowiecz.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

B
ochrona 

historycznego 
założenia 

owalnicowego

829 ekspozycja sylwety 
wsi

po płn. 
stronie wsi

granice 
sztuczne

zapis do 
planu 

(ewidencja)
E

zapewnienie 
prawidłowej ekspozycji 
pierwotnego założenia 

ruralistycznego

830 cmentarz 
poewangelicki

w płn. 
części wsi ok. 2 ha poł. XIX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
K

w granicach 
historycznego 

założenia i istniejącej 
zieleni wysokiej

831 aleja kasztanowców w zach. 
części wsi

na długości 
ok. 100 m pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B korony drzew 

przycięte

832 aleja lipowa We wsch. 
części wsi

na długości 
ok. 120 m pocz. XX w.

zapis do 
planu 

(ewidencja)
B
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5.5. zagrożenia krajobrazu kulturowego •.
• możliwość wielokierunkowego rozwoju przestrzennego
• wzrost odsetka elementów współczesnej zabudowy, lokowanej bez zachowania historycznych linii 

kompozycyjnych
• postępująca dekapitalizacja zabudowy o wartościach kulturowych
• przekształcenia kompozycji elewacji obiektów o wartościach kulturowych (zmiany formy otworów okiennych i 

stolarki, docieplenia ścian itp.)
• teren cmentarza poewangelickiego ogólnie zaniedbany z nielicznymi śladami nagrobków
• zaniedbania w zakresie pielęgnacji zieleni cmentarza poewangelickiego
• niewłaściwe zabiegi sanitarne zieleni przydrożnej

S-S. WNIOSKI l ZALECENIA KONSERWATORSKIE

• zachowanie historycznego owalnicowego układu ruralistycznego
• zapewnienie warunków ekspozycji sylwety wsi od północy
• pełna ochrona konserwatorska działki przykościelnej
• ochrona zieleni przydrożnej i rosnącej w obrębie cmentarza poewangelickiego
• forma architektoniczna i skala nowo wznoszonych elementów zabudowy lokowanych w części owalnicowej 

winna nawiązywać do rozwiązań historycznych
• lokalizacja nowo wznoszonych elementów zabudowy winna odpowiadać miejscowym tradycjom (budynki 

mieszkalne na froncie siedlisk, kalenicowo lub szczytowo do drogi
• propagowanie właściwych rozwiązań w zakresie renowacji elewacji obiektów o wartościach kulturowych
• bieżąca pielęgnacja przydrożnej zieleni wysokiej

5.7. OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

a) istniejące
- karty adresowe
- karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego 

karta ewidencyjna cmentarza poewangelickiego 
„zielona karta” kościoła

b) proponowane
- „karta biała” kościoła
- karty ewidencyjne domów mieszkalnych nr 1,3, 5, 7,13,15,15, 25, 27 i 29
- karta ewidencyjna obory
- karta ewidencyjna d. szkoły
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ARCHIWALNE MAPY WSI
RYBOCICE (niem. Reipzig)

1894-1896 r.

1936 r.
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L LOKALIZACJA
Świecko jest wsią sołecką, położoną w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i południowo- 
zachodniej części gminy Słubice, przy historycznym, nadodrzańskim trakcie ze Słubic do Cybinki, 
przy ujściu Hanki do Odry. Teren po północno-wschodniej stronie wsi nieznacznie wypiętrzony, 
stanowiący krawędź moreny. Od strony południowo-wschodniej wieś sąsiaduje z Rybocicami 
(odległość ca 2 km). Tereny po północno-zachodniej i południowo-wschodniej stronie wsi mają 
charakter rolniczy lub są nieużytkami; po stronie północno-wschodniej zwarty kompleks leśny.

2. RYS HISTORYCZNY

- w 1354 r. wieś kupiło miasto Frankfurt; areał uprawny wynosił wówczas 12 łanów. W Świecku 
mieszkało wówczas 17 chłopów, 10 półchłopów i 6 zagrodników,

- w 1477 r. wieś splądrowana przez wojsko Hansa z Żagania,
- w 1651 r. wzmiankowana szkoła,
- w 1759 r. wieś częściowo spalona przez wojska rosyjskie,
- w 1763 r. jako sołtys Świecka wymieniony był Mattig,
- w 1806 r. wieś okupowana przez wojska francuskie,
- w 1820 r. we wsi było 50 budynków mieszkalnych i 60 gospodarczych,
- 13 czerwca 1855 r. wieś zniszczył wielki pożar; zniszczonych zostało wówczas 20 budynków 

mieszkalnych, 16 stodół, 31 budynków inwentarskich i 3 szopy,
- w 1914 r. powstała we wsi szkoła,
- w 1940 r. w pobliżu wsi Niemcy zorganizowali obóz jeniecki.

3. HISTORYCZNA FORMA WSI

❖ pierwotny - nieznany, przypuszczalnie zaułkowy

Pierwotny układ przestrzenny zatarty, Na podstawie dostępnego materiału kartograficznego 
można jedynie przypuszczać, że wieś miała rozplanowanie zaułkowe (nieprzejezdne od strony 
południowo-zachodniej). Nieśmiała orientację na osi NE - SW, a zabudowa rozmieszczona 
była po bokach wydłużonego placu wiejskiego wytyczonego w osi drogi, dochodzącej do wsi 
od północnego-wschodu.
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❖ XIX, 1 poi XX w. - wielodrożny

Wg map z lat 90-tych XIX w. i lat 30-tych XX w. Świecko było dużą wsią wielodrożną, w której 
zabudowa rozmieszczona była przy kilku krótkich ulicach, odchodzących w kierunku 
południowo-zachodnim od drogi Słubice - Cybinka. Zabudowa wsi była zwarta, a dominował 
typ zagrody trzy budynkowej, w której budynki mieszkalne usytuowane były szczytami w 
kierunku dróg. W części północno-zachodniej zabudowa była bardziej regularna, a w części 
południowo-wschodniej nieco chaotyczna. W Świecku nie było nigdy kościoła, a wieś 
przynależała w 1809 r. do parafii w Rybocicach.
Szkoła - wzniesiona została w latach 20-tych XX w. Był to okazały dwukondygnacjowy 
budynek przykryty dachem naczółkowym; bryłę obiektu urozmaicał ryzalit frontowy, przykryty 
wystawką pod dachem trójpołaciowym.
Agencja pocztowa - istniała we wsi przed 1945 r.
Cmentarz - założony został w połowie XiX w. na południowo-wschodnim krańcu wsi; jego 
teren przylegał bezpośrednio do strefy zabudowy.

4. WIEŚ WSPÓŁCZESNA

❖ wielodrożny

Świecko ucierpiało znacznie w trakcie działań wojennych. Likwidacji uległo ok. 70 % 
zabudowy. Wieś zachowała rozplanowanie wielodrożne, jednak część dróg uległa zatarciu. 
W południowo-wschodniej części wsi wybudowano zespół PGR-u. Dominuje tu typ 
dwubudynkowej, nierolniczej zagrody, z budynkami mieszkalnymi posadowionymi na froncie 
siedlisk, Zdecydowanie przeważa zabudowa XX-wieczna, z lat 20-tych i młodsza (w tym 
budynki wzniesione współcześnie).

Szkoła i agencja telefoniczna nie istnieją.

Cmentarz jest nieczynny. Granice nekropolii czytelne, a podział dwukwaterowy częściowo 
zatarty. Brak zachowanych śladów nagrobków. Na obrzeżach pojedyncze klony i lipy.
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5. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

iiiijjiijiitiiiijjii®
Lp. OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 
OCHRONY

STREFA 
OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

nie dotyczy

Łf|gkggj|SggjgSgg(M^ł^^
Lp. OBIEKT ADRES/ 

LOKALIZ. MATERIAŁ DATOWANIE FORMA 
OCHRONY

STREFA 
OCHRONY UWAGI

833 dom mieszkalny nr 26 mur. XIX/XX W. ewidencja

5-osiowy, wejście 
flankowane 

pilastrami, gzymsy 
nadokienne

834 przepompownia
po zach. 

stronie rzeki 
Hanki

mur. I. 20-30-te 
XX w. ewidencja

dwu bryłowa, 
przykryta płaskimi 

dachami brogowymi

oraz obiekty w pkt.: 5.1,5.2, 5.4

Lp. OBIEKT ADRES/ 
LOKALIZ. /

OBSZAR/ 
GRANICE DATOW. FORMA 

OCHRONY
STREFA 

OCHRONY UWAGI

835 szpaler lip

na pn. od 
wsi, przy 
drodze do 

Słubic

ok. 300 m 1 ćw. XX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K po wschodniej 
stronie drogi

836 cmentarz w płd.-zach. 
części wsi ok. 0, 25 ha ok. poł. 

XIX w.
zapis do 

planu 
(ewidencja)

K

duże zakrzewienie 
(lilak, głóg, bez), 

liczny podrost, ślady 
alei, pojedynczy 

starodrzew

* zatarta kompozycja pierwotnego założenia przestrzennego
• przekształcenia sieci drożnej w obrębie układu ruralistycznego
• znikomy udział zabudowy o wartościach kulturowych iub daleko idące przekształcenia w zakresie 

ukształtowania elewacji obiektów sprzed 1945 r. (nowe podziały elewacji, wymiana stolarki, docieplenia 
elewacji)

• brak zabudowy w północnej części wsi
* zdominowanie zabudowy przez współczesny zespół PGR
• dewastacja historycznego cmentarza; zaniedbania w zakresie istniejącego historycznego zadrzewienia
• znaczny odsetek zabudowy współczesnej o zróżnicowanych formach architektonicznych
• chaotyczny układ zabudowy
•
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•5.6.:yVNipsW^

rekompozycja układu ruralistycznego: odtworzenie dróg w osi NEE - SWW (poprzecznie do rzeki Hanki) 
uporządkowanie linii zabudowy; nowo wybudowane obiekty winny zachowywać osiowość 
wykonanie prac porządkowych i sanitarno-pielęgnacyjnych w obrębie historycznego cmentarza

a) istniejące
karta cmentarza

b) proponowane
- karta ewidencyjna domu mieszkalnego nr 26 

karta ewidencyjna przepompowni
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ARCHIWALNE MAPY WSI 

ŚWIECKO (niem. Schwetig)

1894-1896 r.

1936 r.
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pl.sport

Świecko
» 0,24 \

LEGENDA
STREFA “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
STREFA “B” ochrony konserwatorskiej 
STREFA “K” ochrony krajobrazu, cmentarz 
obiekt w rejestrze zabytków 
obiekt typowany do rejestru zabytków 
obiekt w gminnej ewidencji zabytków 
aleje, szpalery
STREFA "E” ochrony ekspozycji
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V. OSADY NIEISTNIEJĄCE

Ti?- OSADA 4w
MS' Mr-MMMM'!

1 CZARNE ZDROJE Rybocice Am Spring F.

2 DZIERŻĄZNA Drzecin In der Wiesen

3 GOŚCIMIERZ Drzecin Gerhardsdorf

4 KUNOWICZKI Kunowice Kunersdorf F.

5 LISÓWEK Lisów Leissower Muhle

6 LUBONIEC Golice Thieleshof

7 ŁAZY LUBUSKIE Pławidła LebuserLoose

8 O MĄCZNIK Kunowice Grasse Muhle

9 PŁOSZEWO Nowy Lubusz Kornbusch

10 SARNI GAJ Drzecin Eichorst F.

11 SMOGÓRZE Drzecin Klein Trettiner Torfhauser

12 SUŁÓWEK Biskupice Nowe Neu Zohlow
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OSADY NIEISTNIEJĄCE

CZARNE ZDROJE

GOŚCIMIERZ

KUNOWICZKI
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OSADY NIEISTNIEJĄCE

LISÓWEK

ŁAZY LUBUSKIE

OMĄCZNIK
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OSADY NIEISTNIEJĄCE

PŁOSZEWO

SARNI GAJ
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OSADY NIEISTNIEJĄCE

SMOGÓRZE DRZECIŃSKIE

ZIELONY BÓR
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GOLICE
PŁAWIDŁA

IWY LUBUSZ
LISÓW

BISKUPICE STARE

DRZECIN

BISKUPICE NOWE

SŁUBICE
KUNOWICĘ

ŚWIECKO

RYBOCICE

ROSIEJEWO

KUNICE

METRYKA
■ XIII-WIECZNA 
■ XIV - WIECZNA 
■ XV-WIECZNA 
| | XVI - WIECZNA 
■ XVIII - WIECZNA 
■ XIX - WIECZNA

WŁASNOSC PIERWOTNA
• KOŚCIELNA/KLASZTORNA
• KSIĄŻĘCA/PAŃSTWOWA
• SZLACHECKA
i > MIEJSKA

UKŁAD PRZESTRZENNY

A OWALNICA
▲ OWALNICA-WIELODROŻNICA
A WIELODROŻNICA
A ULICÓWKA

GMINA SŁUBICE 
woj. lubuskie 

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
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STAN ZACHOWANIA

GOLICE
PŁAWIDŁA

WY LUBUSZ

BISKUPICE STARE

DRZECIN

BISKUPICE NOWE

SŁUBICE
KUNOWICE

ECKO

RYBOCICE WARTOŚCIOWA ZABUDOWA

ROSIEJEWO

KUNICE

O DWORSKO-FOLWARCZNA 
O SZKOLNA

UKŁADY PRZESTRZENNE
■ RURALISTYCZNE
■ DWORSKO-PARKOWE
■ CMENTARZE

KOŚCIOŁY
△ XV-XVIII - WIECZNE
A XIX - WIECZNE
A KAPLICE CMENTARNE
A WYBURZONE

GMINA SŁUBICE 
woj. lubuskie
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woj. lubuskie 

WNIOSKI KONSERWATORSKIE

GOLICE
PŁAWIDŁA■oe

WY LUBUSZ
LISÓW

BISKUPICE STARE

DRZECIN

BISKUPICE NOWE

SŁUBICE
KUNOWICE

ECKO

RYBOCICE

ROSIE JEWO

LEGENDA KUNICE

STREFA “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej

STREFA “B” ochrony konserwatorskiej

STREFA “K" ochrony krajobrazu

E STREFA “K” ochrony ekspozycji 

O obiekty zabytkowe / typowane do rejestru 

obiekty w gminnej ewidencji zabytków
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GMINA SŁUBICE

WARUNKI OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

Celem opracowania jest określenie wytycznych konserwatorskich w odniesieniu do 
stanowisk archeologicznych w oparciu o zaewidencjonowane ślady osadnicze związane z 
działalnością człowieka na obszarach znajdujących się w obrębie gminy Słubice od epoki 
kamienia do średniowiecza i nowożytności.

W studium niniejszym uwzględniono 175 stanowisk archeologicznych 
zaewidencjonowanych aktualnie w dokumentacji konserwatorskiej - Archeologicznym 
Zdjęciu Polski (AZP). Ewidencja AZP tworzona była od kilkudziesięciu lat, dlatego też 
nazwy miejscowości dla poszczególnych stanowisk, pod którymi występują one w ewidencji 
nie zawsze muszą pokrywać się z obecnymi granicami obrębów geodezyjnych (np. Maczków 
- miejscowość obecnie w granicach gminy Cybinka, której część gruntów pozostało w gminie 
Słubice).

W olbrzymiej większości są to tzw. stanowiska wziemne, które na powierzchni mogą 
być mało czytelne, a dla laika zgoła nierozpoznawalne. Działania inwestycyjne na terenie 
tych stanowisk są często trudne do uniknięcia i pomimo dążności służb konserwatorskich do 
zachowania stanowisk archeologicznych w stanie nienaruszonym, dopuszcza się tam 
prowadzenie robót ziemnych. Zachowany musi być jednak warunek wykonania pełnej 
i fachowej dokumentacji naukowej odkrywanych obiektów oraz eksploracji zabytków 
ruchomych.

Spośród 175 stanowisk archeologicznych zarejestrowanych w ewidencji 
konserwatorskiej Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie gminy Słubice brak jest stanowisk 
wpisanych do rejestru zabytków. Nie występują również obiekty archeologiczne czytelne na 
powierzchni, tzn. posiadające własną formę terenową (tj. grodziska czy kurhany), zaliczane 
zwykle do strefy W I. - pełnej ochrony konserwatorskiej, wykluczającej wszelką działalność 
inwestycyjną (stanowiska wpisane do rejestru zabytków lub/i posiadające własną formę 
terenową).

Granicami strefy W II objęto przede wszystkim stanowiska, których stan zachowania, 
oraz wartość naukowa rokują dalsze pozytywne wyniki. Są to głównie duże osady jedno- 
i wielokulturowe oraz cmentarzyska ciałopalne i szkieletowe, które stanowią znaczną część 
okrytych stanowisk. Do strefy W II zaliczono ponadto znaleziska depozytów, tzw. skarbów 
(4): przedmiotów brązowych i monet, w tym również brakteatów, jak również 54 pojedyncze 
stanowiska, rozsiane na całym obszarze gminy. W wielu przypadkach jedną strefą ochronną 
objęto położone blisko siebie osady, cmentarzyska, a nawet ślady osadnictwa, traktując je, 
jako kompleks osadniczy.
Na terenie gminy Słubice wytyczono 7 skupisk stanowisk archeologicznych - stref W II, 
z których trzy znajdują się na krawędzi terasy nadzalewowej doliny rzeki Odry. Terasa ta 
przebiega południkowe przez teren gminy: od północy przez jej środek, gdzie po jej 
zachodniej stronie występują szerokie tereny rozlewiskowe - do ok. 8 km szerokości. Poniżej 
miasta Słubice krawędź terasy zbliża się do Odry, natomiast w południowej części tworzy 
rozlewiska o szerokości do 2 km. Strefą W II objęto ponadto warstwy kulturowe, związane 
z historycznym osadnictwem miasta Słubice.

1. Strefa I - położona na terasie, wokół wsi Drzecin, stanowi ją 17 stanowisk, z których 
większość zlokalizowana jest na południe od miejscowości. Są to pozostałości 
osadnictwa głównie z okresu wpływów rzymskich (OWR), reprezentujące kultury: 
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jastorfską i przeworską. Większość ma charakter wielokulturowy - występują tu 
ponadto kultura pucharów lejkowatych z okresu neolitu, kultura łużycka z epoki brązu 
(EB) i okresu halsztackiego (H), okres wczesnego i późnego średniowiecza.

2. Strefa II - położona na terenach rozlewisk północnych, na gruntach wsi Nowy Lubusz, 
obejmuje kompleks 4 stanowisk o jednorodnej strukturze - są to osady produkcyjne 
z okresu wpływów rzymskich.

3. Strefa III - na terasie, na północ od miejscowości Kunowice, licząca 9 stanowisk. 
Występują tu osady i ślady osadnictwa kultury łużyckiej, kultury przeworskiej 
i z okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Zarejestrowano ponadto jedno 
cmentarzysko kultury łużyckiej.

4. Strefa IV - na zboczu terasy w okolicach wsi Świecko, obejmująca 12 stanowisk, 
wśród których dominują osady kultury łużyckiej, z mniejszym udziałem 
pochodzących z epoki kamienia (EK), okresu wpływów rzymskich (w tym również 
jedno cmentarzysko) oraz późnego średniowiecza i nowożytności.

5. Strefa V - na terasie, po północnej stronie miejscowości Rybocice, obejmująca 
7 stanowisk, w tym obozowisko i ślady osadnictwa z epoki kamienia, pozostałości 
osadnictwa kultury łużyckiej, jastorfskiej, okresu lateńskiego (OL), okresu wpływów 
rzymskich oraz wczesnego i późnego średniowiecza.

6. Strefa VI - wzdłuż wyższego brzegu rzeki Odry, na północny zachód i południowy 
wschód od miejscowości Kunice, licząca 20 stanowisk. Są to osady i ślady osadnictwa 
z epoki kamienia, kultury łużyckiej, okresu lateńskiego, wczesnego i późnego 
średniowiecza oraz cmentarzyska (2 z okresu wpływów rzymskich i 1 kultury 
łużyckiej).

7. Strefa VII - miasto Słubice w granicach historycznego rozplanowania z reliktami 
fortyfikacji i osadnictwa z okresu od średniowiecza do współczesności. Już 
w średniowieczu osady na prawym i lewym brzegu Odry połączone zostały mostem, 
wpisując się w historyczny szlak komunikacyjny z Berlina do Poznania. 
Średniowieczna osada, położona na prawym brzegu Odry rozwinęła się 
w przedmieście Frankfurtu. W XIV w. przeprawy mostowej bronił tzw. Krowi Gród, 
a w XVI-XVIII w. fort bastionowy. Organizm miejski o nazwie Dammvorstadt 
kształtował się od 2 połowy XVIII w. Ochroną archeologiczną należy objąć 
średniowieczne i nowożytne warstwy kulturowe, jak również pozostałości grodu 
i fortu.

Łącznie na terenie stref I-VI występuje 69 stanowisk archeologicznych o różnorodnej funkcji 
i chronologii, które włączono do kategorii WII.

Pozostałe stanowiska, stanowiące przede wszystkich ślady osadnictwa o chronologii 
pradziejowej, średniowiecznej i nowożytnej włączono do strefy W III.

Podkreślić należy, ze ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem 
zamkniętym - nadchodzące lata mogą przynieść nowe odkrycia lub negatywną weryfikację 
obecnie zewidencjonowanych stanowisk. W niniejszym studium oparto się na stanie wiedzy 
z października 2008 r.

2
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I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, z póź. zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań prowadzonych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź. zmianami).

4. Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 - tekst jednolity, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718 - 
zmiana).

5. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) 
sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r.
(Dz.U. z 1996 r. Nr 120 poz. 564)

II. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISK 
ARCHEOLOGICZNYCH

I. Warunki ochrony konserwatorskiej określają stanowiska objęte ochroną, zakres ochrony 
oraz sposób użytkowania dóbr kultury, jakimi są stanowiska archeologiczne.

II. Warunki ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują:
1/ organy administracji rządowej,
2/ organy administracji samorządowej,
3/ służby komunalne,
4/ państwowe jednostki organizacyjne,
5/ samorządowe jednostki organizacyjne,
6/ osoby prawne,
7/ osoby fizyczne.

III. Wymienieni w pkt II zobowiązani są w stosunku do dóbr kultury do:
1/ zapewnienia im warunków trwałego zachowania, konserwacji, rekonstrukcji

i odbudowy na zasadach naukowych;
2/ uzgadniania ze służbą konserwatorską - Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - 

założeń, projektów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3/ uzyskanie zezwolenia służby konserwatorskiej na wszelkie prace i roboty w obrębie 
granic stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

4/ zawiadomienie służby konserwatorskiej o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ 
na stan zachowania stanowiska archeologicznego;

5/ ujawnienie w księgach wieczystych na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wpisów do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

IV. Warunki ochrony konserwatorskiej winny być przestrzegane przy:
1/ stanowieniu praw miejscowych i przepisów gminnych;
2/ opracowywaniu planów realizacyjnych zagospodarowania przestrzennego;
3/ wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
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publicznego oraz pozwoleniu na budowę;
4/ wydawaniu decyzji dot. gospodarki terenami i podziałów własnościowych;
5/ wydawaniu decyzji dot. sposobu użytkowania i eksploatacji terenu objętego ochroną 

konserwatorską.

Strefa „W.II.” - częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami. Strefa „W.II.” obejmuje 
stanowiska ujęte w ewidencji konserwatorskiej oraz warstwy kulturowe historycznego miasta 
Słubice.

Obowiązujące rygory w strefie „W.II.”:
1. Zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji urzędu ochrony zabytków.
2. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych 

przez urząd ochrony zabytków. Obowiązuje każdorazowo występowanie 
o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek działalności.

3. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym granicami 
strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje 
przeprowadzenie badań ratowniczych na koszt Inwestora, wyprzedzających proces 
przygotowania inwestycji. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, 
w okresie od marca do listopada.

4. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od 
uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa „W.III.” - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych 
w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa „W.III.” obejmuje stanowiska ujęte 
w ewidencji konserwatorskiej.

Obowiązujące rygory w s t r e f i e „W.III.”:
1. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych 

podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie 
badań ratowniczych na koszt Inwestora. Badania archeologiczne mają charakter 
sezonowy, w okresie od marca do listopada.

3. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od 
uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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III. WARTOŚCI ARCHEOLOGICZNE W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH

Stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane na gruntach gminy Słubice mają 
w znaczącej części charakter wielokulturowy i wielofunkcyjny - znaleziony w trakcie badań 
powierzchniowych materiał na jednym stanowisku może przykładowo wskazywać na 
funkcjonowanie w tym samym miejscu śladu osadnictwa datowanego na epokę kamienia 
i osady wczesnośredniowiecznej. Stąd też w poniższych tabelach, prezentujących ilościowe 
zestawienia funkcji i chronologii stanowisk archeologicznych dla poszczególnych 
miejscowości, liczby jednostek osadniczych będą wyższe od ilości zaewidencjonowanych 
w tych miejscowościach stanowisk.

Rozwój osadnictwa na terenie gminy Słubice determinowało położenie wzdłuż 
południkowe płynącej rzeki Odry, stanowiącej zachodnią granicę zarówno gminy jak 
i Państwa Polskiego. Odra jako największa z rzek występujących na obszarze Polski posiada 
po stronie wschodniej wielkie obszary rozlewisk, ograniczonych wysoką terasą nadzalewową. 
Osadnictwo skupia się przede wszystkim na krawędziach tej terasy, lecz występuje również 
na terenach niższych, szczególnie w północnej części gminy, choć mniej intensywnie.

Analizując poniższe zestawienia zwraca uwagę nieliczna reprezentacja stanowisk 
najstarszych - datowanych na epokę kamienia i stosunkowo duża ilość stanowisk datowanych 
na następne epoki - epokę brązu z kulturą łużycka oraz okres wpływów rzymskich z kulturą 
jastorfską i przeworską. Najwyraźniej z różnych powodów rozwój metalurgii, a co za tym 
idzie pojawienie się nowych narzędzi i nowych możliwości spowodowało, iż tereny te stały 
się bardziej atrakcyjne osadniczo.

Nie powinna dziwić duża ilość znalezisk z wczesnego i późnego średniowiecza - jako 
najmłodsze miały największą szansę zachowania do czasów obecnych. Ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego są zazwyczaj masowo znajdowane 
w pobliżu miejscowości o średniowiecznej metryce. Na terenie Ziemi Lubuskiej w okresie 
średniowiecza istniało wiele wsi, które dotrwały do czasów współczesnych: Golice, Lisów, 
Biskupice, Kunowice, Świecko, Rybocice i Kunice. Natomiast jedyne miasto na terenie 
gminy - Słubice wykształciło się w okresie nowożytnym (XVIII w.) i do 1945 r. pełniło 
funkcję przedmieścia Frankfurtu nad Odrą.
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Wykaz użytych skrótów;

Pradz. - pradzieje
EK - epoka kamienia
P sch. - paleolit schyłkowy
N - neolit
M - mezolit
EB - epoka brązu
H - Hallstatt (Halsztat)
OL - La Tene (okres lateński)
OWR - okres wpływów rzymskich
WS - wczesne średniowiecze
SR - średniowiecze
PS - późne średniowiecze
Nowoż. - okres nowożytny

KPL - kultura pucharów lejkowatych 
k. p-łuż. - kultura przedłużycka 
k. łuż. - kultura łużycka 
k. jast. - kultura jastrowska 
k. przew. - kultura przeworska

Uwaga:
Stanowiska, datowane od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza (okres wpływów 
rzymskich), których bliższa chronologia na podstawie znalezisk nie była możliwa do 
określenia zostały opisane, jako pochodzące z okresu pradziejowego (Pradz.).

I. Na terenie obrębu Plawidlo zaewidencjonowano 8 stanowisk archeologicznych w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 4 1 - - - 3 -
Pradz. 2 - - - - 2 -
OWR 3 - 2 - 1 -

OWR/WS 1 - - 1 - - -
SR/PS 2 - - - - 2 -

Nowoż. 2 - - - - 2 -
razem 14 1 - 3 - 10 -

II. Na terenie obrębu Golice zaewidencjonowano 25stanowisk archeologicznych w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 7 1 5 - - 1 -
neolit 6 - 4 2 - -
Pradz. 5 - - 2 - 3 -

EB 2 - - 1 1 -
k. łuż. 3 - - 3 - - -
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OWR 1 - - - - 1 -
OL 1 - - 1 - - -
WS 4 - - 4 - -

SR/PS 5 - - - - 5 -
Nowoż. 12 - - - - 12 -
razem 46 1 9 13 1 22 -

III. Na terenie obrębu Lisów zaewidencjonowano 17 stanowisk archeologicznych w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 1 - 1 - - - -
neolit 4 - 2 2 - - -
Pradz. 7 - - 3 - 4 -

EB 3 - - 2 - 1 -
OWR 1 - - - - 1 -
WS 1 - - - - - 1

SR/PS 6 - - - - 6 -
PS/Nowoż. 10 - - 1 - 9 -

razem 33 - 3 8 - 21 1

IV. Na terenie obrębu Nowa Lubiechnia zaewidencjonowano 1 stanowisko archeologiczne:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st.
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 1 - - - - 1 -
Nowoż. 1 - - - - 1 -
razem 2 - - - - 2 -

V. obrębu Nowy Lubusz zaewidencjonowano 5 stanowisk archeologicznych w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

OWR 3 - - 3 - - -
OWR/WS 2 - 2 - -

razem 5 - - 5 - - -

VI. Na terenie obrębu Dzierzążna zaewidencjonowano 2 stanowiska archeologiczne, w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st.
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 1 - - - 1 -
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OWR/WS 1 - - 1 - - -
razem 2 - - 1 - 1 -

VII.Na terenie obrębu Drzecin zaewidencjonowano 23 stanowiska archeologiczne, w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st.
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

neolit 3 - - 1 - 2 -
Pradz. 1 - - - 1 -

EB 2 - - - - 2 -
EB/H(k. łuż) 6 - - 2 2 2 -

OL 2 - - - - 2 -
OWR 9 - - 8 - 1 -

OL/OWR 4 - - 3 - 1
ws 7 - - 5 - 2 -

SR/PS 10 - - 2 - 8 -
SR/Nowoż. 2 - - - - 2 -

Nowoż. 4 - 2 - 2
razem 50 - - 23 2 25 -

archeologicznych, w tym:
VIII. Na terenie obrębu Biskupice Stare zaewidencjonowano 11 stanowisk

Chronologia Ilość 
śladów 

osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

Pradz. 4 - - - - 4 -
EB 1 - - - - 1 -

EB/H(k. łuż) 1 - - - 1 -
OWR 2 - - - - 2 -

OL/OWR 4 - - 1 - 3 -
PS 5 - - - 5 -

PS/Nowoż. 2 - - - - 2 -
razem 19 - - 1 - 18 -

w tym:
IX. Na terenie obrębu Kunowice zaewidencjonowano 29 stanowisk archeologicznych,

Chronologia Ilość 
śladów 

osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

Pradz. 6 - - - - 6
EB(k.p-łuż.) 2 - - - - 1 1
EB/H(k. łuż) 7 - - 4 1 2 -
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OL 2 - - 1 - 1 -
OWR 5 - - 1 - 4 -

OL/OWR 6 2 - 3 - 1 -
WS 1 - - - - 1 -

SR/PS 5 - - - 4 1
SR/Nowoż. 10 - - 1 - 9 -

Nowoż. 3 - - - - 3 -
razem 47 2 - 10 1 32 2

X. Na terenie obrębu Świecko zaewidencjonowano 13 stanowisk archeologicznych, w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 1 - - 1 - - -
neolit 1 - - 1 - - -
k. łuż. 6 - - 6 - - -
OWR 4 - - 3 1 - -
WS 1 - - 1 - - -
PS 1 - - 1 - - -

PS/Nowoż. 1 - - - - - 1
razem 15 - - 13 1 - 1

XI. Na terenie obrębu Rybocice zaewidencjonowano 16 stanowisk archeologicznych w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 7 1 - - - 6 -

Paleolit 2 - - - - 2 -

neolit 1 - - 1 - - -

Pradz. 1 - - - - 1 -

EB 2 - - - - 2 -

k.łuż. 7 - - 5 1 1 -

OL 3 - - 2 - 1 -

OWR 3 - - 2 - 1 -

WS 1 - - - - 1 -

SR/PS 13 - - 3 - 10 -

PS/Nowoż. 2 - - - 2 -

Nowoż. 1 - - - 1 -

razem 43 1 - 13 1 28 -
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XILNa terenie obrębu Rosiejewo zaewidencjonowano 1 stanowisko archeologiczne:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st.
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

k. łuż. 1 - - - - 1 -
PS 1 - - - - 1 -

razem 2 - - - - 2 -

XIII. Na terenie obrębu Maczków zaewidencjonowano 2 stanowiska archeologiczne w tym:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 1 - - 1 - - -
Mezolit 1 - - 1 - - -
razem 2 - - 2 - - -

XIV. Na terenie obrębu Kunice zaewidencjonowano 20 stanowisk archeologicznych, w 
tym:

Chronologia Ilość 
śladów 

osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

Neolit 2 2
Pradz. 2 - - 2 - - -
(k. łuż) 10 - - 6 4 -

OL 1 - - 1 - - -
OWR 2 - - - 2 - -
SR/PS 5 - - 5 - - -
razem 22 - - 16 6 - -

XV.Na terenie obrębu Słubice-Śliwice zaewidencjonowano 1 stanowisko archeologiczne:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st.
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 

osadnictwa
skarb

EK 1 - - - - 1 -
SR/Nowoż. 1 - - - - 1 -

razem 2 - - - - 2 -
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XVI. Na terenie obrębu Biskupice Nowe zaewidencjonowano 1 stanowisko archeologiczne:
Chronologia Ilość 

śladów 
osadniczych

obozowisko st. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

Pradz. 1 - - - - 1 -
razem 1 - - - - 1 -

Razem na terenie Gminy Słubice

Chronologia Ilość 
śladów 

osadniczych

obozowisko St. 
przetw. 
krzem.

osada Cmenta
rzysko

Ślad 
osadnictwa

skarb

EK 31 4 6 2 - 19 -
Paleolit 4 - - - - 4 -
Mezolit 1 - - 1 - - -
neolit 18 - 6 10 - 2 -
Pradz. 30 - - 7 - 23 -

EB 14 - - 3 1 9 1
k.łuż. 42 - - 26 4 12 -

OL 9 - - 5 - 4 -
OL/OWR 14 2 - 7 - 5 -

OWR 33 - - 19 3 11 -
OWR/WS 4 - 4 - - -

WS 15 - - 10 - 4 1
SR/PS 46 - - 10 - 35 1

PS 7 - - 1 - 6
PS/Nowoż. 28 - - 2 - 25 1

Nowoż. 23 - - 2 - 21 -
razem 319 6 12 109 8 170 4

Źródła:
• Arkusz 51-05 -
• Arkusz 51-06 -
• Arkusz 52-05 -
• Arkusz 52-06 -
• Arkusz 53-06 -
• Arkusz 54-05 -
• Arkusz 54-06 -
• Arkusz 54-07 -
• Arkusz 55-06 -

11

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 393



Spis stanowisk archeologicznych

Osada EB
Ślad osadnictwa Nowoż.

LP Nazwa : nr w miejsc I nr AZP Funkcja i Datowanie I Strefa
1 Pławidło 1 51-05/1 ślad osadnictwa OWR W.III.
2 Pławidło 2 51-05/2 Ślad osadnictwa EK W.III.

Ślad osadnictwa SR
3 Pławidło 3 51-05/3 Obozowisko EK W.ll.

osada OWR
4 Pławidło 4 51-05/4 Ślad osadnictwa EK W.ll.

osada OWR
5 Pławidło 5 51-05/5 Ślad osadnictwa pradzieje W.lll.
6 Pławidło 6 51-05/6 Osada 

produkcyjna
OWR/WS W.ll.

7 Pławidło ? 51-06/12 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll.
Ślad osadnictwa Nowoż.

8 Pławidło ? 51-06/13 Ślad osadnictwa EK W.lll.
Ślad osadnictwa PS
Ślad osadnictwa Nowoż.

9 Golice 3 51-06/20 St.przetw.krzem. EK W.ll.
10 Golice 4 51-06/21 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll.

Ślad osadnictwa PS
11 Golice 5 51-06/22 osada PL W.ll.
12 Golice 6 51-06/23 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll.
13 Golice 7 51-06/24 osada EB/H (k.łuż.) W.ll.
14 Golice 8 51-06/25 osada H (k.łuż.) W.ll.
15 Golice 9 51-06/26 Osada H (k.łuż.) W.ll.

Osada WS
Ślad osadnictwa PS
Ślad osadnictwa Nowoż.

16 Golice 10 51-06/33 St.przetw.krzem. N? W.ll.
osada Pradz.

17 Golice 11 51-06/34 St.przetw.krzem. N W.ll.
18 Golice 12 51-06/35 cmentarzysko EB (k.łuż.) W.ll.
19 Golice 13 51-06/36 St.przetw.krzem. EK W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
20 Golice 14 51-06/37 St.przetw.krzem. EK W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
21 Golice 15 51-06/38 Osada N? W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
22 Golice 16 51-06/39 St.przetw.krzem. N? W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
23 Golice 17 51-06/40 St.przetw.krzem. EK W.ll.

Ślad osadnictwa PS
Ślad osadnictwa Nowoż.

24 Golice 18 51-06/45 Osada? Pradz. W.lll.
Ślad osadnictwa Nowoż.

25 Golice 19 51-06/46 Obozowisko EK W.ll.
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LP I Nazwa i nr w miejsc I nrAZP i i Funkcja | Datowanie i Strefa
26 Golice 20 51-06/47 Osada WS, W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
27 Golice 21 51-06/48 Osada? N (KPL?) W.ll.
28 Golice 22 51-06/51 St.przetw.krzem. EK W.II.

Ślad osadnictwa Nowoż.
29 Golice 23 51-06/52 St.przetw.krzem. N? W.ll.

Ślad osadnictwa Nowoż.
30 Golice 24 51-06/53 Ślad osadnictwa EK W.ll.

Osada WS
Ślad osadnictwa Nowoż.

31 Golice 25 51-06/54 osada WS W.ll.
32 Golice 1 52-06/24 Ślad osadnictwa Pradz. W.III

Ślad osadnictwa PS
33 Golice 2 52-06/25 Ślad osadnictwa ORW

(k.przew.?)
W.III

Ślad osadnictwa PS
34 Lisów 4 51-06/14 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll.

Ślad osadnictwa PS
Ślad osadnictwa Nowoż.

35 Lisów 5 51-06/15 Osada? N? W.ll
Ślad osadnictwa Nowoż.

36 Lisów 6 51-06/16 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll
Ślad osadnictwa Nowoż.

37 Lisów 7 51-06/17 Ślad osadnictwa PS W.lll
Ślad osadnictwa Nowoż.

38 Lisów 8 51-06/18 Osada Pradz. W.ll
Ślad osadnictwa Nowoż.

39 Lisów 9 51-06/19 Osada Pradz. W.ll
40 Lisów 10 51-06/31 St.przetw.krzem. N? W.ll

ślad osadnictwa Nowoż.
41 Lisów 11 51-06/32 St.przetw.krzem. N? W.ll

Ślad osadnictwa Nowoż.
42 Lisów 12 51-06/49 St.przetw.krzem. EK W.ll

Ślad osadnictwa PS
Ślad osadnictwa Nowoż.

43 Lisów 13 51-06/50 osada Pradz. W.ll
44 Lisów 14 51-06/55 Ślad osadnictwa PS W.lll

Ślad osadnictwa Nowoż.
45 Lisów - 51-06/56 skarb Po 1011 r. W.ll
46 Lisów - 51-06/57 Osada N W.ll

osada EB (k. łuż.)
47 Lisów - 51-06/58 osada EB (k. łuż.) W.ll
48 Lisów 1 52-06/23 Ślad osadnictwa EB (k.łuż.) W.lll

Ślad osadnictwa Pradz.
Ślad osadnictwa PS

49 Lisów 2 52-06/31 Ślad osadnictwa OWR
(k.przew.)

W.ll

osada PS/Nowoż.
50 Lisów 3 52-06/32 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll

Ślad osadnictwa PS
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Nowa 1 52-05/1 Ślad osadnictwa EK W.III
Lubiechnia Ślad osadnictwa Nowoż.

52 Nowy 2 52-05/2 Osada OWR W.ll
Lubusz produkcyjna S2

53 Nowy Lubusz 3 52-05/3 Osada OWR W.ll
produkcyjna S2

54 Nowy Lubusz 4 52-05/4 Osada OWR, WS W.ll
produkcyjna S2

55 Nowy Lubusz 5 52-05/5 Osada OWR, W.ll
produkcyjna WS(faza A)

56 Nowy Lubusz 6 52-05/6 osada OWR W.ll S2
57 Dzierzążna 1 52-05/7 osada OWR, W.ll

WS(faza A)
58 Dzierzążna 2 52-05/8 Ślad osadnictwa EK W.III
59 Słubice- 1 52-06/1 Ślad osadnictwa EK W.lll

Śliwice Ślad osadnictwa SR/Nowoż.
60 Drzecin 1 52-06/2 osada WS W.ll
61 Drzecin 2 52-06/3 osada WS W.ll
62 Drzecin 3 52-06/4 Ślad osadnictwa WS W.lll

Ślad osadnictwa SR/Nowoż.
63 Drzecin 4 52-06/5 Ślad osadnictwa OL (k.jast.) W.lll

Ślad osadnictwa SR
64 Drzecin 5 52-06/6 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll

Ślad osadnictwa SR
65 Drzecin 6 52-06/7 Ślad osadnictwa H (k.łuż.) W.ll

Osada OWR
(k.przew.)

S1

Osada WS
Ślad osadnictwa PS

66 Drzecin 7 52-06/8 Ślad osadnictwa OL(k.przew.) W.lll
Ślad osadnictwa Nowoż.

67 Drzecin 8 52-06/9 Osada OWR W.ll
(k.przew.) S1

Ślad osadnictwa PS
68 Drzecin 9 52-06/10 Ślad osadnictwa EB (k.łuż.) W.ll S1
69 Drzecin 10 52-06/11 Ślad osadnictwa N W.ll

Ślad osadnictwa EB (k.łuż.) S1
Osada OWR 

(k.przew.)
Ślad osadnictwa SR/Nowoż.

70 Drzecin 11 52-06/12 Ślad osadnictwa OL-OWR W.ll
(k.przew.) S1

Ślad osadnictwa SR
71 Drzecin 12 52-06/13 Ślad osadnictwa N (KPL) W.ll

Ślad osadnictwa PS S1
72 Drzecin 13 52-06/14 osada OWR W.ll

(k.przew.) S1
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LP Nazwa nr w miejsc nrAZP Funkcja Datowanie Strefa
73 Drzecin 14 52-06/15 Osada

Osada

Śiad osadnictwa
Ślad osadnictwa

EB/H (k.łuż.) 
OL-OWR 
(k.przew.) 
WS?
PS

W.II
S1

74 Drzecin 15........ 52-06/16 Osada 
Osada 
Osada

osada

N (KPL?) 
EB/H (k.łuż.) 
OL-OWR 
(k.jast., 
k.przew.) 
WS

W.II 
S1

75 Drzecin 16 52-06/17 Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwa

OWR 
(k.przew.) 
PS

W.II S1

76 Drzecin 17 52-06/18 Osada

Osada 
osada

OL-OWR 
(k.jast., 
k.przew.) 
WS 
PS/Nowoż

W.II
S1

77 Drzecin 18 52-06/19 Osada

Ślad osadnictwa

ORW 
(k.przew.) 
Nowoż.

W.II 
S1

78 Drzecin 19 52-06/20 Ślad osadnictwa

Osada 
osada

H (k.łuż.) 
OWR 
(k.przew.) 
PS/Nowoż.

W.II
S1

79 Drzecin 20 52-06/21 Osada

osada

OWR 
(k.przew.) 
PS

W.II
S1

80 Drzecin 21 52-06/22 Osada

osada

OWR 
(k.przew.) 
PS

W.II
S1

81 Drzecin 22 52-06/42 cmentarzysko EB/H (k.łuż.)
82 Drzecin 23 52-06/43 cmentarzysko H (k. łuż.)
83 Biskupice 

Stare
1 52-06/26 Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwa

OL-OWR 
(k.przew.?) 
PS/Nowoż.

W.III

84 Biskupice 
Stare

2 52-06/27 Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwa

OL-OWR 
(k.przew.?) 
PS/Nowoż.

W.III

85 Biskupice 
Stare

3 52-06/28 Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

Pradz. 
PS

W.III

86 Biskupice 
Stare

4 52-06/29 Ślad osadnictwa Pradz. W.III

87 Biskupice 
Stare

5 52-06/30 Ślad osadnictwa 
osada

EB (k.łuż.) 
OL-OWR

W.II
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88~ Biskupice 6 52-06/34 Ślad osadnictwa Pradz. W.III

89
Stare
Biskupice 7 52-06/35 Ślad osadnictwa OWR W.lll

90

Stare

Biskupice 8 52-06/36
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

(k.przew.) 
PS
Pradz. W.lll

91

Stare

Biskupice 9 52-06/37 Ślad osadnictwa OWR W.lll

92

Stare

Biskupice 10 52-06/38

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwa

(k.przew.)
PS

H (k.łuż.) W.lll

93

Stare

Biskupice 11 52-06/39

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

OL-OWR 
(k.przew.) 
PS
PS W.lll

94
Stare
Biskupice 1 52-06/40 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll

95
Nowe 
Kunowice- 1 52-06/41 Osada EB/H (k.łuż.) W. II

96

Omacznik

Kunowice 2 53-06/1

Osada

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

OWR 
(k.przew.) 
WS 
PS
OWR W. II

97 Kunowice 3 53-06/2
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

(k.przew) 
PS-Nowoż.
k.łuż.

S3

W.ll

98 Kunowice 4 53-06/3
osada
Ślad osadnictwa

OL(k.przew.)
Pradz.

S3
W.ll

99 Kunowice 5 53-06/4
Ślad osadnictwa 
osada

Nowoż.
EB-H(k.łuż.)

S3
W.ll S3

100 Kunowice 6 53-06/5 Ślad osadnictwa OL(k.przew.) W.II

101 Kunowice 7 53-06/6
Ślad osadnictwa
Osada

SR-Nowoż.
OL-OWR

S3
W.ll

102 Kunowice 8 53-06/7
Ślad osadnictwa 
osada

(k.przew.) 
Nowoż.
EB-H(k.łuż.)

S3

W.ll S3
103 Kunowice 9 53-06/8 cmentarzysko H (k.łuż.) W.ll S3
104 Kunowice 10 53-06/9 Ślad osadnictwa OL-OWR W.ll S3

105 Kunowice 11 53-06/10
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

(k.przew.) 
PS
Pradz. W.lll

106 Kunowice 12 53-06/11
Ślad osadnictwa 
osada

PS-Nowoż.
PS-Nowoż. W.lll

107 Kunowice 13 53-06/12 Ślad osadnictwa Pradz. W.lll
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108 Kunowice 14 53-06/13 Obozowisko? OL-OWR 

(k.przew.)?
W.III

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.
109 Kunowice 15 53-06/14 Ślad osadnictwa EB-H(k.łuż.) W.III

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.

110 Kunowice 16 53-06/15 Ślad osadnictwa Pradz. W.III
Ślad osadnictwa PS-Nowoż.

111 Kunowice 17 53-06/16 Ślad osadnictwa Pradz. W.III

112 Kunowice 18 53-06/17 Siad osadnictwa OWR
(k.przew.)

W.III

Ślad osadnictwa PS
113 Kunowice 19 53-06/18 Obozowisko? OL-OWR

(k.przew.)
W.III

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.
114 Kunowice 20 53-06/19 Ślad osadnictwa Pradz. W.III

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.
115 Kunowice 21 53-06/20 Ślad osadnictwa OWR?

(k.przew.?)
W.III

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.
116 Kunowice 22 53-06/21 Osada OL-OWR

(k.przew.)
W.II

Ślad osadnictwa PS
117 Kunowice 23 53-06/22 siad osadnictwa OWR

(k.przew.)
W.III

118 Kunowice 24 53-06/23 Skarb brakteatów XV w. W.II
119 Kunowice 25/1 53-06/24 osada EB (k.łuż.) W.II
120 Kunowice 26 53-06/25 Skarb brązowy EB (k.łuż.)
121 Kunowice 27 53-06/26 Ślad osadnictwa k.przedłuż.
122 Kunowice 28 53-06/27 Osada? k.łuż.? W.III
123 Kunowice 29 53-06/28 Ślad osadnictwa Nowoż. W.III
124 Świecko 1 54-05/1 Osada? EK W.II

Osada? k.łuż. S4
125 Świecko 2 54-05/2 Osada H (k.łuż.) W.II

Ślad osadnictwa Pradz. S4
Ślad osadnictwa PS-Nowoż.

126 Świecko 3 54-05/3 osada k.łuż. W.II S4
127 Świecko 4 54-05/4 osada OWR W.II S4
128 Świecko 5 54-05/5 osada H-OL (k.łuż.) W.II S4
129 Świecko 6 54-05/6 Osada OWR W.II S4

osada PS
130 Świecko 7 54-05/7 Ślad osadnictwa H (k.łuż.) W.II S4

Ślad osadnictwa PS
131 Świecko 8 54-05/8 Ślad osadnictwa OWR W.II S4

Ślad osadnictwa PS
132 Świecko 9 54-05/9 Cmentarzysko OWR W.II S4

Ślad osadnictwa Nowoż.
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133 Świecko 10 54-05/10 Osada? EB (k.łuż.) W.ll S4

Ślad osadnictwa PS
134 Świecko 11 54-05/11 Ślad osadnictwa EK (N?) W.lll
135 Świecko 12 54-05/12 Skarb monet PS-Nowoż.
136 Świecko 13 54-05/13 Osada EK (N)

Osada EB (k.łuż.)
Osada OWR
osada WS

137 Rybocice 1 54-06/1 Ślad osadnictwa EK W.ll
Osada OL (k.jast.) S5
Osada OWR
Ślad osadnictwa WS
ślad osadnictwa PS

138 Rybocice 2 54-06/2 Osada k.łuż. W.ll
Osada WS-PS S5
Ślad osadnictwa EK
Osada OL-C
Ślad osadnictwa PS

139 Rybocice 3 54-06/3 Osada? N? W.ll
Osada WS-PS S5
Ślad osadnictwa EK
Ślad osadnictwa PS

140 Rybocice 4 54-06/4 osada EB-H(k.łuż.) W.ll
141 Rybocice 5 54-06/5 Ślad osadnictwa EK W.ll

Ślad osadnictwa EB(k.łuż.) S6
Ślad osadnictwa PS

142 Rybocice 6 54-06/6 Ślad osadnictwa k.łuż. W.ll S6
143 Rybocice 7 54-06/7 Ślad osadnictwa EK W.ll

Osada EB(k.łuż.) S6
Ślad osadnictwa PS

144 Rybocice 8 54-06/8 Osada EB(k.łuż.) W.ll
Ślad osadnictwa PS-Nowoż. S6

145 Rybocice 9 54-09/9 Ślad osadnictwa Pradz. W.ll S6
Ślad osadnictwa PS

146 Rosiejewo 1 54-06/10 Ślad osadnictwa EB?(k.łuż.) W.lll
Ślad osadnictwa PS

147 Rybocice 10 54-06/11 Obozowisko EK W.ll
Osada OWR S5
osada PS

148 Rybocice 11 54-06/12 Ślad osadnictwa EK W.ll
Osada H-OL(k.łuż.) S5
Ślad osadnictwa PS-Nowoż.

149 Rybocice 12 54-06/13 Ślad osadnictwa EK (P?) W.ll
Ślad osadnictwa OL S5

150 Rybocice 13 54-06/14 Ślad osadnictwa OWR W.ll
Ślad osadnictwa PS S5

151 Rybocice 14 54-06/15 Ślad osadnictwa PS W.lll
Ślad osadnictwa Nowoż.

152 Rybocice 15 54-06/16 Ślad osadnictwa P schył. W.lll
Ślad osadnictwa PS
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153 Rybocice 16 54-06/17 Cmentarzysko? H (k.łuż.)
154 Maczków 3 54-07/3 osada M
155 Maczków 4 54-07/4 osada EK
156 Kunice 1 55-06/7 Cmentarzysko? OWR W.ll

Ślad osadnictwa PS S6
157 Kunice 2 55-06/8 Osada OL W.ll

Ślad osadnictwa ws S6
158 Kunice 3 55-06/9 cmentarzysko OWR W.ll S6
159 Kunice 5 55-06/10 Ślad osadnictwa Pradz. W.ll S6

Ślad osadnictwa Nowoż.
160 Kunice 6 55-06/11 osada PS W.ll S6
161 Kunice 7 55-06/12 Osada H (k.łuż.) W.ll

osada PS S6
162 Kunice 8 55-06/13 Osada? Pradz. W.ll S6
163 Kunice 9 55-06/14 Cmentarzysko? EB (k.łuż.) W.ll S6
164 Kunice 11 55-06/15 Osada? H (k.łuż.) W.ll S6
165 Kunice 12 55-06/16 Ślad osadnictwa H (k.łuż.)? W.ll S6

Ślad osadnictwa PS-Nowoż.
166 Kunice 10 55-06/17 osada EB (k.łuż.) W.ll S6
167 Kunice 13 55-06/18 Ślad osadnictwa H (k.łuż.) W.ll S6
168 Kunice 14 55-06/19 osada PS W.ll S6
169 Kunice 15 55-06/20 Osada H (k.łuż.) W.ll

osada PS S6
170 Kunice 16 55-06/21 Osada N W.ll

Osada EB-H(k.łuż.) S6
osada PS

171 Kunice 17 55-06/22 Cmentarzysko? k.łuż.?
172 Kunice 18 55-06/23 cmentarzysko EB (k.łuż.)
173 Kunice 19 55-06/24 cmentarzysko H
174 Kunice 20 55-06/25 Osada N

osada k.łuż.
175 Kunice 21 55-06/26 osada Pradz.
176 Słubice W.lll.
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Analiza demograficzna gminy Słubice 

 3 

 1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawy formalne opracowania 
 

Analiza demograficzna gminy Słubice została opracowana na potrzeby zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę 
sporządzenia nowego studium zainicjowała Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej                 

w Słubicach z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Podstawę prawną dla sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.                  

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

ze zmianami). Natomiast zakres analizy demograficznej, sporządzanej na potrzeby wyżej 
wymienionego dokumentu, nie jest regulowany żadnymi aktami prawnymi, a jej opracowanie 
jest wewnętrzną inicjatywą samorządu.    

 

 

1.2. Założenia metodyczne   
 

Znaczenie uwarunkowań demograficznych dla planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest niezwykle istotne. Każda jednostka terytorialna jest kształtowana przez 
szereg czynników natury przyrodniczej oraz społecznej. Pierwotnie czynniki fizyczno- 
geograficzne odgrywały rolę dominującą, jednakże z biegiem czasu i rozwoju 
cywilizacyjnego coraz większe znaczenie odgrywał czynnik ludzki. Współcześnie nie można 
traktować społeczności zamieszkującej dany teren wyłącznie w kategorii odbiorcy lokalnych 
walorów i ograniczeń. Ludność jest przede wszystkim podmiotem kształtującym swoje 
życiowe otoczenie. W tym znaczeniu można więc daną populację i jej cechy traktować jako 
swoiste zasoby, które mają istotne znaczenie dla rozwoju jednostki, a mierzalne parametry 

demograficzne świadczą o możliwościach i ograniczeniach lokalnego potencjału ludzkiego.  
 

Demografia1 jest nauką zajmującą się jakościowym i ilościowym badaniem ludności,  
a w szczególności jej stanu, dynamiki i struktury. Jako stan ludności na danym obszarze 
rozumie się jej liczbę wraz z charakterystycznym rozmieszczeniem w przestrzeni. Dynamika 
ludności wynika z jej zmian ilościowych i jakościowych zachodzących w czasie. Ostatni 
element – struktura, charakteryzuje ludność przekrojowo w określonym momencie 
czasowym, dzieląc całą populację na grupy wg przyjętego kryterium (np. wiek, wykształcenie 
itp.).   

Struktura niniejszego opracowania ściśle nawiązuje do trzech wymienionych powyżej 

sfer badań demograficznych. Wszelkie analizy dotyczące stanu i struktury ludności zostały 
wykonane w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane (głównie koniec 2009 lub 2010). 
Natomiast analizy dynamiczne obejmują w większości lata 1995 – 2010 (lub 1995 – 2009).  

Większość wykorzystanych w opracowaniu danych pochodzi z oficjalnie 
publikowanych źródeł statystycznych, a w szczególności z Banku Danych Regionalnych 
(BDR) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Istotne znaczenie dla 
szczegółowych analiz statycznych (strukturalnych) miały informacje zebrane podczas 
Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku (NSP 2002). 
Uzupełnienie stanowią dane pochodzące z Urzędu Miejskiego w Słubicach.  

                                                
1 demos – gr. lud, obywatele; graf – gr. opisywać; 
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Główny nacisk został położony na zbadanie tendencji demograficznych na terenie 
gminy Słubice, jednak dla głębszego wnioskowania w niektórych aspektach wprowadzony 
został element porównań do jednostek hierarchicznie wyższych (tj. powiat, województwo, 

kraj).      

 

 

1.3. Ogólna charakterystyka obszaru badań  
 

Analizowana gmina Słubice jest gminą miejsko-wiejską z silną dominacją ośrodka 
miejskiego. Jednostka położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego, 
bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej. Wraz z czterema innymi gminami wchodzi 
ona w skład powiatu słubickiego. Powierzchnia całej gminy wynosi 185,57 km², zaś liczba 
ludności przekracza 20 tys. osób (wg danych Urzędu Gminy, wg GUS jest to 19,3 tys.). 

Położenie gminy Słubice na tle jednostek sąsiednich i hierarchicznie wyższych przedstawia 
Ryc.1.  

 

 
 

Ryc.1. Położenie gminy Słubice na tle powiatu słubickiego, województwa lubuskiego i Polski 
Źródło: opracowanie własne na podstawie grafiki portalu www.gminy.pl.  

 

Gmina cechuje się mieszaną strukturą funkcjonalną. Na znacznym obszarze dominuje 
produkcja rolna, zwłaszcza na terenach rozległej doliny odrzańskiej. Z drugiej zaś strony 
rozwijają się tereny przemysłowe w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wielofunkcyjny charakter posiada miasto Słubice, gdzie oprócz funkcji 
lokalnych wykształciły się również funkcje wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe). Nie bez 

znaczenia dla struktury funkcjonalnej gminy pozostaje fakt nadgranicznego położenia oraz 
lokalizacja funkcji transportowych o charakterze tranzytowym.  

Szczegółową charakterystykę innych uwarunkowań gminy Słubice zawiera zasadnicza 
część Studium oraz jego załączniki (m.in. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, 
Studium krajobrazu kulturowego).       
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 2. Stan i rozmieszczenie ludności 
 

2.1. Sieć osadnicza 
 

W sieciach osadniczych występują różne kategorie administracyjne jednostek 
osadniczych. Podstawowe znaczenie ma podział na jednostki miejskie i jednostki wiejskie.  
W ramach miast wyróżnić można mniejsze części takie jak dzielnice, stanowiące wydzielone 
administracyjnie lub historycznie części miasta, a także osiedla – jednostki mniejsze, 
stanowiące często dawne wsie podmiejskie. Jednostki wiejskie dzielą się na wsie sołeckie 

(posiadające sołtysa) oraz wsie niesołeckie, podlegające pod sołectwo innej wsi. Sołectwo 
może zatem składać się tylko ze wsi sołeckiej, ale dodatkowo może składać się z innych wsi). 
Mniejsze jednostki osadnicze typu wiejskiego to przysiółki i kolonie, niejednokrotnie 
znacznie oddalone od głównych zabudowań wsi.  

Sieć osadniczą gminy Słubice tworzą wyłącznie wsie sołeckie oraz jedno miasto. 
Mniejsze jednostki wiejskie praktycznie nie występują, a wyjątek stanowi kolonia Nowy 
Lubusz. Dominującą jednostką w całym układzie jest miasto Słubice, które bezwzględnie 
przewyższa wielkościowo i funkcjonalnie wszystkie pozostałe jednostki.  

Charakterystyka jednostek osadniczych w gminie Słubice została przedstawiona        
w poniższej tabeli, a przestrzenny rozkład miejscowości obrazuje Ryc.2.   

 

Tab.1. Jednostki osadnicze w gminie Słubice 
 

liczba*  
mieszkańców 

[12.05.2011] 

powierzchnia 
l.p. 

nazwa miejscowości 
(jednostki osadniczej) 

kategoria 

os. % km2 % 

typ morfologiczny 

1. Drzecin wieś sołecka 275 1,37 15,68 8,50 
wieś ulicowo-placowa 

+ zabudowania izolowane 

2. Golice  wieś sołecka 411 2,05 11,66 6,32 owalnica / były PGR 

3. Kunice wieś sołecka 68 0,34 17,96 9,73 typ mieszany 

4. Kunowice wieś sołecka 918 4,58 22,00 11,91 wielodrożnica 

5. Lisów wieś sołecka 163 0,81 9,25 5,01 owalnica ??? 

6. Nowe Biskupice wieś sołecka 118 0,59 9,63 5,22 
ulicówka bez zwartej 

zabudowy 
+ zabudowania izolowane 

7. Nowy Lubusz wieś sołecka 
typ mieszany + 

zabudowania izolowane 

7a. Nowy Lubusz kolonia kolonia 
199 0,99 22,57 12,23 

były PGR 
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Ryc.2. Sieć osadnicza gminy Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc.3. Podział gminy Słubice na sołectwa i miasto Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Powyższa rycina przedstawia podział administracyjny gminy Słubice na mniejsze 

jednostki terytorialne. Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw 
oraz 1 miasto. Pod względem zajmowanej powierzchni na pierwszej pozycji w gminie Słubice 
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lokuje się sołectwo Świecko – 25,3 km2 (13,7% powierzchni gminy). W dalszej kolejności są 
Nowy Lubusz (12,2%) oraz Kunowice (11,9%). Miasto Słubice znajduje się dopiero na 
czwartej pozycji z powierzchnią równą 19,2 km2, co stanowi 10,4% powierzchni całkowitej 

gminy. Najmniejsza powierzchniowo jednostką w gminie jest sołectwo Stare Biskupice 
(2,8%). 

 

 

2.2. Rozmieszczenie ludności 
 

Rozmieszczenie ludności określa topograficzne występowanie ludności w przestrzeni. 
Rozkład obszarów koncentracji i wyludnienia można traktować jako całokształt 
wieloletniego, a czasem wielowiekowego oddziaływania szeregu czynników. Czynniki te 
mają zróżnicowany charakter – przyrodniczy (ukształtowanie terenu, hydrografia, szata 

roślinna, klimat, zasoby), społeczno-gospodarczy (np. poziom rozwoju, funkcje, sieć 
transportowa), historyczny (wojny i związane z nimi migracje, deportacje, przesiedlenia, 
eksterminacje, klęski żywiołowe i ekologiczne oraz epidemie), a także czysto demograficzny 
(np. zróżnicowanie rodności i umieralności na różnych obszarach). 

 

Obszar gminy Słubice jest zróżnicowany pod względem intensywności 
rozmieszczenia jednostek osadniczych, a tym samym rozmieszczenia ludności. Przy 
zachodniej granicy w środkowej części gminy położone jest miasto – główny i dominujący 
ośrodek gminy. Największa koncentracja ludności wiejskiej występuje w północno-
wschodniej części gminy, pośród terenów rolno-leśnych, poprzecinanych istotnymi drogami 

kołowymi. Znajduje się tu 6 z 11 wsi sołeckich, z których 3 to największe jednostki wiejskie 
w gminie (Kunowice, Golice i Drzecin). Część północno-zachodnia, cechująca się rozległymi 
obszarami rolnymi w dolinie Odry, jest mniej zaludniona, a ludność koncentruje się                
w 2 wsiach (Pławidło i Nowy Lubusz). Południowo-zachodnie, rolnicze tereny nadodrzańskie 
to 3 wsie (Świecko, Rybocice i Kunice). Nadrzeczne tereny rolnicze zarówno na północy, jak 
i na południu gminy leżą poza głównymi szlakami drogowymi, co wydatnie zmniejsza 
dostępność komunikacyjną tych obszarów, a tym samym zmniejsza szanse na rozwój 
ludnościowy. Całkowicie pozbawiona osiedli ludzkich jest południowo-wschodnia część 
gminy, zajęta przez rozległe i zwarte kompleksy leśne.   
 

             

Głównym skupiskiem ludności w gminie jest obszar miasta Słubice. Wskaźnik 
urbanizacji gminy Słubice jest bardzo wysoki i sięga 85,6%. Dla porównania urbanizacja 
powiatu słubickiego wynosi 63,1% (2010), województwa lubuskiego 63,2% (2010), a całego 
kraju 60,7% (2010). Miasto liczy 16,1 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały,         
a dodatkowo ponad 1 tys. osób zameldowanych jest w mieście na pobyt czasowy. Do grupy 
tej zaliczają się przede wszystkim studenci Collegium Pollonicum, zamieszkujących               
w domach studenckich oraz na kwaterach prywatnych.  

Przyczyną dużej koncentracji ludności w miastach jest szereg atrakcji osadniczych 

związanych z dostępem do usług oraz rynku pracy, oraz związany z tym generalnie wyższy 
standard życia. Miasto Słubice pełni rolę ośrodka administracyjnego na poziomie gminnym 
oraz powiatowym. Wykształciły się tu liczne funkcje ponadlokalne, takie jak administracja, 
oświata (w tym również szkolnictwo wyższe), opieka zdrowotna, usługi kultury i sportu, 
przemysł. Silną atrakcją osadniczą jest nadgraniczne położenie miasta i jego dobra dostępność 
komunikacyjna. Pod względem liczby ludności Słubice zajmowały w 2008 roku 269 lokatę 
wśród wszystkich polskich miast. 

 
 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 413



Analiza demograficzna gminy Słubice 

 9 

Ryc.4. Rozmieszczenie ludności w gminie Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

 

Ludność wiejska jest w zdecydowanej mniejszości (2891 osób), ale zamieszkuje 

niemal 90% powierzchni gminy Słubice. Największą koncentrację ludności wiejskiej 
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zaobserwować można w pobliżu miasta oraz w jednostkach położonych na przebiegu 
głównych szlaków komunikacji drogowej. Najmniejsze miejscowości w gminie to zwłaszcza 
wsie położone marginalnie. Tradycyjna zabudowa wiejska ma przeważnie charakter zwarty 

lub skupiony, a izolowane domostwa lub ich skupiska należą do mniejszości. Rozpraszaniu 
zabudowy sprzyja lokowanie nowych budynków w oparciu o jednostkowe decyzje 
urbanistyczne.    

 

Druga pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie to największa           
i dynamicznie rozwijająca się wieś – Kunowice. Ludność Kunowic, licząca ponad 900 osób 
stanowi zaledwie 4,6% populacji gminy, ale jednocześnie skupia niemal 32% całej ludności 
wiejskiej. Silna koncentracja ludnościowa na tym obszarze wynika z podmiejskiego położenia 
na szlaku drogi wojewódzkiej nr 137. Dobra dostępność komunikacyjna oraz bliskie 
położenie względem Słubic, w tym także terenów przemysłowych Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powoduje że Kunowice są od kilku lat głównym obszarem 
osadniczym w gminie. Obserwuje się tu bardzo intensywny rozwój budownictwa 
indywidualnego.       

Dwie kolejne w rzędzie wielkości wsie to Golice (ok. 411 mieszkańców) oraz Drzecin 
(ok. 275 mieszkańców). Obie miejscowości położone są przy ruchliwej drodze krajowej nr 31 
w kierunku Kostrzyna nad Odrą. Rozwój Golic był podyktowany w przeszłości utworzeniem 
we wsi PGR-u. Najmniejszą wsią w gminie są Kunice, liczące zaledwie 68 osób. 
Miejscowość ta jest najdalej na południe wysuniętą jednostką w całej gminie. Istnieją 
przesłanki, że ta aktualnie silnie zmarginalizowana miejscowość, mogła w przeszłości 
stanowić większą jednostkę osadniczą.  
 

Najdokładniejszym kartograficznym obrazem rozmieszczenia ludności jest mapa 
kropkowa, na której ludność przedstawiona jest kropkami reprezentującymi określoną liczbę 
osób – znaki te mają przypisaną ściśle określoną wartość czyli wagę. Kropka jest znakiem 
umownym – najczęściej ma kształt koła niewielkiej średnicy. Dla zróżnicowania prezentacji 
operuje się także metodą kropek różnowagowych. Dysponując kilkoma wagami kropek, 
posługujemy się nimi podobnie jak monetami o różnych nominałach – składamy z nich 
wymaganą kwotę (tu: liczbę ludności). Kropki umieszcza się na mapie dokładnie w miejscach 
występowania siedlisk ludności, a stopień precyzji zależy od skali mapy. Mapa kropkowa dla 

gminy Słubice przedstawiona została na Ryc.4.     
 

Analiza rozmieszczenia ludności w granicach administracyjnych miasta wskazuje     
na silną koncentrację w strefie centralnej, która zawiera się w granicach wyznaczonych 
następującymi ulicami:  

• od północy – Ogrodowa, Piska, Staszica, 

• od południa – 1 Maja (od mostu granicznego do skrzyżowania z Al. Niepodległości), 

• od zachodu – Nadodrzańska i Szczecińska (do skrzyżowania z Ogrodową), 
• od wschodu – Królowej Jadwigi, Krótka, Al. Niepodległości.   

Na wskazanym obszarze zamieszkuje ok. 14,8 tys. mieszkańców miasta. Szczególnie znaczne 
skupiska ludności to: Os. Kopernika, Os. Słowiańskie, Os. I. Paderewskiego, Os. Mała 
Moskwa, rejon Placu Wolności oraz ulica Wojska Polskiego. Dominuje tutaj zdecydowanie 
zabudowa wielorodzinna w postaci bloków z wielkiej płyty,  kamienic itp.  
 Na północ od obszaru centrum rozciągają się tereny zajęte przez budownictwo 
jednorodzinne o różnej gęstości, z małymi wyjątkami zabudowy wielorodzinnej oraz innych 
funkcji. Najdalej na północny-zachód położone jest samotne Os. Krasińskiego, będące byłym 
PGR-em.   

 Na południowy-wschód od centrum rozciągają się tereny sportowo-rekreacyjne            
z małymi enklawami terenów mieszkaniowych (zabudowa wielo- i jednorodzinna). Dalej na 
wschód znajduje się niewielkie Os. Leśne (zabudowa jednorodzinna), a za nim dopiero 
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budujące się Os. Zielone Wzgórza (zabudowa jednorodzinna). Ostatnim obszarem niskiej 
koncentracji ludności w mieście jest teren położony w widłach ulic: Transportowej oraz 
Powstańców Wielkopolskich.  

 

 
Ryc.5. Rozmieszczenie ludności na terenie miasta Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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 W granicach administracyjnych miasta występuje też sporo terenów zupełnie 
niezamieszkanych. Są to głównie rozległe tereny wykorzystywane rolniczo, położone            
w północno-wschodniej części miasta. Ponadto do obszarów niezaludnionych należą tereny 

zalewowe położone za wałem przeciwpowodziowym, na których z racji zagrożenia zalaniem 
obowiązuje zakaz zabudowy.          

Szczegółowy wykaz ulic wraz liczba mieszkańców zostały przedstawione w kolejnym 
paragrafie w Tab.3. Mapa kropkowa dla miasta Słubice przedstawiona została na Ryc.5.     

 

 

2.3. Gęstość zaludnienia 
 

Rozmieszczenie ludności odnosi się do wartości absolutnych (rzeczywistych), czyli 
dla konkretnej liczby osób zamieszkujących dany obszar. Przykładowo 31 grudnia 2010 roku, 

województwo lubuskie zamieszkiwało 1012,9 tys. mieszkańców, na powierzchni 14 tys. km
2
. 

Ze względu na potrzebę porównywania jednostek znacznie różniących się zarówno liczbą 
mieszkańców jak i powierzchnią, stosuje się gęstość zaludnienia, która operuje wartościami 
relatywnymi – wskazuje średnią liczbę osób przypadających na 1 km2. Relację tę można 
przedstawić następującym wzorem: 

 

2( . / )
L

G os km
A

=  

 
gdzie:   G – gęstość zaludnienia, 
 L – liczba ludności na danym obszarze (w osobach), 

 A – powierzchnia obszaru (w km
2
); 

 
Dzięki zastosowaniu tego współczynnika możemy porównywać intensywność 

zaludnienia obszarów różniących się pod względem zarówno powierzchni, jak i liczby 
ludności. Porównania mogą być dokonywane na tym samym poziomie hierarchicznym       
(np. poszczególne sołectwa w ramach jednej gminy), jak również pomiędzy różnymi 

poziomami hierarchicznymi (np. gmina, powiat, województwo).   

 
Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw oraz 1 miasto. 

Jednostki te stanowią pola odniesienia dla pomiarów gęstości zaludnienia, które zostały 
przedstawione w poniższej tabeli.  

Średnia gęstość zaludnienia gminy Słubice wynosi 109 os./km2. Jest to wartość 
zbliżona do poziomu krajowego (122 os./km2) i bardzo wysoka w porównaniu z poziomem 
dla powiatu (47 os./km2) oraz dla województwa (72 os./km2). Na tak wysoki wynik wpływa 
duża liczba mieszkańców miasta Słubice. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 893 os./km2,       
co przytłaczająco dystansuje tereny wiejskie, dla których przeciętne zaludnienie wynosi        

18 os./km
2
.  

Spośród wszystkich sołectw najwyższe zaludnienie cechuje podsłubickie Kunowice 
(42 os./km2) oraz położone na północy sołectwo Golice (35 os./km2). Najrzadziej zaludnione 
są położone na południu Kunice – 4 os./km2. Generalnie wyspa wyższego zaludnienia 
znajduje się w centralnej i północno-wschodniej części gminy.  

 

 
 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 417



Analiza demograficzna gminy Słubice 

 13 

Tab.2. Gęstość zaludnienia sołectw gminy Słubice oraz miasta Słubice [stan na 12.05.2011]    

w porównaniu do jednostek hierarchicznie wyższych [stan na 31.12.2010] 
 

l.p. jednostka 
liczba 

ludności** 
[os.] 

powierzchnia 
[km2] 

gęstość zaludnienia 
[os / km2] 

1. Drzecin 275 15,68 18 

2. Golice 411 11,66 35 

3. Kunice 68 17,96 4 

4. Kunowice 918 22,00 42 

5. Lisów 163 9,25 18 

6. Nowe Biskupice 118 9,63 12 

7. Nowy Lubusz 199 22,57 9 

8. Pławidło 226 12,61 18 

9. Rybocice 211 13,62 16 

10. Stare Biskupice 104 5,07 21 

11. Świecko 198 25,32 8 

12. miasto Słubice 17138 19,20 893 

RAZEM (cała gmina) 20039        184,57** 109 

RAZEM (tereny wiejskie) 2891 165,35 18 

powiat słubicki*** 46539 999,29 47 

województwo lubuskie*** 1012889 13987,88 72 

Polska*** 38200037 312679,67 122 
*liczba mieszkańców obejmuje zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak i pobyt czasowy;  
**powierzchnia gminy wg GUS wynosi 185,6 km2; 
*** ludność zameldowana na pobyt stały; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rożnych źródeł.  

 

Dla dokonania analizy gęstości zaludnienia w granicach miasta Słubice, dokonano 
arbitralnego podziału na mniejsze jednostki przestrzenne. Kryteriami podziału były m.in. 

gęstość i intensywność zabudowy, typ zabudowy, funkcje. Granice jednostek wyznaczono     
w oparciu o łatwo identyfikowalne elementy, głównie w postaci ciągów komunikacyjnych. 
Łącznie wyznaczono 13 zaludnionych jednostek odniesienia, w tym 1 obszar stricte 
przemysłowy (KSSSE), a także 3 obszary gdzie zabudowa nie występuje. Są to:  
 
A. obszary zabudowy wielorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej: 
 

1) obszar w strefie centralnej zawierający się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym 
(ulice: Nadodrzańska i 1 Maja) oraz ulicami: Wałowa, Chopina, Wojska Polskiego 
(wyłączona), Al. Młodzieży Polskiej i Kościuszki;  

2) obszar w strefie centralnej zawierający się pomiędzy ulicą Narutowicza i placami 
Wolności oraz Przyjaźni na północy, a także Al. Młodzieży Polskiej i Kościuszki na 
południu; granicę zachodnią tworzy rów melioracyjny; 

3) obszar w strefie centralnej położony na północ od obszaru nr 2), ograniczony            
od wschodu wspomnianym rowem, od północy ulicami: Piska i Staszica, a od zachodu 
ul Wojska Polskiego (włączona do obszaru); 
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B. obszary zabudowy jednorodzinnej, a także zabudowy jednorodzinnej z towarzyszeniem 
innych funkcji oraz enklaw zabudowy wielorodzinnej: 
  

4) obszar w strefie centralnej położony na zachód od 3) i północ od 1); 
5) obszar pomiędzy wałem na zachodzie, ogródkami „Zorza” na północy, ulica Wojska 

Polskiego na wschodzie i ulicą Ogrodową na południu; 
6) obszar w rejonie ulic: Drzymały, Nocznickiego, Witosa i Konstytucji 3 Maja (część 

północna);  
7) obszar w widłach ulicy Wojska Polskiego i Długiego Rowu aż do okolic ulicy 

Drzymały na południu; 
8) obszar Os. Krasińskiego oraz przyległych pól aż do ogródków „Zorza” i ulicy Wojska 

Polskiego; 
9) obszar obejmujący tereny sportowe, ogródki „Jutrzenka”, cmentarz komunalny oraz 

zabudowania mieszkalne w rejonie ulic: Folwarczna i Sportowa; 
10) obszar Os. Leśnego;  
11) obszar Os. Zielone Wzgórza, będącego w początkowej fazie rozwoju; 
12) obszar pomiędzy ulicami: Szosa Rzepińska i Powstańców Wielkopolskich, a granicą 

miasta; 
 

C. obszary zabudowy przemysłowej: 
13) obszar KSSSE na południowo-zachodnim krańcu miasta; 

 

D. obszary niezabudowane i niezaludnione 
14) obszar zieleni pomiędzy linią kolejową i Szosą Rzepińską (droga wojewódzka nr 137); 
15) obszar zalewowy pomiędzy Odrą a wałem przeciwpowodziowym; 
16) obszar wykorzystywany rolniczo w północno-wschodniej części miasta.             

 

 
Tab.3. Rozmieszczenie ludności w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice 
 

nr 

jedn. 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 

1 Maja  458 Młodzieży Polskiej, Aleja 6 

Chopina 366 Nadodrzańska [– 15 osób]* 508 

Dąbrówki  3 Szamarzewskiego, Ks. A.  123 

Jedności Robotniczej 252 Wawrzyniaka, Ks. P. 198 

Kopernika [– 50 osób]* 1190 Wrocławska [ok. 1/3 całości]* 69 

Kościuszki  248 RAZEM 3515 

1 

Mickiewicza  94   

Asnyka 2 Słowiańska 112 

Daszyńskiego 107 Słowiańskie, Osiedle 938 

Kilińskiego 336 Strzelecka 59 

Kochanowskiego 384 Wandy 372 

Konopnickiej 121 Wodna 187 

Niepodległości, Aleja  332 Wolności, Plac 517 

Paderewskiego 606 Wrocławska [ok. 2/3]* 138 

Podchorążych  193 Żeromskiego 423 

Reja 405 Żwirki i Wigury  186 

Sienkiewicza 787 RAZEM 6264 

2 

Słowackiego 59   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Tab.3. Rozmieszczenie ludności w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice (cd.) 
 

nr 
jedn. 

ulica / osiedle / plac 
liczba 

osób 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 

Akademicka 30 Mieszka I 84 

Bohaterów, Plac 248 Narutowicza 302 

Bohaterów Warszawy 135 Przyjaźni, Plac 858 

Bolesława Krzywoustego 16 Piłsudskiego  404 

Kanałowa 106 Seelowska 94 

Kazimierza Jagiellończyka 43 Staszica  312 

Kazimierza Wielkiego 25 Stefana Batorego 47 

Konstytucji 3 Maja, Al. [–76 os.]*  312 Władysława Jagiełły 312 

Królowej Jadwigi 13 Wojska Polskiego [– 250 osób.]* 1068 

3 

Krótka 134 RAZEM 4543 

Bolesława Chrobrego 194 Nadodrzańska [ok.5 domów]** 15 

Bratkowa 23 Różana  7 

Konwaliowa 5 Sadowa 9 

Kopernika [ok.17 domów]**  50 Szczecińska 40 

Kwiatowa 17 Tulipanowa 13 

Liliowa 18 Wałowa 36 

Makowa 16 RAZEM 450 

4 

Ogrodowa 7   

Prosta 1 Wojska Polskiego  

[ok.20 domów +3 bloki]** 
210 

RAZEM 226 5 

Klonowa 15   

Drzymały  119 Rysia  26 

Krucza 28 Sokola 53 

Konstytucji 3 Maja [ok.26 domów]** 76 Wojska Polskiego [ok.14 domów]** 40 

Lisia 72 Wilcza 27 

Nocznickiego 270 Witosa 261 

Piska 113 RAZEM 1153 

6 

Rzepińska 68   

Gołębia  5 Żurawia 2 
7 

Grzybowa 261 RAZEM 268 

8 Krasińskiego, Osiedle 130 RAZEM 130 

Folwarczna 162 RAZEM 344 
9 

Sportowa 182   

Borówkowa 12 Poziomkowa 15 

Brzozowa 24 Sosnowa 23 

Malinowa 15 RAZEM 122 
10 

Obozowa 33   

Południowa 4 Wschodnia  4 

Północna 17 Zachodnia 2 

Przedwiośnie 2 Zimowa 4 
11 

Wiosenna 10 RAZEM 43 

Powstańców Wielkopolskich 44 Transportowa 30 
12 

Szosa Rzepińska 3 RAZEM 77 

13 Przemysłowe, Osiedle 3 RAZEM 3 
*wartość szacunkowa powstała wskutek odjęcia od wartości sumarycznej (dla całej ulicy), szacowanych 
udziałów przypadających na te fragmenty, które znalazły się w innych jednostkach; 
**wartość szacunkowa powstała w przybliżeniu z iloczynu liczby domów jednorodzinnych (MN) i przyjętej dla 
tego szacunku średniej liczby zamieszkujących jeden dom jednorodzinny, równiej 3 osobom; dla bloków            
w jednostce „5” przyjęto szacunek: po 50 osób na jeden blok; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Ryc.6. Zróżnicowanie gęstości zaludnienia na terenie miasta Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Tab.4. Gęstość zaludnienia w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice 
[stan na 12.05.2011] 
 
 

numer jednostki 
podziału miasta 

liczba ludności* 
[os.] 

powierzchnia** 
[km2] 

gęstość zaludnienia 
[os / km2] 

1. 3515 0,37 9441 

2. 6264 0,53 11875 

3. 4543 0,70 6531 

4. 450 0,18 2435 

5. 226 0,41 551 

6. 1153 1,90 605 

7. 268 0,76 355 

8. 130 0,97 134 

9. 344 1,76 195 

10. 122 0,36 339 

11. 43 0,94 46 

12. 77 0,87 89 

13. 3 1,27 2 

14. 0 0,49 0 

15. 0 1,34 0 

16. 0 6,35 0 

RAZEM (całe miasto) 17138 19,20 893 
* liczba ludności zamieszkującej poszczególne jednostki podziału miasta, została uzyskana wskutek własnych 
agregacji i szacunków przedstawionych w Tab.3.; 
** powierzchnie dla poszczególnych jednostek podziału miasta pochodzą z własnych obliczeń komputerowych; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

 

 
Przedstawione w powyższej tabeli oraz na Ryc.6. zróżnicowanie gęstości zaludnienia 

na terenie miasta Słubice wskazuje na znaczne dysproporcje. Gęstość zaludnienia w ścisłej 
strefie centralnej dochodzi nawet do 11,9 tys. os/km2. Podwyższone wartości cechują 
północno-zachodnią część miasta. Natomiast wschodnie tereny miasta są raczej wyludnione.  
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 3. Dynamika ludności 
 

3.1. Elementy dynamiki ludności  

 
Zmiany liczby ludności na danym obszarze są wywołane procesami (zdarzeniami) 

demograficznymi zachodzącymi w społeczeństwach, procesy te składają się na dwie grupy:  
 

• zdarzenia związane z mobilnością biologiczną ludności – urodzenia (U) i zgony (Z),    
a umownie zalicza się także małżeństwa (M) i rozwody (R), ze względu na pośredni 
wpływ na procesy reprodukcyjne populacji, 

• zdarzenia związane z mobilnością przestrzenną ludności – imigracje (I)                        
i emigracje (E). 

 

Nawiązując do powyższego podziału na dwie grupy procesów, badania dynamiki 
demograficznej dzieli się na dwa nurty: badania ruchu naturalnego ludności oraz badania 
ruchu wędrówkowego ludności. Efektem ruchu naturalnego jest przyrost naturalny (PN), 
natomiast efektem ruchu wędrówkowego (migracyjnego) jest saldo migracji (SM). Efektem 

ostatecznym tych zmian jest przyrost rzeczywisty (PR), który jest sumą przyrostu naturalnego 
i salda migracji. 

Proste analizy dynamiki ludności w oparciu o wartości absolutne (bezwzględne),        
ze względu na znaczne zróżnicowanie poszczególnych populacji w czasie i przestrzeni nie 
pozwalają na badania porównawcze. Z tego względu stosuje się miary względne – 
współczynniki, które określają natężenie badanego zjawiska. Ogólna postać współczynnika 
dynamiki ludności przedstawia się następująco: 
 

C
L

W
t

t
D

∑
=   

t – okres czasu w jakim badana jest dana populacja (najczęściej jest to 1 rok),  
Σt – suma wszystkich zdarzeń danego rodzaju zarejestrowanych w okresie t, 

C – (constans) wielkość stała (najczęściej 1000 – wartość zjawiska wyraża się w ‰), 

tL – średnia liczba ludności w okresie t  2 

 

 

3.2. Ruch naturalny  

 
Na ruch naturalny ludności składa się szereg zjawisk społeczno-demograficznych 

takich jak urodzenia, zgony, małżeństwa i rozwody, związanych z procesami naturalnej, 
biologicznej reprodukcji społeczeństw. Natężenie poszczególnych elementów ruchu 
naturalnego jest bardzo zróżnicowane terytorialnie – zależy ono m.in. od takich czynników 

jak: rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój kulturalny oraz zwyczaje, a nawet klimat danego 
regionu. 

Czynnikami, które wpływają na poziom i natężenie urodzeń (rodności) są: liczba          
i struktura kobiet w wieku rozrodczym, liczba zawieranych małżeństw i struktura wiekowa 
nowożeńców, polityka zatrudnienia, stopień aktywizacji zawodowej kobiet, poziom 
wykształcenia społeczeństwa, perspektywy wychowania i wykształcenia potomstwa, system 
bodźców ekonomicznych, warunki mieszkaniowe, wierzenia religijne i inne.  

                                                
2 W przypadku niniejszej analizy okresem badań populacji (t) jest rok, więc średnia liczba ludności została 
zastąpiona stanem liczebnym populacji w połowie roku tj. z dnia 30 czerwca.  
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Z kolei czynniki regulujące poziom i natężenie zgonów (umieralności) to: liczba          
i struktura ludności wg płci i wieku, wzorzec umieralności wg płci i wieku oraz wg przyczyn 
zgonów, zmiany w poziomie i stylu życia ludności (m.in. dieta, warunki zdrowotne, warunki 

mieszkaniowe, warunki pracy, stopień zanieczyszczenia środowiska), dostępność do służby 
zdrowia, a także postęp medycyny w zapobieganiu przedwczesnej umieralności.  

Zmiany poziomu i natężenia urodzeń oraz zgonów w gminie Słubice zostały 
przedstawione w Tab.5 oraz na poniższych rycinach. Aby wzbogacić wartość analizy 
dokonano porównania z tendencjami dla powiatu słubickiego i województwa lubuskiego.    
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Ryc.7. Kształtowanie się współczynnika urodzeń w gminie Słubice, powiecie słubickim           
i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.8. Kształtowanie się współczynnika zgonów w gminie Słubice, powiecie słubickim          
i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Tab.5. Wartości i współczynniki elementów ruchu naturalnego w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 na tle współczynników dla powiatu słubickiego i województwa lubuskiego    

 [OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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Natężenie urodzeń w gminie Słubice w latach 1995 – 2002 wykazywało tendencję 
spadkową, osiągając minimum w roku 2002 (8,5‰). Od tego czasu notuje się wzrost rodności  
związany z wchodzeniem w wiek rozrodczy roczników wyżu lat 70-tych i 80-tych. Niemal 

przez cały analizowany okres gmina Słubice wykazuje niższy poziom natężenia urodzeń 
aniżeli powiat. Także względem wartości regionalnych gmina prezentuje niższe wartości, 
jednak w ostatnich latach tendencja ta ulega powolnym zmianom.   

Wartości współczynnika zgonów przyjmują podobne tendencje. Również w tym 
przypadku w latach 1995 – 2002 zaobserwowano spadek (do 6,3‰), po czym nastąpił 
wyraźny wzrost umieralności (do 9,1 ‰ w ostatnim roku analizy). Wartości natężenia 
zgonów są w gminie generalnie niższe aniżeli w powiecie i województwie.  

Współczynnik przyrostu naturalnego dla gminy Słubice w zdecydowanej większości 
analizowanych lat przewyższa poziom dla województwa. Jednocześnie w ostatnich latach 
obserwuje się spadek poniżej poziomu powiatowego. Generalnie w żadnym roku i w żadnej 

jednostce nie odnotowano ujemnego przyrostu naturalnego, ponieważ w liczba urodzeń 
zawsze przewyższa liczbę zgonów. Obserwuje się wahania poziomu współczynnika przyrostu 
naturalnego. Tendencja spadkowa, szczególnie zaznaczająca się w gminie w latach 2004          
i 2006 (spadek poniżej 1‰), uległa w ostatnich latach odwróceniu (wzrost powyżej 2,5‰). 
Wartość maksymalną odnotowano w roku 1996 – było to 4,24‰.       
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50‰

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

gmina Słubice powiat słubicki województwo lubuskie

 
 

Ryc.9. Kształtowanie się współczynnika przyrostu naturalnego w gminie Słubice, powiecie 
słubickim i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  

 

 

3.3. Małżeństwa  
 

Procesy małżeńskości przebiegają w gminie Słubice odwrotnie aniżeli procesy 
rodności i umieralności, obserwuje się bowiem wyraźny wzrost liczby par wchodzących        
w związek małżeński. Szczególna dynamika obserwowana jest w latach 2004 – 2008,             
w których nastąpiło podwojenie liczby małżeństw – z 78 par/rok do 147 par/rok. Wynika to z 

masowego  wchodzenia w opóźniony wiek małżeński roczników wyżu lat 70-tych i 80-tych. 
Dynamika małżeństw została przedstawiona na poniższej rycinie.   

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 426



Analiza demograficzna gminy Słubice 

 22 

107

90
87

75

96

81 77
84 81 78

83

101

125

147

114

0

20

40

60

80

100

120

140

160

li
c
z
b

a
 p

a
r

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

Ryc.10. Liczba małżeństw zawartych w gminie Słubice w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
 

 

3.4. Ruch wędrówkowy 
 

Ruchem wędrówkowym (ruchem migracyjnym) nazywamy całokształt procesów         

i zjawisk związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu, w sposób 
trwały bądź okresowy. Wędrówki ludności stymulowane są m.in. mechanizmem barier            
i atrakcji osadniczych, a czynniki decydujące o migracji są liczne i mają rozmaitą naturę.     
Do najczęstszych przyczyn migracji w naszym kręgu kulturowym należą motywy                    
o charakterze ekonomicznym (np. praca, koszty życia, mieszkanie) lub społecznym            
(np. założenie rodziny, możliwości edukacji i rozwoju).  
 W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały jedynie wielkości strumieni 
ruchu wędrówkowego, bez badania ich przyczyn oraz szczegółowych kierunków. Przebadano 
migracje na pobyt stały w podziale na migracje wewnętrzne (krajowe) i zagraniczne, a także 
w podziale na płeć migrantów.   

 W analizowanym okresie od 1995 do 2009 roku w ruchach migracyjnych na terenie 
gminy Słubice wzięło udział łącznie ponad 7 tys. osób, z czego 4% w ruchach zagranicznych. 
W tym czasie zameldowało się 3368 osób (139 z zagranicy), a wymeldowało się 3647 osób 
(150 za granicę).  Daje to długookresowe ujemne saldo migracji zarówno wewnętrznych jak    
i zagranicznych – odpowiednio ubytek 278 i 11 osób. W analizowanym okresie jedynie           
w 1995, 2008 i 2009 roku odnotowano dodatnie saldo migracji (patrz poniższe tabele               
i rycina). Szczególnie intensywny odpływ ludności wystąpił w latach 2000 – 2006. Aktualnie 
obserwuje się osłabienie tych negatywnych tendencji, a w ruchu zagranicznym występuje 
nawet bilans dodatni. Jednocześnie obserwuje się długookresowy trend do wzrostu 
ruchliwości ludności gminy. W każdym z analizowanych strumieni migracyjnych większość 
stanowiły kobiety (od 50,4 do 56% migrantów). 
 Generalnie zjawisko odpływu ludności jest procesem niekorzystnym, gdyż emigracja 
dotyczy głównie jednostek bardziej aktywnych i młodszych, a tym samym najbardziej 
wartościowych z punktu widzenia potencjału demograficznego. Gmina Słubice przegrywa 
konkurencję z większymi ośrodkami miejskimi, gdzie znajdują silniejsze atrakcje osadnicze. 
Proces depopulacji migracyjnej należy bacznie obserwować i podejmować działania zaradcze.     
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Tab.6. Ruch wędrówkowy ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2009 

 [OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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Tab.7. Wartości i współczynniki elementów ruchu wędrówkowego w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 [migracje na pobyt stały] 
 

parametr 

1
9
9

5
 

1
9
9

6
 

1
9
9

7
 

1
9
9

8
 

1
9
9

9
 

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

imigracje 218 182 255 214 237 201 174 186 242 200 223 239 272 243 282 

WI (‰) 11,3 9,3 13,0 10,8 11,9 10,2 8,9 9,4 12,2 10,0 11,2 12,1 13,9 12,5 14,5 

emigracje 183 210 257 234 248 246 257 206 271 247 227 274 282 240 275 

WE (‰) 9,5 10,7 13,1 11,8 12,4 12,5 13,1 10,4 13,7 12,3 11,4 13,9 14,4 12,3 14,2 

saldo 
migracji 

35 -28 -2 -20 -11 -45 -83 -20 -29 -47 -4 -35 -10 3 7 

WSM 

(‰) 
1,8 -1,4 -0,1 -1,0 -0,6 -2,3 -4,2 -1,0 -1,5 -2,3 -0,2 -1,8 -0,5 0,2 0,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.11. Kształtowanie się współczynników imigracji i emigracji w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 [migracje na pobyt stały] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
 

 

3.5. Przyrost rzeczywisty i zmiany liczby ludności  

 

Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego liczba ludności w gminie Słubice spada. 
Tendencja ta jest szczególnie widoczna w latach 2003 – 2009, w którym to okresie liczebność 
populacji faktycznie zamieszkującej gminę zmalała z 20028 do 19283 osób – spadek o niemal 
750 osób. Wartość z przedostatniego roku analizy jest najniższa z całego okresu, ale tendencja 
wydaje się zwalniać lub nawet zatrzymywać. Przyczyną tego procesu jest ujemne saldo 
migracji, które wywołuje ubytki nie możliwe do zrekompensowania przez dodatni,               
ale malejący przyrost naturalny.  

Zmiany liczby ludności w całej gminie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie 
zostały przedstawione w poniższej tabeli oraz na poniższych wykresach.    
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Ryc.12. Liczba ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 [stan na 31.12, wg 

faktycznego miejsca zamieszkania] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.13. Liczba ludności na terenach wiejskich w gminie Słubice w latach 1995 – 2010     
[stan na 31.12, wg faktycznego miejsca zamieszkania] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  

 
Ubytek ludnościowy dotyczy przede wszystkim ludności miejskiej, podczas gdy na 

terenach wiejskich notuje się systematyczny wzrost populacji. Liczba mieszkańców wsi 

wzrosła z 2259 osób w 1995 roku do 2833 w roku 2008 – wzrost o niemal 600 mieszkańców. 
Wskazana tendencja będzie się najprawdopodobniej utrzymywać w latach kolejnych. 
Szczególną dynamiką wzrostu cechują się podsłubickie Kunowice, przyciągające wielu 
nowych mieszkańców.   
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Tab.8. Zmiany liczby ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2010  

[OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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 4. Struktura ludności 
 

4.1. Elementy struktury ludności  

 
Struktura ludności opisuje wewnętrzne zróżnicowanie populacji ze względu na 

określone cechy, w danym momencie czasowym. Cechy wykorzystywane w analizach 
struktury ludności mogą mieć dwojaki charakter: 

  

• cechy biologiczne – to cechy niezależne od jednostki, wynikające z czynników 
naturalnych; najczęstsze cechy biologiczne wykorzystywane w analizach 
demograficznych to płeć i wiek; 

 

• cechy społeczno-ekonomiczne – to cechy wynikające z uwarunkowań społecznych,    
w jakich funkcjonuje cała społeczność, jej wybrana część lub pojedyncza jednostka; 
do cech związanych z historią i tradycją zalicza się m.in.:  język, religię i narodowość; 
dla analiz demograficznych istotne znaczenie mają również cechy związane                
z aktywnością społeczną jednostek ludzkich, nabywane (bądź zbywane) w czasie, 

należą do nich m.in.: wykształcenie, aktywność zawodowa, zawód, zatrudnienie, stan 
cywilny. 

 

Nawiązując do powyższego podziału na dwie grupy analizowanych cech, badania 
struktury demograficznej dzieli się na dwa nurty: badania struktury biologicznej ludności oraz 
badania struktury społeczno-ekonomicznej ludności.  

 

 

4.2. Struktura biologiczna ludności    

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przeprowadzono badania struktury płci i wieku 
populacji zamieszkującej gminę Słubice. Ze względu na istotne współzależności płci i wieku 
były one badane również wspólnie.  

 

Struktura wieku ludności została przebadana na dwóch poziomach szczegółowości. 
Ogólnych informacji w zakresie proporcji poszczególnych grup wiekowych dostarcza analiza 
populacji wg wiekowych grup ekonomicznych. Bardziej szczegółowe badanie zostało 
wykonane dla populacji podzielonej na pięcioletnie przedziały wieku.   

Grupowanie ekonomiczne odgrywa dużą rolę w określaniu zasobów siły roboczej        
i ułatwia wykrycie prawidłowości w kształtowaniu się proporcji pomiędzy ludnością młodą 
(dziećmi i młodzieżą), ludnością dorosłą (dojrzałą) oraz ludnością starą. Schemat grupowania 
ekonomicznego przedstawia poniższa tabela. Ten podział na trzy grupy jest bardzo 
przejrzysty, jednakże pewną wadą tego grupowania są trudności w jednoznacznym ustaleniu 
granic wieku produkcyjnego. Najczęściej jako dolną granicę wieku produkcyjnego przyjmuje 

się pełnoletniość, a górną granicę stanowi wiek emerytalny.    
 
Tab.9. Schemat podziału populacji wg grupowania ekonomicznego 

 

odpowiedni przedział wieku w latach 
(stosowany w polskiej statystyce) grupa ludności grupy ekonomiczne wieku 

kobiety mężczyźni 

ludność młoda wiek przedprodukcyjny 0 – 17 0 – 17 

ludność dojrzała wiek produkcyjny 18 – 59 18 – 64 

ludność stara wiek poprodukcyjny 60 i więcej 65 i więcej 
Źródło: opracowanie własne. 
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Poniższa tabela przedstawia ekonomiczną strukturę ludności w gminie Słubice oraz jej 
porównanie z wartościami dla jednostek hierarchicznie wyższych. Pierwsza część zestawienia 
pokazuje zróżnicowanie struktury ludności miejskiej oraz wiejskiej. Ze względu na wyższy 

poziom rozrodczości na terenach wiejskich udział ludności młodej jest o 4 punkty procentowe 
wyższy aniżeli w mieście. Potwierdza to ogólną tendencję wyższej dynamiki demograficznej 
na terenach wiejskich i związany z tym relatywnie wolniejszy proces starzenia się populacji 
(odsetek ludności starej jest wyraźnie niższy aniżeli dla miasta Słubice).   

Druga część zestawienia pokazuje wartości dla nadrzędnych jednostek 
administracyjnych. Udział ludności młodej w gminie Słubice jest porównywalny z poziomem 
krajowym i wojewódzkim, podczas gdy poziom powiatowy jest o 1,2 punktu procentowego 
wyższy. Natomiast analiza porównawcza w dwóch kolejnych grupach wiekowych wskazuje 
na zmniejszanie się grupy produkcyjnej oraz zwiększanie się grupy poprodukcyjnej wraz ze 
zwiększaniem zakresu przestrzennego analizy. Wynika z tego, iż populacja gminy Słubice 

cechuje się relatywnie dobrymi parametrami wiekowymi, a proces starzenia się ludności jest 
mniej zaawansowany niż w regionie i kraju.     

 
Tab.10. Struktura wieku ludności wg grupowania ekonomicznego w gminie Słubice, powiecie 
słubickim, województwie lubuskim i Polsce w 2009 roku [stan na 31.12] 
 

wiek  
przedprodukcyjny 

wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 
obszar 

populacja 
ogółem 

ogółem % ogółem % ogółem % 

gmina ogółem 19283 3735 19,4 12990 67,4 2558 13,3 

miasto Słubice 16497 3101 18,8 11139 67,5 2257 13,7 

tereny wiejskie 2786 634 22,8 1851 66,4 301 10,8 

powiat słubicki 46413 9549 20,6 30724 66,2 6140 13,2 

woj. lubuskie 1010047 195777 19,4 664562 65,8 149708 14,8 

Polska 38167329 7231271 18,9 24624443 64,5 6311615 16,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 
Relacje liczbowe pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi określa się mianem 

wskaźników obciążenia demograficznego. Z poniższej tabeli wynika, że obciążenie grupy 

produkcyjnej w mieście oraz na terenach wiejskich jest podobne – obie grupy 
pozaprodukcyjne stanowią mniej więcej połowę liczebności grupy produkcyjnej. Wyraźnie 
natomiast różnicuje się obciążenie grupy w wieku poprodukcyjnym w stosunku do grupy 
dojrzałej i grupy młodszej – w mieście jest ono zdecydowanie wyższe aniżeli na terenach 
wiejskich.  
 
Tab.11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminie Słubice w 2009 roku  
[stan na 31.12] 
 

typ wskaźnika obciążenia demograficznego 
gmina 

ogółem 
miasto 
Słubice 

tereny 
wiejskie 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 

(przed- i poprodukcyjnym) 
48,4 48,1 50,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym  

na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 
19,7 20,3 16,3 

ludność w wieku poprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

68,5 72,8 47,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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gmina Słubice 1995

wiek produkcyjny
61,5%

wiek 
przedprodukcyjny

29,1%

wiek 
poprodukcyjny

9,4%

 
 

gmina Słubice 2009

wiek 
poprodukcyjny

13,3%

wiek 
przedprodukcyjny

19,4%

wiek produkcyjny
67,4%

 
 

Ryc.14. Struktura wieku ludności wg grupowania ekonomicznego w gminie Słubice w 1995 

oraz 2009 roku [stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

   

Interesujących informacji dostarcza analiza zmian w strukturze wiekowej ludności 

gminy Słubice w odstępie kilkunastu lat. W tym celu porównano dane z lat 1995 i 2009,          
a następnie zobrazowano w postaci powyższej ryciny. Na wykresach wyraźnie widoczny jest 
proces starzenia się populacji – udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmalał o ok. 1/3      
(z 29,1 % do 19,4 %). Ludność młoda dojrzewając zasila grupę w wieku produkcyjnym, 
natomiast malejąca liczba urodzeń nie rekompensuje tego ubytku. Grupa w wieku 
produkcyjnym powiększyła się, ale ten wzrost zostanie zahamowany, ze względu na mniej 
liczne roczniki młodsze oraz zbliżający się odpływ roczników wyżu powojennego.  Ludność 
dojrzała, starzejąc się, zasila grupę osób w wieku poprodukcyjnym, której udział wzrósł w 
badanym okresie z 9,4% do 13,3%. W przyszłości ten niekorzystny proces będzie się 
pogłębiał.       
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Analizy wykorzystujące ekonomiczne grupowanie wieku pozwalają otrzymać ogólne  
i syntetyczne wnioski. Dokładniejsza analiza struktury wieku opiera się na tzw. grupowaniu 
podstawowym. W niniejszym opracowaniu zastosowano pięcioletnie grupy podstawowe, 

uzyskując razem 18 przedziałów wiekowych (ostatni otwarty).  
Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności w pięcioletnich przedziałach wiekowych, 

w podziale na kobiety i mężczyzn w gminie Słubice na koniec 2009 roku.   

 
Tab.12. Liczba ludności w grupach pięcioletnich w podziale na płeć oraz współczynnik 
feminizacji w gminie Słubice w roku 2009 [stan na 31.12] 
 

liczba ludności Grupa 
wieku ogółem kobiety mężczyźni 

liczba kobiet  
na 100 mężczyzn 

0 – 4 1080 515 565 91 

5 – 9 860 401 459 87 

10 – 14 1045 523 522 100 

15 – 19 1353 654 699 94 

20 – 24  1723 902 821 110 

25 – 29  1759 847 912 93 

30 – 34  1357 654 703 93 

35 – 39  1407 724 683 106 

40 – 44  1238 622 616 101 

45 – 49 1419 727 692 105 

50 – 54 1630 859 771 111 

55 – 59 1362 743 619 120 

60 – 64 1080 588 492 120 

65 – 69 603 353 250 141 

70 – 74 550 346 204 170 

75 – 79 452 314 138 228 

80 – 84 252 179 73 245 

85 + 113 87 26 335 

razem 19283 10038 9245 109 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 

Najdokładniejszym przedstawieniem struktury biologicznej ludności jest piramida 
wieku w podziale na płeć, która została przedstawiona na poniższej rycinie. Z kształtu 
piramidy można wywnioskować na jakim etapie rozwoju demograficznego znajduje się 
badana populacja. Społeczeństwa progresywne cechują się bardzo silnym rozbudowaniem 
podstawy piramidy, co świadczy o dominacji roczników młodszych i relatywnie krótkiej 
średniej trwania życia.  

Z kolei społeczeństwa starzejące się, cechują się regresją demograficzną i przewagą 
ludności w wieku poprodukcyjnym nad grupą w wieku produkcyjnym. Piramida przyjmuje 
wówczas kształt wrzecionowaty z wyraźnym zawężeniem u podstawy. Wykres wykonany dla 
populacji gminy Słubice potwierdza obserwowane w Polsce procesy starzenia się 
społeczeństwa. Jest to widoczne w zdecydowanym spadku liczebności grupy poniżej 20-tego 
roku życia. Jednocześnie liczne roczniki dzisiejszego wieku produkcyjnego sukcesywnie 
przesuwają się ku górze wykresu, zwiększając objętość piramidy w jej szczytowej części.    

Kształt piramidy dla populacji badanych w naszym kraju jest zniekształcony poprzez 
kolejne wyże demograficzne (wybrzuszenia wykresu) oraz niże demograficzne (wklęsłości 
wykresu). Są one efektem zmieniających się w czasie uwarunkowań. Ogólnokrajowe 
tendencje wystąpiły również w przypadku populacji gminy Słubice.  
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Ryc.15. Piramida wieku (struktura ludności wg płci i wieku) w podziale na pięcioletnie grupy 
wiekowe dla gminy Słubice w 2009 roku [stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 

Odstępy pomiędzy kolejnymi wyżami i niżami obrazują następstwo pokoleń. Grupa 
osób w wieku 65 – 69 lat to roczniki niżu wojennego – jest ona wyraźnie mniejsza niż grupa 
następna. Mniejsza liczba urodzeń w tym okresie wynikała z niesprzyjających dla 
rozrodczości okoliczności wojennych. Z kolei powojenne grupy wiekowe są coraz liczniejsze, 
zwłaszcza dotyczy to osób w wieku 45 – 59 lat. Są to roczniki powojennego wyżu 
kompensacyjnego, który był okresem demograficznego nadrabiania strat, jakie populacja 
Polski poniosła w czasie II wojny światowej.  

Po dwudziestu latach od zakończenia wojny w wiek rozrodczy weszła węższa grupa 

„okołowojenna”, w związku z czym w strukturze wieku pojawia się echo niżu wojennego,      
a tym samym spowolnienie rozwoju ludnościowego (mniej rodziców – mniej dzieci). Kolejny 
wyż uwidacznia się dla grupy w wieku 20 – 34 lat. Jest to echo wzrostu powojennego, które 
pojawiło się w latach 70-tych i trwało do połowy lat 80-tych.  

Po zakończeniu okresu wzrostu, nadszedł czas silnego załamania związany                   
z nałożeniem się kilku czynników. Pierwszą przyczyną spadku liczebności kolejnych 
roczników było echo niżu lat 60-tych, które zostało silnie wzmocnione kryzysem 
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gospodarczym przełomu lat 80-tych i 90-tych. Transformacja ustrojowa i ekonomiczna 
cechowała się okresowym pogorszeniem warunków bytowych ludności co zaowocowało 
głębszym niżem demograficznym. Następnie pojawiły się kolejne negatywne dla rozwoju 

ludnościowego tendencje, związane z upowszechnianiem się zachodnioeuropejskich wzorców 
prokreacyjnych. Wzrost znaczenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 
samorealizacji oraz statusu majątkowego, spowodował zepchnięcie rodzicielstwa na dalszy 
plan. Podniesiona została granica wieku zawarcia związku małżeńskiego oraz urodzenia 
pierwszego dziecka. Ponadto upowszechnił się małodzietny model rodziny (2+1 lub nawet 
2+0). Wszystkie te czynniki stanowią przyczynę bardzo niskiej liczebności grup w wieku       
0 – 15 lat, co uwidacznia się bardzo silnym przewężeniem podstawy wykresu. Wzrost 
liczebności roczników najmłodszych związany jest z opóźnionym wchodzeniem w wiek 
rozrodczy pokolenia trzydziestolatków (słabe echo wyżu lat 70-tych). Pewnym jest jednak, że 
tendencja ta nie zarysuje się tak wyraźnie jak w przypadku poprzedniego pokolenia, a jej 

okres trwania będzie prawdopodobnie krótszy.  
Należy zwrócić uwagę, iż gmina Słubice jest gminą o silnej dominacji ludności 

miejskiej. Wpływa to dodatkowo na pogłębienie spowolnienia demograficznego, ponieważ 
kryzys demograficzny silniej zaznacza się w społecznościach miejskich.         

 
Drugim elementem badanym w ramach struktury biologicznej ludności jest płeć. 

Oprócz mierzenia udziału procentowego poszczególnych płci w danej grupie, najczęściej 
wykorzystywanymi narzędziami analizy są: współczynnik feminizacji, który określa liczbę 
kobiet przypadającą na każde 100 mężczyzn w danej populacji, a także współczynnik 
maskulinizacji, który określa liczbę mężczyzn przypadającą na każde 100 kobiet.                   

W europejskim regionie geograficznym przewaga liczebna kobiet jest sytuacją powszechną. 
Wynika ona z wielu uwarunkowań społecznych – szczególne znaczenie ma tutaj wyższa 
średnia długość życia kobiet (przyczyny krótszego życia mężczyzn: większe obciążenie pracą 
zawodową, wyższa zapadalność na choroby cywilizacyjne, większa podatność na nałogi itp.). 
Z powyższego względu w analizach powszechnie stosuje się współczynnik feminizacji. 
Ogólne informacje dotyczące struktury płci w gminie Słubice i jednostkach hierarchicznie 
wyższych zawiera poniższa tabela. 
 
Tab.13. Współczynnik feminizacji w gminie Słubice, powiecie słubickim, województwie 
lubuskim i Polsce w 2010 roku [stan na 31.12] 
 

kobiety mężczyźni 
Obszar 

populacja 
ogółem ogółem % ogółem % 

Współczynnik 
feminizacji 

gmina ogółem 19313 10056 52,1 9257 47,9 109 

miasto Słubice 16480 8659 52,5 7821 47,5 111 

tereny wiejskie 2833 1397 49,3 1436 50,7 97 

powiat słubicki 46516 23694 50,9 22822 49,1 104 

woj. lubuskie 1011024 521001 51,5 490023 48,5 106 

Polska 38200037 19755664 51,7 18444373 48,3 107 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 
Jak wynika z powyższej tabeli współczynnik feminizacji dla gminy Słubice wynosi 

109 i tym samym jest wyższy od poziomu dla wszystkich porównywanych jednostek 
nadrzędnych. Wynika to z dominacji ludności miejskiej w ogóle populacji gminy. Tereny 
miejskie ze względu na charakterystykę rynku pracy zwykle cechują się podwyższonym 
udziałem kobiet. Rozbudowany sektor usług powoduje zwiększoną podaż ofert pracy 
skierowanych do kobiet (handel, oświata, służba zdrowia, administracja itp.). Samo miasto 
Słubice cechuje się jeszcze wyższym poziomem feminizacji, aniżeli cała gmina – 111. 
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Zwiększonej koncentracji kobiet na terenach miejskich odpowiada jej obniżenie na terenach 
wiejskich. Spowodowane jest to podwyższoną migracją młodych kobiet do miast i większym 
zapotrzebowaniem na pracę fizyczną na wsi (np. rolnictwo). Na wiejskich terenach gminy 

Słubice mamy do czynienia z lekką przewagą mężczyzn – współczynnik feminizacji      
wynosi 97.  

Poniżej przedstawiono zmiany współczynnika feminizacji w gminie Słubice               
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obserwowana tendencja nie jest jednoznaczna. 
Pierwotnie zanotowano wzrost liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn,                      
aż do maksymalnego poziomu 110,6 w 2002 roku (dla miasta 112,7). Następnie obserwuje się 
lekkie obniżenie wartości współczynnika. Dominujący udział ludności miejskiej sprawia,     
że krzywa tendencji dla całej gminy silnie nawiązuje do kształtu zmian zachodzących             
w mieście. Nieco inaczej przedstawia się tendencja dla terenów wiejskich, gdzie po 
kilkukrotnym zwrocie współczynnik zbliżył się do poziomu wyjściowego.  
 

Tab.14. Współczynnik feminizacji w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 
 

współczynnik feminizacji 
Rok 

cała gmina miasto Słubice tereny wiejskie 
1995 104,9 106,0 96,6 

1996 106,3 107,9 94,8 

1997 106,4 108,0 95,2 

1998 106,7 108,2 95,8 

1999 109,2 111,0 96,4 

2000 109,5 111,4 96,8 

2001 110,0 112,1 96,1 

2002 110,6 112,7 96,3 

2003 110,0 112,3 95,2 

2004 109,3 111,6 94,8 

2005 109,5 111,4 97,4 

2006 109,1 110,8 98,4 

2007 109,0 110,9 97,3 

2008 108,8 110,9 96,7 

2009 108,6 110,5 97,7 

2010 108,6 110,7 97,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Ryc.16. Kształtowanie się współczynnika feminizacji w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

Id: 78F554BF-23E9-4288-B2A4-12927F972D2A. Podpisany Strona 438



Analiza demograficzna gminy Słubice 

 34 

Bardzo istotne zależności występują pomiędzy udziałem płci a wiekiem badanej 
podgrupy.  Ogólnych informacji dotyczących tej zmienności dostarcza analiza odsetka kobiet 
w ekonomicznych grupach wiekowych. W grupie wieku przedprodukcyjnego mamy              

do czynienia z nieznaczną przewagą mężczyzn (52,1%). Wynika to z faktu, iż w warunkach 
europejskich rodzi się więcej chłopców aniżeli dziewczynek. Ta naturalna regulacja służy 
wyrównaniu dysproporcji, jaka wyniknęłaby z różnic w średniej długości życia kobiet              
i mężczyzn (w zależności od kraju kobiety żyją o kilka lub nawet kilkanaście lat dłużej). 
Przewaga ta jest większa na terenach wiejskich (55,7%), aniżeli w mieście (51,4%). 

W grupie wieku produkcyjnego nadal występuje lekka przewaga mężczyzn, ale ulega 
ona zmniejszeniu. Należy również pamiętać, że przedział ten dla mężczyzn jest o 5 lat 
dłuższy (górna granica wieku – 64 lata), aniżeli dla kobiet (górna granica wieku – 59 lat). 
Drastyczna zmiana proporcji następuje w grupie najstarszej, gdzie dominacja kobiet jest 
przytłaczająca. Stanowią one aż 73% całej populacji. Na terenach wiejskich udział ten jest 

minimalnie mniejszy (72,8%), ze względu na ogólną przewagę liczebną mężczyzn.   
 

Tab.15. Struktura płci ludności w ekonomicznych grupach wiekowych w gminie Słubice        
w 2009 roku [stan na 31.12] 
 

kobiety mężczyźni 
obszar ekonomiczna grupa wieku 

liczba 

ludności 
ogółem 

liczba % liczba % 

wiek przedprodukcyjny 3735 1789 47,9 1946 52,1 

wiek produkcyjny 12990 6382 49,1 6608 50,9 cała gmina 

wiek poprodukcyjny 2558 1867 73,0 691 27,0 

wiek przedprodukcyjny 3101 1508 48,6 1593 51,4 

wiek produkcyjny 11139 5505 49,4 5634 50,6 miasto 

wiek poprodukcyjny 2257 1648 73,0 609 27,0 

wiek przedprodukcyjny 634 281 44,3 353 55,7 

wiek produkcyjny 1851 877 47,4 974 52,6 
tereny 

wiejskie 
wiek poprodukcyjny 301 219 72,8 82 27,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Ryc.17. Kształtowanie się współczynnika feminizacji w poszczególnych grupach wiekowych 
w gminie Słubice w 2009 roku (czerwoną linią oznaczono wartość średnią dla gminy – 109)  
[stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Zmienność relacji ilościowych pomiędzy płciami można bardziej szczegółowo 
odczytać na piramidzie wieku. Równowaga płci zostaje osiągnięta w środkowych grupach 
wiekowych (35 – 49 lat), po czym następuje wzrost udziału kobiet. Przewaga kobiet zaznacza 

się szczególnie mocno w najstarszych grupach wiekowych. W ostatniej grupie (85 i więcej 
lat) jest ich ponad trzykrotnie więcej od mężczyzn (współczynnik feminizacji – 335). 
Zmienność poziomu feminizacji w poszczególnych grupach wiekowych została przestawiona 
na powyższym wykresie.       

 
 

4.3. Struktura społeczna ludności    

 

Dla potrzeb analizy struktury społecznej przeanalizowano poziom wykształcenia,         
a także rynek pracy w zakresie zatrudnienia i poziomu bezrobocia. 

 
 

4.3.1.  Wykształcenie    
 

Struktura wykształcenia ludności jest badana dla osób w wieku 13 lat i więcej, aby 
wyeliminować błąd wynikający z funkcjonowania w społeczeństwie grupy dzieci 
uczęszczających do placówek szkolnictwa obowiązkowego, których proces kształcenia nie 
został jeszcze zakończony.   
 

Poniższa tabela oraz rycina przedstawiają dane dotyczące struktury wykształcenia       
w 2002 roku. Stosunkowo niska aktualność danych wynika z faktu, iż informacje o poziomie 
wykształcenia nie są zbierane w ewidencji bieżącej, a jedynie w drodze cyklicznych spisów 
ludności. W związku z upływem 9 lat (od spisu) oraz znacznym wzrostem społecznego 
zainteresowania kształceniem, należy założyć, że poziom wykształcenia jest aktualnie wyższy 
od przedstawianego.3  
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Ryc.18. Struktura wykształcenia ludności w gminie Słubice w 2002 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002). 

 

                                                
3 Aktualnych danych dostarczy Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku. 
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Tab.16. Struktura wykształcenia ludności w podziale na płeć w gminie Słubice, 
województwie lubuskim oraz Polsce w 2002 roku 
 

poziom wykształcenia 
gmina 
ogółem 

miasto 
Słubice 

tereny 
wiejskie 

województwo 
lubuskie 

Polska 

ogółem % % % % % 

wyższe 7,5 8,2 2,5 8,3 10,1 

policealne 3,9 4,2 1,7 3,1 3,2 

średnie razem 36,2 38,1 22,5 29,0 28,9 

      w tym średnie ogólnokształcące 13,3 14,2 6,3 8,4 8,8 

      w tym średnie zawodowe 23,0 23,9 16,2 20,6 20,1 

zasadnicze zawodowe 21,0 20,2 26,8 25,4 23,7 

podstawowe ukończone 28,2 26,5 40,8 30,1 30,4 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 3,2 2,9 5,6 4,0 3,7 

mężczyźni % % % % % 

wyższe 8,1 8,9 2,0 8,2 9,5 

policealne 2,1 2,3 0,9 1,6 1,6 

średnie razem 33,3 35,6 17,3 26,3 26,5 

      w tym średnie ogólnokształcące 9,1 9,9 3,2 5,1 5,5 

      w tym średnie zawodowe 24,2 25,6 14,0 21,2 21,0 

zasadnicze zawodowe 26,1 24,9 34,0 32,7 30,7 

podstawowe ukończone 27,9 25,9 41,8 28,1 28,6 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 2,6 2,4 4,0 3,1 3,0 

kobiety % % % % % 

wyższe 7,1 7,6 3,1 8,4 10,6 

policealne 5,4 5,8 2,4 4,5 4,7 

średnie razem 38,9 40,2 27,8 31,6 31,1 

      w tym średnie ogólnokształcące 16,9 17,9 9,4 11,4 11,8 

      w tym średnie zawodowe 21,9 22,3 18,4 20,1 19,2 

zasadnicze zawodowe 16,5 16,1 19,7 18,6 17,3 

podstawowe ukończone 28,4 27,0 39,8 32,0 32,0 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 3,8 3,4 7,2 4,8 4,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002). 

 

Odsetek osób z wyższym wykształceniem w gminie Słubice wyniósł 7,5% i był on 
generalnie niższy od poziomu regionalnego (8,3%) i krajowego (10,1%). Jednocześnie 
wyższy udział należy do grup z wykształceniem policealnym oraz średnim. Powyższe 

wskaźniki wynikają najprawdopodobniej z mniejszego dostępu do szkolnictwa wyższego, 
wynikającego z położenia geograficznego oraz słabszej bazy oświatowej w regionie. Należy 
spodziewać się, ze aktualnie sytuacja uległa polepszeniu m.in. wskutek funkcjonowania 
Collegium Polonicom. Z kolei gmina cechuje się niższymi (od regionalnych i krajowych) 
odsetkami osób w trzech najniższych grupach wykształcenia.  

Zasadnicze różnice w poziomie wykształcenia prezentuje populacja miasta Słubice 
oraz terenów wiejskich. Odsetek osób z wyższym wykształceniem sięga 8,2% i jest ponad 
trzykrotnie wyższy od poziomu dla wsi (2,5%). Na terenach wiejskich najwięcej osób 
legitymuje się wykształceniem podstawowym – aż 40,8%, a niemal 80% ludności skupia się 
w trzech najniższych grupach wykształcenia. Różnice te są charakterystyczne i wywołane są 
wieloma czynnikami natury społecznej i ekonomicznej. Ludność wiejska często cechuje się 
niższymi możliwościami finansowymi i tym samym proces kształcenia kończy się na 
wcześniejszym etapie. W przeszłości absolwenci prędko rozpoczynali prace w sektorze 
rolnictwa, natomiast w dzisiejszych czasach niejednokrotnie zasilają grupę bezrobotnych. 
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Inną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest migracja wykształconej ludności do miast – 
osoby kończące studia rzadko wracają na wieś, ze względu na brak możliwości podjęcia 
pracy w zawodzie lub wykonywania innego, odpowiadającego uzyskanym kwalifikacjom.  

Zróżnicowanie wg płci osób najlepiej wykształconych jest w gminie Słubice dość 
nietypowe. Zarówno w kraju jak i w regionie większy odsetek osób z wyższym 
wykształceniem to kobiety. Natomiast dla badanego obszaru wskaźniki są odmienne. Jedynie 
na terenach wiejskich większość najlepiej wykształconych to kobiety (3,1% do 2%). Z kolei 
w grupie najsłabiej wykształconych kobiety dominują zarówno w mieście (3,8% do 2,6%)   
jak i na wsi (7,2% do 4%), co jest zgodne z tendencjami krajowymi.    
 
 

4.3.2.  Zatrudnienie    
  

Drugą cechą badaną w ramach struktury społeczno-ekonomicznej ludności był poziom 
i struktura zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, iż dane statystyczne zestawione w poniższych 
tabelach obejmują jedynie pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej     
10 osób. W związku z powyższym liczba zatrudnionych jest niższa od rzeczywistej.           

Nie uwzględniono również pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.            
Ze względu na gównie miejski charakter populacji zafałszowanie danych dotyczy przede 
wszystkim terenów wiejskich.  

Ogólna liczba pracujących w 2009 roku w gminie Słubice wynosiła 4433 osób,            
z czego większość stanowiły kobiety (52,7%). Udział kobiet w liczbie pracujących jest niższy 
na wsi aniżeli w mieście. Należy jednak pamiętać, że aktywność zawodowa kobiet na wsi jest 
znacznie wyższa ze względu na pracę w rolnictwie indywidualnym. Ze względu na silną 
urbanizację gminy Słubice odsetek zatrudnionych kobiet jest wyższy aniżeli w powiecie          
i województwie.  

Zdecydowana większość osób pracuje w przedsiębiorstwach należących do sektora 

prywatnego (60,9%). Proporcje pomiędzy sektorami dla miasta oraz terenów wiejskich są 
podobne. Nie obserwuje się również istotnych różnic względem jednostek hierarchicznie 
wyższych.  

W strukturze zatrudnienia wg sektorów gospodarki zdecydowanie dominują usługi,    
w których pracuje ponad ¾ aktywnych zawodowo. Tak silny udział zatrudnienia w usługach 
(zwłaszcza rynkowych) wynika z charakterystyki miasta przygranicznego, skupiającego 
znaczny popyt generowany przez klientów niemieckich. Na drugim miejscu znajduje się 
sektor przemysłowy skupiający 19,6% osób. Istotne znaczenie ma tu zlokalizowanie 
podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bardzo mały udział 
przypada na sektor rolniczy – zaledwie 2,3%. Należy jednak pamiętać, że w ogólnej populacji 

dominuje ludność miejska, a ponadto dane nie obejmują zatrudnionych w rolnictwie 
indywidualnym. Udział zatrudnionych w usługach w gminie Słubice jest wyższy aniżeli dla 
jednostek wyższych hierarchicznie. Z kolei udział przemysłu w strukturze zatrudnienia jest 
znacznie mniejszy niż w powiecie i województwie (tu: 2-krotnie więcej zatrudnionych           
w przemyśle).   

Pomimo powyższych uwarunkowań struktura zatrudnienia dla terenów wiejskich 
nadal wykazuje silny udział sektora rolniczego – 26%. Na wsi najmniej osób pracuje              
w słabiej rozwiniętym przemyśle. Również sektor usługowy jest węższy aniżeli w mieście 
(łącznie 67,4%), a silnie dominującą rolę mają usługi inne (głównie nierynkowe, związane 
m.in. z oświatą).          
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Tab.17. Struktura pracujących* wg płci i sektorów własności w gminie Słubice, powiecie 
słubickim oraz województwie lubuskim w 2009 roku [stan na 31.12]  
 

w tym kobiety sektor publiczny sektor prywatny 
obszar 

ogółem 
osób osób % osób % osób % 

cała gmina 4433 2336 52,7 1732 39,1 2701 60,9 

miasto Słubice 4129 2184 52,9 1609 39,0 2520 61,0 

tereny wiejskie 304 152 50,0 123 40,5 181 59,5 

powiat słubicki 9178 4641 50,6 3638 39,6 5540 60,4 

woj. lubuskie 214000 107686 50,3 81248 38,0 132752 62,0 

*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tab.18. Struktura pracujących* wg sektorów gospodarki w gminie Słubice, powiecie 
słubickim oraz województwie lubuskim w 2009 roku [stan na 31.12]  
 

rolnictwo, 

leśnictwo, 
rybactwo  

i rybołówstwo 

przemysł  

i 
budownictwo 

handel i naprawa pojazdów 

samochodowych, 
transport i gospodarka 

magazynowa,  
zakwaterowanie i gastronomia,  

informacja i komunikacja 

usługi 

pozostałe obszar 

osób % osób % osób % osób % 

cała gmina 103 2,3 870 19,6 1628 36,7 1832 41,3 

miasto Słubice 24 0,6 850 20,6 1568 38,0 1687 40,9 

tereny wiejskie 79 26,0 20 6,6 60 19,7 145 47,7 

powiat słubicki 422 4,6 2611 28,4 2734 29,8 3411 37,2 

woj. lubuskie 4940 2,3 82885 38,7 45217 21,1 80958 37,8 
*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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19,6%
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36,7%
 

 

Ryc.19. Struktura pracujących* wg sektorów gospodarki w gminie Słubice w 2009 roku [stan 

na 31.12]  
*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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4.3.3.  Bezrobocie    
 

Ostatnim analizowanym elementem struktury społecznej ludności jest bezrobocie. 
Zjawisko to jest jednym z największych problemów społeczno-ekonomicznych, dotykających 
społeczeństwo zarówno w skali kraju jak i najmniejszych jednostek którymi są gminy. 
Wysoki poziom bezrobocia jaki cechował Polskę w latach 1998 – 2002, związany był z silną 
recesją gospodarczą. Zjawisko szczególnie silnie dotykało niektóre regiony. Wśród nich było 

również województwo lubuskie. Jednym ze sposobów walki z kryzysem i kłopotami na rynku 
pracy było powołanie specjalnych stref ekonomicznych. Na terenie województwa lubuskiego 
powołano Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która przez kilkanaście lat 
funkcjonowania znacznie polepszyła warunki na regionalnym rynku pracy, przyczyniając się 
do skutecznej walki z bezrobociem.  

Przedstawione poniżej dane charakteryzują poziom bezrobocia od roku 2003, czyli 
początkowo w okresie ożywienia i wzrostu gospodarczego, a następnie w okresie kryzysu.   
W związku z powyższym liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Słubice wynosząca 
w 2003 roku 2052 osoby, spadła o około połowę, osiągając w 2008 roku poziom 1082 osób. 
Tendencja spadkowa trwała do końca roku 2008, kiedy nastąpił gwałtowny zwrot i wzrost 

bezrobocia związany z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Nastąpiło wstrzymanie 
lub znaczne spowolnienie procesów inwestycyjnych, ograniczenie produkcji i spadek 
sprzedaży (w tym znaczny spadek eksportu). Wszystko to wywołało konieczność redukcji 
zatrudnienia – w ciągu kolejnych 2 lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła            
w gminie o 830 osób (wzrost o ok. 77%). Podobne tendencje zaobserwowano w jednostkach 
hierarchicznie wyższych, jednakże w całym powiecie słubickim obserwuje się popraw 
sytuacji na rynku pracy. Generalnie wzrost bezrobocia jest silniej odczuwalny w mieście 
(wzrost o ok. 89%) aniżeli na terenach wiejskich, gdzie w ostatnim roku liczba bezrobotnych 
spadła (wzrost bezrobocia o ok. 8% w stosunku do 2008 roku).  

W chwili obecnej sytuacja na rynku pracy jest bardziej stabilna i zakłada się, że kryzys 

gospodarczy nie powinien się pogłębić. W związku z tym należy spodziewać się 
zahamowania dalszego wzrostu bezrobocia oraz ponownego polepszenia się sytuacji na rynku 
pracy. 
 
Tab.19. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
 

bezrobotni / rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

cała gmina 2052 1911 1929 1718 1368 1082 1719 1912 
os. 1026 924 957 855 730 541 823 884 

w tym kobiety 
% 50,0 48,4 49,6 49,8 53,4 50,0 47,9 46,2 

miasto Słubice bd. bd. 1851 1459 1175 920 1503 1737 

os. bd. bd. 824 728 623 463 710 799 
w tym kobiety 

% bd. bd. 44,5 49,9 53,0 50,3 47,2 46,0 

tereny wiejskie bd. bd. 278 259 193 162 216 175 

os. bd. bd. 133 127 107 78 113 85 
w tym kobiety 

% bd. bd. 47,8 49,0 55,4 48,1 52,3 48,6 

powiat słubicki 4953 4776 4452 3786 2781 2439 3581 3242 

os. 2498 2487 2231 1911 1584 1326 1840 1606 
w tym kobiety 

% 50,4 52,1 50,1 50,5 57,0 54,4 51,4 49,5 

województwo lubuskie 108026 99389 89151 72816 52293 46311 61062 bd. 

os. 54674 51134 47301 40542 30491 25938 31617 bd. 
w tym kobiety 

% 50,6 51,4 53,1 55,7 58,3 56,0 51,8 bd. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) oraz danych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.  
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Ryc.20. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) oraz danych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Słubicach.  

 

Tab.20. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym     

w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
 

bezrobotni / rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ogółem % 15,1 14,2 14,3 12,9 10,4 8,3 13,2 bd. 

mężczyźni % 15,3 14,8 14,6 13,0 9,6 8,2 13,6 bd. 

kobiety % 14,9 13,6 14,1 12,9 11,1 8,3 12,9 bd. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) 

 

Tab.21. Charakterystyka bezrobotnych w gminie Słubice w 2010 roku [stan na 31.12] 
 

w tym kobiety 

cechy 
bezrobotnych  

ogółem 
osób 

% 

wszystkich 
bezrobotnych 

osób 
% 

bezrobotnych 
kobiet 

% 
wszystkich 

bezrobotnych 
wg danej 

cechy 

bezrobotni 1912 100,0 884 100,0 46,2 

do 25 roku życia 449 23,5 238 26,9 53,0 

powyżej 50 roku życia 390 20,4 147 16,6 37,7 

długotrwale bezrobotni 755 39,5 365 41,3 48,3 

bez kwalifikacji zawodowych 254 13,3 121 13,7 47,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach. 

 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2010 roku istotną przewagę mieli 
mężczyźni. Przewaga ta jest większa wśród ludności miejskiej. Liczba bezrobotnych na 
terenie miasta wynosiła 1737 osób, na wsi bezrobotnych było 175.    

Ze wszystkich grup wiekowych pośród bezrobotnych największy udział mają osoby 
najmłodsze (23,5%), które nie nabyły jeszcze doświadczenia zawodowego, a także osoby 
najstarsze (20,4%) mające problemy z dostosowaniem się do aktualnych ofert pracy.             
W grupie poniżej 25 roku życia przewagę mają kobiety, natomiast wśród osób powyżej         

50 roku życia zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.  
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Duży problem stanowi wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych – 39,5%. 
Sytuacja wieloletniego pozostawania bez pracy utrwala postawy biernego oczekiwania             
i korzystania ze świadczeń socjalnych. Brak aktywności zawodowej jest zjawiskiem wysoce 

szkodliwym i generuje koszty ekonomiczne obciążające całe społeczeństwo, a często 
prowadzi także do frustracji i zachowań patologicznych.   

Szczególnie duże problemy ze znalezieniem pracy mają osoby z najniższym 
wykształceniem i nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych (13,3%). Z punktu 
widzenia potencjalnego pracodawcy są oni najmniej interesującymi kandydatami. Ważne jest 
zatem tworzenie zewnętrznych możliwości w celu podnoszenia kwalifikacji osób w tej grupie 
i podnoszenia ich szans na rynku pracy. Obserwuje się znaczną poprawę sytuacji w tym 
zakresie w ostatnich 2 latach.       
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 5. Podsumowanie 
 

 
Demografia gminy Słubice cechuje się szeregiem prawidłowości obserwowanych 

zarówno w regionie jak i w całym kraju. Dotyczy to zwłaszcza tendencji w zakresie dynamiki 

oraz struktury biologicznej ludności. Niemniej jednak obserwuje się cechy wysoce 
indywidualne, zwłaszcza związane z rozmieszczeniem ludności. Specyficzne cechy badanej 
jednostki wynikają w dużej mierze z jej położenia przygranicznego, silnej dominacji ludności 
miejskiej, a także lokalizacji usług o charakterze ponadlokalnym. Poniżej przedstawiono 
najistotniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 
 

1) w zakresie rozmieszczenia ludności: 
 

• sieć osadniczą gminy Słubice tworzy 11 wsi sołeckich oraz jedno miasto, 

• miasto Słubice silnie dominuje w sieci osadniczej i bezwzględnie przewyższa 
wielkościowo i funkcjonalnie wszystkie pozostałe jednostki, 

• głównym skupiskiem ludności w gminie jest obszar miasta Słubice; wskaźnik 
urbanizacji gminy Słubice jest bardzo wysoki i sięga 85,6%; atrakcją osadniczą 
miasta są liczne funkcje ponadlokalne, 

• największa koncentracja osadnictwa wiejskiego występuje w północno-wschodniej 
części gminy, 

• znaczną koncentrację ludności wiejskiej zaobserwować można w pobliżu miasta 
(wieś Kunowice) oraz w jednostkach położonych na przebiegu głównych szlaków 
komunikacji drogowej, 

• wieś Kunowice jest od kilku lat głównym obszarem osadniczym w gminie; 
obserwuje się tu bardzo intensywny rozwój budownictwa indywidualnego,       

• w granicach administracyjnych miasta silna koncentracja ludności występuje        
w strefie centralnej (ok. 14,8 tys. mieszkańców), 

• gęstość zaludnienia gminy Słubice wynosi 109 os./km2; jest to wartość zbliżona   
do poziomu krajowego i bardzo wysoka w porównaniu z poziomem dla powiatu 
oraz dla województwa, 

• gęstość zaludnienia w mieście wynosi 893 os./km2, natomiast przeciętne 
zaludnienie wsi wynosi 18 os./km2 – wyspa wyższego zaludnienia znajduje się      
w centralnej i północno-wschodniej części gminy,  

• gęstości zaludnienia na terenie miasta Słubice wykazuje znaczne zróżnicowanie,   
w ścisłej strefie centralnej dochodzi niemal do 11,9 tys. os/km2, podczas gdy 
większość wschodnich terenów miasta nie jest zamieszkana; 

 
2) w zakresie dynamiki ludności: 
 

• poziom rodności i umieralności jest generalnie niższy aniżeli w powiecie                 
i województwie, 

• od kilku lat obserwuje się wzrost rodności i umieralności,  

• w całym analizowanym okresie przyrost naturalny przyjmuje wartości dodatnie,  

• najniższe wartości przyrostu naturalnego zanotowano w latach 2004 i 2006            
– poniżej 1‰,  

• aktualnie obserwuje się tendencję wzrostową przyrostu naturalnego, 

• w latach 2004 – 2008 obserwowano dynamiczny wzrost małżeńskości, 

• w latach 1995 – 2009 w ruchach migracyjnych wzięło udział łącznie ponad 7 tys. 
osób, z czego 4% w ruchach zagranicznych,  
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• gminę cechuje długookresowe ujemne saldo migracji zarówno wewnętrznych jak   
i zagranicznych (odpowiednio ubytek 278 i 11 osób),  

• szczególnie intensywny odpływ ludności wystąpił w latach 2000 – 2006, aktualnie 
obserwuje się osłabienie tych negatywnych tendencji,  

• obserwuje się długookresowy trend do wzrostu ruchliwości ludności gminy, 

• pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, przyrost rzeczywisty jest ujemny           
i liczba ludności spada (ubytek ok. 750 osób w latach 2003 – 2009), co jest 
wywołane ujemnym saldem migracji,  

• przy jednoczesnym spadku populacji całej gminy, obserwuje się stały                      
i dynamiczny wzrost ludności wiejskiej (wzrost ok. 600 osób w całym okresie 
analizy), co jest związane z silna urbanizacją i presją migracyjną z miasta Słubice, 

• spośród jednostek wiejskich, szczególną dynamikę prezentują podmiejskie 
Kunowice;    

 
3) w zakresie struktury biologicznej ludności:  
 

• udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmalał w ciągu ostatnich 15 lat o ok. 1/3  
(z 29,1% do 19,4%),  

• pomimo obserwowanych procesów starzenia, populacja gminy Słubice nadal 
cechuje się relatywnie dobrymi parametrami wiekowymi, a proces starzenia się 
ludności jest mniej zaawansowany niż w regionie i kraju,  

• piramida wieku ludności gminy Słubice potwierdza tendencje ogólnokrajowe – 
starzenie się ludności, kolejne następstwa wyżów i niżów demograficznych, 

• współczynnik feminizacji dla gminy Słubice wynosi 109 i jest wyższy od poziomu 
regionalnego i krajowego; 

 

4) w zakresie struktury społecznej ludności:   
 

• odsetek osób z wyższym wykształceniem w gminie Słubice wynosi 7,5% i jest on 
niższy od poziomu regionalnego i krajowego, 

• poziom wykształcenia ludności wiejskiej jest znacznie niższy aniżeli miejskiej, 

• poziom wykształcenia kobiet jest niższy aniżeli mężczyzn,  

• większość zatrudnionych pracuje w przedsiębiorstwach należących do sektora 
prywatnego (61%), 

• w strukturze zatrudnienia wg sektorów gospodarki zdecydowanie dominują usługi, 
w których pracuje ponad ¾ aktywnych zawodowo, co wynika w dużej mierze        
z przygranicznego położenia gminy,  

• liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Słubice w latach 2003 – 2008  
spadła o około połowę, co miało związek z ożywieniem gospodarczym                       
i funkcjonowaniem KSSSE, 

• w latach 2009 – 2010 zanotowano ponowny i wysoki wzrost bezrobocia, 
wywołany światowym kryzysem gospodarczym, 

• wśród bezrobotnych największy udział mają osoby najmłodsze i najstarsze, a także 
z najniższym wykształceniem i nie posiadające kwalifikacji zawodowych, 

• odsetek osób długotrwale bezrobotnych pośród wszystkich zarejestrowanych jest 
bardzo wysoki – 39,5%. 
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• Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Serwis internetowy 
Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl. 

 

• Inne dane pochodzące z serwisu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego: 
http://www.stat.gov.pl. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w gminie 
Słubice. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w województwie 
lubuskim. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Główny Urząd 
Statystyczny. 

 

• Dane pochodzące z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
 

• Dane pochodzące z serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: 
http://www.pupslubice.pl. 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Słubicach  

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), rozstrzyga 

się, co następuje: 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Burmistrz 

Słubic poinformował społeczeństwo o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach od 26 lipca 2021 r. do 17 

sierpnia 2021 r. W dyskusji publicznej wyznaczonej na dzień 17 sierpnia 2021 r. nikt 

z mieszkańców nie wziął udziału. W ustawowym terminie wyznaczonym w ww. 

ogłoszeniu i obwieszczeniu, tj. do dnia 07 września 2021 r. nie wniesiono żadnych 

uwag. 

W związku z powyższym, Rada Miejska w Słubicach odstępuje od dokonania 

rozpatrzenia uwag. 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/398/2021
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UZASADNIENIE 

 
 

Procedurę sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice zainicjowała Uchwała Nr 

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmieniona Uchwałą 

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

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Słubice nie jest aktem prawa miejscowego, ale dokumentem określającym politykę 

gminy w zakresie gospodarki przestrzennej. Kierunki rozwoju gminy określone w studium 

stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Uchwała z dnia 24 października 2019 r. zainicjowana została wnioskami inwestorów 

oraz potrzebami gminy. Celem zmiany studium było ustalenie nowych kierunków 

zagospodarowania lub doprecyzowanie ustalonych wcześniej funkcji.  

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r. wynikała z uporządkowania sytuacji formalno-

prawnej terenu cmentarza wraz z jego poszerzeniami. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) „zmiana studium dla 

części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej 

studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany 

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

Projekt niniejszego studium sporządzono zgodnie z art. 10 ww. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu studium uwarunkowań i kierunków 

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

z powyższym przeprowadzono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla terenów wskazanych w ww. 

uchwałach o przystąpieniu. 

Procedura zmiany studium została przeprowadzona przez Burmistrza Słubic, 

w oparciu o wytyczne art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 

zwanej dalej „upzp” oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze 

zm.), zwanej dalej „ooś". Na początkowym etapie przyjmowania wniosków do zmiany 

studium zostały złożone wnioski dotyczące terenów objętych zmianą. Dotyczyły one 

odstąpienia od zmiany studium dla działek: dz. nr 15/6, 311/4, 310/3 i pozostawienie ich 

obecnego przeznaczenia w studium. Wniosek uwzględniony został w części dotyczącej 

działek nr ewid. 310/3 i 311/4, dla których zachowany jest kierunek przeznaczenia las. 

Połączenie komunikacyjne terenu przemysłowego będzie mogło być zrealizowanej na 

podstawie obowiązujących zapisów studium dla terenów leśnych, które dopuszczają 

realizację obiektów komunikacji na tych terenach. Inne wnioski dotyczyły działki nr ewid. 

2/53, które zostały w części uwzględnione. W wyniku opinii Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej podzielono działkę nr 2/53 na tereny zabudowy 

usługowej oraz usług sportu i rekreacji, rozdzielone terenem komunikacji publicznej. 

Jednocześnie dopuszczono zmianę lokalizacji terenu komunikacji w obrębie terenów 

zabudowy usługowej U3 lub zabudowy usług sportu i rekreacji US2 oraz zmniejszenie 

jego szerokości, na etapie planu miejscowego. W ramach przestrzeni komunikacji 

publicznej dopuszczono lokalizację przestrzeni o charakterze alejowym, z obiektami małej 

architektury czy innymi obiektami plenerowymi/terenowymi kształtującymi atrakcyjną 

przestrzeń publiczną. Ze względu na to, iż Studium określa ogólne kierunki 

zagospodarowania, to w planie miejscowym są ustalane dokładne parametry i wskaźnik, a 

przede wszystkim – jednoznaczny przebieg funkcji, dlatego granice kompleksu zieleni, 

wskazanego przez Wnioskodawcę zostaną określone w planie miejscowym. Istniejącą 

zieleń objęto ochroną, poprzez stosowny zapis, a szczegółowe ustalenia dla ochrony 

zieleni zostaną określone w planie miejscowym. Ostatecznie, nie wydzielono odrębnie 

terenu zieleni, ponieważ to na etapie planu – w oparciu o podkłady mapowe w 

dokładniejszej skali mogą zostać rozgraniczone te funkcje. Włączenie terenu istniejącej 

zieleni do funkcji usługowej jest zachowaniem ustaleń obowiązującego planu 

miejscowego dla tego terenu oraz planu ogólnego z 1994r., który stracił ważność. 

Po zebraniu wniosków od instytucji i organów do tego upoważnionych, opracowano 

projekt zmiany studium, który został poddany procedurze uzgadniania i opiniowania. 

W wyniku zebranych opinii i uzgodnień, wprowadzono niezbędne zmiany. Dodatkowo 

należy wyjaśnić, iż po etapie opiniowania i uzgadniania dla terenu nieczynnego cmentarza 
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żydowskiego ZC* położonego w m. Słubice ustalono odrębne oznaczenie, gdyż jest to 

cmentarz nieczynny i dlatego nie ustala się strefy ochrony sanitarnej. Cmentarz ten został 

zamknięty w 1961 r., zatem upłynęło już ponad 40 lat od ostatniego pochówku. Zgodnie z 

art. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1947) użycie cmentarza na innych cel nie może nastąpić przed upływem 40 

lat od ostatniego pochówku. W przedmiotowej sprawie nie ma mowy o przeznaczeniu na 

inny cel, wręcz odwrotnie, istnienie cmentarza jest ujawniane. Miejsce nieczynnego 

cmentarza tratowane jest jako miejsce pamięci, które wraz z niezbędnym otoczeniem 

pozostaje bez zmian. Szczegółowe odniesienie się do wniesionych uwag zawierają 

wykazy opinii i uzgodnień, będące częścią procedury planistycznej.  

W projekcie zmiany studium dla terenów, dla których ustalono nowe przeznaczenie 

zastosowano nowe oznaczenie, natomiast dla terenów, dla których nie wprowadza się 

zmian, utrzymuje się oznaczenie i kierunki zagospodarowania, np. teren zieleni 

urządzonej ZP. 

Po opiniowaniu i uzgadnianiu wpłynął wniosek właściciela gruntu jednego z terenów 

objętych pracami planistycznymi. Jednak nie został on uwzględniony, ponieważ wpłynął 

po terminie przyjmowania wniosków.  

W wyniku zebranych opinii i uzgodnień do projektu zmiany studium wprowadzono 

zmiany. Między innymi dotyczące działki nr ewid. 2/53, w których odstąpiono od 

rozgraniczenia terenu na zabudowę usługową, usług sportu i rekreacji oraz komunikacji 

publicznej, ujednolicając teren do jednej funkcji usług sportu i rekreacji US2. Ponadto 

uwzględniając istniejącą zabudowę usługową na działce o nr ewid. 56/10 obręb ewid. nr 3 

– m. Słubice w projekcie wyznaczono dodatkowy teren U3. W związku z powyższym 

ponowiono etap opiniowania i uzgadniania. 

Następnie skierowano projekt uchwały do wyłożenia do publicznego wglądu. 

Możliwość zapoznania się z procedowanym dokumentem, oparto zarówno na postawie 

art. 11 pkt 7 i 8 upzp, jak i na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ooś, kiedy to 

społeczeństwo mogło się zapoznać z dokumentacją sprawy, a w tym i z projektem zmiany 

studium. Wyłożenie do publicznego wglądu nastąpiło w dniach od 26 lipca 2021r. do 17 

sierpnia 2021r. O tym fakcie zawiadomiono poprzez ogłoszenie w prasie, jak i 

obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na urzędowej stronie BIP. 

Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 17 sierpnia 2021 r. Zainteresowani mieszkańcy nie 

wzięli udziału w dyskusji publicznej. W ustawowym terminie wyznaczonym w ogłoszeniu 

i obwieszczeniu, tj. do dnia 07 września 2021 r.  nie wniesiono uwag. 
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Wobec wyczerpania procedury przewidzianej przepisami prawa, projekt uchwały 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Słubice, został skierowany przez Burmistrza Słubic do przedstawienia 

Radzie Miejskiej w Słubicach, wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

Rada Miejska w Słubicach przed podjęciem niniejszej uchwały, rozstrzygnęła o 

sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium. Szczegółowe uzasadnienie 

stanowiska Rady Miejskiej w Słubicach o sposobie rozpatrzenia uwag zawiera załącznik 

nr 3 niniejszej uchwały. 
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