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1.

WPROWADZENIE

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wynika z art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 46 oraz art. 51 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 (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.). Niniejsze opracowanie sporządzone
jest w ramach procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która w systemie
polskiego prawa jest jednym z podstawowych elementów oceny potencjalnych przekształceń środowiska
wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu wyznaczonego w planie.
Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej planu miejscowego
wskazuje również art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza plan
miejscowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

a. Przedmiot, zakres i cele prognozy oddziaływania na środowisko
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych. Obejmuje ona
kompleksową ocenę warunków biotycznych i abiotycznych środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu jego
aktualnego stanu i odporności na zmiany antropogeniczne oraz wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu. Określa wpływ i zakres potencjalnych zmian w środowisku i warunkach
życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu oraz przedstawia rozwiązania
eliminujące lub ograniczające negatywne wpływy na środowisko, spowodowane realizacją ustaleń zawartych
w planie.
Zakres i stopień szczegółowości prognozy, który został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (pismo znak: WZŚ.411.29.2019.EK z dnia 12 kwietnia 2019 r.) oraz
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu (pismo znak: NS.NZ.4201.19.2019 z dnia
19 kwietnia 2019 r.), jest zgodny z art. 51 oraz art. 52 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.
Głównym celem niniejszego opracowania jest wstępne określenie wpływu i zakresu potencjalnych zmian
w środowisku i warunkach życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu,
dokonanie oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego rozwoju zapewniających zachowanie
prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz wskazanie metod
zmniejszenia lub wykluczenia uciążliwości dla środowiska wynikających z realizacji działań zawartych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Do pozostałych celów zalicza się:
• ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych,
• identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko i jego
elementy składowe,
• ocenę, na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć obniżone i zdegradowane
wartości środowiska,
• ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska.
Opracowanie składa się z części tekstowej oraz z części graficznej, sporządzonej w skali 1:4000 – arkusze nr 1-3.
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b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz jej powiązaniach z innymi
dokumentami
Prognozę do projektu planu wykonano w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), w szczególności art. 51 ust. 2 z uwzględnieniem
art. 52 ust. 1 i 2 oraz po uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości prognozy przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przy sporządzaniu prognozy przeanalizowane zostały ustalenia studium oraz opracowania
ekofizjograficznego. W analizach skupiono się na charakterze obszaru będącego przedmiotem oddziaływania oraz
na problematyce i celach ocenianego dokumentu. Wykorzystano materiały kartograficzne, opracowania archiwalne
i planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na omawianym terenie. Zebrane w ten sposób
informacje posłużyły do określenia aktualnego stanu środowiska przyrodniczego i jakości jego funkcjonowania przy
obecnym zainwestowaniu oraz przedstawieniu oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian będących
skutkiem realizacji ustaleń planu. Punktem wyjścia do tego była identyfikacja czynników mających potencjalny
wpływ na środowisko.

c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Elementem tej oceny jest prognoza oddziaływania na
środowisko, która zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn.
zm.), wymaga udziału społeczeństwa w jej sporządzaniu, dzięki czemu osoby nie posiadające profesjonalnej
wiedzy mogą aktywnie włączyć się do konsultacji projektu, który w wyniku realizacji jego potencjalnych działań
i przedsięwzięć będzie oddziaływać na środowisko.
Artykuł 29. w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa ochrony środowiska, przyznając prawo
składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa „każdemu”. Środowisko
przyrodnicze jest bowiem dobrem, które służy wszystkim, nie tylko społeczności lokalnej. Możliwość zapoznania
się z prognozą i planem może korzystnie wpłynąć na umiejętności oceny prawdopodobieństwa wystąpienia
zagrożeń oraz ich potencjalnej wagi.
2.

ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Zasięg ustaleń planu dotyczy dwóch obszarów, zlokalizowanych:
− w południowej części miasta Skwierzyna, o powierzchni około 638 ha,
− w północnej części miasta Skwierzyna oraz częściowo w obrębie ewidencyjnym Murzynowo, o powierzchni
około 165 ha.
Z uwagi na fakt, iż rozpoznanie cech poszczególnych elementów przyrodniczych oraz określenie wielkości
i zasięgów zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi należy rozpatrywać w szerszej skali, do sporządzenia niniejszego
opracowania wykorzystano materiały, które swoim zasięgiem obejmują obszar całego miasta, bądź gminy.
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Usytuowanie obszarów objętych planem miejscowym w granicach miasta i gminy Skwierzyna

Źródło: Opracowanie własne

a. Istniejące zagospodarowanie
Obszary objęte opracowaniem planu miejscowego położone są w głównej mierze na terenach kompleksów
wojskowych, będących terenami zamkniętymi. Znacząca część obszarów obejmują tereny niezurbanizowane –
leśne oraz rolne, które miejscowo uzupełniają enklawy zieleni wysokiej (zadrzewienia).
Poza wskazaną wyżej strukturą środowiskową, na rozpatrywanym terenie występuje również
zagospodarowanie właściwe dla tkanki mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz produkcyjno-usługowej.
W granicach analizowanych obszarów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przyjęte:
− uchwałą Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
− uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
obejmujące jednak wyłącznie obszary położone w granicach administracyjnych miasta Skwierzyna.
Zgodnie z ustaleniami ww. uchwały w ramach rozpatrywanych obszarów wyodrębniono:
− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,
− tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,
− tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej i usługowej – MU,
− tereny zabudowy produkcyjno – usługowej – P,U,
− tereny rolne – R,
− tereny zieleni leśnej i przeznaczone do zalesienia – ZL,
− tereny ogrodów działkowych – ZD,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

tereny lokalizacji zbiorników do retencji wód odpadowych – WZ,
tereny dróg publicznych zbiorczych – KZ,
tereny dróg publicznych dojazdowych – KD,
tereny dróg wewnętrznych dojazdowych – KD,
tereny komunikacji drogowej – KD,
tereny dróg wewnętrznych dojazdowych – KDW,
tereny drogi ekspresowej – S3,
tereny obsługi parkingowej – KS,
tereny obsługi komunikacji – UKS.

b. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszary objęte planem leżą w obrębie
podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w ramach:
- mezoregionu Kotlina Gorzowska, stanowiącego część makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej,
- mezoregionu Pojezierze Poznańskie, wchodzące w skład makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.
Współczesny obraz powierzchni terenu jest tu rezultatem nakładania się na siebie szeregu procesów
rzeźbotwórczych, przy czym najważniejsze jej cechy ukształtowane zostały w okresie zlodowacenia
środkowopolskiego (stadiału Odry i Warty) oraz północnopolskiego (stadiału Wisły) i przemodelowane przez
późniejszą działalność rzek, przy silnym udziale procesów stokowych i eolicznych. Północną i wschodnią cześć
gminy zajmuje porośnięty Puszcza Notecką, obszar erozyjno-akumulacyjnych tarasów pradolinnych (I, II, III)
i tarasu akumulacyjnego (IV), któremu dość powszechnie towarzyszą formy działalności eolicznej. Stanowią one
kilkumetrowe pagórkowate pokrywy piasków eolicznych oraz podłużne wydmy tworzące wały o wysokościach
względnych rzędu 15-25 m, zwykle nie przekraczające 50 m n.p.t. Obok dominującej na tym obszarze rzeźby
eolicznej, można tu spotkać również kilkumetrowej głębokości obniżenia po martwym lodzie. Część południowowschodnią oraz wschodnią zajmuje rozległa dolina Warty, której taras zalewowy znajduje się na wysokości od 26,5
m w Skwierzynie do 30,2 m n.p.m. w Korbielewie. Jest on pocięty rozbudowanym systemem starorzeczy. Nad nim
wznosi się taras nadzalewowy (akumulacyjny), powstały w stadiale górnym zlodowacenia Wisły, którego fragmenty
zachowały się na obu brzegach doliny. Warta płynie tu uregulowanym korytem o szerokości około 100 m,
wcinającym się na 2,0 – 2,5 m w taras zalewowy. Południowa część miasta Skwierzyna znajduje się w zasięgu
wysoczyzny morenowej falistej, który wznosi się nad doliną Warty wysokimi skarpami. Znajduje się ona na
wysokości 55-62,5 m n.p.m. i opada łagodnie w kierunku pradoliny. Deniwelacje względne wynoszą tu ponad 2 m,
a nachylenie może sięgać do 5º. Różnice wysokości i urozmaicenie rzeźby terenu nasilają się głównie
w sąsiedztwie strefy czołowo morenowej oraz strefie krawędziowej.
Wyżej wymienione formy rzeźby terenu decydują o stosunkowo urozmaiconym krajobrazie miasta. Najwyżej
wyniesiony punkt (62,5 m n.p.m.) zlokalizowany w ramach wysoczyzny falistej, znajduje się w południowowschodniej części Skwierzyny.

c. Budowa geologiczna
Pod względem strukturalnym Skwierzyna znajduje się na granicy bloku Gorzowa i Monokliny
Przedsudeckiej. Jego przedczwartorzędowa powierzchnia zbudowana jest z osadów kredy górnej
reprezentowanych przez margle i wapienie margliste oraz utwory paleogenu i neogenu, które nawiercone zostały
w północno-wschodniej części miasta na głębokości ok. 193,3 m. p.p.t. Są one zbudowane przez morskie osady
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oligocenu, wykształcone w postaci piasków kwarcowo-glaukonitowych i mułków. Wypełniają one głęboką formę
depresyjną (najprawdopodobniej pochodzenia erozyjnego), która wcina się głębokim klinem w leżącą niemal
poziomo trzeciorzędową powierzchnię zrównań. Neogen wykształcony jako osadnik zbiorników śródlądowych
miocenu dolnego oraz środkowego reprezentowany jest przez piaski, mułki i iły, przy czym w granicach miasta nie
tworzą on ciągłej warstwy.
Utwory czwartorzędu, charakteryzujące się zmienną miąższością sięgająca prawie 200 m, zalegają na
utworach paleogenu i neogenu.
Osady zlodowaceń południowopolskich (Nidy, Sanu i Wilgi) tworzą 3 poziomy glin zwałowych,
przewarstwionych piaskami i żwirami. Interglacjał mazowiecki reprezentowany jest przez mułki jeziorne, piaski,
żwiry i mułki rzeczne.
Osady zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Odry i Warty) pokrywające cały analizowany obszar,
zbudowane przez dwa poziomy glin zwałowych, przewarstwionych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi oraz
miejscami mułkami zastoiskowymi, stanowią ważny poziom korelacyjny osiągając miąższość kilkunastu metrów.
Interglacjał lubelski pozostawił po sobie piaski i piaski ze żwirami, podczas gdy zlodowacenie Warty
reprezentuje jednolity poziom glin zwałowych o miąższości sięgającej 33 m.

d. Udokumentowane złoża, tereny i obszary górnicze
Na obszarze objętym analizą nie występują udokumentowane złoża wód podziemnych oraz tereny i obszary
górnicze.
Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce na dzień 31 grudnia 2020 r., na terenie objętym
opracowaniem zmiany planu miejscowego zlokalizowane są następujące złoża:
− Skwierzyna Gaj I, Gaj II – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, którego eksploatacja została
zaniechana, a zasoby bilansowe złoża na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 24 tys. ton,
− Skwierzyna Gaj III – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, nieeksploatowane, którego zasoby
bilansowe złoża na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 503 tys. ton.
Ponadto niemal cały północny obszar, będący przedmiotem zmiany planu miejscowego, jest objęty koncesją
nr 69/98/Ł z dnia 14 września 2016 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Gorzów Wielkopolski – Międzychód” ważną do
dnia 14 września 2046 r.

e. Warunki hydrologiczne
Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych B. Paczyńskiego obszar gminy Skwierzyna położony jest
w regionie wielkopolskim (VI). Można tu wydzielić dwa użytkowe piętra wodonośne, przy czym podstawowe
znaczenie mają tu wody czwartorzędowe, w ramach których występują dwa poziomy wodonośne, w tym.
− poziom gruntowy – charakterystyczny dla:
• strefy wysoczyznowej, który występuje na głębokości poniżej 5 m p.p.t. jako poziom nadlinowy,
• obszaru pradoliny, gdzie lokalnie może mieć charakter poziomu przypowierzchniowego – ściśle
związanego z wodami płynącymi.
Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wody zasilany bezpośrednio przez wody opadowe. Jego miąższość
waha się od 6 do 30,5 m. Przepływ odbywa się ku dolinie Warty, która ma charakter drenujący. Poziom ten
charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów hydrogeologicznych. Współczynnik filtracji waha się od 2,7
do 103,7 m/24h, przewodność zamyka się w granicach od 6,7 do 3162 m2/24h, a wydajność potencjalna
mieści się w przedziale od 1,2 do 95,7 m3/h.
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−

poziom międzyglinowy – związany zarówno z wysoczyzną, jak również z tarasami nadzalewowymi Warty.
Miejscami bywa on rozdzielony warstwą glin tworząc:
• poziom górny – który zalega na głębokości 10,6 do 65,0 m p.p.t. pod przykryciem izolującej warstwy glin.
Miąższość tego poziomu jest zmienna i występuje w przedziale od 3 do 80 m. Zwierciadło wody ma
charakter naporowy, a wydajność potencjalna waha się w granicach od 5,6 do 60,0 m3/h,
• poziom dolny – występuje na głębokości ok. 80 m i ma miąższość kilkunastu metrów. Zwierciadło ma tu
charakter artezyjski. Wydajność potencjalna wynosi 20,4 – 31,1 m3/h, przewodność osiąga około 39 m3/24
h, a współczynnik filtracji waha się od 0,6 do 89 m/24h.
Wody w utworach trzeciorzędowych mają znaczenie podrzędne – na terenie miasta nie są pozyskiwane
żadnym ujęciem. Utwory wodonośne tworzą mioceńskie piaski drobnoziarniste ze zmienną, lecz zwykle znaczną
domieszką frakcji ilastej i pylastej w stropie pylaste. Mają charakter naporowy i są bardzo dobrze izolowane od
powierzchni terenu.

f. Siec hydrograficzna
Przez teren gminy przebiega wododział III rzędu rozdzielający zlewnie cząstkowe Warty i Obry. Zgodnie
z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych, w ramach granic gminy należy wyróżnić:
− JCWP - Obra od wpływu ze Zbiornika Bledzew do ujścia (krajowy kod to RW60000187899), zaliczona do typu
0 – kanały i zbiorniki zaporowe,
− JCWP - Warta od Kamionki do Obry (krajowy kod to RW60002118779), zaliczona do typu 21 – wielkie rzeki
nizinne,
− JCWP – Warta od Obry do Noteci (kod krajowy to RW60002118799), zaliczona do typu 21 – wielkie rzeki
nizinne,
− JCWP – Dopływ z Murzynowa (kod krajowy RW60001718792), zaliczona do typu 17 – potok nizinny
piaszczysty.
Charakterystykę w/w JCWP, zgodną z Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)
przedstawiają poniższe tabele określające:
− status JCWP oraz podstawę jego określenia:
Nazwa i kod JCWP
Obra od wpływu ze Zbiornika
Bledzew do ujścia
RW60000187899
Warta od Kamionki do Obry
RW60002118779
Warta od Obry do Noteci
RW60002118799
Dopływ z Murzynowa
RW60001718792

−

Status JCWP

Aktualny stan JCWP

Zmiany hydromorfologiczne
uzasadniające wyznaczenie
SZCW

SZCW
silnie zmieniona część wód

zły

ocena ekspercka

SZCW
silnie zmieniona część wód
SZCW
silnie zmieniona część wód
NAT
naturalna część wód

zły
zły

przekroczenie wskaźników: i1,
m4
przekroczenie wskaźników: i1,
m4

dobry

nie dotyczy

cele środowiskowe oraz możliwość ich osiągnięcia:
Cele środowiskowe dla JCWP
Nazwa i kod JCWP

Stan lub potencjał ekologiczny
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Stan
chemiczny

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

Obra od wpływu ze Zbiornika
Bledzew do ujścia
RW60000187899
Warta od Kamionki do Obry
RW60002118779
Warta od Obry do Noteci
RW60002118799
Dopływ z Murzynowa
RW60001718792

dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji
organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Obra w obrębie JCWP
dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji
organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Warta w obrębie JCWP
dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji
organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Warta w obrębie JCWP
dobry stan ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zagrożona

dobry stan
chemiczny

zagrożona

dobry stan
chemiczny

niezagrożona

dobry stan
chemiczny

niezagrożona

W związku z zagrożeniem nieosiągnięcia określonych celi środowiskowych spowodowanym brakiem
możliwości technicznych i ekonomicznych w stosunku do dwóch wyróżnionych JCWP zastosowano odstępstwo
polegające na przedłużeniu terminu oraz poparte następującym uzasadnieniem: „W zlewni JCWP występuje presja
komunalna oraz niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony
środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby
możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art.
136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji
tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027”.

g. Gleby
Zróżnicowanie typologiczne i gatunkowe gleb jest uwarunkowane wieloma czynnikami, do których zaliczyć
należy: rodzaj skały macierzystej, klimat (mikroklimat), rzeźbę terenu (mikrorzeźbę), hydrosferę, organizmy roślinne
i zwierzęce, działalność człowieka oraz długość okresu, w którym ten proces przebiegał (wiek gleby). O jej
przynależności typologicznej może decydować cały zespół wymienionych składników glebotwórczych lub tylko
jeden. Rodzaj gleby uzależniony jest od genezy skały macierzystej, na której powstała (np. utwory fluwioglacjalne,
eoliczne itd.), a o gatunku gleby – grupa granulometryczna (uziarnienie jakie wykazuje charakteryzowana gleba
np.: piasek luźny, piasek gliniasty itd.) Biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania na przedmiotowym obszarze należy
wyróżnić gleby:
• brunatne – wytworzone z piasków i z glin zwałowych,
• bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone głównie z piasków luźnych i słabogliniastych o różnym
pochodzeniu geologicznym, gdzie na skutek mniej lub bardziej grubej warstwy próchnicy (butwiny)
następuje proces bielicowania,
• rdzawe – charakterystyczne dla obszarów Puszczy Noteckiej. Skałami macierzystymi są tu osady piasków
i żwirów tarasów nadzalewowych,
• mady lekkie, średnie i ciężkie – występują w dolinach rzecznych wypełnionych piaskami gliniastymi
i glinami lekkimi,
• murszowo-mineralne – gleby organiczne charakterystyczne dla dolin rzecznych.
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h. Warunki klimatu lokalnego
Według regionalizacji klimatycznej A. Wosia, który jako kryterium przy wyznaczaniu granic regionów,
wykorzystał zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej liczby dni z wyróżnionymi typami pogody, obszar gminy
Skwierzyna znajduje się na granicy dwóch regionów:
− Lubuskiego (XIII),
− Wielkopolskiego Zachodniego (XIV),
które charakteryzują się jedną z najwyższych w Polsce częstością typów pogody bardzo ciepłych* oraz w przypadku
regionu XIII jedną z najniższych częstości typów pogody bardzo mroźnych†. Ogół wskazanych powyżej cech
świadczy o termicznym uprzywilejowaniu w/w regionów na tle klimatycznej mapy kraju, co potwierdza również
wysoka średnia roczna temperatura powietrza wynosząca ok. 8,7-8,5ºC. Liczba dni mroźnych z tmax<0ºC wynosi
22-23 dni i występuje od listopada do kwietnia, podczas gdy dni bardzo mroźnych z tmax≤-10ºC od grudnia do lutego
występuje zaledwie 1-2. Z rocznym przebiegiem średniej dobowej temperatury powietrza wiąże się następstwo
termicznych pór roku. Ich pojawianie się i czas trwania na analizowanym obszarze pozwala zauważyć, że jest to
jeden z tych rejonów Polski, gdzie wpływ cech kontynentalnych na kształtowanie się klimatu jest stosunkowo
najmniejszy. Charakter rocznego przebiegu opadów atmosferycznych odznacza się tu wyjątkową różnorodnością
i nawiązuje do rocznych zmian niektórych czynników klimatotwórczych, a w szczególności cyrkulacji
atmosferycznej.
Średnie roczne sumy opadów kształtują się tu na poziomie 575 mm. W przebiegu rocznym sum opadów
zaznacza się minimum zimowe przypadające na przełom zimy i wiosny (luty lub marzec) oraz minimum jesienne,
w którym względnie niskie sumy opadów atmosferycznych występują we wrześniu i w październiku. Bardzo
charakterystyczną cechą rocznego przebiegu opadów jest tu mniej lub bardziej wyraźny wzrost sum opadów
miesięcy wiosenno-letnich, od maja do sierpnia. Te letnie miesiące to okres wzmożonej aktywności wiatrów
zachodnich, a więc adwekcji wilgotnych mas morskich oraz występowanie opadów przelotnych o znacznym
natężeniu. Najwyższe miesięczne opady atmosferyczne notuje się najczęściej w lipcu i w skrajnych przypadkach
mogą one kształtować się na poziomie około 350 mm. Najuboższa w opady jest zima, pomimo że opady
atmosferyczne występują wówczas dość często. Opady śniegu są notowane w okresie od października do maja.
Pokrywa śnieżna stanowi specyficzne ogniwo cyklu hydrologicznego. Jest istotnym elementem retencji wody
w okresie zimowym, poprawiającym stosunki wodne w środowisku przyrodniczym w okresie wiosennym, kiedy
opady są zazwyczaj niewystarczające w stosunku do potrzeb. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi
40-45.
Na analizowanym obszarze najczęściej obserwowany jest wiatr z kwadrantu zachodniego (SW, W, NW).
Stanowi on najczęściej od 45 do 50% ogółu występujących wiatrów. Ponieważ częstość wiatru z kierunku
południowego także jest znacząca (około 11%), łączna adwekcja powietrza z kwadrantu południowego (SE, S, SW)
przekracza 130% dni w roku. Najmniejszy jest udział wiatrów z kwadrantu północnego (NW, N, NE) i wschodniego
(NE, E, SE) i najczęściej wynosi od 20 do 30%.

i. Flora
Niniejszy rozdział w całości pochodzi z materiałów zamieszczonych w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr
hab. Ludwika Lipnickiego „Przyroda gminy Skwierzyna” z 2009 r.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na lokalną szatę roślinną i jej zróżnicowanie są warunki naturalne,
wśród których naczelne miejsce zajmuje: ukształtowanie terenu, warunki glebowe i stosunki wilgotnościowe.
temperatura minimalna powietrza w ciągu całej doby >0oC i średnia dobowa temperatura powietrza >15,0oC
† temperatura maksymalna w ciągu całej doby <0oC i średnia dobowa temperatura powietrza <-15,1oC
*
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Obszar gminy Skwierzyna to w znacznej części rozległe połacie pól sandrowych oraz mniej lub bardziej
sfalowanych wydm śródlądowych porośniętych borami Puszczy Noteckiej. Tereny otwarte występują w dolinie
Warty tworząc pas o szerokości od kilkunastu metrów (nie licząc rzeki) do kilkunastu kilometrów. Są one
użytkowane rolniczo (łąki, pola), bądź w niewielkich powierzchniach porastają je zbiorowiska leśne typowe dla
terenów podmokłych. W całej dolinie zachowały się również interesujące przyrodniczo liczne starorzecza, które
wraz z niektórymi zbiorowiskami leśnymi oraz torfowiskami znajdują się na liście Natura 2000. Wyżej wymienione
bogactwo środowiska przyrodniczego wpływa na różnorodność występujących na terenie gminy zbiorowisk
roślinnych.
Zbiorowiska nieleśne
1. Roślinność wodna – na terenie gminy występują przede wszystkim zbiorowiska roślin związanych z wodami
płynącymi rzeki Warty, Obry oraz nielicznymi rowami i kanałami. Brak jezior wyraźnie rzutuje na zubożenie
przedmiotowej roślinności, przy czym częściowo rekompensują to bardzo dobrze zachowane liczne
starorzecza Warty, których wody w okresie wegetacji roślin są niemalże całkowicie pokryte zbiorowiskami
rzęs i to co nie jest zjawiskiem często spotykanym – bogatymi gatunkowo. Do najcelniejszych przyrodniczo
zbiorowisk roślinności wodnej na terenie gminy Skwierzyna należą:
a. zbiorowisko rzęs z wolfią bezkorzeniową (Wolffio-Lemnetum gibbae) – zespół rzęsy garbatej (Lemna
gibba) i wolffi bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza) należy do rzadkich w polskiej florze. Na obszarze gminy
Skwierzyna jest to zespół często spotykany w zarastających starorzeczach Obry i Warty (w okolicach
Skwierzyny, Nowego Dworu, Murzynowa i in.). zespołowi rzęś z wolffią często towarzyszy pospolitszy
zespół rzęs ze spirodelą wielokorzeniową (Lemna-Spirodelletum polyrrhizae),
b. zespół „lilii wodnych” (Nupharo-Nymphaetum albae) – jest to jeden z najłatwiej rozpoznawalnych
zespołów roślinności wodnej – stanowi największa ozdobę wód stojących i wolnopłynacych cieków.
Złocistożółte kwiaty grążela (Nuphare lutea) i śnieżnobiałe grzebienie białe (Nymphaea alba) pięknie
kontrastują z ciemna zielenią dużych pływających liści i ciemnobłękitna tonią wodną. Zespół rozwija się
na starorzeczach, w zakolach rzek i cieków wodnych oraz na wypłaconych i zarastających zbiornikach
wodnych. Nupharo-Nymphaetum albae bardzo często występuje w postaci jednogatunkowych
agregacji, głównie z grążelem żółtym, w jednym przypadku w zarastającym zbiorniku wodnym (w ramach
użytku ekologicznego „Bagno”) również z grzybieniami białymi. Wm zakolach Obry, nieopodal
Skwierzyny stwierdzono w tym zespole również grążela drobnego (Nuphar pumila),
c. zespół strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej (Sagittario-Sparganietum emersi) – zespół strzałki
wodnej (Sagittaria sagittifolia) i jeżogłówki pojedynczej (Sparganium emersum) w postaci niskiego
szuwaru został stwierdzony w kanale w sąsiedztwie przepompowni koło Brzozowca oraz w wodach
Obry. Zbiorowisko graniczy bezpośrednio z zespołem „lilii wodnych” i wykazuje silne nawiązania
florystyczne do zbiorowisk hydrofitów,
d. zespół rogatka sztywnego (Ceratophylletum demersi), zespół moczarki kanadyjskiej (Elodeetum
canadensis) – są to zespoły roślinności wodnej zanurzonej, utworzone przez rośliny kwiatowe.
Występują w wypłaconych partiach zbiorników wodnych, w mniejszych akwenach, a nawet ciekach
i rowach;
2. Roślinność szuwarowa – szuwary właściwe tworzone są przez wysokie trawy lub inne rośliny jednoliścienne.
Występują w przybrzeżnych partiach zbiorników wodnych i cieków, niekiedy porastając również podmokłe
zagłębienia śródlądowe. Zbiorowiska te mają duże znaczenie w procesie zarastania zbiorników wodnych.
W granicach gminy zinwentaryzowano występowanie:
a. szuwaru trzcinowego (Phragmitetum Australis) – przeważnie ma on postać jednogatunkowej
agregacji trzciny. Szuwar ten odgrywa ważną rolę w procesach lądowienia zbiorników wodnych,
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b. szuwaru wąskopłatkowego (Typhetum angustifoliae) – z dominującą, często tworzącą
jednogatunkowe agregacje, pałką wąskolistną (Typha angustifolia),
c. szuwaru manny mielce (Glycerietum maximae) – najczęściej rozwija się on wzdłuż wolnopłynących
cieków oraz przy brzegach starorzeczy,
d. szuwaru tatarakowego (Acoretum calami) – który występuje zdecydowanie rzadziej i na niewielkich
powierzchniach w ramach gminy Skwierzyna,
e. szuwaru mozgowego (Phalaridetum arundinaceae) – który niekiedy towarzyszy szuwarowi
tatarakowemu lub występuje samodzielnie, np., w miejscach zagłębionych po okresowo stagnującej
wodzie,
f. szuwaru pałki szerokolistnej (Typhetum latifoliae) – który spotykany jest w miejscach bardziej
zabagnionych,
g. szuwar jeżogłówki pojedynczej (Sparganietum emersi) oraz szuwar z dominacją roślin
dwuliściennych (Oenantho-Rorippetum) z kropidłem wodnym (Oenanthe aquatica) oraz rzepichą
ziemnowodną (Rorripa amphibia) – które miejscowo można odnaleźć w ramach starorzeczy oraz
wolno płynących ciekach.
3. Roślinność torfowiskowa – stanowi najcenniejszy element szaty roślinnej o cechach naturalnych
w granicach gminy. Torfowiska odgrywają w środowisku przyrodniczym wielka rolę jako swoiste „magazyny”
gromadzonej przez długi okres ogromnej ilości materii organicznej. Są również specyficznymi zbiorowiskami
retencyjnymi zatrzymującymi znaczne ilości wody na obszarach pozbawionych naturalnych zbiorników wód
powierzchniowych – jak ma to miejsce w „skwierzyńskiej” części Puszczy Noteckiej. Są one również miejscem
występowania wielu cennych gatunków roślin: mszaków i roślin naczyniowych. Na terenie gminy występują
trzy główne typy torfowisk:
a. niskie - wykształcanie się i trwałość torfowisk uwarunkowane jest obecnością wód gruntowych
i powierzchniowych – przepływowych. Są one zasobne w związki odżywcze i wyróżnia je bogactwo
florystyczne. Rozwija się tu charakterystyczny typ roślinności niskotorfowiskowej ze znaczną przewagą
turzyc, przez co niekiedy nazywany jest „murawami turzycowymi”. Najpospolitszymi zespołami
roślinnymi torfowisk niskich są: szuwar turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis), szuwar turzycy błotnej
(Caricetum acutiformis), szuwar turzycy brzegowej (Caricetum ripariae), turzycowisko z turzycą
dzióbkowatą (Caricetum rostratae), turzycowisko z turzycą tunikową (Caricetum appropinquatae),
zespół turzycy lisiej (Caricetum vulpinae) - występują one na terenie całej gminy – przede wszystkim
w dolinie Warty, w otoczeniu starorzeczy, przy czym z reguły zajmują niewielkie powierzchnie.
Miejscowo na niewielkich powierzchniach na brzegu lub w starorzeczach Warty koło Nowego Dworu
oraz w zarastających rowach w okolicy Murzynowa zinwentaryzowano występowanie będącego
w zaniku, zespołu szaleju jadowitego i turzycy ciborowej (Cicuto-Caricetum pseudocyperi),
b. wysokie oraz przejściowe (torfowiska mszarne) - powstające na ograniczonej powierzchni
w nieckowatych zagłębieniach terenu. W zależności od reżimu wodno-mineralnego rozwijają się mszary
(torfowiska przejściowe) lub wysokie, często oba typy zbiorowisk przeplątają się ze sobą (np. w okolicach
leśniczówki Leszczyny). Mszary przejściowe – na terenie gminy spotyka się je bardzo rzadko, wokół
nielicznych niewielkich zbiorników wodnych zarastających szuwarami, czasem wiszarem lub płem
utworzonym przez torfowce (Sphagnum). Najczęściej spotykanymi zespołami roślinnymi torfowisk
przejściowych są:
• płomszarne z turzycą dzióbkowatą (Sphagno-Caricetum rostratae) – które najlepiej wykształcone
zostało stwierdzone w ramach użytku ekologicznego „Bagno”,
• zespół turzycy nitkowatej (Caricetum lasiocarpae),
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• zbiorowisko z wełnianką wąskolistną (Eriophorum angustifolium).
Jedynym zespołem torfowisk wysokich w gminie jest mszar kepowy z torfem magellańskim (Sphagnetum
magellanici).
4. Roślinność łąk i pastwisk – powstały w miejscu wcześniej wykarczowanych przez lasy – najczęściej
wilgotnych (olsów, łęgów i niskich grądów). Niektóre zajmują miejsca osuszanych torfowisk. Warunkiem ich
istnienia jest systematyczne koszenie i wypasanie uniemożliwiające rozwój siewek drzew i krzewów. Na
terenie gminy wyróżnić można:
a. łąki świeże – rosnące na żyznych glebach o dość wysokim poziomie wody gruntowej. Częstym
zbiorowiskiem jest tu zespół rajgrasu wyniosłego (Arrhenatheretum medioeuropaeum), zwany też łąka
rajgrasową. Łąka ta występuje na umiarkowanie wilgotnych glebach mineralnych, rzadziej bagiennych
lub muszrowych, na obrzeżach dolin rzecznych, a w najuboższej postaci – na poboczach dróg lub
nasypów kolejowych. Pod względem gospodarczym to najcenniejsze łąki kośne, a ich bazę produkcyjną
stanowią trawy: rajgras wyniosły (Arrhenatheretum elatius), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),
zwierzchlina zwyczajna (Poa trivia lis), wierzchlina łąkowa (P. pratensis) i in. oraz rośliny dwuliścienne,
m. in.: koniczyna biała i łąkowa (Trifolium repens i T. pratense), lucerna sierpowata (Medicago falcata),
bodziszek łąkowy (Geranium pratense). W ramach łąk kośnych można spotkać również łąki wyczyńcowe
(Alopecuretum pratensis), gdzie masowo występują trawy: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),
kłosówka wełnista (Holcus lanatus), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), kostrzewa czerwona (Festuca
rubra). i in. Z pośród ziół częstymi są: ostrzeżeń warzywny (Cirsium oleraceum), jaskier ostry
(Ranunculus acris), babka was kolista (Plantago lanceolata), groszek błotny (Lathyrus palustre) i in.
b. łąki wilgotne lub podmokłe – jedną z charakterystycznych cech łąk wilgotnych jest ich zmieniający się
kilkakrotnie w ciągu roku koloryt, co jest uzależnione kwitnieniem różnych gatunków. Na specjalną
uwagę zasługuje tu występowanie w okolicach Dobrojewa storczyka kukułki szerokolistnej (Dactylorhiza
majalis). Typowym zespołem roślinnym tradycyjnie zagospodarowanych łąk na żyznych i wilgotnych,
często podbagnionym podłożu jest występowanie zespołu rdestu wężownika i ostrożenia warzywnego
(Cirsio-Polygonetum). Jego typowe postacie obfitują w różne gatunki dwuliściennych bylin. W zbliżonych
warunkach siedliskowych, niekiedy w miejscach wysięku wody, wykształciły się płaty zespołu sitowia
leśnego (Scirpetum sylvaticii). W miejscach wilgotnych, lecz użytkowanych pastwiskowo spotyka się
charakterystyczny zespół situ rozpierzchłego (Epilobio-Juncetum effusi). Z kolei na obrzeżach łąk
wilgotnych oraz na użytkach zielonych ostatnio niekoszonych skupiają się różnego rodzaju zespoły
ziołoroślowe, w których dominują wysokie byliny dwuliścienne tworzące najczęściej zespół wiązówki
błotnej i bodziszka błotnego (Filipendulo-Geranietum).
c. roślinność pastwiskowa – ma z reguły niejednorodną budowę. Rośliny chętnie zjadane przez zwierzęta
hodowlane tworzą przyziemne, niskie darnie. Są one często poprzedzielane kępami wysokich traw. Do
roślin najczęściej spotykanych na pastwiskach w gminie Skwierzyna należą: koniczyna biała (Trifolium
repens), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), życica trwała (Lolium perenne), stokrotka pospolita
(Bellis perennis), wiechlina roczna (Poa Anna), babka lancetowata (Plantago lanceolata), mniszek
pospolity (Taraxacum officinale) i in. Do tej grupy dołączają rośliny azotolubne, najczęściej
synantropijne. Jednym z wyraźniej wykształconych zespołów jest zbiorowisko z panującą życicą trwałą
i grzebienicą pospolitą (Lolio-Cynosuretum).
5. Pionierskie, murawowe zbiorowiska na piaskach – roślinność utrzymująca się na wydmach lub pioniersko
zasiedlająca rozwiewane pola piasków przewianych, posiada szereg interesujących przystopowań. Egzystują
tu głównie tzw. rośliny psammofilne. Pierwszymi pionierskimi organizmami wkraczającymi na rozwiewane
piaski, a tym samym rozpoczynające proces sukcesji są porosty. Na piaskach już częściowo utrwalonych
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przez porosty i mchy formułują się pionierskie murawy, a zwłaszcza zespół szczotlichy siwej (Spergulo
morisonii-Corynephoretum). Dalsze stadium sukcesji zmierza z reguły w kierunku tworzenia się wrzosowiska.
Do wrzosu (Calluna vulgaris) dołącza gorysz pagórkowaty (Peucedanum oreoselinum). Tworzą się zwarte
zielone kępy turzycy wrzosowiskowej (Carex ericetorum) oraz borówki brusznicy (Vaccinium Vitus-ideae).
Dość wcześnie wyrastają siewki sosny (Pinus sylvestris), które z czasem tworzą rzadki zagajnik sosnowy. Tu
i ówdzie pojawia się jałowiec (Juniperus communis). Kolejnym, przeważnie ostatnim na wydmach etapem
procesu sukcesyjnego jest bór chrobotkowi (Cladonio-Pinetum) – początkowo o niezbyt wysokim
drzewostanie i słabym zwarciu, z runem wrzosowo-borówkowym i dobrze rozwiniętą warstwą porostowomszystą. W ramach zbiorowisk piaskowych, na terenie gminy Skwierzyna najlepiej wykształcony jest zespół
szczotlichy siwej (Spergulo morisonii-Corynephoretum). Murawy napiaskowe umieszczone na liście
chronionych siedliska Natura 2000 rozwijają się w wielu miejscach: w okolicach Dobrojewa, na obrzeżu użytku
ekologicznego w oddz. 186g oraz w lasach, głównie na poboczach dróg gospodarczych oraz na skraju borów
chrobotkowych.
6. Roślinność synantropijna – ściśle związana z różnymi formami gospodarki człowieka. Przywiązaną do pól
uprawnych nazywamy segetalną, natomiast towarzyszącą osiedlom i ośrodkom przemysłowym – ruderalną.
a. roślinność segetalna – spośród roślinności segetalnej najwyraźniej wykształcają się zespoły chwastów
zbożowych oraz chwastów roślin okopowych. Różnią się one między sobą składem florystycznym,
wymogami ekologicznymi oraz cyklem rozwojowym przystosowanym do rytmu zabiegów
agrotechnicznych i etapów rozwoju uprawianych roślin. Z uprawami zbożowymi związane są najczęściej
mak piaskowy (Papaver argemone) i polny (P. rhoeas), kąkol polny (Agrostema githago), chaber
bławatek (Centaurea cyanus), rumian polny (Anthemis arvensis). W miejscach piaszczystych spotyka
się zespół maku piaskowego (Papaveretum agremones), a na podłożu żyznym – zespół wyki
czteronasiennej (Vicietum tetraspermae). Z roślinami okopowymi związane są głównie chwasty
azotolubne, w tym: komosa biała (Chenopodium album) i czerwona (C. rubrum), perz właściwy
(Agropyron repens) i in. W uprawach okopowych rozwijają się często fitocenozy chwastnicowowłośnicowe (Echinochloo-Setarietum),
b. roślinność ruderalna – zbiorowiska towarzyszące osadom, wsiom aglomeracjom miejskim. Często
dominują w nich wysokie byliny, np. serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca), łopian pajęczynowaty
(Arctium tomentosum), popłoch pospolity (Onopordon acantium), bylica piołun (Artemisia absinthium)
i pospolita (A. vulgaris) oraz pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i żegawka (U. urens). Przy drogach
i ścieżkach bardzo często spotykamy cykorię podróżnik (Cichorium intybus), babkę zwyczajną (Plantago
major), krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) oraz rośliny wytrzymałe na deptanie – rdest ptasi
(Polygonum aviculare) i wiechlinę jednoroczną (Poa Anna). W krajobrazie borowym do najczęstszych
zbiorowisk tego typu należą: zbiorowisko życicy trawnej i rumianka bezpłomieniowego (LolioPolygonetum arenastri), zbiorowisko perzu właściwego (Convolvulo-Agropyretum), stokłosy dachowej
(Bromus tectorum), wrotycza pospolitego i bylicy pospolitej (Tanaceto-Artemisietum), mydlicy lekarskiej
(Saponaria officinalis), bylicy piołun (Berteroetum incanae). W krajobrazie grądowym często występują
nitrofilne okrajniki, takie jak np.: zbiorowisko z pokrzywą i podagrycznikiem (Urtico-Aegopodietum),
zbiorowisko trybuli leśnej (Anthiscetum sylvestris) oraz zbiorowisko z udziałem czosnaczka i świerząbka
gajowego (Allario-Chaerophylletum temuli). Zbiorowiska te występują na całym terenie gminy.
Zbiorowiska leśne
Obszar gminy w 69% zajmują grunty leśne, które są częścią większego kompleksu lasów Puszczy Noteckiej.
Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), stąd też największy udział wśród zbiorowisk leśnych
mają zespoły borowe. Są to lasy gospodarcze administrowane przez Nadleśnictwo: Skwierzyna, Karwin
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i Międzychód. W skutek wprowadzenia w XIX i pierwszej połowie XX wieku monokultury, lasy te pozbawione zostały
domieszki drzew liściastych, takich jak: dąb, brzoza czy jarzębina. W brzeżnych partiach Puszczy Noteckiej,
zachowały się fragmentarycznie cenne zbiorowiska lasów liściastych – grądy i łęgi. W ramach gminy Skwierzyna
występują następujące siedliska leśne:
1. Suboceaniczny bór świeży (Leucobryo-Pinetum) – ten typ boru zajmuje największe powierzchnie Puszczy
Noteckiej. W porównaniu z borem suchym ma większe wymagania w stosunku do wilgotności gleby. Rozwija
się na terenach, gdzie poziom wody gruntowej nie występuje zbyt wysoko. Wykształca się zarówno na
płaskich sandrowych powierzchniach (z udziałem piasków gliniastych), jak i na wydmach – zwykle na ich
północnych stokach lub w płaskich miedzy wydmowych zagłębieniach. W wysokopiennym drzewostanie
dominuje sosna zwyczajna z małą domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula) lub dębu (Quercus sp).
Runo wykształca się rozmaicie: miejscami zwłaszcza na sandrach lub dość wilgotnych piaskach aluwialnych
panuje borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i borówka brusznica (V. Vitus-idea). W wielu miejscach dość
obficie występuje śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), w mniejszym stopniu wrzos (Calluna vulgaris).
Między kępami borówek rosną mchy, które utrzymują wilgoć na powierzchniowej warstwie gleby. Wśród
krzewów spotyka się dość często jałowiec pospolity (Juniperus communis), rzadziej jarząb pospolity (Sorbus
aucuparia). W płatach o mniejszym pokryciu borówek, śmiałka pogiętego i wrzosu jest bogatsza przyziemna
warstwa mchów – wykształca się wariant mszysty boru świeżego. Występują tu trzy gatunki mchów: widłoząb
kędzierzawy (Dicranum polysetum), Gajnik lśniący (Hylocominum splendens) i rokietnik pospolity (Pleurozium
schreberi).
2. Śródlądowy bór suchy – bór chrobotkowi (Cladonio-Pinetum) – podstawowe cechy wyróżniające bór suchy
spośród innych zbiorowisk borowych, a w szczególności odróżniające go od boru świeżego to: typ siedliskowy
boru suchego, podłoże głębokie, gruboziarniste piaski sandrowe lub przesortowane eoliczne drobnoziarniste
piaski wydmowe, bardzo niski (głęboki) poziom wody gruntowej, stosunkowo niski i rozrzedzony drzewostan
– najniższa, tzn. V bonitacja sosny, brak warstwy krzewów (wyjątkowo jałowce), bardzo słabo wykształcona,
uboga warstwa zielna, zwarta warstwa przyziemna utworzona głównie przez porosty, z dominującymi
chrobotkami (Cladonia), nadającymi najczęściej charakterystyczny sino-zielonawo-szary aspekt
kolorystyczny dna lasu. Pomiędzy płatami chrobotków występują w małych kępach, a niekiedy tworząc
większe płaty, niektóre mchy przywiązane do tego typu boru, jak widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium)
oraz zwykle słabo rozwijające się tu rośliny naczyniowe, jak borówka brusznica, wrzos czy śmiałek pogięty.
Śródlądowy bór suchy (bór chrobotkowi) jest zbiorowiskiem podlegającym ochronie z listy Natura 2000.
3. Chojniaki (sośniaki) – ze względu na dominacje sosny w drzewostanie nawiązują do zbiorowisk borowych.
Powstały przez sadzenie sosny na zrębach zupełnych, jak również na glebach po użytkowaniu nieleśnym.
Zajmują najczęściej siedliska kwaśnych dąbrów, kwaśnych buczyn, czasem grądów, a nawet łęgów i olsów.
Świadczy o tym obecność niektórych roślin (reliktów dawnych zespołów), które wraz z gatunkami borowymi
tworzą specyficzną kombinację. Najpospolitszymi chojniakami są: chojniak z trzcinnikiem leśnym
(Calamagrostis arundinacea), z mietlicą pospolitą (Agrostis capollaris) oraz zboczowy.
4. Ols porzeczkowy (Ribo nigri-Alnetum) – jest najbardziej rozpowszechnionym typem bagiennego lasu
olsowego. Na terenie gminy Skwierzyna występują dobrze wykształcone płaty przedmiotowego zespołu, m.in.
w okolicach Murzynowa oraz w terenie przylegającym od południa do wsi Rakowo. Zespól tworzy się
w miejscach silnie wilgotnych, będących w większości pod działaniem wód wgłębnych. Zajmuje gleby
organiczne, wytworzone z torfów niskich ze znacząca domieszką części mineralnych pochodzących
z namułów. Drzewostan w olsie porzeczkowym stanowi olsza czarna (Alnus glutinosa), rosnąca zwykle na
wysokich kępach, na których skupia się nieznosząca podtapiania bogata flora różnych ziół i mchów. Między
kępami rozpościerają się grząskie moczarowe dolinki zajmowane przez specyficzna florę higrofilną.
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W podszycie oprócz podrostu olszy występuje także: kruszyna (Frangula alnus) i gatunek charakterystyczny
dla zespołu – porzeczka czarna (Ribes nigrum). W runie znaczny udział mają gatunki wyróżniające zespół
oraz charakterystyczne klasy (Alnetea glutinosae), turzyca błotna (Carex acutiformis), pokrzywa zwyczajna
(Urtica dioica), kosaciec żółty (Iris pseudacorus).
5. Przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy (Circaeo-Alnetum) – występuje dość często na stosunkowo
niewielkich powierzchniach nad rzekami lub w zalewanych okresowo płaskich obniżeniach terenu. Często
graniczy z olsem. Jest to żyzny, umiarkowanie zabagniony las łęgowy w typie leśno-siedliskowym olsu i olsu
jesionowego. Wykształca się na glebach wilgotnych, żyznych, z grubą warstwą próchnicy, o zmieniającym się
w ciągu roku poziomie wody. Na terenie gminy zespół ten został stwierdzony na terenach zalewowych Warty
i Obry, m.in. w okolicach Murzynowa, nad Wartą przy wschodniej granicy gminy, na terenie użytku
ekologicznego „Bagno przy torach”, nad dolną Obrą i w kilku innych miejscach. Drzewostan najlepiej
zachowanych fragmentów tego łęgu buduje głównie olsza czarna z domieszką jesionu wyniosłego (Fraxinus
Excelsior). Podszycie jest bujne i wielogatunkowe. Oprócz podrostów drzew, z dość dużą stałością występują:
czeremcha zwyczajna (Padus avium), kruszyna pospolita, porzeczka czarna, i bez czarny (Sambucus nigra).
Bujne runo o charakterze ziołorośli pokrywa 100% powierzchni. Występuje w nim: pokrzywa zwyczajna,
niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere), przytulia czepna (Galium aparine), jaskier rozesłany
(Ranunculus repens). W dość dobrze wykształconej warstwie mszystej najczęściej występują płasko merzyk
falisty (Plagiomnium undulatum) i dzióbek rozwarty (Oxyrrhynchium hians). Przystrumykowy łęg jesionowoolszowy (Circaeo-Alnetum) jest zbiorowiskiem łęgowym z europejskiej listy Natura 2000.
6. Łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) – najlepiej wykształcone płaty tego łęgu zachowały się w dwóch
miejscach nad Obrą: nad odcinkiem rzeki tuż przy granicy gminy oraz na odcinku tuż za mostem drogowym
przy drodze Skwierzyna - Gorzów Wielkopolski (w kierunku północnym od mostu). Jest to las z panującym
w drzewostanie wierzbą białą (Salix alba) z domieszką topoli czarnej (Populus nigra). Bardzo rzadko
występuje tu topola biała (Populus alba) i wierzba krucha (Salix fragilis). W warstwie krzewów występują:
wierzba wiciowa (Salix viminalis) i krucha, bez czarny, trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus). Runo
jest bujne i bogate florystycznie. Znaleźć w nim można między innymi: przytulię czerpną (Galium aparine),
pokrzywę zwyczajną, kielisznika zaroślowego (Calystegia sepium), bodziszka cuchnącego (Geranium
robertianum), Trybuły leśnej (Anthriscus sylvestris). Warstwa mchów jest słabo rozwinięta lub brak mchów
w ogóle. Łęg topolowo-wierzbowy jest zbiorowiskiem podlegającym ochronie z listy Natura 2000.
7. Grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum) - najlepiej wykształcony na terenie gminy grad
środkowoeuropejski zachował się w parku podworskim w Nowym Dworze (obecne wydzielenie to 491d).
Drzewostan jest wielogatunkowy, zróżnicowany na dwie warstwy drzew z bogatym podszyciem. Las buduje
dąb szypułkowy (Quercus robum), grab zwyczajny (Carpinus bet ulus), lipa drobnolistna (Tilia mordata), klon
zwyczajny (Acer platanoides), jawor (A. pseudoplatanus) i wiąz górski (Ulmus gabra). W grądach występuje
wiele roślin rzadkich i chronionych. Grąd środkowoeuropejski znajduje się na liście siedliskowej Natura 2000.

j. Fauna
Niniejszy rozdział w całości pochodzi z materiałów zamieszczonych w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr
hab. Ludwika Lipnickiego „Przyroda gminy Skwierzyna” z 2009 r.
Wysoka lesistość gminy, dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, to czynniki kluczowe z punktu widzenia
kształtowania zależności środowiskowych, które w istotny sposób, determinują zróżnicowanie oraz bogactwo
przyrodnicze analizowanego terenu. Ekosystemy leśne, łąkowe i wodne umożliwiają funkcjonowanie niemal
pełnego łańcuch pokarmowego.
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1. Motyle dzienne – analiza lepidopterofauny na terenie gminy Skwierzyna wykazała 39 gatunków motyli

2.

3.

4.

5.

dziennych, co stanowi około 25 % fauny krajowej. Znaczny udział miały tu gatunki związane z obszarami
leśnymi – motyle zwykle odżywiające się roślinnością leśną, cienioznośne, w tym np.; dostojni, karłątki,
strzępotki czy przestrojniki. Obszar gminy to jednak również bogactwo środowisk otwartych. Rozległe łąki
nadwarciańskie oraz kwieciste łąki przyleśne są najczęściej wybierane przez motyle takie jak: szlaczkonie,
modraszki czy rusałki. Także środowiska agrocenoz powstających na polach uprawnych, w ogrodach i sadach
są lubiane przez tą grupę bezkręgowców. Spotkać tu można bielinki, rusałek oraz stosunkowo rzadkiego
pazia królowej (Papilio machaon L.). Żaden zinwentaryzowany na terenie gminy motyl nie jest objęty ochroną
gatunkową.
Chrząszcze – na terenie gminy występuje 1393 gatunków należących do 74 rodzin chrząszczy. Brak tu jest
wprawdzie objętych ochroną ustawową, nie mniej jednak aż 24 z nich znajdują się na czerwonej liście zwierząt
ginących i zagrożonych. Wyraźną dominantę stanowią tutaj gatunki wiązane ze środowiskiem leśnym. Drugą
dominantę stanowią chrząszcze związane ze środowiskami nadbrzeżnymi obejmujące zarówno gatunki
występujące na łąkach nadrzecznych, miejscach okresowo zalewanych, jak i wokół zbiorników wód stojących.
Do najcenniejszych gatunków zaliczyć można np.: Bembidion fumigatum, Euconnus hiriticollis, Acupalpus
exiguus, Blethisa multipunctata, Oodes helopioides, Trixagus leseigneuri, Cypha tarsalis.
Mięczaki – w okolicach Skwierzyny stwierdzono występowanie łącznie około 71 gatunków mięczaków (40
gatunków lądowych i 31 wodnych). Wśród nich wyróżniono 10 gatunków rzadkich podlegających ochronie
gatunkowej lub stopniowo zanikających, w tym:
a. poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
b. skójka grubo skorupowa (Unio krassus) – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
c. ślimak winniczek (Helix pomatia) – objęty ochroną częściową,
d. zawójka rzeczna (Borysthenia naticina) – objęta ochroną częściową,
e. błotniarka otułka (Myxas glutinosa) – objęta ochroną częściową,
f. szczeżuja wielka (Anodonta cygnea) – objęta ochroną częściową,
g. szczeżuja spłaszczona (Pseudoanodonta complanata) – objęta ochroną częściową,
h. gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola) – objęta ochroną częściową.
Ryby – ichtiofaune gminy Skwierzyna stanowią gatunki stale występujące w tych wodach, jak i pojawiające
się okresowo, np. ryby wędrowne na szlakach tranzytowych w czasie migracji do miejsc rozrodu czy odrostu
(łosoś, troć wędrowna, certa). Wody cieków znajdujących się na analizowanym terenie zasiedla 38 gatunków
z 12 rodzin. Najbogatsza w gatunki jest rodzina karpiowatych, a najbardziej zróżnicowane gatunkowo są
największe rzeki regionu, przy czym Obra nieco wyprzedziła Wartę pod tym względem.
Płazy – fauna płazów jest typowa dla całego obszaru nizinnej części Polski. Ze względu na uwarunkowania
geomorfologiczne, batrachofauna nie jest rozmieszczona równomiernie. Północna część gminy znajdująca
się w zasięgu Puszczy Noteckiej nie jest atrakcyjna dla tej grupy zwierząt. Zupełnie inna sytuacja panuje
w południowej i zachodniej części, którą stanowi dolina Warty. Znajduje się tutaj dużo starorzeczy i zbiorników
powyrobiskowych – szczególnie w okolicach Murzynowa.
Na terenie gminy Skwierzyna zinwentaryzowano występowanie:
a. traszki grzebieniastej – objętej ścisłą ochroną gatunkową,
b. traszki zwyczajnej – objętej częściową ochroną gatunkową,
c. kumaka nizinnego – objętego ścisłą ochroną gatunkową,
d. grzebiuszki ziemnej – objętej ścisłą ochroną gatunkową,
e. ropuchy szarej – objętej częściową ochroną gatunkową,
f. ropuchy zielonej – objętej ścisłą ochroną gatunkową,
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g. ropuchy paskówki – objętej ścisłą ochroną gatunkową,
h. rzekotki drzewnej – objętej ścisłą ochroną gatunkową,
i. żaby jeziorowej – objętej częściową ochroną gatunkową
j. żaby wodnej – objętej częściową ochroną gatunkową,
k. żaby śmieszki – objętej częściową ochroną gatunkową
l. żaby trawnej – objętej częściową ochroną gatunkową,
m. żaby moczarowej – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
6. Gady – na terenie gminy stwierdzono występowanie 7 gatunków gadów reprezentujących całą niżową
herpetofaunę, w tym:
a. żółwia błotnego – objętego ścisłą ochroną gatunkową,
b. jaszczurki zwinki – objętej częściową ochroną gatunkową,
c. jaszczurki żyworodnej – objętej częściową ochroną gatunkową,
d. padalca zwyczajnego – objętego częściową ochroną gatunkową,
e. gniewosza plamistego – objętego ścisłą ochroną gatunkową,
f. żmii zygzakowatej – objętej częściową ochroną gatunkową.
7. Ptaki – różnorodność ptaków występujących na terenie gminy jest duża – stwierdzono tu występowanie 130
gatunków lęgowych. Najważniejsze siedlisko stanowi tu dolina Warty, przy czym szczególnie istotny wydaje
się być fragment od ujścia Obry do północnych granic gminy, które to stanowi miejsce gniazdowania wielu
gatunków ptaków chronionych w tym: kani czarnej, kani rudej, błotniaka stawowego, derkacza, jar zębatki
oraz rzadkich w skali regionu: błotniaka łąkowego i rybitwy czarnej. Poza tym obszar ten stanowi miejsce
żerowania i odpoczynku cennych gatunków ptaków migrujących takich jak: bocian czarny, łabędź krzykliwy,
gęsi, rybołowa czy błotniaka zbożowego. Znaczna część przedmiotowego terenu znajduje się w granicach
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kijewickie Kerki”. Interesujące z punktu widzenia awifauny są także
niewielkie, podmokłe obszary zlokalizowane za zachód od Rakowa przy torach kolejowych, które w części
stanowią użytek ekologiczny „Bagno przy torach”. Na znajdujących się tam podmokłych łąkach
i turzycowiskach do lęgów przystępuje szereg cennych gatunków ptaków, w tym: gęgawa, gągoł, żuraw,
kszyk, słonka, błotniak stawowy, srokosz, gąsiorek, świerszczak, strumieniówka, brzęczka, rokitniczka,
trzciniak, jarzębatka. Do najcenniejszych gatunków lęgowych występujących na terenie gminy zaliczono:
a. bielika – objętego ścisłą ochroną gatunkową,
b. łabędzia niemego – objętego ścisłą ochroną gatunkową,
c. krakwę – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
d. cyranka – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
e. gągoł – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
f. nurogęś – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
g. kania czarna – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
h. kania ruda – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
i. błotniak stawowy – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
j. błotniak łąkowy – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
k. wodnik – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
l. derkacz – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
m. żuraw – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
n. czajka – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
o. zimorodek – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
p. krętogłów – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
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q. słowik szary – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
r. świerszczak – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
s. strumieniówka – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
t. brzęczka – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
u. trzciniak – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
v. jarzębatka – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
w. gąsiorek – objęta ścisłą ochroną gatunkową,
x. srokosz – objęty ścisłą ochroną gatunkową,
8. Ssaki – na obszarze gminy występuje 48 gatunków ssaków, przy czym niemal połowę stanowią drobne ssaki.
W północnej części, gdzie dominują siedliska suche występują gatunki typowo leśne, zarówno w obrębie
drobnych ssaków, jak i dużych i średnich zwierząt łownych, takich jak: lisy, jelenie, sarny, dziki. W południowej
części skład teriofauny determinuje obecność rozległej doliny Wart. Doskonałe warunki do życia znajdują tu
gatunki wiodące ziemnowodny tryb życia, np. bóbr europejski i wydra. Warta jest również istotnym szlakiem
migracyjnym z zachodu na wschód, np. łosia, wilka, szopa pracza. Bardzo istotnym miejscem rozrodczym
nocka dużego jest natomiast strych i wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja
w Skwierzynie – obecnie obszar ten jest chroniony w postaci Obszaru Natura 2000. Chronione gatunki
ssaków bytujące na terenie gminy to:
a. jeż zachodni – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
b. kret – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
c. ryjówka aksamitna – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
d. ryjówka malutka – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
e. rzęsorek rzeczek – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
f. zębiełek karliczek– objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
g. nocek rudy – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
h. nocek duży – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
i. nocek Natterera – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
j. karlik malutki – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
k. karlik większy – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
l. borowiec wielki – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
m. mroczek późny – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
n. gacek brunatny – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
o. gacek szary– objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek rzadki),
p. wiewiórka pospolita – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
q. bóbr europejski – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
r. karczownik ziemnowodny – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
s. badylarka – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
t. mysz zaroślowa – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
u. wilk – objęty ścisłą ochroną gatunkową (gatunek rzadki),
v. gronostaj – objęty częściową ochroną gatunkową (gatunek średnio pospolity),
w. łasica – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity),
x. wydra – objęta częściową ochroną gatunkową (gatunek pospolity).
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k.

Formy ochrony przyrody

Obszar objęty planem wyłącznie w części północnej znajduje się w zasięgu struktur objętych ochroną
prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098).
Lokalizacja obszarów objętych planem względem obszarów chronionych

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl
Do form ochrony przyrody obowiązujących w granicach opracowania należą:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Warty i Dolnej Noteci – powołany 9 sierpnia 2003 r. na mocy
Rozporządzenia nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów
chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. z dnia 25 lipca 2003 r. Nr 47, poz. 820)
i zmieniony Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 9, poz. 172), Rozporządzeniem Nr 52 Wojewody
Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. z dnia 25 lipca 2006 r. Nr 54, poz. 1189), Rozporządzeniem Nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia
13 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
z dnia 23 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.99), Uchwałą Nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
19 grudnia 2011 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia
13 stycznia 2012 r. poz. 98). Został utworzony w celu zachowania kulturowego i przyrodniczego krajobrazu
wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych oraz występujących w jego zasięgu siedlisk przyrodniczych, w tym
między innymi: starorzeczy i naturalnych eutroficzne zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion (kod siedliska 3150), nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczniaków –
Ranunculion fluitantis (kod siedliska 3260), ziołorośli górskich Adenostylion alliariae i ziołorośli nadrzecznych
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•

Convolvuletalia sepium (kod siedliska 6430), łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (kod
siedliska 91E0), łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych Ficario-Ulmetum (kod siedliska 91F0).
Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Puszcza Notecka (kod obszaru PLB300015) – ustanowiony
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2007 nr 179 poz.1275) – akt uchylony. Kolejnym
aktem prawnym, który dotyczył tego obszaru i wyznaczał jego obecną powierzchnię było Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Aktualnie obowiązująca podstawa prawna funkcjonowania obszaru
to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2012 poz. 358).
Posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 (Dz. Urz. Woj.
Lub. 2014 poz. 698).
Jest to jeden z największych obszarów Natura 2000 w Polsce. Obejmuje położoną w międzyrzeczu Warty
i dolnej Noteci Puszczę Notecką, należącą do największych krajowych kompleksów leśnych. Lasy Puszczy
porastają piaszczystą równinę akumulacyjną z rozległym zespołem wydm śródlądowych, ułożonych w wały
o wysokości względnej 20–30 m. Wśród zespołów leśnych w Puszczy Noteckiej przeważają ubogie
jednowiekowe bory sosnowe. W jej obrębie znajduje się kilka stosunkowo niewielkich i w większości
osuszonych torfowisk oraz dwa kompleksy jezior rynnowych położonych w rejonie Sierakowa i Drezdenka.
Południowa część obszaru obejmuje fragment doliny meandrującej wśród łąk Warty oraz położony na
południe od niej obszar Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Jest to teren o bardzo żywej, mozaikowej
rzeźbie polodowcowej, ze znaczną liczbą wzniesień, o wysokości dochodzącej do 126 m n.p.m. oraz jezior
rynnowych i morenowych, z których największe jest Jezioro Chrzypskie (304 ha). Lasów w tej części obszaru
jest stosunkowo niewiele, są one natomiast bardzo zróżnicowane i bogate gatunkowo. Wśród zbiorowisk
leśnych dominują wielogatunkowe grądy i lasy mieszane, są także płaty buczyn. Puszcza Notecka stanowi
jedną z najważniejszych w kraju ostoi ptaków drapieżnych, a także ptaków leśnych związanych z siedliskami
borowymi. Gniazduje tu 5 rzadkich gatunków drapieżników, umieszczonych w polskiej Czerwonej Księdze
zwierząt, w tym skrajnie nieliczny w Polsce rybołów Pandion haliaetus (do 2 par lęgowych, ponad 5%
ogólnokrajowej populacji lęgowej). Do najliczniejszych w skali krajowej należą tutejsze populacje lęgowe:
gągoła Bucephala clangula (220–260 par lęgowych, ok. 20% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kani czarnej
Milvus migrans (25–28 par lęgowych, ok. 8% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kani rudej Milvus milvus (20–
25 par lęgowych, ok. 4% ogólnokrajowej populacji lęgowej), lelka Caprimulgus europaeus (200–600 par
lęgowych, ok. 8% ogólnokrajowej populacji lęgowej), dzięcioła czarnego Dryocopus martius (170 – 400 par
lęgowych, ok. 0,5% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i lerki Lullula arborea (2 180 – 3 230 par lęgowych,
blisko 5% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Na uwagę zasługuje także stosunkowo znaczna liczebność
gniazdujących tu populacji lęgowych bielika Haliaeetus albicilla (21–23 par lęgowych, blisko 2%
ogólnokrajowej populacji lęgowej), żurawia Grus grus (130–140 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej
populacji lęgowej), puchacza Bubo bubo (6–8 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej)
i zimorodka Alcedo atthis (25– 35 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej). W okresie migracji
na terenie obszaru gromadzą się stada ptaków wodno-błotnych, których liczebność sięga 20 – 25 tys.
osobników. W największych koncentracjach występują w tym okresie gęś zbożowa Anserfabalis (do 12 tys.
osobników) i gęś białoczelna Anser albifrons (do 9 tys. osobników).
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3.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarno-zdrowotnych oraz walorów
krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na dokonanie diagnozy jego obecnego oraz potencjalnego stanu,
jak również możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych środowisko przyrodnicze tworzy układ
wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka
działalność człowieka powoduje zmiany w pierwotnym stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek
antropopresji podlegają poszczególne elementy środowiska, przy czym zmiana jednego wywołuje zaburzenia
równowagi w całym układzie, co oddziałuje na pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska
odznaczają się zróżnicowaną wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości funkcjonowania
są również odmienne.
Na terenie gminy Skwierzyna główne źródła zagrożenia środowiska są spowodowane jego
zanieczyszczeniem (czyli wprowadzeniem do powietrza, wody, ziemi, substancji stałych, ciekłych lub gazowych
albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, który może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat,
przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym również kulturowym). Powstają
one w wyniku postępującego procesu urbanizacji, który przekłada się na rozwój transportu, gospodarki komunalnej
itp.
Występujące na terenie objętym planem zagrożenia to przede wszystkim:
• stanu atmosfery,
• stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
• hałas,
• oddziaływanie elektroenergetyczne,
• oddziaływanie od gazociągów,
• oddziaływanie od ropociągów,
• zagrożenie powodziowe.

a. Zagrożenia atmosfery
Antropogeniczne rodzaje źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w ramach terenu objętego projektem
planu można podzielić na:
• emisję punktową (zorganizowaną emisję z kominów zakładowych powstałą w wyniku energetycznego
spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych) – brak jest danych dotyczących wielkości emisji
substancji szkodliwych do atmosfery pochodzących z zakładów zlokalizowanych na terenie miasta, jednak
zgodnie z obowiązującymi przepisami emisja zanieczyszczeń do powietrza nie może powodować
ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza,
• emisję liniową - komunikacyjną, pochodzącą głównie z transportu samochodowego. Ruch samochodowy
powoduje emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń gazowych, powstających podczas spalania paliw
płynnych w silnikach pojazdów, w tym m.in. węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, powstających w wyniku ścierania nawierzchni jezdni i opon
pojazdów. Źródło emisji komunikacyjnej znajduje się nisko nad ziemią, co sprawia, że zanieczyszczenia
emitowane z silników pojazdów kumulują się w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza
maleje wraz z odległością. Brak jest danych dotyczących wielkości emisji substancji szkodliwych do atmosfery

24

pochodzących z transportu na przedmiotowym terenie. Niemniej jednak, sektor ten ma coraz większy wpływ
na jakość i stan powietrza znajdującego się w ich sąsiedztwie,
• emisję powierzchniową (w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne). Na terenie miasta funkcjonuje
5 kotłowni gazowych, 5 kotłowni węglowych, 2 kotłownie dwupaliwowe, 1 kotłownia biomasy oraz kotłownia
zlokalizowana przy szpitalu im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego, nad którymi nadzór sprawuje Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie. Z w/w źródeł ciepła korzystają jednak głównie budynki
mieszkalne wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. W związku z powyższym znaczna część
terenów mieszkaniowych jednorodzinnych ogrzewana jest poprzez indywidualne kotłownie lub piece gdzie
często wykorzystuje się paliwa stałe różnej jakości. Chociaż brak informacji dotyczących emisji z w/w źródła
ten rodzaj zanieczyszczeń jest szczególnie odczuwalny w sezonie zimowym, kiedy następuje intensyfikacja
eksploatacji palenisk.
W oparciu o obowiązujące przepisy Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, dokonuje corocznej oceny jakości powietrza dla województwa lubuskiego, celem
uzyskania informacji o stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu. Przytoczone niżej dane stanowią przytoczenie
wyników Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim – raport wojewódzki za rok 2020.
Pod kątem ochrony zdrowia ludzi, bada się stężenie w powietrzu następujących substancji: dwutlenku azotu
(NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), arsenu (As), niklu (Ni), benzo(a)piranu
B(a)P, tlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłu PM2,5, pyłu PM10. Pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek
siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon(O3).
Na terenie województwa lubuskiego zostały wydzielone 3 strefy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r.
poz. 914):
− miasto Gorzów Wlkp. (kod strefy PL0801),
− miasto Zielona Góra (kod strefy PL0802),
− strefa lubuska (kod strefy PL0803), do której zalicza się obszar analizowany.
Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
− klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego,
− klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziom docelowy,
− klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego,
− klasa D2 – jeżeli poziom stężenia ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Interpretując wyniki klasyfikacji należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem
jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać bowiem np. lokalny problem związany z daną
substancją.
Klasyfikacja strefy lubuskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
NO2
A

SO2
A

CO
A

C6H6
A

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
pył PM10
pył PM 2,5
BaP
As
A
A
C
A

Cd
A

Ni
A

Pb
A

O3
C/D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2020
W badanej strefie notuje się przekroczenia poziomu docelowego dla: ozonu oraz benzo(a)pirenu oraz
poziomu celu długoterminowego dla ozonu.
Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony zdrowia, jest
określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. W efekcie oceny przeprowadzonej
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w 2020 roku wartości wszystkich badanych substancji w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomu
docelowego pozwoliły na zaklasyfikowanie strefy lubuskiej do klasy A.
Klasyfikacja strefy lubuskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
SO2
A

NOx
A

O3
A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2020

b. Stan wód powierzchniowych i podziemnych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(grupa 3.1-3.5)

Klasa elementów
fizykochemicznych
specyf. zaniecz.
(grupa 3.6)

Potencjał ekologiczny

Stan chemiczny

Stan JCW

silnie
zmieniona

Klasa elementów
hydroforfo-logicznych

Obra - m.
Skwierzyna

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa pkt. pomiarowokontrolnego

Obra od wpływu
do Zb. Bledzew
do ujścia

JCW

Nazwa JCW

Spośród wszystkich cieków powierzchniowych znajdujących się na terenie miasta Skwierzyna jedynie Obra
objęta została badaniami wykonywanymi w ramach sieci monitoringu operacyjnego oraz diagnostycznego wód
powierzchniowych województwa lubuskiego w 2018 r. W ramach badanych jednolitych części wody ocenie
poddano: stan/potencjał ekologiczny, jego stan chemiczny oraz stan. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
stan/potencjał ekologiczny klasyfikuje się na podstawie zbadanych elementów biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych do jednej z pięciu klas:
− I – oznacza stan/potencjał ekologiczny maksymalny,
− II – oznacza stan/potencjał ekologiczny dobry,
− III – oznacza stan/potencjał ekologiczny umiarkowany,
− IV – oznacza stan/potencjał ekologiczny słaby,
− V – oznacza stan/potencjał ekologiczny zły.
Stan chemiczny badany na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód dzieli się na:
− dobry - oznacza stan chemiczny wymagany do spełnienia celów środowiskowych ustalonych dla jednolitej
części wód powierzchniowych, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
− poniżej dobrego - jeżeli jeden lub więcej wskaźników chemicznych nie osiąga zgodności ze środowiskowymi
normami jakości.
Stan jednolitej części wód określa się jako:
− dobry – w przypadku gdy dana JCW osiąga przynajmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny,
− zły – w każdym innym przypadku niż wymieniony powyżej.
Wynik badań jednolitych części wody w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

-

-

-

-

-

poniżej
dobrego

zły

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w 2018 r. w województwie lubuskim
Badana JCWP charakteryzowała się stanem chemicznym poniżej dobrego oraz ogólnym złym stanem.
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Zgodnie natomiast z „Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. 2016 poz.
1967), stan zlokalizowanych na terenie objętym zmiana planu miejscowego JCWP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa
JCWP

Warta od
Obry do
Noteci

Warta od
Kamionki
do Obry

Obra od
wpływu
do Zb.
Bledzew
do ujścia

Status

silnie
zmieniona
część wody

silnie
zmieniona
część wody

silnie
zmieniona
część wody

Akt.
stan

zły

zły

zły

Zakładany cel
środowiskowy

dobry potencjał
ekologiczny –
możliwość migracji
organizmów
wodnych na odcinku
cieku istotnego –
Warta w obrębie
JCWP
dobry stan
chemiczny
dobry potencjał
ekologiczny –
możliwość migracji
organizmów
wodnych na odcinku
cieku istotnego –
Warta w obrębie
JCWP
dobry stan
chemiczny
dobry potencjał
ekologiczny –
możliwość migracji
organizmów
wodnych na odcinku
cieku istotnego –
Obra w obrębie
JCWP

Ocena
ryzyka
nieosiągnięc
ia celów
środowiskowych

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

niezagrożona

nie

nie dotyczy

zagrożona

przedłużenie
terminu
osiągnięcia
celu do 2027
r. ze względu
na brak
możliwości
technicznych

zagrożona

przedłużenie
terminu
osiągnięcia
celu do 2027
r. ze względu
na brak
możliwości
technicznych

dobry stan
chemiczny

w zlewni JCWP występuje presja komunalna
oraz niska emisja. W programie działań
zaplanowano działanie: weryfikacje programu
ochrony środowiska dla gmin, mająca na celu
szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie
ograniczenie presji tak, aby możliwe było
osiągnięcie wskaźników zgodnie z wartościami
dobrego stanu. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi przez
użytkowników zlewni z uwagi na zagrożenie
osiągnięcia celów środowiskowych
mające na celu szczegółowe rozpoznanie
i w rezultacie ograniczenie presji tak, aby
możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych
z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbędny do wdrożenia tego działania
oraz okres niezbędny aby wdrożone działania
przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie
mógł być osiągnięty do 2027 r.

Źródło: Plan zagospodarowania wód na obszarze dorzecza Odry
Zgodnie z „Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) stany JCWP - Obry od wpływu ze
Zbiornika Bledzew do ujścia oraz Warty od Kamionki do Obry zostały określone jako zagrożone nieosiągnięciem
zakładanych celów środowiskowych.
W przypadku wód powierzchniowych zagrożenie ich jakości wynika przede wszystkim ze sposobu
zagospodarowania terenów zlokalizowanych w ich zlewni, jego właściwości fizykochemicznych, a także charakteru
ognisk zanieczyszczeń, za które uznać należy takie efekty działalności człowieka prowadzące do zmian własności
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fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, obniżających walory jakościowe wód. Na terenie objętym planem
miejscowym za główne źródło zanieczyszczeń należy uznać:
− ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głownie z zakładów
przemysłowych i z aglomeracji miejskiej - obowiązujące regulacje prawne, zabraniają bezpośredniego
odprowadzania nieczystości do wód i do ziemi oraz określają warunki, jakie muszą spełniać ścieki przed ich
wprowadzeniem do w/w elementów, niemniej jednak ich emisja do środowiska wodnego nie zostaje bez
wpływu na jego stan. I tak w roku 2019 z miejskiej oczyszczalni ścieków w Skwierzynie odprowadzono do
Warty ścieki, zawierające następujące ilości zanieczyszczeń:

Jednostka

Rodzaj oczyszczalny

Odbiornik
ścieków

miejska
oczyszczalnia
ścieków

mechaniczno-biologiczna z
podwyższonym poziomem
usuwania biogenów

Warta

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po
oczyszczeniu
zawiesina
BZT5
ChZT
ogólna
[kg/rok]
[kg/rok
[kg/rok]
2 014

16 008

4 008

Osady
wytworzone w
ciągu roku [t]

145

Źródło: Bank danych lokalnych
•

dysproporcja między systemem wodociągowym i kanalizacyjnym – w wyniku różnic między długością sieci
wodociągowej i długością sieci kanalizacyjnej nadal częstym procederem jest odprowadzanie ścieków
surowych do rowów przydrożnych lub wywożenie zawartości szamb przydomowych w miejsca niedozwolone
(na terenie miasta na koniec 2019 r. z sieci wodociągowej korzystało 95,2% ludności, natomiast z sieci
kanalizacji sanitarnej 84,2% ludności),
• zanieczyszczenia wprowadzane razem z wodami opadowymi, pochodzące z utwardzonych obszarów
miejskich,
• spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych,
• spływy powierzchniowe z terenów pól uprawnych, na których stosowane są nawozy mineralne i chemiczne
środki ochrony roślin. Zawierają one znaczne ilości miogenów odpowiedzialnych za powstawanie deficytu
tlenowego w wodzie poprzez nadmierny rozwój glonów, co może prowadzić do eutrofizacji zbiorników
wodnych.
Stan JCWPd Nr 34, 40, 41 i 59 zgodnie z „Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
(M.P.2011 r. Nr 40 poz.451, Dz. U. 2016 poz. 1967) przedstawia poniższa tabela:
Stan JCWPd zlokalizowanych na terenie gminy Skwierzyna
Ocena stanu
Nr
JCWPd

ilościowy

chemiczny

Zakładany
cel
środowisko
wy

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowy
ch

28

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

34

dobry

słaby

40

dobry

dobry

41

dobry

dobry

59

dobry

dobry

dobry stan
chemiczny
i ilościowy

dobry stan
chemiczny
i ilościowy
dobry stan
chemiczny
i ilościowy
dobry stan
chemiczny
i ilościowy

zagrożona

przedłużenie
terminu
osiągnięcia
celu do 2027
r. ze względu
na brak
możliwości
technicznych

Ze względu na zmiany chemizmu
wód związane z niedostatecznie
oczyszczonymi ściekami
komunalnymi, zbyt mały stopień
skanalizowania, szczególnie
terenów wiejskich, składowiskami
nieodpowiadającymi wymaganiom
ochrony środowiska. W programie
działań ukierunkowanym na w/w
presje, dla przedmiotowej JCWP
zaplanowano wszelkie możliwe
działania ograniczające dopływ
zanieczyszczeń komunalnych do
wód. Niemniej jednak ze względu
na warunki hydrogeologiczne okres
6 lat jest zbyt krótki aby mogła
nastąpić poprawa stanu wód

nie
zagrożona

nie

nie dotyczy

nie
zagrożona

nie

nie dotyczy

nie
zagrożona

nie

nie dotyczy

Źródło: Plan zagospodarowania wód na obszarze dorzecza Odry
JCWPd w granicach miasta Skwierzyna charakteryzowały się dobrym stanem chemicznym - wartości
niektórych wskaźników były podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych,
przy czym nie przekraczały one wartości dopuszczalnych jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

c. Hałas
Jednym z bardziej determinujących czynników jakości środowiska jest hałas rozumiany jako dźwięki
niepożądane, uciążliwe, szkodliwe. Może on wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świat zwierzęcy
i roślinny, a jego szkodliwość zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości
działania. Hałas występuje powszechnie, zwłaszcza wzdłuż tras komunikacyjnych, obiektów przemysłowych
i usługowych o charakterze wytwórczym.
Na terenie gminy nie ma stałego punktu pomiarowego, jednak można przyjąć, że głównym jego źródłem
jest:
1. hałas drogowy, uzależniony od wielu czynników, w tym m.in.:
• od układu drogowego,
• natężenia i struktury ruchu,
• średniej prędkości strumienia pojazdów,
• stanu technicznego nawierzchni,
• stanu technicznego pojazdów.
Drogami generującymi największy ruch w mieście, a co za tym idzie również znaczny hałas, jest droga
ekspresowa S3 (odcinek drogi krajowa nr 24 który przebiegał przez centrum miasta Skwierzyny, po oddaniu do
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użytkowania drogi ekspresowej S3 zmienił przebieg – został włączony w ciąg drogi ekspresowej S3 pomiędzy
węzłem Skwierzyna Południe i Skwierzyna Zachód) oraz drogi wojewódzkie nr 159 i 199. Według Generalnego
Pomiaru Ruchu wykonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r., natężenie ruchu na
przedmiotowych drogach kształtowało się następująco:
Średni dobowy ruch na odcinkach pomiarowych zlokalizowanych na terenie gminy Skwierzyna w 2015 r.
Odcinek
droga ekspresowa S3
odcinek
węzeł Gorzów
Wielkopolski Południe
/DK22/- węzeł Skwierzyna
zachód /DK 24/
droga ekspresowa S3
odcinek
węzeł Skwierzyna Zachód
/DK 24/-węzeł Skwierzyna
południe /DK24/
droga wojewódzka.
Nr 159
odcinek
Nowe Polichno /DW 158/Skwierzyna /DW 199/
droga wojewódzka.
Nr 159
odcinek
Skwierzyna /DW 199/Skwierzyna /DK 24/
droga wojewódzka.
Nr 199
odcinek
Skwierzyna /DW 159/granica województwa

Pojazdy
silnikowe
ogółem

Motocykle

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych
Sam. ciężarowe
Sam.
Lekkie sam.
osob.
ciężarowe
Autobusy
bez
bez
mikrobusy (dostawcze) przycz. przycz.

Ciągniki
rolnicze

17308

53

12048

1412

453

3270

72

0

16651

50

11217

1375

600

3349

60

0

2115

38

1694

165

51

144

4

19

2339

35

1879

215

51

145

9

5

286

15

230

19

3

4

2

13

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
2. hałas kolejowy - pod pojęciem którego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych.
Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji szlaku kolejowego jest znacząco odczuwalne szczególnie
w najbliższym otoczeniu torowisk. O poziomie hałasu na obszarach znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie linii kolejowych decydują takie czynniki jak:
▪ natężenie ruchu,
▪ ilość pociągów towarowych (w ogólnej liczbie składów pociągów),
▪ prędkość i płynność ruchu pociągów,
▪ położenie torów,
▪ stan techniczny taboru kolejowego oraz torowiska,
▪ ukształtowanie terenu, przez który przebiega linia kolejowa,
▪ odległość pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru.
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Przez teren miasta i gminy przebiega linia kolejowa nr 367 relacji Zbąszynek-Gorzów Wielkopolski
o znaczeniu lokalnym. Charakteryzuje się przewagą ruchu pasażerskiego i ma duże znaczenie dla
połączeń centrów administracyjnych i mniejszych miejscowości województwa lubuskiego z Zieloną Górą
i Gorzowem Wielkopolskim. Kursuje nią 10 kursów pociągów pasażerskich i do 5 pociągów towarowych
na dobę, przy czym wielkość przewozów towarowych jest niewielka i wynosi około 500 tyś. ton rocznie.
Ze względu na:
▪ usytuowanie torowiska – wykop o głębokości od 2,5 m do 10 m poniżej terenów sąsiadujących z linia
kolejową,
▪ niewielkie natężenie ruchem,
▪ brak stref ochronnych dla terenu zamkniętego, w ramach którego zlokalizowana jest przedmiotowa
linia kolejowa,
należy stwierdzić, iż przedmiotowe źródło hałasu nie powinno stanowić istotnego zagrożenia dla
mieszkańców gminy i miasta.

d. Oddziaływanie elektroenergetyczne
Ponieważ na terenie objętym planem nie przeprowadzano badań w zakresie monitoringu pól
elektromagnetycznych (PEM), nie jest możliwe dokonanie szczegółowych analiz w tym zakresie. Niemniej jednak
do potencjalnych źródeł oddziaływania w tym zakresie można zaliczyć tu istniejące linie elektroenergetyczne
średniego napięcia.
Z uwagi na powyższe wzdłuż ww. linii wyznaczono strefy techniczne, w granicach których przed podjęciem
działań inwestycyjnych niezbędne jest dokonanie analizy i weryfikacji oddziaływania w zakresie pola
elektromagnetycznego oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

e. Oddziaływanie od gazociągu
W południowej części miasta, w tym w ramach południowego terenu objętego planem przebiegają dwa
systemowe gazociągi magistralne:
• gazociąg o średnicy 500 DN wybudowany w 1981 r., stanowiący przedłużenie krajowej magistrali relacji
Drozdowicze – Kraków – Odolanów i będący odgałęzieniem od rozwiniętego południowego systemu
przesyłowego: Rosja i Turkmenistan – Ukraina – Słowacja – Czechy – Niemcy,
• gazociąg o średnicy 700 DN relacji Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Lwówek zrealizowany w latach 20092015, wybudowany w celu zwiększenia przepustowości potrzebnej dla zapewnienia ciągłości i wymaganych
parametrów gazu ziemnego do dalszej gazyfikacji północno-zachodniej części Polski. Przedmiotowa
inwestycja była również ściśle połączyć z budową terminalu LNG w Świnoujściu, która stanowi inwestycję
o priorytetowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W strefach kontrolowanych od w/w gazociągów, o szerokości:
• 65 m - po 32,5 m na każdą stronę od osi gazociągu DN500,
• 12 m - po 6 m na każdą stronę od osi gazociągu DN700,
występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu przestrzennym, których zakres określa Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
Ponadto na wskazanym terenie projektuje się kolejny gazociąg wysokoprężny DN1000 Goleniów – Lwówek
o ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa realizowany w ramach projektu BalticPipe. Dla wskazanego gazociągu
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podobnie jak dla gazociągu o średnicy 700 DN relacji Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Lwówek obowiązywać
będzie strefa kontrolowana o szerokości 12 m - po 6 m na każdą stronę od osi gazociągu.

f. Oddziaływanie od ropociągu
W południowej części miasta, w tym w ramach południowego terenu objętego planem, przebiegają dwa
rurociągi naftowe:
• rurociąg o średnicy 800 DN,
• rurociąg o średnicy 500 DN,
dla których należy zachować strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum:
• 20 m – po 10 m na każdą stronę od rurociągu DN800,
• 16 m – po 8 m na każdą stronę od rurociągu DN500.

g. Zagrożenie powodziowe
Część północnego obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego znajduje się w ramach obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią na których:
• prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),
• prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),
• prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2).
Wszelka działalność w ramach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wymaga postępowania zgodnego
z przepisami odrębnymi.
4.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I INNYCH USTALEŃ
ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

a. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z innymi dokumentami
Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest korekta ustaleń
planistycznych określonych w:
• uchwale Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
• uchwale Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
w oparciu o opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
aktualne przepisy.
Zawartość planu miejscowego jest zgodna z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są powiązane z:
1. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego zatwierdzonym uchwałą Sejmiku
Województwa Lubuskiego Nr XLIV/667/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Do głównych celów strategicznych przedmiotowego dokumentu zaliczono:
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a. Spójność terytorialną, poprzez:
• Zrównoważony rozwój struktury osadniczej regionu w tym rozwój funkcji metropolitalnych
ośrodków wojewódzkich oraz rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich zgodnie
z ich potencjałem i w oparciu o ich wzajemne powiązania funkcjonalne,
• Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
• Poprawę dostępności komunikacyjnej do ośrodków administracyjnych,
• Rozwój infrastruktury technicznej, wzmacniającej ład ekologiczny,
b. Zrównoważony rozwój społeczny, poprzez:
• Wzrost dostępności do usług medycznych i wspieranie profilaktyki zdrowotnej,
• Rozwój szkolnictwa w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy,
• Wzrost dostępności do atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej,
• Wspieranie włączenia zawodowego i społecznego,
• Dostosowanie usług społecznych do zmian trendów demograficznych,
• Rozwój i usprawnienie systemu transportu publicznego,
• Ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego oraz
budowanie na nich tożsamości regionalnej,
c. Rozwój konkurencyjnej gospodarki, poprzez:
• Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego,
• Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej,
• Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,
• Rozwój i promocję specjalnych stref ekonomicznych,
• Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji,
• Rozwój gospodarki niskoemisyjnej,
• Rozwój sieci transportowej,
• Racjonalną gospodarkę zasobami złóż kopalin,
• Rozbudowę infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska,
• Poprawę jakości rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
• Kreowanie wizerunku i promocja marki Lubuskie,
• Rozwój potencjału turystycznego województwa,
• Efektywne zarządzanie regionem.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna – projekt planu jest
spójny z głównymi założeniami polityki przestrzennej, w tym między innymi:
- uwzględnia rozwój przestrzenny i funkcjonalny miasta zgodnie z przeznaczeniem terenów określonym
na załączniku graficznym rysunku studium,
- tworzy warunki sprzyjające rozwoju działalności podmiotów gospodarczych,
- tworzy warunki do wykorzystania możliwości i zasobów potencjału społeczno-gospodarczego,
- dba o rozwój drobnej wytwórczości i usług (zapewnienie odpowiednich warunków podmiotom
gospodarczym),
- umożliwia rozwój mieszkalnictwa z poszanowaniem istniejących struktur przyrodniczych,
- uwzględnia wytyczne dotyczące kształtowania projektowanej zabudowy.
3. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz powiązanymi z w/w aktami prawa prognozami
oddziaływania na środowisko oraz opracowaniami ekofizjograficznymi.
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Ustalenia obecnie procedowanego dokumentu pomimo zmiany/uzupełnienia przeznaczenia określonego
w w/w uchwałach, tworzą spójną całość z obszarami sąsiadującymi, dzięki czemu zachowana zostanie
ciągłość poszczególnych obszarów funkcjonalnych w ramach zwartej struktury miejskiej. Dodatkowo
analizując prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone na potrzeby niniejszych planów należy
stwierdzić, iż np.: dopuszczenie realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii,
czy wprowadzenie terenów zabudowy produkcyjno – usługowej, bądź usługowej nie wpłynie w istotny sposób
na wzrost oddziaływania na tereny sąsiednie. Także biorąc pod uwagę ustalenia opracowań
ekofizjograficznych przedmiotowych planów miejscowych, należy stwierdzić, iż projektowane funkcje są
zgodne z ich przydatnością przyrodniczą.

b. Ustalenia planu
Podstawą formalną do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwała
LVI/401/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K4643 Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna, zmieniona uchwałą Nr XXIX/229/21
Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 stycznia 2021 r.
W ramach ustaleń planistycznych określono:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające, poprzez co wyodrębniono następujące tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) U - teren zabudowy usługowej,
d) PU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej,
e) EF – teren lokalizacji systemów fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,
f) ZD – teren ogrodów działkowych,
g) ZL – teren lasu,
h) RZ – teren zieleni nieurządzonej,
i) R – teren rolny,
j) G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo,
k) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi,
l) KS – teren obsługi komunikacji,
m) KDS – teren drogi publicznej – ekspresowej,
n) KDG – teren drogi publicznej – głównej,
o) KDZ – teren drogi publicznej – zbiorczej,
p) KDD – teren drogi publicznej – dojazdowej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
4) zasady kształtowania krajobrazu,
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej,
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów
odrębnych oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
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8)
9)
10)
11)
12)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
stawkę procentową, na podstawie której, zgodnie z 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, plan ustala:
1) układ komunikacyjny obszaru objętego planem:
a) droga publiczna - ekspresowa zlokalizowana w ramach terenu oznaczonego symbolem KDS,
b) droga publiczna - główna zlokalizowana w ramach terenu oznaczonego symbolem KDG,
c) droga publiczna - zbiorcza zlokalizowana w ramach terenu oznaczonego symbolem KDZ,
d) drogi publiczne - dojazdowe zlokalizowane w ramach terenów oznaczonych symbolami 1-4KDD,
2) budowę nowego oraz przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego układu komunikacyjnego zgodnie
z przepisami odrębnymi w ramach terenów wskazanych w pkt 1,
3) parametry układu komunikacyjnego wskazanego w pkt 1:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,
b) elementy drogi oraz urządzenia z nią związane: zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) obsługę komunikacyjną terenów na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
5) zasady obsługi parkingowej, w tym:
a) minimalną liczbę miejsc postojowych, z uwzględnieniem miejsc zlokalizowanych w garażach:
− 1 stanowisko na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
− 1 stanowisko na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
− 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni sprzedaży budynku handlowego lub części budynku
o tej funkcji,
− 1 miejsce na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków usługowych lub
części budynków o tej funkcji,
− 1 stanowisko na każde rozpoczęte 250 m2 powierzchni użytkowej budynku produkcyjnego, składowego
lub magazynowego lub części budynku o tej funkcji,
b) obowiązek realizacji miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową dla terenów oznaczonych symbolami U, PU w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na każde
rozpoczęte 25 miejsc, przy czym dopuszcza się odstąpienie od przedmiotowego obowiązku w przypadku
gdy wymagana liczba miejsc postojowych jest mniejsza niż 5.
W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, plan ustala:
1) budowę nowego oraz przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego systemu sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi w ramach wszystkich terenów w granicach obszaru objętego
planem,
2) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem wymagań
ochrony przeciwpożarowej wynikających z przepisów odrębnych,
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - pokrycie zapotrzebowania:
a) z sieci elektroenergetycznej,
b) z instalacji odnawialnego źródła energii:
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− o mocy nie większej niż mikroinstalacja określona w przepisach odrębnych wykorzystującej energię
wiatru, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MW, 1-2MN,
− o mocy nie przekraczającej 100 kW wykorzystującej energię promieniowania słonecznego,
− o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystującej energię promieniowania słonecznego - systemów
fotowoltaicznych lokalizowanych w ramach terenu oznaczonego symbolem EF,
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło - pokrycie zapotrzebowania:
a) z indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych, wykorzystujących paliwa i urządzenia dopuszczone
do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) z instalacji odnawialnego źródła energii o mocy nie przekraczającej 100 kW:
− wykorzystującej energię aerotermalną,
− wykorzystującej energię promieniowania słonecznego,
− zasilanej biomasą,
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz - pokrycie zapotrzebowania:
a) z sieci gazowej,
b) z indywidualnych zbiorników gazu płynnego;
7) w zakresie gospodarki ściekami:
a) odprowadzanie ścieków (bytowych, komunalnych i przemysłowych) do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym
w przypadku ścieków przekraczających dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających wymagane
jest podczyszczenie do parametrów określonych w przepisach odrębnych przed wprowadzeniem do
odbiornika,
b) dopuszcza się, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków do zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
8) w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi ustala się:
a) odprowadzanie:
− do sieci kanalizacji deszczowej,
− do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
− do zbiorników umożliwiających jej powtórne wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych,
b) w przypadku wód opadowych i roztopowych przekraczających dopuszczalne wartości substancji
zanieczyszczających wymagane jest podczyszczenie do parametrów określonych w przepisach odrębnych
przed wprowadzeniem do odbiornika,
9) w zakresie gospodarki odpadami - gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów zgodnie z przepisami
odrębnymi;
10) w zakresie inwestycji dotyczących łączności publicznej - postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.

ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych
jest dokumentem planistycznym o znaczeniu lokalnym. W trakcie jego sporządzania ważnym aspektem była
realizacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu
widzenia projektowanego dokumentu.
Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko zostały precyzyjnie określone w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim.
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Uwarunkowania prawne projektowanego dokumentu dotyczące celów i zasad ochrony środowiska
wynikają zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustaw pokrewnych, rozporządzeń oraz dyrektyw. Obecnie
polskie przepisy prawne pozostają w zasadniczej zgodności z postanowieniami unijnej Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo uwzględnia
również przepisy dyrektyw dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, tj. Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25 kwietnia 1979 r. z późn. zm.)
tzw. Dyrektywa Ptasia oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22 lipca 1992 r. z późn. zm.) tzw. Dyrektywa
Siedliskowa.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko Tekst mający znaczenie dla
EOG (Dz. Urz. OJ L 26 z 28 stycznia 2012 r. z późn. zm.),
− Dyrektywy Wodnej (Dz. U. UE L z 2000 r. Nr 327, poz.1.) Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej,
− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41
z 14 lutego 2003 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne),
− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidującej udział
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25 czerwca 2003 r. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne),
− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21 lipca 2001 r., Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne),
− Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa weszła w życie 26 listopada 2007 r., a jej głównym celem
jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych
konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska , dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,
związanych z powodziami na terytorium Wspólnoty;
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334
z 17 grudnia 2010 r. z późn. zm.)
Ponadto polskie prawodawstwo uwzględnia ustalenia:
− Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie
odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (Dz. Urz. WE L 143/56 z 30 kwietnia 2004
r. z późn. zm.),
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
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przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334
z 17 grudnia 2010 r. z późn. zm.)
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L z 22 listopada 2008 r. z późn. zm.),
− Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku odnoszącej się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18 lipca 2002 r. z późn. zm.).
Wymienione powyżej Dyrektywy stanowią jedynie część aktów obowiązujących w polskim prawodawstwie,
najistotniejszych z punktu widzenia sporządzanego dokumentu.
Ponadto Polska od szeregu lat aktywnie uczestniczy na forum międzynarodowym w pracach organizacji,
instytucji i konwencji, które mają na celu rozwiązanie globalnych i regionalnych problemów ochrony środowiska
oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jedną z form tej działalności jest przyjmowanie i realizacja zobowiązań
określonych w międzynarodowych porozumieniach i konwencjach. Polska jest obecnie stroną następujących
konwencji i protokołów z dziedziny ochrony środowiska (istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy):
− Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska
z 19 września 1979 r.),
− Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska z 23 czerwca 1979 r.),
− Konwencji o różnorodności biologicznej z Nairobi z 22 maja 1992 r.;
− Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja
Genewska z 13 listopada 1979 r.),
− Konwencji w sprawie ochrony warstwy ozonowej (Konwencja Wiedeńska z 22 marca 1985 r.);
− Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 22 marca
1989 r. (Konwencja Bazylejska),
− Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) z 5 czerwca 1992 r.,
− Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z dnia
17 marca 1992 r.,
− Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja z Espoo
z 25 lutego 1991 r.),
− Konwencji EKG ONZ w sprawie społecznego dostępu do informacji, podejmowania decyzji
i sądownictwa w ochronie środowiska (Konwencja z Aarhus z czerwca 1998 r.).
Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone do polskiego prawodawstwa
i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie planu, poprzez zamieszczenie zapisów dotyczących
różnych aspektów środowiska, zwłaszcza w zakresie jego ochrony. Uzyskano w ten sposób wysoką zgodność
z dokumentami planistycznymi różnego szczebla, co pozwala wnioskować, że związane z nimi cele będą osiągane
również przez ustalenia funkcjonalne wynikające z projektu planu. Zostało utrzymane założenie strategiczne
dokumentów wszystkich poziomów, że celem generalnym rozwoju jest rozwój zrównoważony, przez który należy
rozumieć zrównoważony udział wszystkich istotnych czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych.
Na szczeblu krajowym, cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe, w tym:
Polityka Ekologiczna Państwa 2030. Przytoczony dokument respektuje zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 r., mówiące o konieczności zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską ochrony środowiska kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz koniecznością zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa
ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto
w dwóch grupach: w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska. Część
z nich została uwzględniona przy sporządzaniu projektu planu, a do najważniejszych wśród nich, w kontekście
zakresu ustaleń planistycznych, wymienić należy m.in.:
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−
−
−
−
−

ochronę gleb,
zagwarantowanie powierzchni biologicznie czynnej,
utrzymanie jakości wód i powietrza,
ograniczenie źródeł hałasu i promieniowania,
utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
w opracowanym dokumencie odbywać się będzie zatem poprzez szereg działań uwzględniających w/w dokumenty
ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym: utrzymanie równowagi przyrodniczej, racjonalną
gospodarkę istniejących zasobów i wartości środowiska przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych,
społecznych, kulturowych i regionalnych, co ma sprzyjać trwałemu zrównoważonemu rozwojowi oraz poprawie
warunków jakości życia ludności. Cele te będą realizowane poprzez rozwój i uporządkowanie zagadnień
związanych z infrastrukturą techniczną oraz ochronę środowiska przyrodniczego.
6.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA

a. Źródła przewidywanego oddziaływania na środowisko,
Większość korekt wprowadzonych ustaleniami projektowanego dokumentu nie spowoduje istotnych zmian
w stosunku do istniejącego zagospodarowania lub przeznaczenia określonego w uchwałach Nr XXXII/254/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009 r. oraz Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
24 czerwca 2010 r. Potencjalnie nieznacznie negatywne przekształcenia mogą wynikać z wyznaczenia nowych
terenów:
− zabudowy produkcyjno – usługowej,
− lokalizacji systemów fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
o mocy przekraczającej 100 kW.
Ustalenia planu miejscowego uwzględniają lokalizację projektowanego gazociągu wysokoprężnego
DN1000 Goleniów – Lwówek o ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa realizowanego w ramach projektu BalticPipe.
Przy czym mając na uwadze, iż realizacja przedmiotowej inwestycji następuje niezależnie od ustaleń planu –
w drodze ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2020 poz. 1866 z późn. zm.) – decyzja Wojewody Lubuskiego Nr 2/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu,
obejmującego również ocenę oddziaływania na środowisko w ramach niniejszej analizy pomija się ocenę wpływu
przedmiotowej inwestycji na środowisko.

b. Przewidywane oddziaływanie
Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji ustaleń przedmiotowego
planu na środowisko przyrodnicze, które przedstawia się następująco:
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Analizując przedmiot ustaleń planu miejscowego oraz aktualną formę użytkowania rozpatrywanego obszaru
należy wskazać, iż realizacją projektowanego zagospodarowania wywoła skutki dla środowiska obejmujące
ingerencję w krajobraz. Ponadto, podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych dojdzie do miejscowej
likwidacji pokrywy glebowej i roślinności. Powyższe w sposób pośredni wywoła również skutki dla występującej na
danym terenie fauny, a w konsekwencji ograniczy różnorodność biologiczną.
Należy jednak zauważyć, iż na danym terenie nie stwierdzono ponadprzeciętnej różnorodności w zakresie
fauny i flory, rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych lub miejsc żerowania oraz występowania gatunków roślin
i zwierząt chronionych stąd wskazane wyżej ograniczenia i oddziaływania będą miały skutek negatywny, lecz ich
zakres nie powinien być znaczący dla środowiska.
W wyniku realizacji ustaleń planu mogą również ulec pogorszeniu warunki aerosanitarne oraz akustyczne,
przy czym uwzględniając wynikający z ustaleń planu zakaz przedsięwzięć powodujących przekroczenie
standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji,
emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego zakłada się, iż będzie to oddziaływanie
krótkotrwałe i chwilowe wynikające z maszyn budowlanych i pojazdów pracujących na placu budowy.
Uwzględniając określone ustaleniami planu zasady zagospodarowania, w szczególności w zakresie
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w gaz i ciepło przyjmuje się, iż nie wystąpi
oddziaływanie inwestycji na wodę oraz powietrze i glebę – w zakresie innym niż wynikający z etapu realizacji
przedsięwzięcia.
Analizując wpływ na pozostałe komponenty środowiska, w szczególności ludzi oraz dobra materialne należy
wskazać, iż uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych stanowić będzie pozytywny i długoterminowy bodziec
dla rozwoju struktury gospodarczej gminy oraz rynku pracy.
Rozpatrując wynikające z ustaleń planu ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz ewentualny ich
wpływ na środowisko należy wskazać, iż zapisy uchwały zakazują:
− lokalizacji składowisk odpadów,
− przetwarzania odpadów powstałych poza miejscem ich wytworzenia,
− lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
− lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
W związku z powyższym stwierdza się, iż planowane przeznaczenie nie powinno stanowić istotnego
zagrożenia dla środowiska.

40

pośrednie

wtórne

skumulowane

krótkoterminowe

średnioterminowe

długoterminowe

stałe

chwilowe

pozytywne

negatywne

różnorodność
biologiczną
ludzi
zwierzęta
rośliny
wodę
powietrze
powierzchnię ziemi
gleby
krajobraz
klimat
(akustyczny)
zasoby naturalne
zabytki
dobra
materialne

bezpośrednie

Przewidywane oddziaływanie terenu lokalizacji systemów fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW

0

X

0

0

0

0

X

X

0

0

X

0
X
X
0
0
X
0
X

0
0
0
0
X
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

X
0
0
0
X
0
0
X

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

X
0
0
0
X
0
0
X

0
X
X
0
0
X
X
0

0
0
0
0
0
0
0
0

X
0
0
0
X
0
0
0

0
X
X
0
0
X
0
0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X – oddziaływanie, 0 – brak oddziaływania

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są uzależnione od fazy jego
realizacji. Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych dojdzie do miejscowej likwidacji pokrywy glebowej
i roślinności (skutkiem przemieszczenia warstwy próchnicznej będzie również zniszczenie poziomów glebowych,
zmiana warunków wodno-powietrznych gleby). Stan aerosanitarny powietrza mogą pogorszyć spaliny pracujących
na budowie maszyn i pojazdów (w tym samochody o dużym tonażu przewożące ładunki), które będą również
źródłem hałasu. W/w oddziaływania będą miały charakter lokalny, krótkoterminowy, ograniczony do terenu budowy,
jego zaplecza oraz dróg dojazdowych.
Funkcjonowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii będzie miało pośredni
pozytywny wpływ na stan jakości powietrza, a tym samym również ludzi. Źródła „czystej energii” zastąpią
równoważną ilość energii produkowaną w konwencjonalny sposób, zmniejszając tym samym zużycie surowców
nieodnawialnych oraz emisję do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z procesów ich energetycznego
spalania.
7.

PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO

W niniejszym rozdziale określono, przeanalizowano i dokonano oceny stanu przewidywanych przekształceń
środowiska mogących wystąpić na skutek realizacji sformułowanych w planie zapisów. Mając na uwadze,
iż w przypadku terenów rolniczych i dróg ustalenia opracowania utrzymują zbliżone zagospodarowanie (korekta
dotyczy głównie przebiegu ciągów komunikacyjnych), za przedsięwzięcia mogące mieć ewentualny wpływ na
poszczególne komponenty środowiska, uznano zagospodarowanie terenów produkcyjno - usługowych oraz
terenów urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.
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a. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleb
Przewidziane zapisami planu przedsięwzięcia powinny oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby głównie
na etapie inwestycyjnym. Realizacja budynków produkcyjnych, usługowych, czy paneli fotowoltaicznych wraz
z towarzyszącymi im obiektami budowlanymi i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty sposób naruszą
istniejącą strukturę gruntu. W zależności od stopnia przekształcenia powierzchni ziemi transformacji ulegną
również gleby, na skutek prowadzenia prac budowlanych nastąpi zmiana ułożenia przypowierzchniowych warstw
gleby oraz zmiana składu chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in. uziarnienia, zagęszczenia,
stopnia plastyczności. Całkowite wykluczenie gleb z użytkowania dotyczyć będzie terenów przewidzianych pod
zainwestowanie (w tym: budynki, dojazdy, parkingi). Zmiany te jednak należy uznać za nieuniknione w przypadku
tego typu inwestycji. Ustalenia planu dotyczące minimalnych udziałów powierzchni czynnych biologicznie pozwolą
jednak przynajmniej częściowo ograniczyć zasięg potencjalnej degradacji gleb i powierzchni ziemi.

b. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja nowych terenów zabudowy oraz obiektów związanych z odnawialną energią, wytwarzających
energię elektryczną z odnawialnych źródeł, nie pogorszy jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.
Ustalenia procedowanego planu regulują bowiem zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz
odprowadzania wód opadowych i roztopowych tzn. z uwagi na miejscowe występowanie obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, częściowe objęcie obszaru opracowania zasięgiem aglomeracji ściekowej Skwierzyna oraz
płytkie umiejscowienie wód gruntowych w ramach ustaleń planu przyjęto, iż głównym odbiornikiem ścieków
bytowych, komunalnych i przemysłowych z obszaru opracowania będzie kanalizacja sanitarna.
Mając na uwadze brak pełnego porycia obszaru opracowania zasięgiem kanalizacji sanitarnej oraz
rozproszenie poszczególnych terenów przewidzianych do zabudowy w ramach ustaleń planu dopuszczono do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej wykorzystanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z
uwzględnieniem ograniczeń właściwych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz przepisów
odrębnych.
Mając na uwadze:
− miejscowe podtopienia,
− częściowe ujęcie w granicach aglomeracji ściekowej,
− brak szczegółowych informacji w zakresie głębokości górnej warstwy poziomu wodonośnego,
− rozmieszczenie, powierzchnię i strukturę terenów zabudowy oraz bezpośrednie sąsiedztwo doliny
rzecznej,
wskazuje się, iż obszar opracowania nie jest predysponowany do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jako ewentualne zagrożenie wskazuje się, iż realizacja przewidzianej planem zabudowy może spowodować
zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych zwłaszcza na terenach zajętych przez
fundamenty, a także drogi.

c. Oddziaływanie na powietrze
W związku z realizacją zapisów projektu planu nie przewiduje się znaczącego wzrostu negatywnych
oddziaływań na jakość powietrza atmosferycznego. Planowane inwestycje będą bowiem oddziaływały na powietrze
głównie na etapie inwestycyjnym. Spodziewana jest zwiększona emisja substancji gazowych i pyłowych w trakcie
budowy, których źródłem będą: pojazdy, silniki pracujących maszyn, sypkie materiały budowlane związane
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z pracami budowlanymi. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe o zasięgu ograniczonym do terenu budowy, które
powinno ustać po zakończeniu prowadzenia prac budowlanych.
Dodatkowo, w celu ograniczenia szkodliwej emisji zanieczyszczeń projekt planu wprowadza zakaz realizacji
przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,
w szczególności w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, dzięki
czemu realizacja jego zapisów nie spowoduje istotnych odkształceń parametrów jakości powietrza.
Natomiast możliwość realizacji urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii czy ciepła ze źródeł
odnawialnych oraz wyznaczenie obszaru lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE pośrednio pozytywnie
wpłynie na stan jakości powietrza. Źródła „czystej energii” zastąpią równoważną ilość energii produkowanej
w konwencjonalny sposób, zmniejszając tym samym zużycie surowców nieodnawialnych oraz emisję do powietrza
zanieczyszczeń pochodzących z procesów ich energetycznego spalania.

d. Oddziaływanie na krajobraz
Ustalenia planu, w zakresie formy dopuszczalnych w jego obszarze obiektów, uwzględniają zasady estetyki
i spójności z otaczającym krajobrazem. Przeobrażenia przestrzeni w ramach terenów zabudowy (wyłączywszy fazę
budowy nowych obiektów) nie powinny być znaczące, ponieważ w sąsiedztwie znajduje się już zabudowa,
a wyznaczone tereny stanowią uzupełnienie istniejących struktur. Początkowo może jedynie ucierpieć estetyka
(oddziaływania niekorzystne krótkoterminowe, chwilowe), co będzie związane z procesami budowlanymi. Na etapie
funkcjonowania zabudowy, projektowane obiekty swym charakterem i kubaturą nie powinny jednak odbiegać od
zabudowy sąsiednich terenów.
Planowane tereny związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii, a także elementy
infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną oraz w ciepło z odnawialnych źródeł
energii również nie powinny stanowić obiektów, które w agresywny sposób wtłaczałyby się w istniejący krajobraz.

e. Klimat lokalny
Realizacja projektowanych terenów zabudowy nie przyczyni się do istotnych modyfikacji uwarunkowań
termicznych, wietrznych, wilgotnościowych, a tym samym zmiany klimatu lokalnego.

f. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy
Ustalenia planu i realizacja nowych obiektów (w tym: budynków, obiektów związanych z pozyskiwaniem
energii z OZE), jak każda inwestycja budowlana, w sposób bezpośredni oddziaływać może na stan siedlisk oraz
liczebność i stan gatunków flory i fauny naziemnej, występujących w obrębie terenu, na którym prowadzone będą
prace budowlane. W przypadku realizacji inwestycji na terenach niezabudowanych w wyniku miejscowego
usunięcia pokrywy glebowej (pod budowę fundamentów), likwidacji i/lub przemieszczeniu ulegnie fauna glebowa
występująca w obrębie prowadzonych prac. Ponadto, w fazie budowy okresowo wystąpi także oddziaływanie na
faunę naziemną bytującą/żerującą w obrębie terenu inwestycji. Jego przyczyną będzie wzmożony ruch
samochodów oraz praca maszyn budowlanych powodujące hałas, drgania i zanieczyszczenia powietrza.
Realizacja przedmiotowych inwestycji nie powinna również w sposób istotny negatywnie wpłynąć na populacje
ptaków. Należy jednak zauważyć, iż na danym terenie nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych,
miejsc żerowania, występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych, stąd stwierdza się, iż planowana zmiana
zagospodarowania terenu nie przyczyni do znaczącego oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy, a zakres
zmian będzie miał charakter miejscowy.
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g. Różnorodność biologiczną
Zapisy planu chronią bioróżnorodność biologiczną poprzez racjonalne kształtowanie przestrzeni, co wiąże
się z lokalizowaniem funkcji i odpowiednim sposobem zagospodarowania terenu zgodnym z jego predyspozycjami
przyrodniczymi (walorami i wrażliwością na degradację). Rozwój układów zabudowy maksymalnie wykorzystuje
już istniejące zainwestowanie (w szczególności sieć drogową, systemy infrastruktury technicznej)
i zagospodarowanie, a w ich ramach nie zidentyfikowano miejsc, które mogłyby pełnić funkcję siedlisk dla większej
populacji organizmów roślinnych, zwierzęcych (zwłaszcza ptaków i owadów), czy też mikroorganizmów
decydujących o różnorodności danego obszaru. Dodatkowo projekt planu wprowadza zasady ochrony środowiska
przyrodniczego i krajobrazu poprzez wprowadzenie wskaźników dotyczących wskaźników zabudowy
i zagospodarowania terenu dzięki czemu zapewnia odpowiednie warunki życia organizmów żywych, produkcji
materii organicznej, warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu w ramach terenów przeznaczonych
do zainwestowania.

h. Oddziaływanie na obszary chronione
Jeden z obszarów objętych ustaleniami planu znajduje się w zasięgu obszarów objętych ochroną prawną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 1098), do których zalicza
się:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Warty i Dolnej Noteci,
• Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Puszcza Notecka.
Ustalenia opracowania respektują obostrzenia ustanowione dla w/w form ochrony poprzez zapis, iż wszelkie
działania w ramach przedmiotowych obszarów wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi, w tym
aktami prawnymi je powołującymi, zatem nie stwierdza się wzrostu negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji
zapisów planu.

i. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Jako zasoby naturalne można rozumieć każdy element środowiska przyrodniczego. Ponieważ jednak wpływ
ustaleń planu na wody, gleby, klimat, rośliny, itp. elementy omówiono wcześniej, w tym miejscu pod pojęciem
„zasoby naturalne” zdefiniowano oddziaływanie na złoża surowców naturalnych. Obszary objęte planem znajdują
się poza zasięgiem udokumentowanych GZWP, natomiast w granicach jednego z obszarów zlokalizowane są złoża
surowców ilastych ceramiki budowlanej Skwierzyna Gaj I, Gaj II (złoże nieeksploatowane) oraz Skwierzyna Gaj III
(eksploatacja zaniechana).
Ponadto, niemal cały północny teren będący przedmiotem opracowania planu miejscowego, obejmuje
koncesja nr 69/98/Ł z dnia 14 września 2016 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Gorzów Wielkopolski –
Międzychód” ważna do 14 września 2046 r.
Uwzględniając ograniczony zakres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów, na których
zlokalizowane są ww. złoża oraz uregulowaną kwestię gospodarki wodno-ściekowej można stwierdzić, iż realizacja
przedsięwzięć określonych planem miejscowym nie będzie miała żadnego wpływu na zasoby naturalne.
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j. Oddziaływanie na klimat akustyczny
Żadne z przedsięwzięć określonych w planie nie będzie źródłem istotnych zmian w klimacie akustycznym
(poza zwiększonym krótkotrwałym hałasem związanym z prowadzeniem prac budowlano-montażowych, który
jednak ogranicza się do terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych i związany jest z każdym
procesem inwestycyjnym). Mając na uwadze wymagania obowiązujących przepisów, dotyczących zasad
kształtowania warunków akustycznych w środowisku, w ustaleniach planu dokonano kwalifikacji akustycznej
wyznaczonych terenów, z uwzględnieniem dopuszczalnego poziomu hałasu określonego wskaźnikami hałasu
w przepisach odrębnych - tereny oznaczone na symbolami:
1) MW zaliczono do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) 1-2MN zaliczono do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż respektowanie zapisów planu pozwoli na zachowanie klimatu
akustycznego na poziomie określonym w przepisach odrębnych.

k. Emitowanie pól elektromagnetycznych
W ramach terenu objętego projektem planu znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego
napięcia, będące potencjalnym źródłem emisji pola elektromagnetycznego, dlatego ustalenia planu uwzględniają
strefy techniczne o szerokości 15 m (po 7,5 m na każdą stronę od osi linii), w których wszelkie działania wymagają
postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi.

l. Oddziaływanie na ludzi
W celu uniknięcia potencjalnych oddziaływań na zdrowie ludzi ustalenia planu:
1)uwzględniają strefy związane z możliwym oddziaływaniem oraz ograniczeniami w zagospodarowaniu
wynikające z lokalizacji sieci infrastrukturalnych:
a) napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV,
b) gazociągów wysokiego ciśnienia,
c) ropociągów wysokiego ciśnienia,
2)zakazują realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych
w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz
promieniowania elektromagnetycznego,
3)zakazują:
a) lokalizacji składowisk odpadów,
b) przetwarzania odpadów powstałych poza miejscem ich wytworzenia,
c) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
d) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
4)zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
a) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, zgodnie
z zasadami zagospodarowania, w ramach terenów oznaczonych symbolami PU, EF,
b) przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych;
5) kwalifikują wyznaczone tereny pod względem akustycznym wskazując jednocześnie dopuszczalne dla nich
poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych;
6)uwzględniają obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi:

45

a) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),
b) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),
c) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%).
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przy respektowaniu zapisów planu nie przewiduje się elementów
przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi.

m. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Przez poważną awarię wg Prawa Ochrony Środowiska rozumie się: zdarzenie, w szczególności emisję,
pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzi lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast rodzaje i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku
albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138).
Z uwagi na rodzaj i ilość mogących powstać substancji i/lub odpadów niebezpiecznych, żadna
z projektowanych w planie inwestycji nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
Odrębnym tematem oddziaływania każdego przedsięwzięcia na środowisko są natomiast sytuacje
awaryjne. Zdarzenia tego typu są zazwyczaj nagłe i trudne do przewidzenia.
8.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH
BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Określenie zestawu uniwersalnych wytycznych służących ochronie przyrody i środowiska oraz niwelujących
negatywne oddziaływania jest trudne. W zależności od zastosowanej techniki oraz opracowanej technologii,
wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska i przyrody na niekorzystne formy oddziaływania jest różna.
Ustalenia planu w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji
jego zapisów, wprowadzają następujące rozwiązania eliminujące, ograniczające i kompensujące:
1)uwzględniają strefy związane z możliwym oddziaływaniem oraz ograniczeniami w zagospodarowaniu
wynikające z lokalizacji sieci infrastrukturalnych, jednocześnie nakazując w przypadku podejmowania
jakichkolwiek działań postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
2)zakazują:
a) realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych
w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz
promieniowania elektromagnetycznego,
b) lokalizacji składowisk odpadów,
c) przetwarzania odpadów powstałych poza miejscem ich wytworzenia,
d) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
e) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
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3)zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
a) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, zgodnie
z zasadami zagospodarowania, w ramach terenów oznaczonych symbolami PU, EF,
b) przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych,
4)uwzględniają obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w tym obszary szczególnego zagrożenia
powodzią, jednocześnie nakazując w przypadku podejmowania jakichkolwiek działań postępowanie zgodne
z przepisami odrębnymi,
5)kwalifikują wyznaczone tereny pod względem akustycznym, wskazując jednocześnie dopuszczalne dla nich
poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych,
6)określają niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wyznaczonych terenów zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
7)ustalają zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.
W przypadku respektowania zapisów planu stan środowiska przedmiotowego obszaru nie powinien ulec
pogorszeniu, dlatego w prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które
mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego
zagospodarowania.
9.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

ZAWARTYCH

W ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania zarówno zabezpieczające środowisko, jak
i modelujące je w ten sposób, który stara się harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny. Projektowane funkcje
przyczynią się do pewnych zmian w stanie środowiska, które szczegółowo zostały opisane w przedmiotowej
prognozie oddziaływania na środowisko. Jednak przy zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu
zminimalizowanie potencjalnych negatywnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby
klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska.
W związku z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie.
Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równocześnie z opracowaniem planu miejscowego.
Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwoliły na uniknięcie potencjalnych znaczących
kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszych, a zarazem optymalnych
kierunków działań.
10.

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY,
JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC PROGNOZĘ.

W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
11.

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować
oddziaływania na środowisko.
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transgranicznego

12.

POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

W przypadku braku realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu zakres potencjalnych zmian jakie
mogą wystąpić w środowisku uzależniony będzie przede wszystkim od ustaleń obowiązujących na niemal całym
obszarze objętym analizą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych:
− uchwałą Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
− uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,
które regulują zasady realizacji wszystkich inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych zmian
w środowisku, zawarte zostały w prognozie oddziaływania na środowisko w/w aktów planistycznych.
W przypadku terenów nieobjętych ustaleniami obowiązujących aktów planistycznych realizację
jakichkolwiek inwestycji poprzedzać będzie procedura decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
przy czym mając na uwadze, iż wskazane tereny stanowią w większości grunt leśny należy wskazać, iż najbardziej
prawdopodobne wydaje się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania skutkujące brakiem zmian
w środowisku.
13.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ
PRZEPROWADZANIA.

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego – Burmistrz Skwierzyny – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie
kadencji rady przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji projektowanego
dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości
środowiska jest monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Za najważniejsze z punktu widzenia ochrony
środowiska należy uznać monitorowanie emisji hałasu czy emisji zanieczyszczeń.
Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Za
najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać monitorowanie emisji hałasu czy emisji
zanieczyszczeń. Skutki realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko będą w związku
z powyższym podlegać bieżącym ocenom i analizom właściwych instytucji uprawnionych do prowadzenia badań
poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól
elektromagnetycznych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). Stosownie do art. 10 ust.
2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko, dla monitoringu znaczącego wpływu na środowisko realizacji
planów, możliwe jest wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego powielania.
14.

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych”, którą wykonuje się
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzony dokument zawiera
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prezentację i ocenę w/w planu z punktu widzenia problemów środowiska przyrodniczego, jest dokumentem
sporządzanym obowiązkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prognoza zawiera część tekstową i graficzną.
Część opisowa prognozy składa się z następujących części:
- Informacji ogólnych (wprowadzenia) na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw prawnych, przedmiotu
i celu opracowania oraz materiałów wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy;
- Analizy i oceny stanu istniejącego środowiska, z uwzględnieniem elementów chronionych – obszar objęty
planem znajduje się w obrębie podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w ramach mezoregionów Kotlina
Gorzowska oraz Pojezierze Poznańskie. Współczesny obraz powierzchni terenu jest tu rezultatem nakładania
się na siebie szeregu procesów rzeźbotwórczych, przy czym najważniejsze jej cechy ukształtowane zostały
w okresie zlodowacenia środkowopolskiego (stadiału Odry i Warty) oraz północnopolskiego (stadiału Wisły)
i przemodelowane przez późniejszą działalność rzek, przy silnym udziale procesów stokowych i eolicznych.
Pod względem strukturalnym znajduje się na granicy bloku Gorzowa i Monokliny Przedsudeckiej. Jego
przedczwartorzędowa powierzchnia zbudowana jest z osadów kredy górnej reprezentowanych przez margle
i wapienie margliste oraz utwory paleogenu i neogenu. Utwory czwartorzędu charakteryzują się dużą
miąższością - sięgająca prawie 200 m oraz zróżnicowaniem występujących tu osadów. Według regionalizacji
zwykłych wód podziemnych B. Paczyńskiego analizowane obszary położone są w regionie wielkopolskim (VI),
w ramach którego wydzielić można dwa użytkowe piętra wodonośne, przy czym podstawowe znaczenie mają
tu wody czwartorzędowe. W ich obrębie występuje: poziom gruntowy oraz poziom międzyglinowy stanowiący
podstawowe piętro użytkowe. Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych, w ramach
terenów objętych planem należy wyróżnić: JCWP - Obra od wpływu ze Zbiornika Bledzew do ujścia, JCWP Warta od Kamionki do Obry, JCWP Warta od Obry do Noteci oraz JCWP Dopływ z Murzynowa. Ze względu
na brak naturalnych lub mało przekształconych siedlisk świat flory i fauny nie jest tu bogaty. W ramach terenów
objętych planem nie zinwentaryzowano występowania: zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.
Spośród dwóch obszarów objętych planem, północny znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Warty i Dolnej Noteci oraz Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Puszcza Notecka.
- Przedstawienia rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych zawartych w planie – na obszarze objętym planem
ustalono następujące przeznaczenie terenów: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MN - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U - teren zabudowy usługowej, PU – teren zabudowy produkcyjnej
i usługowej, EF – teren lokalizacji systemów fotowoltaicznych - urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, ZD – teren ogrodów działkowych, ZL – terenu
lasu, RZ – teren zieleni nieurządzonej, R – teren rolny, G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo,
W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi, KS – teren obsługi komunikacji, KDS – teren drogi publicznej
– ekspresowej, KDG – teren drogi publicznej – głównej, KDZ – teren drogi publicznej – zbiorczej, KDD – teren
drogi publicznej – dojazdowej.
W ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej plan ustala: budowę
nowego oraz przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego systemu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrębnymi w ramach wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem,
powiązanie istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej z układem zewnętrznych oraz zapewnienie
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, zasady zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ciepło
i gaz, zasady gospodarki ściekami i odpadami.
W ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji plan ustala układ komunikacyjny obszaru
objętego planem – droga publiczna – ekspresowa (KDS), droga publiczna – zbiorcza (KDZ), drogi publiczne dojazdowe (KDD) oraz zasady obsługi komunikacyjnej i parkingowej.

49

-

-

-

Omówienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym istotnych
z punktu widzenia projektowanego dokumentu – przy sporządzaniu planu miejscowego miały zastosowanie
różne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w tym między innymi: ochronę gleb, jakość wód, jakość powietrza, zmiany
klimatu, hałas i promieniowanie, różnorodność biologiczną i krajobrazową;
Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania będącego skutkiem realizacji planu – realizacja
wszelkich prac budowlanych w ramach nowoprojektowanych obszarów może bezpośrednio oddziaływać na
takie komponenty środowiska naturalnego jak: gleba, rzeźba terenu, fauna i flora. Miejscowo może dojść do
likwidacji pokrywy glebowej z istniejącą właściwą dla danego miejsca fauną glebową. Uciążliwości dla ludzi
i zwierząt na etapie budowania/montowania mogą być również związane z transportem materiałów na place
inwestycyjne oraz wywozem urobków. Hałas, powstający podczas prac budowlanych wystąpi na skutek pracy
maszyn oraz ruchu pojazdów. Czas związany z procesem budowlanym powinien być jednak relatywnie krótki.
Funkcjonowanie obszarów zabudowy może przyczynić się natomiast do: wzrostu poziomu hałasu,
gromadzenia się w sąsiedztwie terenów zabudowy zanieczyszczeń, przy czym stopień ich oddziaływania
będzie zależeć od rodzaju prowadzonej działalności. Jednak przy respektowaniu zapisów planu, dotyczących
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nie przewiduje się by jakiekolwiek projektowane
przedsięwzięcia mogły stanowić źródłem stałego, negatywnego oddziaływania na środowisko.
Przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu – plan, w celu
zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji jego zapisów, wprowadza
szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających i kompensujących możliwe negatywne oddziaływania,
z czego do najważniejszych zaliczyć można:
a) nakaz postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi, w przypadku:
− stref związanych z możliwym oddziaływaniem oraz ograniczeniami w zagospodarowaniu wynikającymi
z lokalizacji sieci infrastrukturalnych,
− obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
b) zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych
w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz
promieniowania elektromagnetycznego;
c) zakazują:
− lokalizacji składowisk odpadów,
− przetwarzania odpadów powstałych poza miejscem ich wytworzenia,
− lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
− lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
d) zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
− przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, zgodnie
z zasadami zagospodarowania, w ramach terenów oznaczonych symbolami PU,
− przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, zgodnie
z zasadami zagospodarowania, w ramach terenów oznaczonych symbolami PU, EF,
− przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych;
e) kwalifikację akustyczną wyznaczonych terenów.
W przypadku respektowania zapisów planu stan środowiska przedmiotowego obszaru nie powinien ulec
pogorszeniu, dlatego w prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań,
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które mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego
zagospodarowania.
Przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie – ponieważ w ustaleniach planu
położono szczególny nacisk na działania zarówno zabezpieczające środowisko, jak i modelujące je w ten
sposób, który stara się harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny w otaczający krajobraz oraz
zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie potencjalnych oddziaływań, nie należy
spodziewać się skutków, które należałoby klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska. W związku
z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie.
Informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko - żadne rozwiązania zawarte
w projektowanym dokumencie nie będą powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Potencjalnych zmiany w środowisku, które mogłyby powstać w przypadku braku realizacji postanowień
projektowanego dokumentu - w przypadku braku realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu zakres
potencjalnych zmian jakie mogą wystąpić w środowisku uzależniony będzie przede wszystkim od ustaleń
obowiązujących na niemal całym obszarze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjętych uchwałą Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna oraz uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Skwierzyna, które regulują zasady realizacji wszystkich inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące
potencjalnych zmian w środowisku, zawarte zostały w prognozie oddziaływania na środowisko w/w aktu
planistycznego.
Ponieważ jednak część terenów objętych projektem planu (obszary położone poza granicami
administracyjnymi miasta Skwierzyna) nie jest objęta ustaleniami obowiązujących planów miejscowych,
w związku z powyższym w przypadku braku realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu
prawdopodobne mogą być następujące scenariusze, w tym:
- utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania – nie nastąpiłaby tym samym żadna istotna zmiana
w środowisku,
- możliwość realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy (po spełnieniu warunków
określonych przepisami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Powyższe
przyczyniłoby się do powstania przekształceń w zakresie rzeźby, powierzchni biologicznie czynnych,
klimatu, roślinności, krajobrazu oraz z uwagi na indywidualny tryb rozpatrywania postępowań w kontekście
kontynuacji funkcji, a nie spójności w zagospodarowaniu terenów sąsiednich mogłoby doprowadzić do
konfliktów przestrzennych;
Propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
– Burmistrz Skwierzyny – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady przeprowadzić analizę
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy
w/w ustawy nie regulują metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest
monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska
należy uznać monitorowanie emisji hałasu czy emisji zanieczyszczeń.
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