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1. Przedmiot opracowania prognozy
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1.1. Zawartość
Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) wprowadzony został obowiązek
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko między innym dla
przedsięwzięć zawartych w art. 46 i art.47 ww. ustawy. W ramach tej oceny sporządzana
jest niniejsza Prognoza, która stanowi podstawowy instrument monitorowania
implementacji zasady zrównoważonego rozwoju w dokumentach strategicznych
i planistycznych. Zrównoważony rozwój jest fundamentalną zasadą działań strategicznych
oraz planowania przestrzennego. Prognoza ma na celu zapewnienie, że rozwiązania
przyjęte w PGN, a w szczególności ustalone cele strategiczne wyczerpują wymagania
zasady zrównoważonego rozwoju.
Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest elementem
obowiązku prawnego wynikającego z:
 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn.
zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ,
 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Przedstawiony poniżej zakres SOOŚ oraz stopień szczegółowości informacji
w niej zawartych, został uzgodniony (wg art. 53 ustawy OOŚ) z właściwymi organami
ochrony środowiska:



Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie
Wielkopolskim - pismo z dnia 11 września 2015 r., znak NZ.9022.371.2015.NJ
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim –
zgoda na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko – pismo z dnia 17 sierpnia 2015 r., znak WOOŚ-I.411.140.2015.DT.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzona
z uwzględnieniem zapisów ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie prognozy odniesiono się
do zapisów wskazanych w piśmie od Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, określającego zakres i stopień szczegółowości informacji, jakie
powinny zostać zawarte w opracowywanej prognozie.

Schemat przeprowadzania i postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Zakres prognozy obejmuje:
informacje o zawartości i głównych celach dokumentu,
powiązania z innymi strategicznymi dokumentami,
informacje o metodach wykorzystanych przy sporządzaniu prognozy,
analizę aktualnego stanu środowiska,
analizę oddziaływania i skutków realizacji kierunków działań na środowisko,
analizę wpływu działania postanowień dokumentu na obszary przyrody chronionej,
informację
o
przewidywanych
skutkach
w
przypadku
rezygnacji
z zamierzonych działań,
8) informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) proponowane rozwiązania alternatywne,
10) streszczenie w języku niespecjalistycznym.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera inwentaryzację emisji w odniesieniu do roku
bazowego (2011) w poszczególnych sektorach gospodarki (sektor użyteczności publicznej,
mieszkalny, usługowo-handlowy i przemysłowy, transportowy oraz oświetlenie uliczne).
Ponadto dokument zawiera planowane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne związane
z ograniczeniem energii finalnej (końcowej) oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do
atmosfery.

1.2. Główne cele
Głównym celem Prognozy jest określenie wpływu i oddziaływania na środowisko
gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Prognoza jest dokumentem wspierającym
proces decyzyjny i procedurę konsultacji.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Dokument wskazuje i ocenia możliwość wystąpienia potencjalnych oddziaływań
(korzystnych i niekorzystnych) na etapie planowania inwestycji z jednoczesnym
uwzględnieniem propozycji przeciwdziałania i ograniczania niekorzystnych wpływów.
Prognoza również umożliwia identyfikację możliwych do oszacowania skutków
środowiskowych, które wynikają z realizacji postanowień ewaluowanego dokumentu oraz
ocenić, czy przyjęte rozwiązania są wystarczającym zabezpieczeniem przed
powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Celem Prognozy jest analiza dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Strzelce Krajeńskie pod kątem gwarancji bezpieczeństwa środowiska oraz spójności
z zasadą zrównoważonego rozwoju podczas realizacji przedsięwzięć wynikających z PGN.
Zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego działalność gospodarcza winna być spójna
z użyciem odnawialnych zasobów naturalnych zapewniając ich trwałość. Winna zapewniać
ponadto ochronę właściwości i funkcji ekosystemów oraz zachowanie bioróżnorodności.
Polega również na utrzymywaniu szkodliwych emisji poniżej krytycznego progu jakim jest
zdolność asymilacyjna i na unikaniu nieodwracalnych zniszczeń w środowisku. Dokument
zaznacza również spójność z dokumentami strategicznymi, zarówno na szczeblu lokalnym,
krajowym oraz unijnym.
Celem PGN jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dekarbonizacja gospodarki
przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie.
Realizacja głównego celu strategicznego wpisuje się w cele przyjęte na poziomie Unii
Europejskiej, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym
oraz w podstawowe założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej. Do celów szczegółowych Planu ukierunkowanych na działania
niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby zaliczamy:
 redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r.,
 redukcja zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii
o 20 % do 2020 r.,
 zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE)
o 15 % do 2020 r.,
 poprawa jakości powietrza na terenie Gminy,
 poprawa efektywności energetycznej.

2. Powiązania z dokumentami
Prognoza obejmuje informacje zawarte w dokumentach strategicznych i planistycznych na
poziomie Unii Europejskiej, krajowym, regionalnym oraz na szczeblu lokalnym. Poniżej
ukazano krótką charakterystykę tych dokumentów wskazując ich cele oraz założenia.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

7

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Przedstawienie tych dokumentów obrazuje spójność głównych zadań i celów z
dokumentem Prognozy. Integralność z dokumentami strategicznymi w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju oraz pod katem ochrony środowiska.

2.1. Dokumenty na poziomie Unii Europejskiej
a) Dyrektywy

b) „Europejska Polityka Energetyczna”
Przyjęta przez Komisję WE w dniu 10.01.2007 r. Priorytetowym zadaniem jest
doprowadzenie do osiągnięcia gospodarki o niskim poziomie zużycia bezpiecznej
i zrównoważonej energii.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Cele energetyczne, które należy osiągnąć w pierwszej kolejności, polegają na
zapewnieniu należytego działania energetycznego rynku wewnętrznego, bezpieczeństwa
dostaw strategicznych, znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
pochodzących z produkcji czy zużycia energii, a także na potwierdzeniu jednego,
wspólnego głosu UE na arenie międzynarodowej.

Główne zadania w sektorze energetycznym do 2020 r.:





zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20%,
zmniejszenie zużycia energii o 20%,
udział energii odnawialnych stanowiących 20%,
udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw 10%.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów wymagana jest współpraca pomiędzy krajami
rozwiniętymi, rozwijającymi jak również konsumentami i producentami energii.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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2.2. Dokumenty na poziomie krajowym
a) „Polityka klimatyczna Polski”
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 04.11.2003 roku, którego założeniem jest
łagodzenie zmian klimatu w myśl równoważonego rozwoju oraz oparciu o integralną
politykę ekologiczna państwa.
Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków
społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie
zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii,
zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców
i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób
zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych,
społecznych i politycznych”.

b) „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”
Koncepcja przewiduje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie
zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz
spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.
W odniesieniu do diagnozy sytuacji, uwarunkowań oraz trendów rozwojowych
sformułowano sześć wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030.
Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne
i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa.
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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c) „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”
Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 roku. KPD OZE
jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych
w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. wyniesie 15%, natomiast przewidywany
rozkład wykorzystania OZE w układzie sektorowym przedstawia się następująco:

Dokument definiuje współpracę pomiędzy organami władzy lokalnej, regionalnej
i krajowej. Działanie ujęte w dokumencie kierowane są przede wszystkim do wytwórców
energii ze źródeł odnawialnych, operatorów elektroenergetycznych oraz inwestorów
instalacji wytwórczych.
Działania zawarte w dokumencie:
 obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub
uiszczenia opłaty zastępczej nałożony na sprzedawców energii odbiorcom
końcowym,
 obowiązek zakupu energii produkowanej z odnawialnych źródeł nałożony na
sprzedawców z urzędu,
 obowiązek operatorów sieci elektroenergetycznych do zapewnienia wszystkim
podmiotom pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

d) „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014”
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 stanowi aktualizację Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), który został przyjęty uchwałą Nr 233 Rady
Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946).
Celem priorytetowym jest dążenie do systemu gospodarki odpadami zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, realizacją zasad gospodarki odpadami,
a w szczególności zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Główne cele i priorytety:
 utrzymywanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od
wzrostu gospodarczego,
 zwiększenie udziału odzysku,
 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,
 eliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
 prowadzenie systemu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach
i gospodarce odpadami.

e) „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”
Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. oraz
stanowi załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 202/2009.
Celem priorytetowym dokumentu jest wyznaczenie kierunków działań na rzecz:
 efektywności i bezpieczeństwa energetycznego,
 zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.

f) „Założenia
Narodowego
Niskoemisyjnej”

Programu

Rozwoju

Gospodarki

Założenia NPRGN zostały przyjęte 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów.
Opracowanie dokumentu wynikało z potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych i
innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki.
Celem głównym jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju kraju.
Cele szczegółowe dotyczą:
 rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii,
 poprawy efektywności energetycznej,
 poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
 rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych,
 zapobiegania powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
 promocji nowych wzorców konsumpcji.
Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych
bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów,
które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na
gospodarkę niskoemisyjną. NPRGN będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich
sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia
biznesu, organizacji pozarządowych, a także do wszystkich obywateli państwa.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

12

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

2.3. Dokumenty na poziomie lokalnym
a) „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”
Zasadniczym założeniem Koncepcji jest strategia dynamicznego równoważenia rozwoju
umożliwiająca aktywne i świadome kształtowanie procesu stopniowej likwidacji istniejących
dysproporcji oraz konsolidacji priorytetowych celów strategicznych oraz globalnych
europejskich trendów rozwoju.
Głównym motywem wyboru celów strategicznych kreujących politykę przestrzenną
państwa jest historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcia na tej drodze
europejskich standardów życia społeczeństwa poprzez zwiększenie konkurencyjności
gospodarki narodowej w otwartym systemie światowym.
Do systemu celów wynikających z tak przyjętego celu generalnego i sformułowanego
motywu, zalicza się:
 kształtowanie mechanizmów generujących efektywny ekonomicznie rozwój społeczno
– gospodarczy kraju,
 stopniowa, lecz stała i społecznie odczuwalna poprawa standardu cywilizacyjnego
społeczeństwa byłaby osiągana wraz z postępującym rozwojem gospodarczym według
zasady „tworzenia szans dla każdego”,
 ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 ochrona dziedzictwa kulturowego,
 podnoszenie bezpieczeństwa państwa.
W wyniku prowadzonych studiów i analiz przyjęto kierunki rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego oparte na zrównoważonym rozwoju przyrodniczo –
gospodarczym, przyjmując tezę, że rozwój województwa lubuskiego będzie następował
w sposób ciągły i harmonijny w oparciu o:
 intensyfikację wykorzystania walorów położenia województwa,
 eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw,
 zdecydowane zwiększenie roli poza węglowych, ekologicznych źródeł energii (farmy
wiatrowe, biomasa, elektrownie wodne, geotermia) w oparciu o uwarunkowania
lokalne,
 wyraźne poparcie ze strony władz rządowych, samorządowych, prywatnego biznesu
w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej,
 istotny postęp w wykorzystaniu dróg wodnych,
 pełną realizację programu „Odra 2006”,
 rozbudowę systemu transportowego,
 powiększenie i wzbogacenie bazy mieszkaniowej, naukowej, usługowej i turystycznej,
 rozwinięcie form marketingu walorów regionu i dotarcie z ofertami zarówno do
województw Polski centralnej, jak i krajów ościennych, w tym Niemiec i
Skandynawii,
 inicjatywę utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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b) „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie”
Studium określa kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz
lokalne zasady użytkowania terenu. Pozwala na prowadzenie gospodarki przestrzennej
w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz rozważne planowanie
inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
Celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki przestrzennej, powiązanej
z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego, możliwości zagospodarowania
nowych terenów oraz stopień przekształceń istniejącego zagospodarowania, a również
konieczność ochrony obszarów i obiektów wartościowych.

c) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2015-2020”
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) weszła w życie Uchwałą Nr III/9/14 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmiany do Uchwały wprowadza
Zarządzenie Nr 0050.35.2015 z dnia 30 marca 2015 roku. Prognoza została opracowana na
podstawie danych wynikających z ewidencji dochodów, wydatków, zobowiązań i
planowanych przychodów z wykonaniem budżetu Gminy. W zakresie planowania
wieloletniego, uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych
sporządzonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki Gminy Strzelce Krajeńskie.

d) „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce
Krajeńskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”
Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata
2009-2012 z perspektywą do 2016 roku. Program Ochrony Środowiska określa kierunki
polityki ekologicznej stanowiącej obowiązek wypełnienia Polityki Ekologicznej Państwa.
Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony
rozwój Gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi
z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego. Ponadto celem programu jest
podwyższenie jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu środowiska
przyrodniczego, podniesienie społecznej świadomości ekologicznej oraz zwiększenie
proekologicznych możliwości inwestycyjnych gminy.
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e) „Gminny plan gospodarki odpadami”, Strzelce Krajeńskie 2004
Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami wynikają z Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Lubuskiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego.
Cele strategiczne oraz przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce
Krajeńskie:
1. Zapobieganie powstaniu odpadów.
2. Selektywna zbiórka odpadów.
3. Odzysk i recykling powstających odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy
i organiczny.
4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.
5. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych.
6. Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych.
7. Podnoszenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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3. Metodyka sporządzania prognozy
Przy opracowywaniu Prognozy opierano się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227).
Prognoza jest oceną oddziaływania na środowisko projektu oraz w przypadku
niekorzystnych zmian propozycja jego modyfikacji w celu zminimalizowania niekorzystnego
wpływu na środowisko. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe poprzez ocenę skutków na
poszczególne komponenty środowiska. Podczas sporządzania Prognozy podano analizie
szereg dokumentów strategicznych, prognozy oddziaływania na środowisko w celu wyboru
prawidłowych i wymiernych kryteriów. Prognoza opiera się analizie aktualnego stanu
funkcjonowania środowiska, określeniu jego odporności na degradację i określeniu progów
krytycznych. Na tej podstawie przewiduje się zachowania i reakcje środowiska na zadany
czynnik.
Obszar analizy jest szeroki oraz dotyczy gamy zagadnień związanych z problematyką
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, jakości życia, ochrony
zdrowia mieszkańców jak również ochrony walorów krajobrazowych.
Zawartość Prognozy:
 analiza aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem strategicznym,
zawierającą analizę zasobów i walorów środowiska
 z jednoczesnym antropogenicznym oddziaływaniem,
 ocena wpływu dokumentów strategicznych na analizowanym obszarze,
 opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu
strategicznego,
 opracowanie propozycji łagodzenia skutków realizacji ustaleń dokumentu
strategicznego w obszarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne
oddziaływania,
 sprawdzenie czy Strategia zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska kierują
się zasadą zrównoważonego rozwoju,
 analiza oddziaływania inwestycji na komponenty środowiska.
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4. Ocena stanu środowiska w Gminie Strzelce Krajeńskie
4.1. Analiza stanu środowiska
a) Warunki klimatyczne
Obszar Gminy Strzelce Krajeńskie usytuowany jest w klimacie umiarkowanym,
przejściowym, zarówno pod wpływami Atlantyku, jak i kontynentu Eurazji z przewagą
wpływu oceanu Atlantyckiego. Ciepłe i wilgotne masy powietrza napływające znad Atlantyku
przyczyniają się do cech charakterystycznych tego klimatu, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•

chłodne lata, dość łagodne zimy,
zaleganie pokrywy śnieżnej około 50 dni,
wydłużenie sezonu wegetacyjnego do średnio 220 dni w roku,
średnia roczna temperatura powietrza 9,6°C,
roczne sumy opadów 566 mm,
przewaga wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych,
średnia roczna prędkość wiatru: 3,4 – 3,6 m/s.

b) Powietrze
Monitoring jakości powietrza atmosferycznego przeprowadza Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

17

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Rysunek 1 Lokalizacja stanowisk badań manualnych jakości powietrza wraz z zakresem pomiarowym
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych: [5]]

Na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie nie ma zlokalizowanej stacji pomiarowej,
w najbliższej odległości znajdują się dwie stacje pomiarowe w Gorzowie Wielkopolskim.
Na danych stacjach wykonywane są następujące pomiary:

Na analizowanym obszarze Gminy dochodzi do przekroczenia stężenia substancji pyłu
PM10 oraz benzo(a)piernu w pyle PM10 w roku 2014.
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Rysunek 2 Strefy jakości powietrza w województwie lubuskim dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych [5]]

Rysunek 3 Strefy jakości powietrza w województwie lubuskim dla benzo(a)pirenu w roku 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych [5]]
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Do przyczyny występowania przekroczenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10
możemy zaliczyć:
 wzmożoną emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowaną
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w okresie zimowym,
 emisję ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw (kotły,
piece przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi,
 emisję ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel,
drewno) na cele komunalne i bytowe,
 spalanie słabej jakości paliwa w mało wydajnych piecach/kotłach .
W przypadku pozostałych związków takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów,
arsen, kadm, nikiel, pył PM2,5, tlenek węgla obszar Gminy zakwalifikowano do klasy
strefy C. Stężenie zanieczyszczeń na tym obszarze nie przekroczyło odpowiednich poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych.

c) Wody
Pod względem uwarunkowań hydrogeologicznych gmina Strzelce Krajeńskie należy do
terenów bogatych w zasoby wodne. Na terenie gminy zasoby wód podziemnych o znaczeniu
użytkowym występują w utworach trzeciorzędowo-czwartorzędowych i związane są
z występowaniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Na znacznych obszarach gminy
głębokości do wód sięgają od 5 do 10 metrów. Zdarza się jednak, że w bliskiej odległości
od siebie występują wody na głębokości 1-2 metry (w piaskach naglinowych) i ponad 10
metrów w piaskach śródglinowych. Zagłębienia bezodpływowe mają w takiej sytuacji często
charakter zagłębień ewapotranspiracyjnych, a sieć drobnych rowów i kanałów melioracyjnych
pozbawiona jest kontaktu z śródglinową warstwą wodonośną. W sąsiedztwie jeziora
głębokość do wód pierwszego poziomu rzadko jest większa niż 1 m [1].
Na terenie gminy wyróżnia się trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GWZP nr 127
Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie, GZWP nr 135 Zbiornik Barlinek oraz
GZWP nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć). W południowo-wschodniej części
Gminy znajduje się GZWP nr 127, w południowej części gminy znajduje się GZWP nr 138,
w północnozachodniej części gminy znajduje się GZWP nr 135 [1].
Na terenie Gminy występują liczne cieki wodne, przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 1 Cieki wodne zlokalizowane na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Lp.
1
2

Nazwa jeziora
Lipie
Słowa

Nazwa rzeki
Pełcz
Młynówka

3
4
5
6
7

Wielgie (Dankowskie Duże)
Buszewo
Kinołęka (Dankowskie Małe)
Klasztorne Górne

Ogardna
Santocza
Pstrąża
Dopływ z jeziora Chłop
Dopływ spod gaj. Golejewo
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Rysunek 4 Cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne i działy wodne
[źródło: [1]].

d) Gleby
Gleby na terenie Gminy wytworzyły się z macierzystych utworów czwartorzędowych
pokrywających jej cały obszar.
Według podziału Polski na regiony glebowo-rolnicze obszar Gminy Strzelce Krajeńskie
należy do trzech krain: północno-wschodnia część do Regionu MyśliborskoChoszczeńskiego, południowa do Regionu Kostrzyńsko-Skwierzyńskiego, natomiast
zachodnia do Regionu Lubiszczyńskiego [3].
Na terenie Gminy przeważają kompleksy gleb klas 4 i 5, zajmujące odpowiednio 35 %
i 28 % gruntów ornych. Są to gleby płowe i brunatne wyługowane wykształcone z piasków
gliniastych [3]. Do gleb zaliczanych do dobrej jakości na terenie gminy należą gleby
kompleksu 2 (pszenny dobry), zajmujące ok. 15 % gleb Gminy. Dla użytków zielonych na
obszarze Gminy dominują gleby kompleksu 2z, stanowiące około 61,5 % powierzchni
użytków zielonych. Głównie są to gleby typu torfowego oraz mułowo-torfowego [1].
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Rysunek 5 Gleby Gminy Strzelce Krajeńskie wg nomenklatury FAO
[źródło: [4]]

e) Budowa geologiczna
Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w obrębie jednostki geologicznostrukturalnej zwanej Zachodnioeuropejską Platformą Paleozoiczną w obrębie tzw. niecki
szczecińskiej i bloku Gorzowa.
Cały obszar objęty opracowaniem pokrywają utwory czwartorzędowe, na których osadziły
się utwory cechsztyńskie: sole i anhydryty (2935 – 4032 m). Wyżej leżą miąższe utwory
triasu (1485 – 2935 m), reprezentowane przez wapienie, margle, mułowce i iłowce. Powyżej
stwierdzono utwory jurajskie: piaskowce, mułowce i iłowce jury dolnej i środkowej (10501485 m) oraz wapienie jury górnej (986 – 1050 m). Na utworach jurajskich zalegają wapienie
i margle kredy górnej (235 – 986 m). Osady trzeciorzędowe zaliczone do miocenu,
reprezentowane są przez: mułki i mułki piaszczyste z wkładkami piasków, iły węgliste, piaski
i piaski mułkowate z muskowitem i laminami pyłu węglowego, iły węglowe laminowane
mułkami i piaskami oraz węgle brunatne mocno zasilone i zapiaszczone. Osady
trzeciorzędowe mają miąższość od 1,2 m do 37,0 m [2].
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Rysunek 6 Mapa geologiczna z utworami czwartorzędowymi Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło : [2]]

f) Hałas
Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważonego poziomu
dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB]. Dopuszczalne wartości poziomów
dźwięku w środowisku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 października 2012 r. Ponadto po nowelizacji limitów dopuszczalnego hałasu przedstawiają
się następująco:
 w terenie zabudowy jednorodzinnej w dzień 64 [dB], a w nocy 59 [dB],
 w zabudowie wielorodzinnej oraz w śródmieściu miast w dzień 68 [dB], zaś w porze
nocnej dla zabudowy wielorodzinnej 59 [dB], a w miastach 61 [dB].
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie źródłem hałasu komunikacyjnego są przede
wszystkim drogi zlokalizowane na tym obszarze.
Na terenie Gminy występują następujące drogi:
 droga krajowa nr 22 relacji Kostrzyn nad Odrą – Gdańsk o długości 20,1 km na terenie
Gminy, przecinająca Gminę oraz Miasto w kierunkach południowy zachód – północny
wschód,
 droga wojewódzka nr 156,
 drogi powiatowe,
 drogi gminne.
Wymienione drogi charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu, dlatego ich uciążliwość
akustyczna jest duża.
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g) Obszary chronione
Do form chronionych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie należą:






park krajobrazowy,
pomniki przyrody,
obszary chronionego krajobrazu,
rezerwaty przyrody,
obszary Natura 2000.

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
Park położony jest na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa
i Strzelce Krajeńskie. Rozległe powierzchnie lasów administrowane są przez Nadleśnictwa:
Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Barlinek i Choszczno. Teren BGPK w większości pokryty jest
lasami, które zajmują 81,24% jego powierzchni, a utworzone są one w 90% przez
drzewostany sosnowe, bukowe i dębowe. Obszary wykorzystywane rolniczo zajmują jedynie
7,44% powierzchni w Parku i 34,96% w jego otulinie [6].

Rysunek 7 Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
[źródło: [6]]
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Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie występują następujące pomniki przyrody zestawione
w Tabela 2.
Tabela 2 Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych [1]]

Lp.

Nazwa pomnika przyrody

Opis

Lokalizacja
Miejscowość

1

Dąb szypułkowy

Wilanów

2

Głaz narzutowy

3

Głaz narzutowy

4

Dąb szypułkowy

5
6

Głaz narzutowy „CZARCI
Głaz”
Dąb szypułkowy

7

Lipa drobnolistna

8

Dąb szypułkowy

9

Lipa drobnolistna

10

Skupienie drzew – 2 Dęby
szypułkowe
Skupienie drzew – 3 Buki
pospolite
Skupienie drzew-Żywotnik
olbrzymi – 3 szt.
Klon jawor

Obwód: 630 cm
Wysokość: ok 30 m
Obwód: 210 cm
Wysokość: 120 cm
Obwód: 840 cm
Wysokość: 340 cm
Obwód: 590 cm
Wysokość: ok 30 m
Obwód: 1000 cm
Wysokość: 200 m
Obwód: 470 cm
Wysokość: 21 m
Obwód: 285 cm
Wysokość: 21 m
Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 470, 365cm
Wysokość: od 27 do 30 m
Obwód: 360, 420, 460 cm
Wysokość: od 27 do 30 m
Obwód: 190, 220, 230 cm
Wysokość: 28 m
Obwód: 510 cm
Wysokość: 28 m
Obwód: od 360 do 450 cm
Wysokość: od 29 do 32 m
Obwód: 505 cm
Wysokość: 21 m

11
12
13
14
15

Skupienie drzew – Lipa
drobnolistna – 4 szt.
Klon jawor

Bobrówko
Gardzko
Buszów
Żabicko
Tuczno
Tuczno
Danków
Gardzko
Gardzko
Gardzko
Wilanów
Wilanów
Ogardy
Ogardy

Obszary Chronionego Krajobrazu
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są dwa Obszary Chronionego
Krajobrazu, utworzone na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17
lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu [1].
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Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska
Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005
roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Powierzchnia obszaru wynosi 42 157,80
ha, w tym 889 ha na terenie Gminy.
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlinecka
Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005
roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Powierzchnia obszaru wynosi 26 672 ha,
w tym 7 700 ha na terenie Gminy.
Rezerwaty przyrody
Rezerwat „Zdroiskie Buki”
Rezerwat rozpościera się pomiędzy miejscowościami Zdroisk i Górki Noteckie. Utworzony
został z dawnych lasów wodochronnych, terenu pod względem konfiguracyjnym
zróżnicowanego: falistego i stromego z pochyłościami ku korytu rzeki, z małymi, ale
licznymi terasami rzecznymi. W związku z takim ukształtowaniem terenu, występuje tu duża
różnorodność wzajemnie przeplatających się siedlisk, w których wyodrębniono las świeży, las
wilgotny, las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz płaty olsów.
Runo tworzą szczawik zajęczy, gajowiec żółty, zawilec gajowy, sałatnik leśny,
miejscowo fiołek i dąbrówka, konwalia, borówka, narecznica, orlica. Młodą generację buka, a
miejscami dębu, stanowią naloty i podrosty rzędu 30 do 40%, natomiast podszyt z przewagą
buka oscyluje wokół 50%. Z drzewostanów przeważają lasy bukowe, są to przeważnie lite
buczyny jedno lub dwupiętrowe, gdzie w piętrze dolnym występuje buk z odnowienia
naturalnego. Ponadto w piętrze dolnym występuje grab i dąb. Liczne są również wydzielenia
drzewostanów mieszanych; dębowo - bukowe i grabowo - dębowo – bukowe [7].
Wyróżnione tu zostały zespoły:







buczyny pomorskiej,
świetlistej dąbrowy,
olsów,
łęgu olchowo - jesionowego,
zespół grądu,
bory mieszane.

Rezerwat „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”
Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 3,40 ha położony
na terenie leśnictw Długie i Złotawa (Gmina Strzelce Krajeńskie). Celem ochrony jest
zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej [8].
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Rezerwat „Mszar Przygiełkowy-Długie”
Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 7,75 ha położony
w leśnictwie Długie (Gmina Strzelce Krajeńskie). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk
roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego oraz mszaru
wysokotorfowiskowego [8].
Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są 4 obszary Natura 2000: „Lasy
Puszczy nad Drawą”, „Puszcza Barlinecka”, „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, „Ostoja
Barlinecka”.
„Lasy Puszczy nad Drawa”
Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką
brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki
leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. MelicoFagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie
teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo
obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu
liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu
odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami.
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedna z najważniejszych ostoi puchacza oraz
kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Ważne zimowisko łabędzia krzykliwego
(do 150 ptaków).
W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika i puchacza, co
najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian
czarny, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna,
rybołów, trzmielojad i gągoł. W stosunkowo wysokich zagęszczeniach występują: bąk,
dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Bogata fauna, m.in. silne populacje: bobra, wydry,
żółwia błotnego. Bogata ichtiofauna, a szczególnie reofilna fauna wodna z takimi
zagrożonymi gatunkami jak: łosoś, minoga rzecznego, certy, oraz stosunkowo liczne, i trwałe
populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, strzebla potokowa,
pstrąg potokowy i lipień [9].
„Puszcza Barlinecka”
Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej oraz przyległe do niej
od północnego zachodu pofałdowane obszary równin i wzgórz morenowych. Równinę
Gorzowską porastają lasy dawnej Puszczy Gorzowskiej, której zachowana część nosi obecnie
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nazwę Puszczy Barlineckiej. Opisywany teren ma silnie rozwiniętą sieć hydrograficzną
przecinają go dopływy Noteci Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka. Na
omawianym terenie znajduje się kilkadziesiąt jezior różnych typów, z których największe jest
Jezioro Barlineckie (268 ha). Liczne są niewielkie oczka wodne, a także położone
w zagłębieniach terenu torfowiska. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Dominują
tu ubogie bory sosnowe, miejscami jednak znaczne powierzchnie zajmują buczyny i dąbrowy.
Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka.
Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy,
a w dolinach cieków i w okolicach źródlisk – łęgi. Omawiany obszar niemal dokładnie
pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 2000 Ostoja Barlinecka PLH080071 (26 596,4
ha) oraz z obszarem Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (23 982,91 ha).
W granicach obszaru znalazły się fragmenty obszarów chronionego krajobrazu „Barlinek”
i „Puszcza Barlinecka”, a także 5 rezerwatów przyrody: „Markowe Błota” (193,40 ha), „Buki
Zdroiskie” (75,57 ha), „Dębina” (12,18 ha), „Rzeka Przyłężek” (35,08 ha) i „Wilanów”
(67,16 ha).
Puszcza Barlinecka jest ostoją lęgową ptaków leśnych i drapieżnych. Gniazduje tu
5 rzadkich gatunków drapieżników umieszczonych w Czerwonej Księdze, w tym skrajnie
nieliczny w kraju rybołów (co najmniej 1 para lęgowa). Jest to także jedno z ważniejszych
w zachodniej części kraju miejsc gniazdowania gągoła (129-130 par, ok. 10% populacji
krajowej), bielika (5–9 par lęgowych, blisko 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej)
i puchacza (1–4 par lęgowych, blisko 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej) [10].
„Uroczyska Puszczy Drawskiej”
Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie
sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest
pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem
jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny
zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są
wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek
terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha),
zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do
eutroficznych [9].
Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra, wydry, żółwia
błotnego. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi
gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz stosunkowo liczne i trwałe populacje
gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy i lipień [9].
„Ostoja Barlinecka”
Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami
Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci
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Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka. Na terenie obszaru znajduje się kilkadziesiąt
jezior różnych typów, w większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem
Barlineckim (268 ha) i Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha). Liczne są niewielkie oczka
wytopiskowe, a także położone w zagłębieniach terenu torfowiska. Lasy zajmują ponad 80%
powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział buczyn
i dąbrów. Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe
od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory
bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk – łęgi [9].
Kierunki działań zawarte w PGN nie wpływają negatywnie na formy przyrody na
analizowanym obszarze. Nie odnotowuje się niekorzystnego wpływu planowanych inwestycji
na park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszary Natury 2000, obszary chronionego
krajobrazu oraz pomniki przyrody. Działania takie jak termomodernizacja, modernizacja czy
wymiana oświetlenia oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii prowadzone są już na
przekształconym antropogenicznie obszarze i nie naruszają naturalnego oraz chronionego
krajobrazu.
h) Pole elektrostatyczne
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie są
stacje bazowe telefonii komórkowej tj.[3]:






stacja telefonii cyfrowej sieci „ERA” nr 42026.05,
stacja telefonii komórkowej sieci „ERA” nr „E22_42130_Zdroisk”,
stacja telefonii cyfrowej sieci „ERA” nr 42076.03,
stacja telefonii cyfrowej sieci „ERA” nr 42124.04,
stacja bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr 6070/347 Danków Era.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, prowadzi badania
poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. W badaniach prowadzonych w 2010 r. na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
zlokalizowano punkty pomiarowe w Długiem, Tucznie oraz Strzelcach Krajeńskich [3].
i) Zabytki
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się 463 obiekty zabytkowe wpisane do
ewidencji zabytków. Są to głównie drewniane i murowane budynki, a także parki i cmentarze,
oraz inne obiekty [2].
1. BOBRÓWKO Kaplica cmentarna
2. BOBRÓWKO Pomnik (d. pomnik poległych w I wojnie światowej)
3. BOBRÓWKO Budynek administracyjno-gospodarczy w zespole folwarcznym
4. BOBRÓWKO Budynek młyna przemysłowego, ul. Lipowa 1
5. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 2
6. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 5
7. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 11
8. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 14
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9. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Spółdzielcza 3
10. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 5
11. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 6
12. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 8
13. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny (d. budynek szkoły), ul. Strzelecka 9
14. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny (d. oficyna pałacowa), ul. Strzelecka 17
15. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Wesoła 1
16. BOBRÓWKO Budynek mieszkalny, ul. Wesoła 6
17. BOBRÓWKO Układ ruralistyczny
18. BOBRÓWKO Cmentarz przykościelny
19. BOBRÓWKO Park pałacowy
20. BOBRÓWKO Cmentarz komunalny
21. BRONOWICE Układ ruralistyczny
22. BRONOWICE Budynek gospodarczy zespole folwarcznym
23. BRONOWICE Stodoła w zespole folwarcznym
24. BRONOWICE Park dworski
25. BRONOWICE Stodoła
26. BRONOWICE Remiza (obecnie sklep)
27. BRONOWICE Trafostacja
28. BRONOWICE Budynek gospodarczy, Bronowice 4
29. BRONOWICE Budynek gospodarczy, Bronowice 5
30. BRONOWICE Budynek gospodarczy, Bronowice 27
31. BRONOWICE Gołębnik w zespole folwarcznym, Bronowice 36
32. BRONOWICE Budynek mieszkalny, Bronowice 40-41
33. BRONOWICE Cmentarz
34. BRZOZA Układ ruralistyczny
35. BRZOZA Brama w zespole folwarcznym
36. BRZOZA Chlewnia w zespole folwarcznym
37. BRZOZA Gorzelnia w zespole folwarcznym
38. BRZOZA Spichlerz w zespole folwarcznym
39. BRZOZA Zespół budynków bramnych w zespole folwarcznym
40. BRZOZA Brama w ogrodzeniu parku
41. BRZOZA Trafostacja
42. BRZOZA Budynek mieszkalny
43. BRZOZA Budynek mieszkalny, d. oficyna folwarczna, Brzoza 1
44. BRZOZA Budynek szkoły, d. oficyna folwarczna, Brzoza 2
45. BRZOZA Budynek szkoły, Brzoza 3
46. BRZOZA Budynek mieszkalny, Brzoza 5
47. BRZOZA Budynek gospodarczy, Brzoza 13
48. BRZOZA Budynek mieszkalny, Brzoza 13
49. BRZOZA Budynek mieszkalny, Brzoza 37
50. BRZOZA Budynek mieszkalny, Brzoza 38
51. BRZOZA Budynek gospodarczy, Brzoza 64
52. BRZOZA Budynek mieszkalny (d. budynek nadleśnictwa), Brzoza 66
53. BRZOZA Budynek mieszkalny (d. oficyna folwarczna-czworak), Brzoza 70
54. BRZOZA Budynek mieszkalny (d. oficyna folwarczna), Brzoza 71
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55. BRZOZA Cmentarz ewangelicki
56. BUSZÓW Układ ruralistyczny
57. BUSZÓW Park dworski
58. BUSZÓW Trafostacja
59. BUSZÓW Budynek gospodarczy
60. BUSZÓW Budynek gospodarczy
61. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 4
62. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 7
63. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 8
64. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 16
65. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 25
66. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 29
67. BUSZÓW Budynek gospodarczy, Buszów 33
68. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 34
69. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 37
70. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 41
71. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 42
72. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 44
73. BUSZÓW Budynek gospodarczy, Buszów 44
74. BUSZÓW Budynek mieszkalny, Buszów 45
75. BUSZÓW Cmentarz przykościelny
76. BUSZÓW Cmentarz
77. CZYŻEWO Budynek mieszkalny (d. dwór), Czyżewo 1
78. CZYŻEWO Stodoła w zespole folwarcznym
79. CZYŻEWO Trafostacja
80. CZYŻEWO Park dworski
81. DANKÓW Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
82. DANKÓW Ogrodzenie kościoła
83. DANKÓW Mauzoleum grobowe
84. DANKÓW Brama północna w zespole folwarcznym
85. DANKÓW Brama wschodnia w zespole folwarcznym
86. DANKÓW Brama zachodnia w zespole folwarcznym
87. DANKÓW Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
88. DANKÓW Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
89. DANKÓW Stajnia z gołębnikiem w zespole folwarcznym
90. DANKÓW Stodoła w zespole folwarcznym
91. DANKÓW Trafostacja
92. DANKÓW Budynek mieszkalny (d. szkoła), Danków 8
93. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 8
94. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 11
95. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 12
96. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 13
97. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 14
98. DANKÓW Budynek gospodarczy, Danków 15
99. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 16
100. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 23
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101. DANKÓW Budynek mieszkalny, Danków 29
102. DANKÓW Układ przestrzenny
103. DANKÓW Cmentarz ewangelicki
104. DŁUGIE Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
105. DŁUGIE Stodoła w zespole folwarcznym
106. DŁUGIE Cmentarz
107. DŁUGIE Park dworski
108. DŁUGIE Cmentarz ewangelicki
109. GARDZKO Pomnik LWP
110. GARDZKO Budynek gospodarczy (dawna gorzelnia)
111. GARDZKO Trafostacja
112. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 6
113. GARDZKO Budynek mieszkalny (dawna kuźnia), Gardzko 20
114. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 27
115. GARDZKO Budynek mieszkalny (dawny zajazd), Gardzko 28
116. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 32
117. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 33
118. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 35
119. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 44
120. GARDZKO Budynek mieszkalny (d. szkoła) , Gardzko 48
121. GARDZKO Budynek mieszkalny, Gardzko 66
122. GARDZKO Bramka kościelna wraz z murem, Gardzko 83
123. GARDZKO Układ ruralistyczny
124. GARDZKO Ogród dworski
125. GARDZKO Cmentarz
126. GILÓW Wieża widokowa wraz z murem
127. GILÓW Brama cmentarna
128. GILÓW Budynek mieszkalny, Gilów 20
129. GILÓW Budynek mieszkalny (dawna szkoła), Gilów 29
130. GILÓW Budynek mieszkalny (dawna rządcówka), Gilów 31
131. GILÓW Układ ruralistyczny
132. GILÓW Park dworski
133. GILÓW Cmentarz
134. LICHEŃ Pomnik pomordowanych robotników przymusowych oraz pamięci żołnierzy
135. LICHEŃ Budynek administracyjny w zespole folwarcznym
136. LICHEŃ Chlewnia w zespole folwarcznym
137. LICHEŃ Gorzelnia w zespole folwarcznym
138. LICHEŃ Obora w zespole folwarcznym
139. LICHEŃ Obora w zespole folwarcznym
140. LICHEŃ Stodoła w zespole folwarcznym
141. LICHEŃ Remiza
142. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 3
143. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 4
144. LICHEŃ Budynek gospodarczy, Licheń 12
145. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 18
146. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 27
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147. LICHEŃ Budynek gospodarczy, Licheń 27d
148. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 39
149. LICHEŃ Budynek mieszkalny, Licheń 40
150. LICHEŃ Układ ruralistyczny
151. LICHEŃ Park pałacowy
152. LIPIE GÓRY Mur kościelny, ul. Ludowa
153. LIPIE GÓRY Pomnik Gen. K. Świerczewskiego, ul. Ludowa
154. LIPIE GÓRY Trafostacja
155. LIPIE GÓRY Budynek gospodarczy, ul. Krótka 1
156. LIPIE GÓRY Remiza, ul. Gen. K. Świerczewskiego
157. LIPIE GÓRY Budynek gospodarczy, ul. Lipowa
158. LIPIE GÓRY Budynek mieszkalny (d. szkoła), ul. Ludowa 4
159. LIPIE GÓRY Budynek mieszkalny, ul. Gen. K. Świerczewskiego 15
160. LIPIE GÓRY Budynek gospodarczy, ul. Gen. K. Świerczewskiego 24
161. LIPIE GÓRY Budynek mieszkalny, ul. Gen. K. Świerczewskiego 29
162. LIPIE GÓRY Budynek mieszkalny, ul. Leśna 5
162. LIPIE GÓRY Układ ruralistyczny
164. LIPIE GÓRY Park dworski
165. LIPIE GÓRY Cmentarz przykościelny
166. LIPIE GÓRY Cmentarz
167. LUBICZ Mur kościelny
168. LUBICZ Mauzoleum
169. LUBICZ Trafostacja
170. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 2
171. LUBICZ Budynek gospodarczy, Lubicz 10
172. LUBICZ Budynek gospodarczy, Lubicz 12
173. LUBICZ Stodoła, Lubicz 12
174. LUBICZ Budynek mieszkalny (d. szkoła) , Lubicz 14
175. LUBICZ Budynek mieszkalno-usługowy, Lubicz 27
176. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 28
177. LUBICZ Stodoła, Lubicz 29
178. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 31
179. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 32
180. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 36
181. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 39
182. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 51
183. LUBICZ Budynek mieszkalny (d. oficyna pałacowa) , Lubicz 52
184. LUBICZ Budynek mieszkalny, Lubicz 60
185. LUBICZ Układ ruralistyczny
186. LUBICZ Cmentarz przykościelny
187. LUBICZ Park dworski
188. LUBICZ Cmentarz
189. LUBICZ Cmentarz
190. MACHARY Park dworski
191. OGARDY Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
192. OGARDY Obora w zespole folwarcznym
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193. OGARDY Stodoła w zespole folwarcznym
194. OGARDY Remiza
195. OGARDY Trafostacja
196. OGARDY Budynek mieszkalny, Ogardy 18
197. OGARDY Kostnica, Ogardy 23
198. OGARDY Mur kościelny, Ogardy 23
199. OGARDY Stodoła, Ogardy 29
200. OGARDY Budynek mieszkalny, Ogardy 45
201. OGARDY Budynek mieszkalny (d. poczta), Ogardy 48
202. OGARDY Budynek mieszkalny, Ogardy 49
203. OGARDY Budynek mieszkalny (d. pastorówka), Ogardy 50
204. OGARDY Biblioteka / budynek mieszkalny (d. szkoła), Ogardy 52
205. OGARDY Budynek gospodarczy, Ogardy 53
206. OGARDY Budynek mieszkalny, Ogardy 59
207. OGARDY Układ ruralistyczny
208. OGARDY Cmentarz przykościelny
209. OGARDY Park pałacowy
210. OGARDY Cmentarz
211. OGARDY Cmentarz komunalny
212. OGARDZKI MŁYN Budynek mieszkalny, Ogardy 71 (Ogardzki Młyn)
213. OGARDZKI MŁYN Budynek mieszkalny (d. młynarzówka), Ogardy 72 (Ogardzki Młyn)
214. PIASTOWO Dwór w zespole folwarcznym, Piastowo 5
215. PIASTOWO Stodoła w zespole folwarcznym
216. PIASTOWO Stodoła w zespole folwarcznym
217. PIELICE Gorzelnia w zespole folwarcznym
218. PIELICE Stodoła w zespole folwarcznym
219. PIELICE Pomnik poległych w czasie I wojny światowej
220. PIELICE Remiza
221. PIELICE Trafostacja
222. PIELICE Budynek mieszkalny, Pielice 10
223. PIELICE Budynek mieszkalny, Pielice 15
224. PIELICE Budynek mieszkalny, Pielice 17
225. PIELICE Budynek świetlicy (d. szkoła), Pielice 19
226. PIELICE Budynek mieszkalny, Pielice 20
227. PIELICE Budynek mieszkalny, Pielice 24
228. PIELICE Układ ruralistyczny
229. PIELICE Cmentarz przykościelny
230. PIELICE Park pałacowy
231. PRZYŁĘG Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
232. PRZYŁĘG Park wiejski przy kościele
233. PRZYŁĘG Remiza
234. PRZYŁĘG Trafostacja
235. PRZYŁĘG Budynek mieszkalny, Przyłęg 4
236. PRZYŁĘG Budynek mieszkalny, Przyłęg 9-10
237. PRZYŁĘG Budynek mieszkalny, Przyłęg 12
238. PRZYŁĘG Budynek mieszkalny, Przyłęg 33
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239. PRZYŁĘG Budynek mieszkalny (d. dom szosowy), Przyłęg 37
240. PRZYŁĘG Układ ruralistyczny
241. PRZYŁĘG Cmentarz
242. PRZYŁĘG Cmentarz ewangelicki
243. PUSZCZYKOWO Park dworski
244. SIDŁOW Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
245. SIDŁOW Gołębnik w zespole folwarcznym
246. SIDŁOW Kuźnia w zespole folwarcznym
247. SIDŁOW Stodoła w zespole folwarcznym
248. SŁAWNO Dwór
249. SŁAWNO Altana wraz z ogrodzeniem
250. SŁAWNO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
251. SŁAWNO Stodoła w zespole folwarcznym
252. SŁAWNO Stodoła w zespole folwarcznym
253. SŁAWNO Wozownia w zespole folwarcznym
254. SŁAWNO Trafostacja
255. SŁAWNO Budynek mieszkalny, Sławno 3
256. SŁAWNO Budynek mieszkalny, Sławno 4
257. SŁAWNO Kuźnia, Sławno 6
258. SŁAWNO Budynek mieszkalny (d. rządcówka), Sławno 7
259. SŁAWNO Budynek gospodarczy, Sławno 7
260. SŁAWNO Budynek mieszkalny, Sławno 13
261. SŁAWNO Budynek mieszkalny wraz z budynkami bramnymi, Sławno 13
262. SŁAWNO Budynek mieszkalny, Sławno 15
263. SŁAWNO Budynek mieszkalny, Sławno 21
264. SŁAWNO Układ przestrzenny
265. SŁAWNO Park dworski
266. SOKÓLSKO Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa
267. SOKÓLSKO Trafostacja
268. SOKÓLSKO Budynek techniczny (d. stacja transformatorowa), Sokólsko 2
269. SOKÓLSKO Budynek mieszkalny, Sokólsko 10
270. SOKÓLSKO Budynek mieszkalny, Sokólsko 11
271. SOKÓLSKO Budynek mieszkalny, Sokólsko 24
272. SOKÓLSKO Budynek mieszkalny (d. dwór), Sokólsko 26
273. SOKÓLSKO Budynek mieszkalny, Sokólsko 28
274. SOKÓLSKO Układ ruralistyczny
275. SOKÓLSKO Park dworski
276. STRZELCE KLASZTORNE Budynek mieszkalny (d. dwór), Strzelce Klasztorne 5
277. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 8
278. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Piastów 2
279. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Piastów 5
280. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Piastów 6
281. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 1
282. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 2
283. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 3
284. STRZELCE KRAJEŃSKIE Seminarium Nauczycielskie, Al. Wolności 7
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285. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny(d. ogrodnictwo), Al. Wolności 18
286. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 27
287. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 31 a-b
288. STRZELCE KRAJEŃSKIE Powiatowy Urząd Pracy, Al. Wolności 39
289. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Al. Wolności 44
290. STRZELCE KRAJEŃSKIE Urząd Miasta Strzelce, Al. Wolności 48
291. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek przemysłowy, Al. Wolności
292. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek usługowy, ul. Chrobrego 5
293. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 20
294. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek usługowy, ul. Chrobrego 21
295. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Saperów 17
296. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Saperów 23
297. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Saperów 26
298. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Saperów 27
299. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny/usługowy, ul. Saperów 28
300. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny/usługowy, ul. Saperów 29
301. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Saperów 34
302. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Brzozowa 2-3
303. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Brzozowa 4
304. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Brzozowa 4a
305. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Brzozowa 5
306. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Brzozowa 6
307. STRZELCE KRAJEŃSKIE Kaplica cmentarna, ul. Cmentarna
308. STRZELCE KRAJEŃSKIE Pomnik nagrobny Ludwiga Nostera, ul. Cmentarna
309. STRZELCE KRAJEŃSKIE Urząd pocztowy (d. Kasa Oszczędności), ul. Gorzowska 1
310. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Gorzowska 3
311. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Gorzowska 5
312. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek adm.-usługowy, ul. Gorzowska 6
313. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Gorzowska 12
314. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Gorzowska 37
315. STRZELCE KRAJEŃSKIE Prokuratura Rejonowa w Strzelcach (d. willa) , ul. Gorzowska 38
316. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Grodziska 1
317. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Grodziska 5
318. STRZELCE KRAJEŃSKIE Stodoła, ul. Grodziska 9
319. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek gospodarczy, ul. Grodziska
320. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 6
321. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 7
322. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 8
323. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 9
324. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Słowackiego 1
325. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Słowackiego 2
326. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Słowackiego 3
327. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Słowackiego 4
328. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 8
329. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 12
330. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 13
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331. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Klonowa 19
332. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek usługowy (d. bud. browaru), ul. Krótka 2
333. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 3
334. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 4
335. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 5
336. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 8
337. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 9
338. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 11
339. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek szkoły, ul. Popiełuszki 12
340. STRZELCE KRAJEŃSKIE Ogrodzenie budynku szkoły, ul. Popiełuszki 12
341. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mleczarni, ul. Popiełuszki 13
342. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 16
343. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 21
344. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Popiełuszki 29
345. STRZELCE KRAJEŃSKIE Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
346. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek administracyjny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1
347. STRZELCE KRAJEŃSKIE Plebania parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 2
348. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek administracyjny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Ks. Kard. S.
Wyszyńskiego 2
349. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek biurowo-administracyjny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3
350. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 8
351. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Ludowa 7
352. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny /usługowy, ul. Ludowa 8
353. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Ludowa 9
354. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Ludowa 10
355. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny /usługowy, ul. Ludowa 11
356. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Ludowa 19
357. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Nowa 16
358. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Nowa Brama 2
359. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Okrężna 7-8
360. STRZELCE KRAJEŃSKIE Sala gimnastyczna, ul. Okrężna 14
361. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Okrężna 19
362. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Okrężna 20
363. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Okrężna 21
364. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek administracyjny (d. budynek straży pożarnej), ul. P.C.K. 5a
365. STRZELCE KRAJEŃSKIE Pomnik LWP, Plac Zwycięstwa
366. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Podwale 3
367. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Podwale 5a
368. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, Ul. Polna 1
369. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Polna 2
370. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Południowa 12
371. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Południowa 16
372. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Południowa 18
373. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Poznańska 5
374. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 3
375. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 5
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376. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 6
377. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 9
378. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 10
379. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 27
380. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 31
381. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 32
382. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 33
383. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 37
384. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 39
385. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 45
386. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Północna 50
387. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Przemysłowa 10
388. STRZELCE KRAJEŃSKIE Sąd Rejonowy (d. Ratusz Miejski), ul. Rynek 3
389. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Moniuszki 1 a-b
390. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Moniuszki 2
391. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Moniuszki 3
392. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 3
393. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 5
394. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 6
395. STRZELCE KRAJEŃSKIE Biblioteka , ul. Strzelecka 7
396. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 8
397. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Strzelecka 9
398. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Targowa 6
399. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Targowa 7a
400. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Targowa 8a
401. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Targowa 9
402. STRZELCE KRAJEŃSKIE Wieża ciśnień, ul. Wodociągowa 1
403. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 3a
404. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 8
405. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 11
406. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek Szkoły Muzycznej, ul. Wojska Polskiego 12
407. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Wyzwolenia 2
408. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek handlowo-usługowy (d. kino), ul. Wyzwolenia 3
409. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek gospodarczy, ul. Wyzwolenia 4
410. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek gospodarczy, ul. Wyzwolenia 4
411. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Wyzwolenia 14-15
412. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Wyzwolenia 16-17
413. STRZELCE KRAJEŃSKIE Gołębnik w zespole folwarcznym, ul. Wyzwolenia
414. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny / usługowy, ul. Zachodnia 4
415. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 5
416. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 8
417. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek szkoły, ul. Zachodnia 11
418. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 14
419. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 15
420. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 17
421. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 21
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422. STRZELCE KRAJEŃSKIE Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 23
423. STRZELCE KRAJEŃSKIE Cmentarz, ul. Gorzowska
424. STRZELCE KRAJEŃSKIE Cmentarz, ul. Sienkiewicza
425. TUCZNO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
426. TUCZNO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
427. TUCZNO Budynek mieszkalny, ul. Krótka 1
428. TUCZNO Budynek mieszkalny (d. szkoła), ul. Parkowa 1
429. TUCZNO Budynek mieszkalny, ul. Parkowa 5
430. TUCZNO Budynek mieszkalny, ul. Parkowa 12
431. TUCZNO Układ ruralistyczny
432. TUCZNO Cmentarz
433. WEŁMIN Trafostacja, Wełmin
434. WEŁMIN Budynek mieszkalny, Wełmin 7
435. WEŁMIN Cmentarz
436. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny (d. gorzelnia)
437. WIELISŁAWICE Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
438. WIELISŁAWICE Stodoła w zespole folwarcznym
439. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 1
440. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 13
441. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 26
442. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 27
443. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 37
444. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 39
445. WIELISŁAWICE Budynek mieszkalny, Wielisławice 46
446. WIELISŁAWICE Układ ruralistyczny
447. WIELISŁAWICE Cmentarz przykościelny
448. WIELISŁAWICE Cmentarz
449. WILANÓW Trafostacja
450. WILANÓW Budynek mieszkalny, Wilanów 12
451. WILANÓW Cmentarz
452. WILANÓW Park leśny
453. ŻABICKO Gołębnik w zespole folwarcznym
454. ŻABICKO Stodoła w zespole folwarcznym
455. ŻABICKO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
456. ŻABICKO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
457. ŻABICKO Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym
458. ŻABICKO Trafostacja
459. ŻABICKO Budynek mieszkalny, Żabicko 1
460. ŻABICKO Budynek mieszkalny, Żabicko 23
461. ŻABICKO Budynek mieszkalny, Żabicko 24
462. ŻABICKO Układ ruralistyczny
463. ŻABICKO Założenie ogrodowo-dworskie
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4.2. Problemy związane z punktu widzenia sektora transportowego
Sektor transportowy przyczynia się do niekorzystnego oddziaływania na środowisko i walory
przyrodnicze, jak również na zwiększenie emisji zanieczyszczeń w atmosferze.

Sektor transportowy jest jednym ze źródeł emisji dwutlenku azotu, dwutlenku węgla oraz
pyłów tj. PM10 do powietrza. Dodatkowo sektor przyczynia się do zanieczyszczenia
atmosfery oraz zwiększonego poziomu hałasu. Zasadniczym aspektem przyczyniającym się
na udział sektora transportowego w zwiększeniu poziomu emisji zanieczyszczeń jest
natężenie ruchu komunikacyjnego na obszarze Gminy.
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są następujące drogi:
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W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej znajdujemy informacje na temat zużycia energii oraz
emisję dwutlenku węgla w sektorze transportowym. Wyniki te oparte są na analizie ilości
samochodów oraz struktury paliwowej. Wyniki obliczeń i analizy zawarte są w Tabela 3.
Tabela 3 Inwentaryzacja z sektora transportu w latach 2011-2014
[ Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Rok

Zużycie energii [MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2011

59 128,3

14 922,1

2012

59 439,9

15 000,7

2013

59 888,4

15 114,0

2014

60 342,2

15 228,4

Emisja zanieczyszczeń zwiększa ryzyko występowania poważnych schorzeń układu
oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza w skali lokalnej, w śród osób narażonych na
zwiększoną ekspozycję na zanieczyszczenia komunikacyjne. Emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych ma również wpływ na powstawanie epizodów smogowych, a także na
zakwaszanie środowiska. Szkodliwe oddziaływanie transportu na zwierzęta wynika zarówno
z bezpośredniego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ich organizmy, jak również
pośrednio wskutek spożywania zanieczyszczonych roślin. Wśród innych aspektów należy tu
wymienić hałas komunikacyjny, możliwość przecinania szlaków migracyjnych i fragmentacji
siedlisk, jak również wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt.
Natężenie ruchu komunikacyjnego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie można
załagodzić poprzez budowę obwodnicy Miasta jak również poprzez poprawę nawierzchni
jezdni. W celu stworzenia objazdu centrum miasta i zmniejszenia ruchu pojazdów
ciężarowych planowana jest budowa drogi prowadzącej wzdłuż granicy terenów
inwestycyjnych strefy gospodarczej od drogi krajowej nr 22 do ul. Cmentarnej. Droga
pozwoli na objazd centrum miasta dla pojazdów na trasie Gorzów Wlkp. – Barlinek,
umożliwi również dojazd do strefy gospodarczej. Planowana jest także budowa dróg
wewnątrz strefy. Na część planowanych inwestycji przewiduje się pozyskanie środków
zewnętrznych (programy rządowe oraz programy pomocowe UE). Działania te pozwolą na
zmniejszenie uciążliwości akustycznej i wibracyjnej. Załagodzenie uciążliwości akustycznych
będzie możliwe poprzez projektowanie i budowę ekranów, a tam gdzie to będzie możliwe
stosowania rozwiązań ograniczających w postaci odsuwania zabudowy chronionej,
ograniczenie jej wysokości itp. naprawa i poprawa nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń pyłowych przedostających się do atmosfery.
Sektor transportowy przyczynia się do emisji liniowej analizowanego obszaru, choć od
emisji punktowej dzielą ją rzędy wielkości jednakże jest ona szczególnie istotna ze względu
na niskie źródło emisji, które powoduje wysokie stężenia w strefie przebywania ludzi.
Wszystkie elementy zaliczane do tego transportu oddziałują na stan jakości powietrza,
powodując wzrost stężenia związków powodujących zanieczyszczenie powietrza. W tym
przypadku szczególne znaczenie ma przebieg drogi krajowej (nr 22) i wojewódzkiej (nr 156)
jak również mnogość dróg powiatowych i gminnych.
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4.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Stan istniejący
Od końca 2011 roku na terenie Gminy działa „Zespół Elektrowni Wiatrowych Czyżewo”,
składający się z 3 elektrowni wiatrowych typu Gamesa Eolica G90 o mocy 2 MW każda.
Inwestycja pozwoliła zaoszczędzić ok. 15 000 MWh energii rocznie, która powstałaby ze
spalania 2 500 Mg węgla kamiennego przez elektrownie węglowe, co wpłynęło na uniknięcie
emisji szeregu zanieczyszczeń do atmosfery, w tym ponad 12 000 Mg CO2 rocznie. Ilość
energii wyprodukowanej przez Zespół Elektrowni Wiatrowych Czyżewo wystarcza na
pokrycie zapotrzebowania energetycznego 5 565 gospodarstw domowych.

Wykres 1 Produkcja energii z turbin wiatrowych posadowionych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od DOMREL]

Planowane realizacje
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, inwestorzy prywatni planują budowę elektrowni
wiatrowych. Na etapie planowania założono posadowienie około 30 – 60 szt. turbin
wiatrowych o łącznej mocy powyżej 120 MW. Wymienione inwestycje nie posiadają
opracowanego szczegółowego projektu, w którym zawarte są: harmonogram prac oraz
sprecyzowane parametry techniczne turbin wiatrowych.
Na podstawie szczegółowego projektu zostaną dokładnie opracowane w/w elementy,
których uściślenie umożliwi przeprowadzenie Oceny Oddziaływania na Środowisko całej
inwestycji i otrzymania odpowiednich pozwoleń.
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Ustalenia dla elektrowni wiatrowych zostały ujęte w dokumencie pn.:„Zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie”.
Nie są one jednak wiążące dla inwestorów planujących posadowienie turbin wiatrowych na
terenie Gminy.
Powyższe ustalenia dotyczą następujących wytycznych przy lokalizowaniu turbin:
 zachować odległość co najmniej 500 m od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt
ludności,
 zachować odległość co najmniej 200 m od zwartych kompleksów leśnych,
 utrzymywać nowe, liniowe elementy infrastruktury, takie jak np. drogi w stanie
bezdrzewnym,
 na obszarach rolnych położonych w granicach stref od obszarów, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii,
nie należy wprowadzać zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
 unikać oświetlenia elektrowni światłem białym i migającym,
 niestosować sztucznego oświetlenia terenu inwestycji, np. latarnie, podświetlenia
turbin i masztów – światło takie koncentruje owady, zapewniając łatwe miejsce
żerowania dla nietoperzy,
 umieścić w lokalnych dokumentach strategiczno-planistycznych zakazu zabudowy na
tym terenie i w pasie ochronnym.
Ponadto Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia (pismo: MZ-ZP-Ś-07821233-13/EM/12 z dnia 27 lutego 2012 r.) zaleca lokalizowanie elektrowni wiatrowych
w odległości od 2 km do 4 km od siedzib ludzkich, wskazując na zagrożenie zdrowia, jakie
może wynikać ze zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków: syndrom turbin wiatrowych i chorobę
wibroakustyczną.
Natomiast hałas związany z lokalizacją turbin wiatrowych (poza wyznaczonymi
w lokalnych dokumentach strategiczno-planistycznych Gminy strefami ochronnymi
związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu) nie
może przekroczyć norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.
112).
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalecenia większość turbin wiatrowych na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie zostanie posadowionych w odległości od 2 km do 4 km
od zabudowań przeznaczonych na stały pobyt ludności. Natomiast tylko pojedyncze turbiny
mają być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 km od siedzib ludzkich. Jednakże ich
szczegółowe lokalizacje zostaną uwzględnione dopiero w dokumentach dotyczących wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach popartych odpowiednimi raportami
i opracowaniami o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko. Należy jednak
zaznaczyć, że na terenie Gminy nie planuje się posadowienia turbin wiatrowych w odległości
minimalnej 500 m, tak jak zezwala na to dokument pn.:„Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie”, gdyż dopiero

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

43

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Ocena Oddziaływania na Środowisko jest głównym wyznacznikiem do określenia
odpowiedniej lokalizacji przedsięwzięcia.
Budowa siłowni wiatrowych wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych, będąc tym samym narzędziem do realizacji postanowień
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu
z Kioto. Ponadto realizacja wspomnianej inwestycji przyczyni się do realizacji pakietu
klimatycznego, zgodnie z którym do 2020 roku 15 % (w Polsce) energii powinno pochodzić
ze źródeł odnawialnych. Lokalizacja na terenie gminy inwestycji z zakresu realizacji siłowni
wiatrowych przyniesie korzyści zarówno dla Gminy, jak i dla mieszkańców w związku
z dzierżawą terenów.
Proponowane w analizowanym dokumencie przedsięwzięcia m.in. posadowienie turbin
wiatrowych nie prowadzą do powstania istotnych zagrożeń, a tym samym nie pogorszą stanu
środowiska. W związku z powyższym, nie ma potrzeby rozważania rozwiązań
alternatywnych. Z uwagi na fakt lokalizacji planowanych przedsięwzięć poza obszarami
chronionymi sieci Natura 2000 i poza strefą jakiegokolwiek bezpośredniego oddziaływania na
te obszary, również nie ma potrzeby rozważania rozwiązań alternatywnych, prowadzących do
lepszej ochrony ze względu na cele, przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura
2000.
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5. Skutki rezygnacji z realizacji zaproponowanych zadań
Przedsięwzięcia oraz działania ujęte w analizowanym dokumencie maja za cel poprawę
efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na danym obszarze. Wszystkie te kierunki mają na celu poprawę
życia i komfortu ludzi oraz poprawę jakości powietrza atmosferycznego.
Odstąpienie oraz rezygnacja z zadań i działań zawartych w PGN może spowodować
wystąpienie niekorzystnych i negatywnych zmian, takich jak:
















nasilenie i spotęgowanie złego stanu jakości powietrza atmosferycznego,
zaniechanie działań służących racjonalizacji użytkowania energii, spowoduje
ograniczenie możliwych do uzyskania efektów ochrony środowiska naturalnego,
brak działań zmierzających do transportu zrównoważonego jak najmniej
szkodliwego dla środowiska, będzie oznaczać zwiększoną emisję zanieczyszczeń,
hałas i wibracje wynikające ze złego stanu nawierzchni dróg, spadek dynamiki
i zakresu prac procesów związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury
drogowej,
brak ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
przyrost zużycia energii oraz wzrost kosztów ogrzewania,
ograniczenie w wykorzystaniu potencjału w dostępnych lokalnych surowcach
a zarazem ograniczenie możliwości wykorzystania potencjału przez przyszłe
pokolenia,
brak technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii sprawi, że celem
zaspokojenia potrzeb energetycznych nadal będą eksploatowane złoża paliw
kopalnych, a tym samym presja na środowisko będzie stale się zwiększać,
zaniechanie działań służących racjonalizacji użytkowania energii, spowoduje
ograniczenie możliwych do uzyskania efektów ochrony środowiska naturalnego,
niedotrzymanie norm jakości powietrza może także spowodować nałożenie kar
finansowych za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
osłabienie tempa rozwoju gospodarczego, jak również niezadowolenie
mieszkańców,
zmniejszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Podsumowując, zaprzestanie bądź zaniechanie realizacji działań będzie skutkować
pogłębieniem i zwiększeniem problemów ekologicznych. Negatywne skutki odczuje gmina
oraz sami mieszkańcy. Ponadto, będą to skutki ekonomiczne, gospodarcze oraz społeczne.
Zaprzestanie celów i kierunków dokumentu będzie stanowić barierę i granicę do rozwoju
efektywności energetycznej, wykorzystania potencjalnych zasobów, zastosowania
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Zaniechanie realizacji działań będzie skutkować zaprzestaniem dążenia do gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

45

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

6. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych
kierunków działań
6.1. Oddziaływania, zagrożenia, skutki i kierunki oddziaływań na
środowisko oraz skala zmian w stanie środowiska
Ocenę oddziaływania celów, działań i kierunków zawartych w „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” wykonano zgodnie z wymogami o których
mowa w art. 51 Ustawy OOŚ, podając analizie natężenie i czas w jakim oddziaływanie może
powodować skutki (korzystne i niekorzystne) dla środowiska.
W celu wyznaczenia potencjalnego oddziaływania, zastosowano następujące wskaźniki
oceny wpływu:
„+” oddziaływanie pozytywne (korzystne),
„-” oddziaływanie negatywne (niekorzystne),
„0” oddziaływanie obojętne (brak oddziaływania),
„B” oddziaływanie widoczne na etapie budowy.
Poddając ocenie i analizie potencjalne oddziaływanie kierunków zadań wykorzystano
metodę macierzy do określenia analizy wpływu działań na poszczególne komponenty
środowiska.
Poprzez wzgląd na zakres celów i kierunków działań ujętych w PGN rozpiętość
oddziaływania inwestycji może kształtować się od negatywnej do pozytywnej. W wielu
przypadkach stopień natężenia i rodzaj oddziaływania jest współzależny od lokalizacji
zadania. Odpowiedni dobór zlokalizowania inwestycji ekspensywnie wpłynie na
zminimalizowanie bądź unikniecie powstałych negatywnych oddziaływań.
W Prognozie poddano analizie skutki środowiskowe dla poszczególnych elementów:
 dobra materialne,
 klimat,
 krajobraz,
 powierzchnia ziemi,
 powietrze,
 różnorodność biologiczna,
 wody,
 zabytki,
 zasoby naturalne,
 zdrowie ludzi,
 zwierzęta i rośliny.
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W tabelach poniżej przedstawiono oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska, przyjmują one aspekty korzystne, niekorzystne, obojętne
bądź jednocześnie niekorzystne lub korzystne lub obojętne.
Tabela 4 Skala oddziaływań obszarów działań przedsięwzięć na komponenty środowiska [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

ELEMENT
ŚRODOWISKA

Powietrze

ODDZIAŁYWANIE

OBSZARY
DZIAŁAŃ

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

CHWILOWE

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

-/B ,+

0

+

0

0

+

+

0

informacja i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

-/B ,+

0

+

+

0

+

+

-/B ,+

transport
niskoemisyjny,

+

0

+

+

0

+

0

+

+

0

+

0

0

+

+

+

+

0

+

+

0

+

0

+

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

-/B ,+

0

+

0

0

+

+

0

informacja i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

-/B ,+

0

+

+

0

+

-/B ,+

-/B ,+

transport
niskoemisyjny,

+

0

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

0

+

+

+

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,
zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

Klimat

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,
zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych
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ELEMENT
ŚRODOWISKA

Wody

Zwierzęta,
rośliny i grzyby

ODDZIAŁYWANIE

OBSZARY
DZIAŁAŃ

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

CHWILOWE

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

informacja i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

0

0

+

0

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

0

+

0

0

0

+

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0

0

+

0

0

0

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

0

0

0

0

0

0

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

informacja i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

0

+

+

-/B ,+

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

0

+

0

0

0

+

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0

0

+

0

0

0

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

0

0

0

0

0

0
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ELEMENT
ŚRODOWISKA

Powierzchnia
ziemi

Zasoby
naturalne

ODDZIAŁYWANIE

OBSZARY
DZIAŁAŃ

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

CHWILOWE

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

-/B ,+

0

+

0

0

+

+

0

informacja i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

-/B ,+

0

+

0

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

0

+

0

0

0

+

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

-/B ,+

0

+

0

0

0

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

+

0

0

0

+

0

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

informacja
i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

0

+

+

0

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

+

+

0

0

+

0

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0/+

0

+

0

0

+

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0/+

0

+

0

0

0

+

0

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

49

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
ELEMENT
ŚRODOWISKA

Zdrowie ludzie

Zabytki

ODDZIAŁYWANIE

OBSZARY
DZIAŁAŃ

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

CHWILOWE

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

0

+

+

0

0

+

+

0

informacja
i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

0

-/B ,+

+

0

0

+

+

-/B ,+

transport
niskoemisyjny,

+

0

+

+

0

+

0

+

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

+

+

+

0/+

0/+

0/+

+

+

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

+

+

+

0/+

0/+

0/+

+

+

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

informacja
i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

0

0

+

0

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

0

0

0

0

0

0

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0

0/+

+

0

0

0

0/+

0/+

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

+

0

0

+

+

0
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ELEMENT
ŚRODOWISKA

Krajobraz

Różnorodność
biologiczna

ODDZIAŁYWANIE

OBSZARY
DZIAŁAŃ

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

-/B ,+

0

0

-/B ,0

0

0

0

-/B ,+

informacja
i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji
w budynkach,

-/B ,+

0

0

-/B ,0

0

0

0

-/B ,+

transport
niskoemisyjny,

0

0

0

0

0

0

0

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

0

0

0

0

0

0

efektywna produkcja
i dystrybucja energii,

+

0

+

0

0

+

+

0

informacja
i edukacja,

+

0

+

+

0

+

+

+

ograniczenie emisji w
budynkach,

0

+

+

0

0

+

+

0

transport
niskoemisyjny,

0

0/+

+

0

0

+

+

0

wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii,

0

0

+

0

0

+

+

0

zastosowanie
energooszczędnych
technologii
oświetleniowych

0

0

+

0

0

+

+

0
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Tabela 5 Skala oddziaływań na środowisko celów i kierunków działań zawartych w dokumencie PGN [ źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Kierunki działań

Elementy środowiska
Zwierzęta, Powierzchnia Zasoby Zdrowie
Dobra
Różnorodność
Wody
Zabytki Krajobraz
rośliny
ziemi
naturalne ludzi materialne
biologiczna

Powietrze

Klimat

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej

+

+

0

0

0

0

+

0

0

+

0

Wymiana oświetlenia ulicznego na
bardziej energooszczędne

+

+

0

0

0

0

+

0

0

+

0

Wymiana oświetlenia ulicznego
oraz punktów świetlnych w
oświetleniu terenów zielonych,
boisk, parkingów, iluminacja
budynków na bardziej
energooszczędne

+

+

0

0

0

0

+

0

0

+

0

Wymiana punktów świetlnych w
oświetleniu wewnętrznym na
bardziej energooszczędne

+

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

Wymiana w obiektach
użyteczności publicznej urządzeń
na bardziej efektywne (sprzęt
AGD/ICT/RTV)

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0
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Kierunki działań

Elementy środowiska
Zwierzęta, Powierzchnia Zasoby Zdrowie
Dobra
Różnorodność
Zabytki Krajobraz
rośliny
ziemi
naturalne ludzi materialne
biologiczna

Powietrze

Klimat

Wody

Poprawa oraz budowa
infrastruktury publicznej

+

+

0

0

0

0

+

0

0

-/B ,+

0

Budowa nowych przyłączy
cieplnych, modernizacja ciepłowni
oraz wymiana zewnętrznej
instalacji

+

+

0

0

0

+

+

0

0

-/B,0

0

Termomodernizacja i zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w
budynkach mieszkalnych

+

+

0

0

0

0

+

0

0

-/B ,+

0

Posadowienie turbin wiatrowych
na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie

+

+

0

0

-/B ,+

0

+

+

0

-/B ,+

0

Monitoring zużycia energii oraz
wody we wszystkich obiektach
użyteczności publicznej

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wprowadzenie zielonych
zamówień publicznych

+

+

+

0

0

+

0

+

+

+

0

Kampanie edukacyjne

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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W działaniach dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będą
wchodziły w skład następujące podmioty:








Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach,
Państwowa Szkoła Muzyczna ul. Wojska Polskiego 12 w Strzelcach Krajeńskich,
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich,

Do zadań wchodzących w skład kampanii edukacyjnych wchodzą następujące zadania:
 kampanie edukacyjne dla szkół dotyczące ochrony atmosfery i klimatu oraz
ukierunkowania na efektywność energii,
 promocja niskoemisyjnego transportu,
 kampanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
i odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędności w domu i w miejscu pracy,
 kampanie zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu (rowery,
komunikacja zbiorowa), szkolenia eco-driving.

Ogólna ocena wpływu i oddziaływania przedsięwzięć oraz kierunków działań wskazuje na
zauważalny korzystny wpływ na stan środowiska we wszystkich analizowanych jego
aspektach.
Działania termomodernizacyjne oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych przyczynią się do zmniejszenia strat ciepła co w konsekwencji do
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Wymiana i modernizacja oświetlenia na
energooszczędne przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do
zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Realizacja powyższych działań przyczyni się do
pozytywnego oddziaływania o charakterze długoterminowym i trwałym dzięki działaniom
racjonalizującym użytkowanie energii oraz ciepła. Korzystny wpływ zostanie zaobserwowany
na takie elementy jak: powietrze, klimat, zdrowie ludzi oraz krajobraz.
Negatywny wpływ powyższych działań został rozpoznany jedynie na etapie realizacji
danego przedsięwzięcia w okresie budowy. Niedogodności związane z pracami budowlanymi
np. emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z transportem, zwiększona ekspozycja na
hałas spowodowana pracą sprzętu budowlano-montażowego, co przyczynia się do
zmniejszenia komfortu życia społeczeństwa. Oddziaływania te mają jedynie charakter
chwilowy, krótkoterminowy oraz mijają po ukończeniu etapu realizacji danego działania.
Oddziaływanie na świat roślinny, zwierzęcy, bioróżnorodność, grzyby i lasy
charakteryzuje się zmiennością, z przewagą korzystnych oddziaływań, do których możemy
zaliczyć zachowania bioróżnorodności oraz obszarów chronionych przyczyni się realizacja
zapisów dotyczących ochrony cennych zasobów przyrodniczych. Niekorzystny wpływ może
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wystąpić na etapie budowy, w trakcie lub w wyniku prowadzenia prac modernizacyjnych,
termomodernizacyjnych budynków oraz ingerencja człowieka w naturalne środowisku.
Niekorzystne skutki to likwidacja oraz degradacja siedlisk, uprzemysłowienie oraz
urbanizacja nowych obszarów.
Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń dotyczących wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, zawartych w projekcie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Strzelce Krajeńskie” dotyczy zastosowania OZE w budownictwie mieszkaniowym
(np. kolektory słoneczne) oraz powstawanie nowych farm wiatrowych. Możliwości
posadowienia turbin wiatrowych wykazała, że nie występują istotne negatywne
oddziaływania na komponenty przyrodnicze środowiska i komponenty kulturowe. Zatem nie
ma potrzeby analizowania rozwiązań zapobiegawczych lub ograniczających takie negatywne
skutki. Również w kontekście wymogów wynikających z celów i przedmiotu ochrony
obszarów Natura 2000 należy stwierdzić, że ze względu na brak planu ochrony tego obszaru,
niemożliwe jest na obecnym etapie określenie rozwiązań zapobiegawczych czy
ograniczających negatywne skutki. Ustalenia zapisane w projekcie „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” wykluczają jakiekolwiek istotne negatywne
oddziaływanie na komponenty chronione na obszarze Natura 2000.
Istotne z punktu widzenia społeczeństwa jest pogłębienie świadomości ekologicznej
mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych. Celem edukacji jest poznanie wiedzy
o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach. Umiejętności te należy łączyć z kształtowaniem
postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska, a także dążeniem do
kontaktu ze środowiskiem i racjonalnego korzystania z niego. W poczuciu pełnej
odpowiedzialności za jego stan i zachowanie, należy wdrażać umiejętności praktycznego
rozwiązywania zadań i problemów. Edukacja ekologiczna dla ludności prowadzona jest
w różnego rodzaju kampaniach społecznych, szkoleniach, warsztatach, które pozwolą na
uzupełnienie wiedzy na temat podstawowych zasad odnoszących się do zagadnień z zakresu
środowiska, zrównoważonego rozwoju czy sposobów oszczędzania energii. Wszelkie
kampanie niosą ze sobą szereg pozytywnych oddziaływań.
Reasumując zawarte w PGN cele i kierunki działań będą pozytywnie, długotrwale
i bezpośrednio skutkować:







poprawą warunków życia mieszkańców,
polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska oraz jego ochrony,
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacje),
wzrostem wykorzystania OZE,
ograniczeniem niskiej emisji,
polepszeniem jakości powietrza (spadek stężenia różnorodnych zanieczyszczeń).
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6.2. Metody zapobiegania, ograniczenia oraz działania w przypadku
wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze
Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko ukazuje zarówno korzystnych oraz
niekorzystnych oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji oraz działań zawartych
w PGN. Ponadto, w większości przedsięwzięć oddziaływanie te będzie miało charakter
pozytywny ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska, uzyskaniem pozytywnych
efektów ekologicznych oraz poprawa życia i komfortu lokalnego społeczeństwa. Minimalna
część z analizowanych oddziaływań przyjmie charakter negatywny, ale będzie on
krótkotrwały i chwilowy. W niniejszym rozdziale zamieszczono propozycje rozwiązań
minimalizujących i rekompensujących występowanie niekorzystnego oddziaływania.
Wykorzystując właściwe rozwiązania można zminimalizować, zapobiec bądź ograniczyć
niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Do przykładowych rozwiązań zaliczamy środki
administracyjne, technologiczne oraz działania organizacyjne. Pierwszorzędne i strategiczne
znaczenie ma etap planowania inwestycji. Każda projektowana inwestycja powinna spełniać
szereg wymogów np. dotyczących lokalizacji, powinna być spójna z dokumentami
strategicznymi obowiązującymi na danym obszarze jak również powinna zakładać
wykorzystanie technologii najbardziej sprzyjającej środowisku.
Do działań organizacyjno-administracyjnych możemy zaliczyć:
 nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją PGN,
 obiektywne i profesjonalne sposoby przeprowadzenia oddziaływania inwestycji
i przedsięwzięć na środowisko z jednoczesnym wyborem wariantu, który najmniej
ingeruje w środowisko nie powodując negatywnego oddziaływania,
 rzetelne sporządzanie raportów środowiskowych,
 przestrzeganie obowiązujących nakazów i ograniczeń prawnych,
 właściwe planowanie przestrzenne w zakresie wyboru miejsca lokalizacji danego
przedsięwzięcia przez wybór niekolizyjnych środowiskowo lokalizacji przedsięwzięć
oraz przez zagospodarowanie terenów przeznaczonych na inwestycje zgodnie
z aktualnymi wymogami ochrony środowiska,
 wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z zasadami i wymaganiami ochrony
środowiska,
 uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy wyborze
lokalizacji i opracowywaniu projektu inwestycji oraz zachowanie wymogów ochrony
krajobrazu,
 zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie
roślinności, terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie nowych
nasadzeń drzew i krzewów, odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w
sąsiedztwie inwestycji,
 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania
ewentualnych działań zapobiegawczych,
 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa.
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Do zadań technicznych zarówno na etapie budowy, modernizacji czy eksploatacji zaliczamy:
 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), pozwalających na ograniczenie
negatywnego oddziaływania w trakcie budowy, w tym technologii: niskoemisyjnych,
niskoodpadowych, wodooszczędnych i energooszczędnych zapobieganie powstawaniu
oraz niewłaściwemu postępowaniu
 z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie
eksploatacji,
 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac –
korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie
działań do pory dziennej,
 oddalenie inwestycji od obszarów chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne
przyrodniczo,
 zabezpieczenie terenu budowy przed infiltracją ewentualnych wycieków z maszyn
i urządzeń oraz ograniczanie do minimum zużycia kopalin,
 realizowanie prac i ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji
w środowisko w celu skrócenia czasu i zasięgu możliwego negatywnego
oddziaływania na środowisko,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów
lęgowych,
 stosowanie sprawnych technicznie maszyn i środków transportu podczas etapu
budowy i eksploatacji miejsc wydobycia surowców, opracowywanie planów
zagospodarowania materiałów odzyskanych w trakcie robót modernizacyjnych,
 zakładanie siatki ochronne na elewacje remontowanych budynków,
 odpowiednie oznaczanie reorganizacji ruchu,
 zapewnienie stałego nadzoru wykonywanych prac budowlanych, prowadzonego przez
wykwalifikowanych specjalistów,
 rewitalizacja zieleni miejskiej po zakończeniu prac (np. w przypadku nieznacznych
kolizji z zielenią miejską w wyniku przeprowadzenia inwestycji liniowych).
Przedsięwzięcia uwzględnione w PGN mają za zadanie poprawę jakości powietrza
atmosferycznego, wzrost wykorzystania OZE, zmniejszenie zużycia energii, zastosowanie
energooszczędnych technologii oświetlenia oraz kampanie edukacyjne dla ogółu
społeczeństwa. Za prawidłowością realizacji inwestycji odpowiadają inwestorzy, którzy
powinni dobrać rozwiązania i technologie spełniające standardy emisyjne na etapie budowy,
eksploatacji oraz fazie poeksploatacyjnej.
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7. Oddziaływanie transgraniczne
Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć jest ustalone w art. 104 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.
Gmina Strzelce Krajeńskie nie jest zlokalizowana na terenie przygranicznym, realizowane
inwestycje nie będą oddziaływały na transgraniczne obszary. W Prognozie ukazano iż
realizacja działań zawartych w PGN nie wykazuje negatywnego oddziaływania na
środowisko, mogącego objąć zasięgiem terytorium sąsiadujących państw. W związku z
brakiem transgranicznego oddziaływania dokument nie musi być poddawany procedurze
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Rysunek 8 Transgraniczne oddziaływanie planowanych inwestycji zawartych w PGN
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]
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8. Ewaluacja rozwiązań alternatywnych
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 51 ust. 2 pkt. 3b)
nakłada obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko
proponowanych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu.
Planowane inwestycje zawarte w dokumencie to m. in. termomodernizacja, modernizacja,
wymiana i modernizacja oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie odnawialnych źródeł
energii oraz kampanie edukacyjne. Działania maja na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Trudno wobec tego wskazać i zaproponować rozwiązania alternatywne,
ponieważ dla uzyskania odpowiednich kierunków zmian konieczna jest realizacja wszystkich
celów. Działania te są zgodne z celami i wytycznymi dokumentów wyższych szczebli. Poza
tym mają one już określone konkretne nakłady finansowe i czasowe wraz ze szczegółowym
określeniem wymiernych korzyści środowiskowych takich jak: roczna oszczędność energii
czy roczne zmniejszenie emisji CO2. Ponadto działania zawarte w PGN, w niektórych
przypadkach np. posadowienie turbin wiatrowych są w fazie projektowej, bez znajomości
harmonogramu wykonywanej inwestycji, technologii oraz szczegółów dotyczących
elementów turbin. W takim przypadku ciężko jest zaproponować rozwiązania alternatywne
nie znając podstawowych elementów inwestycji. Ciężko jest również określić oddziaływanie i
skutki takiego przedsięwzięcia (farma wiatrowa) tj. zjawisko cienia, ultradźwięki w
momencie nie sprecyzowanych preferencji danej inwestycji (etap projektowy).
Rozwiązania alternatywne (warianty):
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W piramidzie powyżej ukazano przykładowe warianty realizacji planowanych inwestycji.
Każde przedsięwzięcie powinno posiadać odrębną analizę rozwiązań alternatywnych
z wyborem najkorzystniejszego wariantu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie wyznacza dokładnych zakresów realizacji
poszczególnych inwestycji. Dokument ten stanowi jedynie zbiór proponowanych
przedsięwzięć. Ich realizacja i wykonanie przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji,
poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Wybór jakiegokolwiek wariantu alternatywnego powinno nastąpić w wyniku analizy każdej
z inwestycji szczególnie uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne oraz
prawne.
W przypadku przedsięwzięć, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko, w
osobnym postępowaniu przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko,
podczas której dokonywana jest analiza i wybór wariantu najkorzystniejszego z
uwzględnieniem elementów środowiska.
Dokument nie zawiera szczegółowych elementów i zagadnień planowanych
przedsięwzięć. Jednakże w PGN umieszczone są nie tylko działania inwestycyjne jak równie
nie inwestycyjne. Ich realizacja zaplanowana jest na lata 2015-2020, a realizacja jest nie
pewna na chwilę obecną. Zadania te stanowią potencjał, dzięki któremu możliwe jest
zwiększenie stopnia redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.
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9. Metody analizy i realizacji zadań i postanowień zawartych
w dokumencie
Celem oceny realizacji i monitoringu zamierzonych wytycznych postanowień dokumentu jest
systematyczność gromadzenia, analizowania, aktualizowania danych zawartych
w opracowaniu.
Gromadzenie informacji, danych, przeprowadzanie analiz wymaga pozyskania informacji
od następujących podmiotów i jednostek organizacyjnych:








Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z Oddziałem w Strzelcach Krajeńskich,
ENEA Operator Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
GUS,
inwestorów prywatnych,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Gorzów
Wielkopolski,
 inne przedsiębiorstwa energetyczne, ciepłownicze oraz komunikacyjne,
 oraz informacje pozyskiwane mieszkańców, firm i instytucji w postaci np.
ankietyzacji.
Zaleca się, aby przeprowadzana analiza wykonywana była przynajmniej raz w roku, ale nie
rzadziej niż raz na trzy lata.
Analiza realizacji zadań będzie polegać na monitoringu zmian zachodzących w
jednostkach funkcjonalnych miasta. Kontrola powinna być wykonywana także w momencie
projektowania, realizacji oraz efektów końcowych. W Gminie powinien zostać powołany
Zespół ds. PGN zajmujący się odpowiednio monitoringiem realizacji postanowień
dokumentu.

System monitoringu powinien zawierać następujące działania:
 gromadzenie informacji (systematyczne zbieranie danych będących podstawą do
analiz i oceny),
 selekcjonowanie informacji,
 analizę zebranych danych (wykonywanie analiz porównawczych),
 wykonywanie raportów z realizacji zadań,
 przeprowadzanie zadań korygujących.
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10. Podsumowanie
Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miało za zadanie określenie
wpływu i oddziaływania gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Prognoza określa
i ocenia wpływ planowanych inwestycji na poszczególne komponenty środowiska. Jak
również analizuje natężenie i czas w jakim oddziaływanie tych przedsięwzięć może
powodować skutki (korzystne lub niekorzystne) dla środowiska. Ponadto Prognoza ma
również za zadanie umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków
środowiskowych, które wynikają z realizacji postanowień ewaluowanego dokumentu oraz
ocenić, czy przyjęte rozwiązania są wystarczającym zabezpieczeniem przed powstawaniem
konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Przyjęte cele i założenia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce
Krajeńskie w dużym stopniu współdziałają i są współzależne ze sobą. Poprawa efektywności
energetycznej ogranicza zapotrzebowanie na paliwa i energię, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Działania te są zgodne z
celami i wytycznymi dokumentów wyższych szczebli. Poza tym mają one już określone
konkretne nakłady finansowe i czasowe wraz ze szczegółowym określeniem wymiernych
korzyści środowiskowych takich jak: roczna oszczędność energii czy roczne zmniejszenie
emisji CO2.
Działania i cele zawarte w dokumencie będą miały długotrwałe oraz bezpośrednie
oddziaływanie na:





jakość powietrza (spadek stężenia różnorodnych zanieczyszczeń),
środowisko (poprawa jakości każdego elementu środowiska),
ograniczenie niskiej emisji,
zużycie energii (zmniejszenie zużycia energii w mieście, wykorzystywanie
alternatywnych źródeł energii),
 komfort życia społeczeństwa (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń),
 wzrost wykorzystania OZE (korzyści ekonomiczne i ochrona naturalnych surowców
kopalnych).
W związku z powyższym stwierdza się, że przewidziane w PGN proponowane
przedsięwzięcia i inwestycje gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz są
spójne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oddziaływanie na środowisko omówionych
w niniejszym dokumencie i opisanych w PGN inwestycji nie spowoduje trwałych
negatywnych oddziaływań na środowisko, natomiast będzie skutkować poprawą warunków
życia mieszkańców, polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska oraz jego ochrony, a
także polepszeniem jakości powietrza.
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisku Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Strzelce Krajeńskie została sporządzana na podstawie przepisów wynikających z ustawy OOŚ
z dnia 3 października 2008 r. oraz Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 27 czerwca 2001 r.
Celem prognozy jest zdefiniowanie potencjalnych oddziaływań na środowisko. Ponadto, w
ramach Prognozy należało stwierdzić czy inwestycje zawarte w aktualnych dokumentach
strategicznych nie naruszają środowiska naturalnego, nie przyczyniają się do negatywnego
wpływu na komponenty środowiska, a przede wszystkim czy działają w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z ustawą OOŚ Prognoza:
 zawiera informacje ogólne o Strategii, w tym powiązania z dokumentami wyższego
rzędu,
 określa analizuje i ocenia stan środowiska,
 analizuje problemy ochrony środowiska, przewidywane oddziaływanie na elementy
środowiska,
 przedstawia rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na
środowisko.
Analizując aktualny stan środowiska na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie stwierdzono
przekroczenia pyłu PM10 oraz B(a)P. Do obszarów problemowych zaliczono sektor
transportowy, który w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń.
Przekroczenia stężeń substancji w powietrzu oprócz emisji z sektora komunikacyjnego
pochodzi również z uwarunkowania obszaru tj. niska emisja, zanieczyszczenia punktowe,
liniowe oraz ciągłe. W niniejszym dokumencie zaproponowano działania mające na celu
zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń.
Dokument PGN ukazuje takie kierunki działań i przedsięwzięcia jak:






działania termomodernizacyjne,
instalacje odnawialnych źródeł energii,
wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne,
wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej,
wymiana w obiektach użyteczności publicznej urządzeń na bardziej efektywne (sprzęt
AGD/ICT/RTV),
 poprawa oraz budowa infrastruktury publicznej,
 kampanie edukacyjne.
Prognoza zawiera również przewidywane skutki w przypadku braku realizacji w/w
przedsięwzięć jak również potencjalne zadania mające na celu monitorowanie realizacji
inwestycji zarówno w trakcie realizacji jak i w czasie eksploatacji.
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Jednoznacznie stwierdzono brak oddziaływania transgranicznego na środowisko, mogące
objąć sąsiadujące państwa.
Przedsięwzięcia ukazane w dokumencie nie powodują negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze, a w tym na poszczególne komponenty tego środowiska. Działania
będą zlokalizowane oraz prowadzone na obszarach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie. Nie zaznacza się negatywnego oddziaływania na obszary objęte ochroną
tj. park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu czy Obszary
Natura 2000. Należy jednak zwracać uwagę, aby przy lokalizacji zadań kubaturowych
i przebiegu modernizowanej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej unikać
wchodzenia na tereny cenne przyrodniczo.
Inwestycje znajdujące się w Planie stanowią tylko propozycję działań, których celem jest
poprawa jakości powietrza (w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii
i zapotrzebowania na ciepło. Za realizację tych zadań odpowiadają inwestorzy i to oni
powinni dołożyć wszelkich starań, aby wybrać rozwiązania i technologie spełniające kryteria
najlepszych dostępnych technik oraz spełniających standardy emisyjne na wszystkich etapach
realizacji inwestycji (budowa, eksploatacja, faza poeksploatacyjna).
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