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UCHWAŁA NR XVII/152/20
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
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§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Krajeńskie w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich, zwaną dalej „zmianą studium”.
§ 2. Zakres zmiany studium jest zgodny z uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich.
§ 3. 1. Ujednolicona forma studium wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany studium stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
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1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA STUDIUM
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane
dalej „studium” jest podstawowym dokumentem planistycznym, który określa politykę
przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012
r. poz. 647 ze zm.).
Niniejszy

dokument

stanowi

zmianę

Studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie przyjętego Uchwałą
Nr XLVII/338/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r.
Podstawą do sporządzenia niniejszej zmiany była uchwała nr XXXVII/311/2013 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Strzelce Krajeńskie.
Zawartość niniejszego dokumentu jest zgodna z art. 10 wspomnianej ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.
647 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233).
Przedmiotem

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie, zwanej dalej studium, jest dostosowanie
problematyki

do wymogów

ustawy

z

dnia

27

marca

2003

r.

o

planowaniu

i

zagospodarowaniu przestrzennym oraz konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań
i określenia kierunków zmian w polityce przestrzennej Gminy uwzględniających oczekiwania
mieszkańców i władz gminy przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

2. CEL I ZADANIA STUDIUM
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) studium nie stanowi aktu prawa
miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym politykę
przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.
Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego ustalenia
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
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W myśl ww. ustawy przy sporządzaniu studium uwzględnia się uwarunkowania
wynikające z dokumentów planistycznych opracowanych na szczeblu krajowym (koncepcji
przestrzennego

zagospodarowania

kraju),

wojewódzkim

(strategii rozwoju

i planie

zagospodarowania województwa) oraz strategii rozwoju gminy.
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.
Zasadniczym celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki
przestrzennej, powiązanej z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego,
możliwości zagospodarowania nowych terenów oraz stopień przekształceń istniejącego
zagospodarowania, a także konieczność ochrony obszarów i obiektów wartościowych.
W związku

z powyższym

studium

może

stanowić

swoistą

ofertę

promocyjną

dla potencjalnych inwestorów.

3. ZAŁOŻENIA I SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM
Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Krajeńskie zainicjowała uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 27 maja 2019 r. Zmiana niniejsza jest pierwszą od chwili przyjęcia
studium w dniu 16 października 2014 r.
Obszar zmiany studium obejmuje teren o powierzchni około 6,8 ha położony w
północno – zachodniej części miasta Strzelce Krajeńskie przy ul. Cmentarnej.
Celem zmiany studium jest wyznaczenie obszaru na którym możliwe będzie
zlokalizowanie cmentarza komunalnego.
Zakres zmiany polega na uzupełnieniu zapisów studium o pojedyncze ustalenia dla
tych części gminy, które zostały objęte zmianą studium i wprowadzeniu ich do
ujednoliconego tekstu i rysunku studium.
Zmiany w tekście studium wprowadzono na str. 10, 164, 165, 195, 199 i oznaczone
zostały kolorem czerwonym.
Należy zauważyć że ze względu na fakt iż niniejsza zmiana studium nie wprowadza
żadnego rodzaju zabudowy podlegającej analizie w ramach bilansu terenów zabudowanych
(mieszkaniowej, usługowej lub produkcyjnej) bilans taki nie został sporządzony.
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ROZDZIAŁ I
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
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4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA GMINY
Administracyjnie gmina Strzelce Krajeńskie położona jest w północnej części
województwa

lubuskiego

na

pograniczu

z

województwem

zachodniopomorskim

oraz w niewielkim oddaleniu od województwa wielkopolskiego (Ryc. 1). Gmina znajduje się
w powiecie strzelecko-drezdeneckim i sąsiaduje z gminą miejsko-wiejską Dobiegniew, gminą
Stare Kurowo, Zwierzyn (gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego), gminą Santok
i Kłodawa

(gminy

powiatu

gorzowskiego)

oraz

z

gminami

województwa

zachodniopomorskiego: gminą miejsko-wiejską Barlinek (powiat myśliborski) i gminami
Pełczyce, Krzęcin i Bierzwnik (gminy powiatu choszczeńskiego). W skład gminy miejskowiejskiej Strzelce Krajeńskie wchodzi: miasto Strzelce Krajeńskie oraz 23 sołectw:
Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry,
Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Strzelce
Klasztorne, Tuczno, Wełmin, Wielisławie i Żabicko.

Ryc. 1. Położenie administracyjne gminy miejsko-wiejskiej Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne
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Pod względem komunikacyjnym położenie gminy Strzelce Krajeńskie jest korzystne.
Przez teren gminy przebiegają:


droga krajowa nr 22 Kostrzyn nad Odrą – Gdańsk, wiodąca od przejścia granicznego
polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie,



droga wojewódzka nr 156 Lipiany – Drezdenko.
Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie zajmuje powierzchnię 318,98 km2 (źródło GUS,

2012 r.), z czego obszar miasta zajmuje 5,54 km2. Gmina miejsko-wiejska Strzelce
Krajeńskie jest jedną z większych, pod względem powierzchni, gmin powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Na dzień 06.11.2013 roku gminę zamieszkiwało 17 340 osób, z czego
10 118 osób w mieście. Siedzibą władz gminy jest miasto Strzelce Krajeńskie.

Tab. 1. Miejscowości gminy Strzelce Krajeńskie wraz z liczbą ludności
Lp. Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w
skład sołectwa

Liczba ludności

1.
2.
3.

Bobrówko
Bronowice
Brzoza

Bobrówko
Bronowice
Brzoza

895
404
531

4.
5.
6.

Buszów
Danków
Gardzko

Buszów, Buszewko
Danków
Gardzko, Golczewice

286
127
423

7.

Gilów

Gilów

187

8.

Licheń

Licheń, Długie

426

9.

Lipie Góry

Lipie Góry

418

10.

Lubicz

11.

Machary

Machary

83

12.

Ogardy

Ogardy

461

13.

Piastowo

Piastowo, Chwytowo, Ciecierzyn

133

14.

Pielice

Pielice

129

15.

Przyłęg

Przyłęg

160

16.
17.

Sidłów
Sławno
Sokólsko

Sidłów
Sławno
Sokólsko

201
201
170

Strzelce Klasztorne

Strzelce Klasztorne, Czyżewo,
Małe Osiedle

312

20.

Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie

10 118

21.

Tuczno

Tuczno, Tuczenko

644

22.

Wełmin

Wełmin

148

Wielisławie

Wielisławice, Wilanów,
Puszczykowo

407

Żabicko

Żabicko, Śródlesie

150

18.
19.

23.
24.

326

Lubicz

17 340

Razem:

Źródło: UM Strzelce Krajeńskie - dane z 06.11.2013 r.
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Największym obrębem pod względem zajmowanej powierzchni jest obręb Licheń,
zajmując ponad 9 % powierzchni całej gminy, Danków – prawie 9 % oraz Buszów – ponad
8 % powierzchni całej gminy. Najmniejszymi, pod względem zajmowanej powierzchni,
obrębami są: miasto Strzelce Krajeńskie, obręb Wełmin oraz Sokólsko, zajmujące niecałe
2 % ogólnej powierzchni gminy.
Pomimo, iż miasto Strzelce Krajeńskie zajmuje powierzchniowo jeden z najmniejszych
powierzchniowo obszarów, to pod względem liczby ludności jest najbardziej zaludnione.
Na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, będącego siedzibą administracji gminy, mieszka
10 118 mieszkańców (dane - listopad 2013 r.), co w konsekwencji daje ponad 58 % liczby
ludności zamieszkującej obszar całej gminy. Pozostałe większe sołectwa pod względem
zaludnienia to: Bobrówko – ponad 5 % ogólnej liczby mieszkańców oraz Tuczno – prawie
4 %, a także Bronowice, Lipie Góry i Gardzko – ponad 2 % ogólnej liczby mieszkańców.
Najmniejszym pod względem zaludnienia sołectwem jest sołectwo Machary, gdzie liczba
mieszkańców na koniec 2013 r. wynosiła zaledwie 83 mieszkańców.

Ryc. 2. Powierzchnia poszczególnych sołectw
Źródło: Opracowanie własne
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Według regionalizacji fizyczno - geograficznej Kondrackiego (1998) gmina Strzelce
Krajeńskie położona jest na obszarze Europy Zachodniej w makroregionie Pozaalpejska
Europa Środkowa (opisany nr 3), w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski (31),
podprowincji

Pojezierze

Południowopomorskie

Południowobałtyckie

(314.6-7)

oraz

(314-316),

Pradolina

makroregionie

Toruńsko-Eberswaldzka

Pojezierze
(315.3).

Uszczegóławiając położenie fizycznogeograficzne gminy możemy powiedzieć, że jej
zachodnia część należy do mezoregionu Równina Gorzowska (314.61), wschodnia część do
mezoregionu Pojezierze Dobiegniewskie (614.62), natomiast niewielki skrawek gminy
w części południowo-wschodniej do mezoregionu Kotlina Gorzowska (315.33) (Ryc. 3).
Położenie fizyczno-geograficzne gminy wpłynęło na urozmaicenie jej rzeźby terenu. Przez
teren gminy przebiega pasmo moren czołowych, ukształtowanych przez zlodowacenie
bałtyckie, leżących pomiędzy dwoma pasmami równin sandrowych, co miało ogromny wpływ
na występowanie na terenie gminy jezior, a także dużą lesistość.

Ryc. 3. Położenie fizycznogeograficzne gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne
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5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA
5.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu
Gmina Strzelce Krajeńskie zajmuje powierzchnię 31 898 ha, z czego ponad 54 %
stanowią grunty rolne, natomiast prawie 40 % stanowią lasy. Pozostałe formy użytkowania
stanowią mniej niż 8 % powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych znacznie przeważają
grunty orne, które stanowią około 90 % wszystkich gruntów użytkowanych rolniczo.
Łąki i pastwiska, stanowią prawie 5 % użytków rolnych, natomiast sady około 2 % użytków
rolnych. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tab. 2.

Tab. 2. Użytkowanie terenu w gminie Strzelce Krajeńskie
Sposób użytkowania gruntów

Powierzchnia [ha] Powierzchnia [ %]

użytki rolne

17 377
15 679
345
269
545
339
161
39
12 092
2 429

grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
grunty pod rowami
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty i nieużytki

54,5
49,1
1,1
0,8
1,8
1,1
0,5
0,1
37,9
7,6

Źródło: UM Strzelce Krajeńskie, 2009

5.2. Struktura osadnicza
Ze względu na swój turystyczny charakter oraz licznie występujące cenne
przyrodniczo tereny, gmina Strzelce Krajeńskie charakteryzuje się dużą lesistością
oraz licznymi zbiornikami wodnymi i ciekami. Sieć osadnicza jest stosunkowo równomiernie
rozłożona. Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miasto Strzelce Krajeńskie, położone
w południowej części gminy, z którego rozchodzą się drogi prowadzące do wszystkich części
gminy. Charakter osadniczy obszaru wiejskiego gminy ma układ niewielkich osad wiejskich
o charakterze liniowym, skoncentrowanych wzdłuż dróg, dość dobrze wkomponowanych
w krajobraz.
W Strzelcach Krajeńskich występuje największa koncentracja ludności – w mieście
ponad 2020 osób na km2 oraz na terenie obrębu Bobrówko, gdzie sięga 40 – 50 osób
na km2. Najniższa gęstość zaludnienia (5 - 10 osób na km2) charakteryzuje jedynie sołectwo
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Danków, które z kolei charakteryzuje się największą lesistością, a także jedną z większych
powierzchni na terenie gminy. (Ryc. 4.).

Ryc.4. Kartogram gęstości zaludnienia w gminie Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Strzelce Krajeńskie, listopad 2013

Występująca na terenie gminy zabudowa w większości stanowi zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz zagrodową. Uzupełniającą formę zabudowy
stanowi mieszkalnictwo wielorodzinne. W sąsiedztwie jezior występuje również zabudowa
turystyczna,

związana

z obsługą

turystów,

m.in.

miejsca

noclegowe,

gastronomia

oraz rekreacja. Krajobraz gminy urozmaicają założenia parkowo - pałacowe wpisane
do rejestru zabytków (Bobrówko, Ogardy i Tuczno) oraz parki dworskie znajdujące się
zarówno w rejestrze zabytków, jak i licznie w ewidencji zabytków, a także kościoły dające
świadectwo tradycji i historii regionu
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5.2.1. Tereny mieszkaniowe
Miasto Strzelce Krajeńskie stanowi ośrodek administracyjny w gminie, a także
w powiecie, z którego rozchodzą się drogi łączące je z okolicznymi miejscowościami.
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Za wyjątkiem
miasta Strzelce Krajeńskie, które posiada charakter małomiasteczkowy, wszystkie ośrodki
posiadają charakter wiejski, gdzie dominuje zabudowa, tworząca zwarte układy ulicowe.

5.2.2. Tereny usługowe
Usługi publiczne (w tym administracji), usługi oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa
publicznego, kultury oraz usługi sakralne w większości przypadków zlokalizowane
są w mieście Strzelce Krajeńskie. Spośród pozostałych ośrodków, pod względem usług
publicznych, wyróżnia się miejscowość Bobrówko.
Usługi publiczne na terenie gminy świadczy Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Krajeńskich, Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Urząd Pocztowy, Strzelecki Ośrodek
Kultury w Strzelcach Krajeńskich, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach
Krajeńskich oraz jej filie w miejscowościach: Brzoza, Bobrówko, Ogardy i Tuczno.
Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Strzelce Krajeńskie zapewniają: Niepubliczne
Zakłady Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Krajeńskich, NZOZ Poradnia Kardiologiczna przy
Al. Piastów 17, NZOZ CERTUS (poradnia chorób wewnętrznych) przy ul. Słowackiego 17,
NZOZ VISMED (poradnia ginekologiczno-położnicza) przy ul. Mickiewicza 2C oraz Katharsis
(wielospecjalistyczna przychodnia lekarska) przy al. Wolności 9k.
.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje gabinet lekarski oraz indywidualna praktyka
lekarza rodzinnego w Strzelcach Krajeńskich. Mieszkańcy gminy mają możliwość
zaopatrywania się w leki w sześciu aptekach zlokalizowanych na terenie gminy, głównie
są to apteki położone w mieście, z wyjątkiem jednej, zlokalizowanej w miejscowości
Bobrówko.
Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Strzelce
Krajeńskie spoczywa na jednostkach powiatowych - Komenda Powiatowa Policji (KPP)
i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) oraz 7 jednostkach OSP.
Jednostki OSP zlokalizowane są w miejscowościach: Bobrówko, Bronowice, Buszów, Lipie
Góry, Ogardy, Pielice, Tuczno. Ponadto na terenie gminy znajduje się Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.
Ważną grupę ośrodków usługowych stanowią placówki oświatowe zlokalizowane
głównie w Strzelcach Krajeńskich (Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich, Zespół Szkół
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Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego, Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa, Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Nr 2, Państwowa Szkoła Muzyczna
I Stopnia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Teologicznego, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
oraz

Uniwersytet

III

Wieku).

Ponadto

szkoły

podstawowe

działają

również

w miejscowościach: Bobrówko, Ogardy, Tuczno oraz Wielisławice.
W 2012 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 1635 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. W stosunku do roku 2007 nastąpił wzrost z 1502
osób. Najwięcej, bo 364 osób prowadziło działalność w sekcji G – handel hurtowy, detaliczny
i naprawa pojazdów. Pozostałe liczniejsze grupy podmiotów prowadzą działalność
w zakresie:

budownictwa,

działalności

związanej

z

obsługą

rynku

nieruchomości,

rolnictwa, transportu i przetwórstwa przemysłowego.

5.2.3. Tereny zabudowy produkcyjnej
Gmina Strzelce Krajeńskie to gmina turystyczna oraz rolnicza. Tereny zabudowy
techniczno-produkcyjnej na terenie gminy stanowią niewielki odsetek powierzchni. Na terenie
gminy spośród terenów aktywności gospodarczej z sektora produkcji przeważają tereny
zabudowy służące obsłudze produkcji w gospodarstwach rolnych.

5.2.4. Tereny zieleni urządzonej i cmentarzy
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada wiele terenów zieleni pochodzenia kulturowego –
parków wiejskich, zabytkowych założeń pałacowo-ogrodowych. Spośród tej zieleni,
na uwagę zasługują:


Park popałacowy w m. Bobrówko z XIX wieku o powierzchni 6,10 ha, zlokalizowany
na wzniesieniu. W drzewostanie dominuje buk, dąb i sosna, natomiast w obniżeniu
terenu olsza czarna. Park jest nieużytkowany, zaniedbany i niszczeje. Zauważalne są
pozostałości po szpalerze grabowym i topolowym,



Park podworski w m. Bronowice z XIX wieku, przylegający bezpośrednio do kościoła.
Krzewy i podrost stanowi około 40 % powierzchni parku. Miejscami krzewy tworzą zwarte
skupienia róży, ligustru i lilaka bzu,



Park w m. Brzoza z XIX wieku. Park krajobrazowy w stylu angielskim o urozmaiconym
terenie, w skład którego wchodzą zbocza oraz Jezioro Brzoza z półwyspem.
W drzewostanie dominuje klon i lipa, ponadto duży udział stanowi dąb, buk, jesion,
sosna. Bogaty podrost oraz warstwa krzewów z dominacją śnieguliczki oraz jaśminowca.
Ponadto stwierdzono obecność ciekawych gatunków ozdobnych, tj.: żywotnik zachodni,
jedlica, platan, jodła, kasztan jadalny, orzesznik i tulipanowiec. Rozmieszczenie drzew
zróżnicowane od luźnego po silnie zwarte. W drzewostanie wyróżnia się aleja lipowa
- 19 -
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(ponad 50 sztuk) oraz aleja około 90 platanów. Cechy pomnikowe wykazuje lipa rosnąca
przy cerkwi oraz jedlica Douglasa – 320 cm,


Park w m. Buszów z poł. XIX w., niewielkie pozostałości ze starego drzewostanu
parkowego. Przed budynkiem dworu rosnące kasztanowce. Plac przed dworkiem i innymi
zabudowaniami obficie porośnięty trzcinnikiem piaskowym. Występujące gatunki drzew
na terenie parku to: klon zwyczajny, klon francuski (trójklapowy), dąb szypułkowy, dąb
czerwony, głóg, jeżyna, dzika róża, bez czarny, topola biała, lipa drobnolistna, grab, klon
jawor, klon zwyczajny, jesion wyniosły, jesion zwisający, buk zwyczajny, buk purpurowy,
tulipanowiec, wiąz szypułkowy, orzech, sosna wejmutka. Rośliny zielne: powojnik pnący,
podagrycznik, kuklik zwisły, gajowiec żółty, glistnik. Cechy pomnikowe wykazuje dąb
czerwony o obwodzie 400 cm i 3 lipy o obwodach 430 – 450 cm,



Park w m. Czyżewo z XIX wieku, nie posiadający wyraźnej kompozycji przestrzennej
oraz układu komunikacyjnego. W drzewostanie dominuje lipa. Runo bardzo ubogie,
zdominowane przez gatunki traw,



Park w m. Danków z XIX wieku, położony nad brzegiem jeziora Dankowskiego.
Występujące gatunki drzew na terenie parku to: klon jawor, robinia, lipa szerokolistna,
lipa drobnolistna, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, wiąz górski, grab, buk, olsza czarna,
jarząb pospolity, platan, kasztanowiec, cis, świerk, jodła balsamiczna, daglezja zielona,
żywotnik olbrzymi, żywotnik zachodni. Ponadto na terenie parku obserwuje się widoczne
bogactwo gatunkowe grzybów, w tym chronionych, między innymi występuje tu ozorek
dębowy Fistulina hepatica. Stare dęby liczą powyżej 600 lat – 500 cm obwodu,



Park w m. Długie z XIX wieku, sięgający aż do brzegów jeziora. Wewnątrz parku nadal
obecny szpaler lip i kasztanowca. Im bliżej brzegu tym drzewostan nabiera więcej cech
naturalnego lasu wilgotnego z bogatą warstwa krzewów: bez czarny, dereń świdwa, głóg,
jeżyna i typowym dla tego siedliska runem. Stwierdzono obecność bluszczu
zwyczajnego,



Park w m. Gardzko z XIX w., zniszczony, jedyną pozostałością po parku jest staw
z okazałą wierzbą płaczącą, aleja przy drodze wiejskiej oraz 3 dęby (około 200 lat),



Dawny cmentarz niemiecki w m. Gardzko, zlokalizowany poza zabudowaniami, wśród pól
wsi Gardzko. Brak nagrobków, pozostała tylko roślinność typowa dla parków i cmentarzy.
Obecność dużej ilości bluszczu zwyczajnego Hedera helix oraz barwinka pospolitego
(Vinca minor), konwalia majowa Convalaria majalis. Gatunki drzew i krzewów: brzoza
brodawkowata, jarząb pospolity, żywotnik zachodni, sosna, topola, jabłoń, dąb
szypułkowy, dąb szypułkowy odm. stożkowata, lipa drobnolistna, głóg, trzmielina
zwyczajna, dereń, śnieguliczka,



Park w m. Gilów z XIX w. W drzewostanach dominuje buk i wiąz szypułkowy, ponadto
występuje jesion wyniosły, klon polny, klon zwyczajny, klon jawor, czereśnia, lipa
- 20 -
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drobnolistna, topola, świerk, a w podszycie bez czarny, głóg, robinia, śnieguliczka.
Zachowały się dawne aleje bukowe oraz bukowy krąg. W runie bardzo licznie występuje
bluszcz zwyczajny. Runo zdominowane przez gatunki lasów wilgotnych, tj. podagrycznik,
fiołek, kuklik zwisły, bodziszek cuchnący, orlik. W środkowej części parku obecny staw
z rzęsą mniejszą,


Park w m. Licheń z XIX w. Występujące gatunki drzew na terenie parku to: grab, lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, klon jawor, wierzba
biała, olsza czarna, kasztanowiec, topola, świerk, sosna, bez czarny, trzmielina, jeżyna.
W podszycie dominuje robinia i bez czarny. Na uwagę zasługują 3 jesiony wyniosłe
w wieku 150 lat oraz dąb, który liczy 650 cm obwodu,



Park w m. Lipie Góry z XIX w. W układzie wyróżnia się aleja grabowa, klonowa
i kasztanowa, a wokół pałacu pierścień lip. Wnętrze krajobrazowe o luźnym układzie
drzew z dwoma stawami. Z okresu powojennego pochodzą nasadzenia topoli i olszy,



Park w m. Lubicz przebudowany w XIX w. w stylu naturalistycznym, zlokalizowany na
południe od kościoła, do którego dochodzi okazała aleja lipowa (kierunek Sokólsko).
W skład parku wchodzą dwa stawy, które otoczone są szpalerem jesionów. W pobliżu
ruin dworu rośnie okazały platan o obwodzie 450 cm. Od zachodu do parku przylegają
pozostałości po dawnym sadzie owocowym. Podstawowy drzewostan to: grab, buk, dąb,
lipa, klon zwyczajny, kasztanowiec,



Park w m. Machary z XIX w. Drzewostan cechuje się dużą różnorodnością gatunkową,
z takimi gatunkami jak: cis, platan, modrzew. Park leśny zlokalizowany wokół jeziora.
Zadrzewienia mają naturalny charakter. U podnóży zbocza – łęg jesionowo-olszowy,
silnie podtopione, z bogatym w gatunki liściastych lasów wilgotnych runem, na skarpach
wyraźny znaczny udział jesionu. Dominuje lipa drobnolistna,



Park w m. Ogardy z XIX w. W kompozycji parku wyróżnia się pagórek widokowy oraz 2
altany lipowe. Obecne w granicach parku obserwuje się ciekawe gatunki, tj. sosna
wejmutka, orzech. W drzewostanie duży udział mają lipy, dąb i klon,



Park w m. Pielice z XIX w., sięgający do brzegów jeziora Pielickiego. Drzewostan luźny,
bogaty gatunkowo. Występujące na terenie parku gatunki drzew to: lipa drobnolistna,
kasztanowiec, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, grab, buk, jesion, klon zwyczajny,
jabłoń, świerk,



Park w m. Przyłęg z XIX w., będący parkiem pocmentarnym. Wnętrze parku zajmuje
starodrzew lipowo-klonowy, z domieszką grabu, brzozy, robinii, świerka oraz buka, dębu
i kasztanowca. Drzewa rosną tutaj pojedynczo. Ponadto w granicach parku występuje
aleja grabowa. W zadrzewieniu wyróżnia się dąb o obwodzie 460 cm,
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Park w m. Puszczykowo z XIX w. Aleja dębowa prowadząca do dworu została wycięta –
postały 3 szt. dęba czerwonego. Drzewostan parkowy został włączony w użytkowanie
obowiązujące w LP, wycięty i odnowiony przez co utracił swój parkowy charakter,



Park w m. Sidłów z XIX w. Drzewostan luźny, zróżnicowany gatunkowo: wierzba
płacząca, klon jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wiąz
szypułkowy, topola, kasztanowiec, wierzba iwa, świerk pospolity. Okazała lipa
o obwodzie 400 cm,



Park w m. Sławno z XIX w. z drzewostanem o charakterze olsu, schodzącym aż do
brzegów rzeki Obry. W drzewostanie dominuje: jesion, klon zwyczajny, lipa drobnolistna,
robinia pseudoakacji. W podszycie dużo bzu czarnego. Inne krzewy to bez lilak,
trzmielina. Runo: podagrycznik, bodziszek cuchnący, pokrzywa, bluszcz, barwinek, fiołek
wonny, kuklik zwisły, konwalia majowa. Ponadto w granicach parku rośnie stary
kasztanowiec - około 200 lat,



Park w m. Sokólsko z XIX w. o przerzedzonym starodrzewiu. Dominuje klon zwyczajny,
klon jawor, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, kasztanowiec, robinia, świerk pospolity.
Warstwa krzewów bardzo słabo rozwinięta, obecny bez lilak,



Park w m. Strzelce Krajeńskie z XIX w., będący parkiem pocmentarnym, wykorzystujący
dawny układ kwater i drzewostanu. W drzewostanie dominują klony, w mniejszej ilości
występuje jesion, grab i dąb. Główne wejście na teren parku prowadzi od ulicy Obrońców
Stargardu, schodami na czworokątny plac z rabatą róż. Park miejski, utrzymany
w dobrym stanie, systematycznie pielęgnowany. Struktura przestrzenna luźna. Szlaki
spacerowe obsadzone obustronnie ligustrem lub morwą. Drzewa rosnące na obrzeżu
oraz przy kilku drogach wewnętrznych tworzą aleje lub szpalery,



Park w m. Tuczno z XIX w. W drzewostanie znaczny udział ma lipa drobnolistna, świerk,
klon zwyczajny i dąb szypułkowy. Zachował się fragment alei głogowej oraz grabowej.
Starodrzew bardzo zróżnicowany gatunkowo, wzbogacony drzewami ozdobnymi. Na
szczególną uwagę zasługuje wiekowy dąb czerwony, choina kanadyjska, sosna
wejmutka, dąb szypułkowy,



Park leśny w m. Wilanów z XIX w., w którym wyróżnia się klon jawor o obwodzie ponad
500 cm i wysokości prawie 30 m, rosnąc na skraju lasu na południe od wsi Wilanów przy
drodze do Santoczna,



Założenie ogrodowo-dworskie w m. Żabicko z XIX w., będące pozostałościami założenia
rezydencjonalno-gospodarczego.

Ponadto gmina Strzelce Krajeńskie posiada wiele zabytkowych cmentarzy, będących
świadkami historii regionu. Cmentarze te zlokalizowane są w miejscowościach: Bobrówko,
Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Długie, Gardzko, Gilów, Lipie Góry, Lubicz, Ogardy,
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Pielice, Przyłęg, Strzelce Krajeńskie, Tuczno, Wełmin, Wielisławice i Wilanów. Utworzenie
zabytkowych cmentarzy datowane jest na wiek XIX.

5.2.5. Tereny usług turystycznych
Okolice Strzelec Krajeńskich należą do ciekawych i wyjątkowo atrakcyjnych zakątków
województwa lubuskiego. Region ten posiada wiele terenów służących turystyce
oraz rekreacji. Ponadto gmina ma bogatą historię oraz posiada ciekawe zabytki kultury,
co przyczynia się do promocji regionu i w konsekwencji do rozwoju turystyki. Teren gminy
posiada dobre warunki do rozwoju sportu kwalifikowanego, do którego zaliczamy m.in.:
turystykę pieszą, rowerową, konną, czy też wodną. Dla turystów udostępnionych jest szereg
szlaków turystycznych, ukazujących unikalne wartości, historię oraz bogactwo przyrody.
Ponadto na terenie gminy dla turystów udostępniona jest bardzo dobrze wyposażona baza
turystyczna, w skład której wchodzą: hotele, ośrodki wypoczynkowo-sportowe, gospodarstwa
agroturystyczne oraz kempingi. Wokół zorganizowanego zaplecza turystycznego funkcjonują
obiekty usługowe, w tym również gastronomiczne.
Przez teren gminy przebiegają licznie szlaki turystyki pieszej, rowerowej i wodnej:


SZLAK ŹÓŁTY (pieszy i rowerowy) – liczy 27 km i prowadzi z miejscowości Górki
Noteckie do spalonego mostu na przesmyku jeziora Ogardzka Odnoga. Trasa szlaku
wiedzie przez leśne tereny puszcz Drawskiej i Gorzowskiej, przecina malownicze doliny
rzek Pełcz i Sarbiny, prowadzi przez stolicę regionu, Strzelce Krajeńskie i dalej
na wschód, przez Licheń, dochodzi do kompleksu dużych jezior polodowcowych:
j. Brodzisz, j. Słowa, j. Osiek i j. Ogardzka Odnoga. Tam, przy spalonym moście, szlak
kończy swój bieg,



SZLAK NIEBIESKI (pieszy i rowerowy) – liczący 18 km, nazwany „Szlakiem strzeleckich
jezior". Biegnie od resztek wspomnianego mostu przy j. Ogardzka Odnoga do Strzelec
Krajeńskich. Na trasie turyści mogą podziwiać sosnowe lasy Puszczy Drawskiej
i mieniące się wśród nich jeziora: Słowa i Lipie. Po zwiedzeniu miejscowości Długie
podążamy szlakiem w kierunku zachodnim. Po minięciu j. Rydzek, wędrujemy drogami
leśnymi, a następnie polnymi do Strzelec Krajeńskich. Od Długiego szlak pokrywa się
z odcinkiem gminnej ścieżki rowerowej,



SZLAK CZERWONY (pieszy) – Santoczno - Brzoza - Strzelce Krajeńskie - Stare Kurowo.
Trasa tego szlaku liczy 20 km i prowadzi lasami puszcz Gorzowskiej i Drawskiej.
W pierwszej fazie przecina bystre i urokliwe rzeczki Pełcz i Przyłęg, natomiast w drugiej
pnie się wzdłuż zadrzewionej doliny rzeki Dopływ spod Strzelec Krajeńskich i zboczami
wysokich wzniesień moreny czołowej - 80 - 100 m n.p.m,



Szlak turystyczny „Dankowski Szlak” – o długości 14,5 km. Rozpoczyna się przy
ul. Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławice, lasy
- 23 -
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Puszczy Gorzowskiej i kończy swój bieg w m. Danków. Ścieżka ta, posiada niezwykle
cenne walory krajobrazowo - przyrodnicze. Po drodze można spotkać dzikie, leśne
zwierzęta: białe i czarne bociany, orły bieliki, sarny i jelenie, a także czaple i żurawie. Na
trasie liczne strumienie, stawy i jeziora. Dla turystów przygotowane są zadaszone
miejsca do odpoczynku,


Szlak turystyczny „Osobliwości rezerwatów” – o długości 38 km. Ścieżka rozpoczyna się
w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej, skąd przez Piastowo i Wielisławice
biegnie do Wilanowa. W pobliżu tej miejscowości, przy drodze do Przyłęgu, znajdują się
dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich rezerwat „Wilanów" charakteryzuje się
unikalnym zadrzewieniem, w postaci 160-letniej buczyny pomorskiej. Drugi rezerwat
„Przyłężek", wziął nazwę od meandrującej na jego obszarze rzeczki. Od tego miejsca
ścieżka podąża do m. Zdroisk, następnie przecina drogę krajową Gorzów Wielkopolski Gdańsk i biegnie wzdłuż leśnego jeziora Wełmino. Kolejny etap ścieżki prowadzi
krawędzią rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie" i doliną rzeki Santocznej do m. Górki
Noteckie. Stamtąd przez Międzymoście ścieżka wiedzie leśnym duktem do m. Sławno
i dalej do Strzelec Krajeńskich, gdzie kończy swój bieg,



Szlak turystyczny „Kierunek Długie” – o długości 34 km. Jej początek wyznaczony
jest na rogatkach miasta, przy wylocie ul. Poznańskiej. Jest to najkrótsza, bezpieczna
trasa do Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Długiem (11 km). Początkowo
ścieżka biegnie ubitą polną drogą, aby po minięciu miejsca odpoczynku, wyznaczonego
nad tzw. „Stawem Anioła", zanurzyć się po chwili w leśne ostępy Puszczy Drawskiej.
Po minięciu jezior Rydzek Głęboki i Rydzek Miałki, ścieżka przecina drogę krajową nr 22
i prowadzi dalej brzegami dużych i urokliwych jezior: Słowa i Lipie. Po zwiedzeniu
m. Długie, zawraca w okolicach „Starego folwarku" do Strzelec Krajeńskich,



Szlak kajakowy i żeglarski „Ku Bałtykowi” – odcinek jeziora Lipie i Słowa. Początek
szlaku to jednocześnie początek szlaku Lubuskich Mazur. W Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie, gdzie rozpoczyna się szlak
kajakowy znajduje się baza noclegowo - gastronomiczna wraz z wypożyczalnią sprzętu
turystycznego i wodnego. Szlak prowadzi przez jezioro Lipie przesmykiem do j. Słowa,
dalej kanałem do j. Osiek, następnie rzeczką Mierzęcka Struga do j. Wielgie
Dobiegniewskie - długość - 8 km. Z j. Wielgie dalej rzeczką Mierzęcka Struga
do Mierzęcina, a następnie do rzeki Drawa i do Noteci – długość 30 km,



Transgraniczny kajakowy szlak „Lubuskie Mazury”. Szlak ten przebiega od jeziora Lipie
w miejscowości Długie (Gmina Strzelce Krajeńskie), poprzez jeziora Słowa, Osiek
i Wielgie i dalej Mierzęcką Strugą, łącząc się ze szlakiem kajakowym na rzece Drawie,
zaliczanym przez kajakarzy do najbardziej malowniczych szlaków Polski. Na terenie
Drawieńskiego Parku Narodowego Drawa ma zmienny charakter. Najpierw jest spokojna,
- 24 -
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następnie przyspiesza bieg, a w bystrym nurcie pojawiają się liczne zwalone drzewa.
Kręte koryto wśród łąk i lasów podcina wysokie brzegi piaszczystych skarp. Szybki prąd
i kamieniste dno zmieniają się na kolejnych odcinkach szlaku w leniwy nurt i piaszczyste
dno porośnięte podwodnymi łąkami.

Ryc. 5. Mapa turystyczna gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: fotografia własna
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6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA,
W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI
ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
6.1. Stan środowiska
6.1.1. Rzeźba terenu
Teren gminy tworzy wysoczyzna polodowcowa o deniwelacjach dochodzących do 20
– 25 metrów. Wznosi się od około 70 m n.p.m. w Strzelcach Krajeńskich do 105 m n.p.m. w
okolicy Lipich Gór. Nachylenia powierzchni wysoczyzny są niewielkie i nie przekraczają 5°.
Lądolód, który pozostawił tu gliny zwałowe o średniej miąższości około 10 m, wkroczył na
bardzo urozmaicony morfologicznie obszar sandrowy z dużą ilością różnej wielkości brył
martwego lodu, pokryty gęstą siecią rynien subglacjalnych i porozcinany dolinami wód
roztopowych.

Skutkiem

tego

powierzchnia

współczesnej

wysoczyzny

jest nierówna

i powtarzająca relief podłoża. Występują na niej liczne obniżenia i zagłębienia z płytko
położonym poziomem wód gruntowych.

6.1.2. Budowa geologiczna
Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w obrębie jednostki
geologiczno-strukturalnej 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
(1050-1485 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.
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Bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych oligocenu i miocenu zalega kompleks
utworów czwartorzędowych wykształconych w postaci występujących nieciągłych glin
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego, piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz glin
zwałowych fazy leszczyńskiej i fazy poznańskiej, glin zwałowych i piasków akumulacji
wodnolodowcowej i rzecznej fazy pomorskiej z okresu zlodowacenia bałtyckiego.
Powierzchnię terenu ukształtowaną w czasie zlodowacenia bałtyckiego stanowią wyrównane
obszary sandrowe i wysoczyzny morenowej płaskiej, wysoczyzny morenowej falistej
z zagłębieniami wytopiskowymi oraz obszary dość intensywnej rzeźby drobnopromiennej
związanej ze strefami występowania moren czołowych. W powierzchnię terenów wysoczyzn
i sandrów wcięte są subglacjane rynny z okresu zlodowacenia bałtyckiego zajęte częściowo
przez jeziora. Miąższość utworów czwartorzędowych jest zmienna i wynosi od 48,0 m
do 177,0 m, a w okolicy Strzelec Krajeńskich około 200 m, natomiast w okolicy Zwierzyna
miąższość tych utworów, zdeformowanych galcitekonicznie, osiaga nawet 220,0 m.
Osady plejstocenu występujące na omawianym obszarze zaliczono do zlodowaceń
południowopolskich,

interglacjału

mazowieckiego,

zlodowaceń

środkowopolskich

i północnopolskich. Osady zlodowaceń południowopolskich reprezentowane są przez
miąższe gliny zwałowe z głazikami, mułki i piaski mułkowate. Osady integracjału
mazowieckiego tworzą osady rzeczne: piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, mułki,
miejscami z liczną frakcją żwirową oraz fragmentami zwęglonego drewna. Utwory
te wypełniają formy typu dolinnego. Osadami zlodowaceń środkowopolskich są: piaski i żwiry
wodnolodowcowe oraz gliny piaszczyste z głazikami, drobnym żwirkiem i zwietrzałymi
okruchami węgla brunatnego, silnie wapniste, o miąższości 14,5 m, piaski mułkowate i ilaste,
mułki rzeczne z nielicznymi fragmentami zwęglonego drewna i smugami substancji
organicznej, kompleksy piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz gliny zwałowe. Utwory
wodnolodowcowe i gliny zwałowe występują nad Jeziorem Lipie i Jeziorem Długim
oraz tworzą pagórki moreny czołowej. Osady zlodowaceń północnopolskich są wykształcone
w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych budujących
wysoczyznę morenową. W Centralnej części opracowania powierzchnia wysoczyzny
jest bardzo urozmaicona. W okolicach Pielic i Lipich Gór występują ozy. W rejonie Strzelec
Krajeńskich na glinach zwałowych leżą piaski i żwiry lodowcowe w formie izolowanych
płatów. Są to piaski drobne, różnoziarniste z wkładkami żwirów oraz żwiry. Miąższość
tych utworów wynosi średnio 2 – 3 m., a dominujące w złożu są gliny zwałowe,
ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe.
Utwory holoceńskie wykształcone są jako osady rezydualne z rozmycia glin
zwałowych, piaski, mułki i iły jeziorne występujące w dnach jezior i na ich obrzeżach
oraz w dnach suchych zagłębień po wyschniętych oczkach. Ich miąższość nie przekracza
2,0 m. Piaski, mułki i gliny deluwialne największe powierzchnie zajmują u podnóża
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wysoczyzny. Znajdują się również na obrzeżach wielu zaschniętych i zarośniętych jezior,
tworząc 1,0 – 1,5 m pokrywę leżącą na torfach oraz w dnach suchych dolinek. Torfy zajmują
powierzchnie

w

dolinach

rzecznych

oraz

licznych

zagłębieniach

bezodpływowych

i na brzegach jezior. Są to głównie torfy trzcinowe i turzycowo-trzcinowe, rzadziej drzewnotrzcinowe i drzewno-turzycowe. Miąższość ich nie przekracza 2,5 m.

Ryc. 6. Mapa geologiczna z utworami czwartorzędowymi gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne

6.1.3. Gleby
Gleby na terenie Gminy wytworzyły się z macierzystych utworów czwartorzędowych
pokrywających jej obszar pochodzących z okresu recesji zlodowacenia i późniejszych.
Na analizowanym terenie gminy Strzelce Krajeńskie przeważają kompleksy gleb klas
4 (żytni bardzo dobry) i 5 (żytni dobry), zajmujące odpowiednio 35 i 28 % gruntów ornych
Gminy. Są to gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane kwaśne wykształcone
na piaskach gliniastych, glinach i piaskach różnych typów. Gleby tych kompleksów występują
w północnej oraz w centralnej części Gminy, w okolicach miejscowości: Tuczno, Żabicko,
Bobrówko, Buszów, Wielisławice, Sokólsko, Brzoza, Machary, Bronowice.
Do gleb zaliczanych do dobrej jakości na terenie gminy należą gleby kompleksu
2 (pszenny dobry), zajmujące ok. 15 % gleb gminy, położone w okolicach Bobrówka,
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Machar, Tuczna, Brzozy i Bronowic. Są to najczęściej gleby brunatne, brunatne wyługowane
oraz płowe wytworzone z glin zwałowych lub piasków gliniastych mocnych.
Kompleks 6 (żytni słaby) o słabszej przydatności rolniczej występujący w okolicach:
Dankowa, Żabicka, Bobrówka, Sokólska, Wielisławic oraz Przyłęgu stanowi około 11 %
powierzchni użytków ornych. Stanowią go przeważnie gleby bielicowe wykształcone
z piasków słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi.
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.

6.1.4. Wody
Wody podziemne
Pod względem uwarunkowań hydrogeologicznych gmina Strzelce Krajeńskie należy
do terenów bogatych w zasoby wodne. Na terenie gminy ujmowane są przede wszystkim
wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Podyktowane to jest ich szerokim
rozprzestrzenieniem, względnie niewielkimi kosztami wykonania studni, oraz korzystnymi
na ogół warunkami zasilania. Utrudnieniem w poborze wody ze wspomnianych utworów
jest możliwość niekiedy bardzo łatwego zanieczyszczenia i związana z tym konieczność
ustanowienia

-

czasami

na

znacznej

powierzchni

-

stref

ochronnych.

Ponadto

w zdecydowanej większości ujęć, wody z utworów czwartorzędowych, muszą być uzdatniane
z uwagi na zwiększoną zawartość związków żelaza i manganu.
Na terenie gminy zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują
w utworach trzeciorzędowo-czwartorzędowych i związane są z występowaniem Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych.
Do wód podziemnych zaliczane są także wody gruntowe, które charakterem
i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę
geologiczną jego podłoża. Zasoby tych wód są ujmowane przez tradycyjne studnie kopane.
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.
Wahania I poziomu wód podziemnych mają duże znaczenie w procesie obiegu wody
z uwagi na fakt alimentowania głębszych poziomów wodonośnych. Stanowią one także
podstawę zaopatrzenia w wodę gospodarczą i pitną - szczególnie ludności wiejskiej.
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Na całym

obszarze

I

poziom

wodonośny

zalega

w

utworach

czwartorzędowych

Na większości obszaru wody I poziomu zalegają głębiej niż 5 m p.p.t. Dotyczy to głównie
części wysoczyznowej moreny dennej i falistej. W przedziale od 2 do 5 m p.p.t. znajdują się
obszary sandrów, zboczy oraz teras wyższych. Najpłycej, do 2 m p.p.t., zalegają wody
podziemne w rynnach jeziornych. Istnieje tu duża zależność między głębokością zalegania
wody i jednostkami geomorfologicznymi. Najwyżej wody podziemne zalegają w centralnym
obszarze wysoczyzny w strefie pagórków czołowo morenowych.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
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
północno-zachodniej części gminy znajduje się GZWP nr 135 (Tab. 3., Ryc. 7).

Tab. 3. Charakterystyka GZWP na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
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Nr
GZWP

127

135
138

Nazwa
zbiornika
Subzbiornik
Złotów – Piła –
Strzelce
Krajeńskie
Zbiornik
Barlinek
Pradolina Toruń
– Eberswalde
(Noteć)

Wiek

Środowisko

Pow.
[km2]

Średnia
głębokość
[m]

Zasoby
[tys.m3/d]

Tr

Porowe

3876

100

186,0

Qsm

Porowe

170

50

51,50

Qp

Porowe

2100

40

400

Ryc. 7. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne

Wody powierzchniowe
Na terenie opracowania sieć hydrograficzna jest stosunkowo dobrze rozwinięta.
Występują tu zarówno wody płynące, sztuczne i naturalne akweny, jak i tereny podmokłe.
Największą rzeką przepływająca przez teren gminy jest rzeka Pełcz, zlokalizowana
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w jej zachodniej części. Drugą pod względem wielkości rzeką jest Dopływ ze Strzelec
Krajeńskich oraz Ogardna, przepływająca wzdłuż wschodniej granicy gminy. Ponadto
na terenie gminy występuje Santoczna, Pstrąża, Dopływ z jez. Chłop oraz Dopływ
spod gaj. Golejewo, a także sieć innych mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych.

Ryc. 8. Cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne i działy wodne
Źródło: Opracowanie własne

Charakterystyka większych rzek występujących na terenie gminy Strzelce Krajeńskie:
Pełcz jest prawostronnym dopływem Noteci o długości wynoszącej 32 km, z czego łączna
długość na terenie gminy wynosi 21,3 km, o powierzchni zlewni wynoszącej 184 km2.
Średnia szerokość dna wynosi 2,5 – 4,0 m, natomiast średnia głębokość ok. 1,5 m. Swoje
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źródło ma w pobliżu wsi Danków w gminie Strzelce Krajeńskie, a uchodzi do Noteci
w pobliżu miejscowości Santok. Część odcinka rzeki Pełcz stanowi zachodnią granice gminy.
Santoczna jest prawostronnym dopływem Kanału Otok o długości wynoszącej 25,3 km,
z czego łączna długość na terenie gminy wynosi ok. 5 km. Swoje źródło ma na terenie gminy
Barlinek, a uchodzi do Kanału Otok w pobliżu miejscowości Santok. Część odcinka rzeki
Santoczna stanowi południowo-zachodnią granicę gminy.
Dopływ ze Strzelec Krajeńskich jest prawym dopływem Noteci, o długości 11 km, z czego
łączna długość na terenie gminy wynosi 7 km, o powierzchni zlewni wynoszącej 58 km2.
Średnia szerokość dna wynosi 0,6 – 1,4 m, natomiast średnia głębokość ok. 1,1 m. Swój
bieg rozpoczyna powyżej miejscowości Strzelce Krajeńskie.
Ogardna jest górnym odcinkiem Międzyrzeckiej Strugi. Uchodzi do jeziora Osiek. Jej długość
na terenie gminy wynosi 3 km. Średnia szerokość dna wynosi 1,4 m, natomiast średnia
głębokość 1,2 m.
Pstrąża jest lewym dopływem Pełczy, o długości ok. 6,5 km, przepływająca w całości przez
teren gminy Strzelce Krajeńskie. Swoje źródło ma w pobliżu miejscowości Wielisławice,
w której to również uchodzi do rzeki Pełcz.
Dopływ z jez. Chłop jest lewym dopływem rzeki Santoczna, o łącznej długości ok. 7,5 km,
z czego na terenie gminy ok. 1,5 km. Swoje źródło ma w pobliżu miejscowości Danków,
a uchodzi do Santocznej na terenie gminy Kłodawa.
Dopływ spod gaj. Golejewo o łącznej długości na terenie gminy ok. 5 km. Swoje źródło
ma na terenie gminy w miejscowości Danków i jest prawym dopływem rzeki Pełcz,
do której uchodzi w miejscowości Danków.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele jezior polodowcowych różnej
wielkości do największych zaliczamy: Jezioro Lipie, Jezioro Wielgie (Dankowskie Duże),
Jezioro Słowa, Jezioro Buszewo (Buszów Duży), Jezioro Długie, Jezioro Kinołęka
(Dankowskie Małe), Jezioro Tuczno, Jezioro Klasztorne Górne, Jezioro Buki, Jezioro
Lipiogórskie. Z mniejszych warto wymienić: Jezioro Dolne, Jezioro Gilów, Jezioro Mokre,
Jezioro Pielice, Jezioro Buszewko (Buszów Mały), Jezioro Goszczanowski Staw, Jezioro
Mały Zielęcin, Jezioro Kotanowo, Jezioro Świętno, Jezioro Buszowski Młyn, Jezioro
Młyńskie, Jezioro Pielice, Jezioro Rydzek Miałki, Jezioro Rydzek Głęboki.
Największym pod względem zbiorników wytopiskowych, zlokalizowanych na terenie gminy,
jest Jezioro Lipiogórskie. Najwięcej zbiorników wytopiskowych leży w północnej części
gminy, które ulegają eutrofizacji, wypłycaniu oraz zarastaniu.
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Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych
Głównym

źródłem

zanieczyszczeń,

zwłaszcza

dla

wód

powierzchniowych

są niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin oraz nawozy, również bogate w związki
azotu

nawozy

naturalne

(gnojowica

i obornik).

Sporym

zagrożeniem

jest

także

nieuregulowana gospodarka ściekowa - brak kanalizacji, nieszczelne zbiorniki przydomowe
i niekontrolowane zrzuty ścieków.

6.1.5. Warunki klimatyczne
Gmina Strzelce Krajeńskie pod względem regionalizacji klimatycznej położona
jest w strefie przejściowej i objęta jest zarówno wpływami Atlantyku, jak i kontynentu Eurazji
z przewagą wpływu oceanu Atlantyckiego. Występują tu mniejsze amplitudy temperatury,
krótsze i łagodniejsze zimy, a okres wegetacyjny rozpoczyna się wcześniej i trwa dłużej
niż na obszarach Polski centralnej i wschodniej.
Teren ten charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami klimatycznymi.
Amplitudy temperatury są mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne
i ciepłe, zimy łagodne z opadem śnieżnym padającym przez około 30 dni i z nietrwałą
pokrywą śnieżną, zalegającą około 50 dni. Okres wegetacyjny trwa średnio około 215 dni.
Przeważające kierunki wiatru na terenie opracowania pochodzą z sektora zachodniego
oraz północno-zachodniego. Największe prędkości wiatrów notowane są zimą i wiosną,
a najmniejsze latem; średnie roczne prędkości wiatrów zawierają się w granicach od 3,4 m/s
do

3,6 m/s.

Wraz

ze

wzrostem

prędkości

wiatrów

nasila

się

wiele

procesów

atmosferycznych, które wpływają na warunki bioklimatyczne, czyli między innymi procesy
wentylacyjne,

zwiększenie

ochłodzenia,

usuwanie

zanieczyszczeń

atmosferycznych

oraz pary wodnej. Na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie najcieplejszym miesiącem
jest lipiec 19,4oC a najchłodniejszym styczeń –7,2ºC, średnia roczna temperatura powietrza
wynosi około 8oC. Dni mroźnych jest od 30 do 50, a dni z przymrozkami ponad 100. Roczna
suma opadów wynosi 570 mm, a dni z opadem powyżej 0,1 mm jest 140 – 150.
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Ryc. 9. Przebieg roczny temperatury powietrza [0C]
Źródło: IMGW Oddział w Poznaniu

Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych [mm]
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Ryc. 10. Przebieg średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych [mm]
Źródło: IMGW Oddział w Poznaniu

W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy obszarami
równiny sandrowej i wyżej położonymi fragmentami teras nadzalewowych, a wilgotnymi
terenami doliny Drawy. Te pierwsze charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi,
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równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem.
Mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno - wilgotnościowymi,
częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur
oraz zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się dna obniżeń dolinnych
oraz otoczenie licznych jezior. Specyficzne warunki klimatu lokalnego mają rozległe tereny
leśne. Lasy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi
o zmniejszonych

wahaniach

dobowych,

jednak

z

gorszymi

warunkami

solarnymi

(zacienienie). Są to jednak tereny o wzbogaconym składzie fizyko-chemicznym powietrza
w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitoncydy) oraz inne substancje śladowe podnoszące komfort
bioklimatyczny.

6.1.6. Flora
Według podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza (2008) gmina Strzelce
Krajeńskie położona jest w Państwie Holarktyka, obszarze Euro-Syberyjskim, prowincji
Niżowo-wyżynnej (Środkowoeuropejskiej), dziele Bałtyckim (A), krainie Sandrowych
Przedpoli Pojezierzy Środkowopolskich (A5), w podkrainie Gorzowskiej (A5a) okręgu
Gorzowskim(A5a1), podokręgu Strzeleckim (A5a1i).
W roku 2008 dla terenu gminy Strzelce Krajeńskie wykonano Inwentaryzację
przyrodniczą gminy Strzelce Krajeńskie. Na terenie gminy, spośród roślin rzadkich
i chronionych, występują jedynie te pospolite. Najwięcej stanowisk rzadkich gatunków
znajduje się w lasach objętych ochrononą jako Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy.
Występują tam drzewostany bukowe oraz inne drzewostany liściaste, w których znajdują się
rzadkie gatunki charakterystyczne dla żyznych lasów – przylaszczka pospolita Hepatica
nobilis, przytulia wonna Galium odoratum, konwalia majowa Convallaria maialis, szczyr
trwały Mercurialis perennis, groszek skrzydlasty Lathyrus montanus. Ponadto w kompleksie
Puszczy Drawskiej, w drzewostanach bukowych koło Tuczna stwierdzono żankiel zwyczajny
Sanicula europaea. Pewną grupę stanowią też gatunki związane z ciepłolubnymi lasami –
w granicach Puszczy Gorzowskiej na zboczach nad jeziorami, oraz na krawędziach
pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej. Są to: pierwiosnka lekarska Primula veris ssp.
canescens, lepnica zwisła Silene nutans, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia
oraz w pewnym stopniu paprotka zwyczajna Polypodium vulgare.
Kolejną

grupę

gatunków

rzadkich

stanowią

rośliny

związane

z

murawami

kserotermicznymi. Siedliska te występują na terenie gminy na zboczach pradoliny toruńskoeberswaldziej, jednak są zniekształcone i zubożałe florystycznie. Występujące gatunki
zasługujące na uwagę: kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, ostrołódkę kosmatą
Oxytropis pilosa, wiązówkę bulwkowatą Filipendula vulgaris, poziomkę twardawą Fragaria
viridis, krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor i krwawnik pagórkowy Achillea collina.
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Występuje tu również rzadki gatunek kserotermicznego grzyba – berłóweczka (pałeczkę)
rudawa Tulostoma melanocyclum, która jest wpisana na Polską Czerwoną Listę z kategorią
E (wymierający).
Ponadto na terenie gminy wyróżniają się również cenne gatunki związane
ze zbiornikami

wodnymi.

Wyróżniają

się

przede

wszystkim

rośliny

zbiorników

mezotroficznych, zwłaszcza ramienice takie jak Chara globularis, Chara contraria, Chara
delicatula i Nitellopsis obtusa. Z jeziorach mezotroficznych, niekiedy również w eutroficznych
występuje jezierza morska Najas marina. Z roślin szuwarowych zasługuje na uwagę kłoć
wiechowata Cladium mariscus. Typowymi składnikami jezior eutroficznych są z kolei takie
chronione gatunki jak grążel żółty Nuphar luteum i nieco rzadsze grzybienie białe Nymphaea
alba.

6.1.7. Fauna
Według regionalizacji zoogeograficznej obszar opracowania położony jest w państwie
Holarktyka, krainie Eurosyberyjskiej, prowincji Nemoralnej, obszarze Europejskim, regionie
Środkowoeuropejskim, okręgu Centralnym.
Specyfika i różnorodność biotopów oraz niewielka presja ze strony człowieka stwarza
korzystne warunki dla bytowania zwierząt, w szczególności ptaków wodnych i błotnych.
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Strzelce Krajeńskie (2008) wykazała szereg
stanowisk siedlisk zwierząt. Stosunkowo licznie występują gatunki związane z tradycyjnym,
zróżnicowanym krajobrazem, gdzie indziej rzadkie. Jest to przede wszystkim gąsiorek Lanius
collurio, którego siedliskiem są różnego rodzaju zakrzaczenia śródpolne. W takich miejscach
notuje się także jarzębatkę Sylvia nisoria. Nad polami stosunkowo często można spotkać
żerujące ptaki szponiaste – przede wszystkim myszołowa Buteo buteo, ale także błotniaki –
stawowego Circus aeruginosus i rzadziej łąkowego Circus pygargus (obserwowano osobniki
tego gatunku w czasie jego przelotów, nie można więc pewnie stwierdzić, że gatunek ten
gnieździ się na terenie gminy). Z lasami są związane takie gatunki, jak gniazdujące
w granicach gminy puchacz Bubo bubo, bielik Haliaeetus albicilla i kania ruda Milvus milvus.
a także inne, częściej spotykane, jak dzięcioł czarny Dryocopus martius, paszkot Turdus
pilaris czy związany z buczynami siniak Columba oenas. Dość duża grupa gatunków to ptaki
wodne i błotne. Stwierdzono tu gniazdowanie takich gatunków jak żuraw Grus grus, gągoł
Bucephala clangula, perkozek Tachybaptus rufficolis, zimorodek Alcedo atthis oraz liczne
stanowiska gatunków pospolitszych jak łyska Fulica atra, perkoz dwuczuby Podiceps
cristatus i inne.
Dość

duża

liczba

zbiorników

wodnych,

szczególnie

niewielkich

zbiorników

eutroficznych sprzyja licznemu występowaniu płazów. Do najciekawszych należy kumak
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nizinny Bombina bombina, spotykany na terenie gminy dość licznie, a także rzekotka
drzewna Hyla arborea, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus i ropucha zielona Bufo viridis.
W wodach rzek Puszczy Gorzowskiej, w tym w wodach Polki i łączącej się z nią rzeki
Przyłęg obserwowano szereg rzadkich gatunków ryb, z czego na uwagę zasługują takie jak:
głowacz białopłetwy Cottus gobio (dla ochrony którego powołano znajdujący się niedaleko
granicy gminy rezerwat „Rzeka Przyłężek”), pstrąg potokowy Salmo trutta morpha fario
i lipień Thymallus thymallus.

6.1.8. Stan powietrza atmosferycznego
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie ma większych emitorów zanieczyszczeń
atmosfery. Nad omawiany teren przedostają się w niewielkim stopniu napływowe
zanieczyszczenia. Czynnikiem o bardziej lokalnym znaczeniu jest niska emisja (głównie
SO2 i pył). Dlatego też bardzo duże znaczenie ma podejmowanie działań mających na celu
jej ograniczanie. Jest to możliwe dzięki przechodzeniu coraz większej liczby właścicieli
domów prywatnych na ogrzewanie gazowe i olejowe w miejsce poprzednio stosowanego
węglowego. Jednocześnie zwrócić uwagę należy na ograniczenie opalania domów wszelkimi
odpadkami, wydzielającymi w procesie spalania znaczną ilość substancji toksycznych.
Nie bez znaczenia też pozostaje - emisja komunikacyjna - wzrastająca systematycznie
ilość pojazdów samochodowych nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze,
jak i osoby fizyczne pociąga za sobą wzrost emisji przede wszystkim dwutlenku azotu.
Transport samochodowy jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
tlenkami węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Niekorzystne zmiany na terenie
opracowania mogą być związane ruchem kołowym pojazdów na drodze krajowej nr 22 i droga
wojewódzka nr 156. Pojazdy samochodowe w ruchu emitują gazy spalinowe, wytwarzają
pyły powstające na skutek ścierania okładzin hamulców oraz opon na nawierzchni
drogowej. W wyniku spalania paliwa dostają się do atmosfery zanieczyszczenia gazowe,
głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, aldehydy, tlenki siarki.
Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, a także wyższe
węglowodory aromatyczne. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników,
między innymi od natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu technicznego,
zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi.
Mogą być one źródłem skażenia wód powierzchniowych, gleb, roślinności, jak również
człowieka.
Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać
przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania
obszarów

niskiej

emisji

na

środowisko

naturalne,

stworzenie

warunków

rozwoju
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dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych,
doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację
kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni
dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia geotermalna,
biogaz).

6.1.9. Surowce naturalne
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie istnieją 4 rozpoznane i udokumentowane złoża
kruszywa naturalnego, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tab. 4. Surowce naturalne na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Zasoby
geologiczne wydobycie
w tys. ton

Rodzaj kopaliny

Nazwa
złoża

Złoża piasków
poza piaskami
szklarskimi

Danków

774

Złoża piasków
budowlanych

Przyłęg

1616

Złoża piasków ze
żwirem
Kruszywa
naturalne

Zwierzyń
Żabicko

5454

stan

powierzchnia
złoża [ha]

-

R

5,80

-

Z

18,35

-

Z

13,90

-

R

22,30

(Źródło: PGI)

Według powiatowego programu ochrony środowiska na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie w rejonie wsi Długie rozpoznano występowanie mineralizowane wody podziemne
o pochodzeniu liasowym. W rejonie wsi Długie zaprojektowany został otwór badawczoeksploatacyjny do głębokości 800 m.
Zinwentaryzowane na terenie gminy Strzelce Krajeńskie złoża kruszyw naturalnych nie są
eksploatowane. Najbliżej eksploatowane złoża tego surowca znajdują się na terenach gmin
sąsiednich w miejscowościach Przysieka i Zwierzyn. W związku z tym złoża rozpoznane
w miejscowościach Danków i Żabicko mogą w przyszłości stanowić rezerwę surowcową
dla regionu. Dla złoża Zwierzyń w obrębie Gardzko oraz złoża Przyłęg, zaniechano
eksploatacji kopaliny, która prowadzona była odpowiednio od 1965 roku i 1970 roku.
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6.2. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
6.2.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Użytki rolne stanowią ponad 50 % powierzchni całej gminy. Wśród gruntów rolnych
na terenie gminy Strzelce Krajeńskie w głównej mierze przeważają gleby kompleksu IV – VI,
zajmujące ponad 70 % powierzchni wszystkich gruntów rolnych. Grunty te obejmują głównie
wschodni pas gminy Strzelce Krajeńskie.
Grunty rolne klasy bonitacyjnej I – III stanowią niewielki odsetek wśród wszystkich gruntów
rolnych gminy Strzelce Krajeńskie – niecałe 30 % powierzchni wszystkich gruntów rolnych.
Występują one głównie w północno-zachodniej części gminy, obejmując w przeważającej
części sołectwa: Tuczno, Bobrówko, Lubicz, Buszów, Sokólsko, Wielisławice, Brzoza.
Na terenie gminy funkcjonowało w 2010 roku łącznie 638 gospodarstw rolnych (dane
GUS, 2010 r.), z czego 132 gospodarstwa to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej
15 ha.

Ryc. 11. Grunty rolne na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne
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6.2.2. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej
Grunty leśne stanowią prawie 40 % powierzchni całej gminy, co uwarunkowane
jest występowaniem licznych obszarów chronionych. Rozciągają się głównie we wschodniej,
południowo-zachodniej, zachodniej, północno-zachodniej części gminy oraz w niewielkim
stopniu w północnej części gminy, obejmując głównie obrzeża gminy Strzelce Krajeńskie.
Tereny leśne rozciągają się głównie na glebach niższych klas bonitacyjnych. Panującym
gatunkiem drzew jest sosna, a dalej buk i dąb. Wśród siedlisk leśnych dominuje bór
mieszany świeży, bór świeży, las świeży oraz las wilgotny. Większość lasów położonych
na terenie gminy Strzelce Krajeńskie stanowi własność państwową i znajduje się w zarządzie
trzech nadleśnictw:


Strzelce Krajeńskie,



Smolarz,



Bierzwnik.

Część z obszarów leśnych, występujących na terenie gminy, stanowią lasy ochronne
(ponad 400 ha lasów).

Ryc. 12. Grunty leśne na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne
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6.3. Wymogi
kulturowego

ochrony

środowiska,

przyrody

i

krajobrazu

6.3.1. Ochrona środowiska
Podstawowym dokumentem regulującym działania z zakresu ochrony środowiska
na terenie gminy jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.
Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz opracowana na mocy tej ustawy
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 –
2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.
Działania inwestycyjne samorządu gminy Strzelce Krajeńskie z zakresu ochrony
środowiska dotyczyły głównie:
1. Ochrony powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie uciążliwości hałasu, poprzez:


zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,



zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego,



likwidacja źródeł niskiej emisji,



modernizacja sieci ciepłowniczej,



zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,



poprawa systemu dróg.

2. Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez:


uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,



ograniczenie poboru wody,



ograniczenie

zanieczyszczenia

spowodowanego

niekontrolowanymi

spływami

powierzchniowymi,


ochrona zasobów wód podziemnych,



redukcja ilości ścieków nieczyszczonych,



racjonalny pobór i zapewnienie dobrej jakości wody.

3. Ochrony przyrody i krajobrazu, poprzez:


utrzymanie i ochronę istniejących zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,



rozbudowę systemu obszarów chronionych,



właściwe gospodarowanie na terenach cennych przyrodniczo,



ochronę gatunkową flory i fauny,



rekultywację gminnego składowiska odpadów w Strzelcach Krajeńskich,



uregulowanie gospodarki odpadami.

4. Podniesienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego, poprzez:


rozwój turystyki,



rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej,
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prowadzenie działań mających na celu uporządkowanie obszarów atrakcyjnych
turystycznie.

5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, poprzez:


nadzorowanie emisji promieniowania elektromagnetycznego.

6. Edukacja ekologiczna, poprzez:


stworzenie i wdrożenie systemu edukacji ekologicznej,



udział społeczeństwa w decyzjach dotyczących ochrony środowiska.
W ramach

wyodrębnionych działań zaproponowano przedsięwzięcia dążące

do osiągnięcia poprawy stanu środowiska, które w przyszłości przyczynią się do poprawy
stanu środowiska na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

6.3.2. Ochrona przyrody
W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, bardzo duża część
obszaru gminy znajduje się w zasięgu obszarów chronionych.

Ryc. 13. Uwarunkowania przyrodnicze na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne
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Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie znajdują się obszary i obiekty chronione,
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, do których należą:
OBSZARY NATURA 2000:
1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Lasy Puszczy nad Drawą” utworzony został
na podstawie Dyrektywy Ptasiej. 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. Melico-Fagetum, Luzulo
pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren
jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m n.p.m.. Najcenniejszym
przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy
i Płocicznej. Znajdują się tu liczne jeziora, w rzeźbie terenu odznaczają się meandry
obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek
jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały
charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu
wód,

od

dystroficznych

przez

mezotroficzne

do

eutroficznych.

Występuje

tu co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi
puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych. Ważne zimowisko łabędzia
krzykliwego (do 150 ptaków) oraz jedno z najważniejszych w Polsce lęgowisku
żurawia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2 % populacji krajowej (C6)
bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1 % populacji krajowej (C3 i C6)
następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna
(PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa
czarna, rybołów (PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich zagęszczeniach
(C7) występują: bąk (PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Jesienią
liczebność wędrujących żurawi przekracza 1 % populacji szlaku wędrówkowego (C2),
w wysokim zagęszczeniu zimą (C2) występuje łabędź krzykliwy (do 150 osobników).
2) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Barlinecka” utworzony został
na mocy Dyrektywy Ptasiej. Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny
Gorzowskiej, porośniętej lasami Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć
hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci 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)
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i Jeziorem Dankowskim Dużym (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.
Występują tu gatunki ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.
3) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Drawskiej” został
utworzony na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Obszar obejmuje większą część dużego
kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu
rzeki Drawy. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział
buczyn i dębów; niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego.
W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m
n.p.m. Na terenie występują dobrze zachowane cenne siedliska przyrodnicze,
w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Tab. 8). W odniesieniu
do żyznych i kwaśnych buczyn jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach
doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej
naturalnej dynamice. Bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG m.in. silne populacje: bobra Castor fiber,
wydry Lutra lutra, żółwia błotnego Emys orbicularis. Bogata ichtiofauna, a szczególnie
reofilna fauna wodna z takimi zagrożonymi gatunkami jak: łosoś Salmo salar, minóg
rzeczny Lampetra fluviatilis, certa Vimba vimba, oraz stosunkowo liczne i trwałe
populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy Cottus gobio,
pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario i lipień Thymallus thymallus. Obszar jest bardzo
ważny dla zachowania zasobów torfowisk przejściowych (7140) i alkalicznych (7230)
a także jezior różnych typów (3140, 3150, 3160). Jest to także obszar licznego
występowania i bardzo dobrego zachowania rzek włosienicznikowych (3260). Ostoja
ważna dla nocka dużego, obejmuje przynajmniej 2 duże kolonie lęgowe,
prawdopodobnie stanowiące miejsca lęgów nietoperzy zimujących w pobliskim
obszarze PLH320021 Strzaliny k. Tuczna.
4) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Barlinecka” został utworzony
na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Obszar złożony jest z dwóch fragmentów,
rozdzielonych pasmem zagospodarowanego terenu rolniczego z rozproszonym
osadnictwem. Obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej,
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porośniętej lasami Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną;
przecinają go dopływy Noteci 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 Dużym (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. Stwierdzono
tu też występowanie 10 gatunków z Załącznika II Dyrektywy, w tym: bóbr europejski
Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra.
REZERWATY PRZYRODY:
1) Rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie” został utworzony na podstawie Zarządzenia
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982r. (M.P.
Nr 25/82, poz. 234).

Powierzchnia rezerwatu wynosi 75,57 ha, w tym 29,23 ha

na terenie gminy Strzelce Krajeńskie (Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia
16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych
do dnia 31 grudnia 1998 r. – Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2002 r.
Nr 12, poz. 144). Rezerwat ten położony jest między miejscowościami Zdroisko
a Górki Noteckie, w dolinie rzeki Santocznej, w południowo-zachodniej części gminy.
Jest to rezerwat leśny, którego celem jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o
charakterze buczyny pomorskiej z domieszką dębu, grabu, wiązu, świerka i sosny,
występującej na granicy zasięgu, na zboczach malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki
Santoczna. Zespoły roślinne występujące na obszarze rezerwatu to: Melico-Fagetum,
Potentillo albae-Quercetum, Galio-Carpinetum, Ribo nigri-Alnetum, Circaeo-Alnetum.

2) Rezerwat przyrody „Mszar Przygiełkowy Długie” został powołany na mocy
Zarządzenia Nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego Nr 99, poz. 1328 z dnia 09.09.2009 r.), Zarządzenia Nr 22/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
8 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 91, poz. 1311). Powierzchnia
rezerwatu wynosi 7,75 ha. Jest to rezerwat torfowiskowy, którego celem
jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru
przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu – przygiełki białej i lokalnie
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przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa
zespoły: mszar wełniankowy z dominacją wełnianki pochwowatej oraz mszar
sosnowy, na którym w luźnym zwarciu rośnie sosna zwyczajna z dominującymi
gatunkami torfowców. Na odsłoniętym w wyniku erozji torfie istnieją stosunkowo
duże,

wąskie

płaty

w

płaskich

obniżeniach

torfowiska

wysokiego

mszaru

przygiełkowego. Występujące tu charakterystyczne gatunki zespołu to przygiełka
biała (Rhynchospora alba) i lokalnie przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca).
Z torfowców występuje torfowiec kończysty (Sphagnetum fallax) i torfowiec czerwony
(Sphagnetum rubellum). Z innych mszaków występuje tu bagniczka pływająca
(Cladopodiella fluitans), bagnica torfowa (Scheuzeria palustris) rosiczka okrągłolistna
(Dorsera rotundifolia) i sporadycznie turzyca bagienna (Carex limosa). W mszarze
torfowiskowym dominującym składnikiem są torfowiec magellański, torfowiec
czerwony,

torfowiec

kończasty,

żurawina

błotna

i

drobnolistkowa,

rosiczka

okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata i bagno zwyczajne.
3) Rezerwat przyrody „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna” został powołany na mocy
Zarządzenia Nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego Nr 99, poz. 1327 z dnia 09.09.2009 r.). Powierzchnia rezerwatu
wynosi 3,40 ha. Jest to rezerwat torfowiskowy, którego celem jest zachowanie
zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego
z charakterystycznymi gatunkami zespołu przygiełki białej i lokalnie przygiełki
bagiennej oraz mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa podzespoły:
mszar wełniankowy z dominacją wełnianki pochwowatej oraz mszar sosnowy
na którym w luźnym zwarciu rośnie sosna zwyczajna. Rezerwat utworzony
jest na powierzchni gdzie stosunkowo duże, wąskie płaty w płaskich obniżeniach
torfowiska wysokiego tworzą na odsłoniętym w wyniku erozji torfie mszar
przygiełkowy. Występujące tu charakterystyczne gatunki zespołu to przygiełka biała
Rhynchospora alba i lokalnie przygiełka brunatna Rhynchospora Fusa oraz rzadka
występujące rośliny jak bagnica torfowa Scheuzeria palustris, turzyca bagienna
Carex limosa ponadto masowo występuje tu rosiczka okrągłolistna i owalna.
W mszarze torfowiskowym, który rozwinął się
pod wylewem nieruchliwych

i ubogich

w zbiorniku bezodpływowym

w sole mineralne

wód opadowych,

dominującym składnikiem roślinności są różne gatunki torfowców Sphagnum.
Torfowcom i mchom towarzyszą liczne, przystosowane do tych warunków rośliny
naczyniowe.
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PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z OTULINĄ
Barlinecko-Gorzowski

Park

Krajobrazowy

utworzony

został

na

mocy

Rozporządzenia Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 roku w sprawie
utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia planu
ochrony tego parku (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 14 z 1991 r.), Rozporządzenia Nr 6
Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 lipca 1996 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 27
Wojewody

Gorzowskiego

w

sprawie

utworzenia

Barlinecko-Gorzowskiego

Parku

Krajobrazowego oraz zatwierdzenia planu ochrony tego parku oraz Rozporządzenia Nr 15
Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 14, poz. 339). Powierzchnia parku wynosi
23 982,91 ha.
Puszcza Barlinecka, zwana również Gorzowską, to duży kompleks leśny rozciągający
się przede wszystkim na równinie sandrowej, usypanej 12 tysięcy lat temu przez wody
odpływające z topniejącego lodowca. Powierzchnia sandru nie jest płaska, poprzecinana
jest ciągami

rynnowymi

i

zagłębieniami.

Bogactwo

przyrody

Puszczy

Barlineckiej

zadecydowało o utworzeniu Parku. Teren Parku, mimo że zajmuje tylko ok. 40 %
powierzchni Puszczy, jest dla niej reprezentatywny. Dominują tu lasy, zajmujące prawie 90
% pow. Drugim, ważnym elementem krajobrazu są liczne jeziora. Na terenie Parku
stwierdzono występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, 140 gatunków porostów,
ponad 100 lęgowych gatunków ptaków.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
1) 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 42157,80 ha.
Do najciekawszych obiektów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszcza Drawska należą użytki ekologiczne, liczne źródliska, a także chronione
i rzadkie gatunki roślin i zwierząt, natomiast do cenniejszych obiektów kulturowych
należą średniowieczne osady, kamienne kościoły a także liczne stanowiska
archeologiczne.
2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Barlinecka” utworzony został na mocy
Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu. Powierzchni obszaru wynosi 26 672 ha,
w tym 7 700 ha na terenie gminy.
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POMNIKI PRZYRODY:
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnik przyrody do pojedyncze twory
przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 pomników przyrody, z czego 12 to pomniki
przyrody ożywionej, natomiast 3 to pomnik przyrody nieożywionej, zgodnie z wykazem
zawartym w tabeli 5 Pomniki przyrody na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.

Tab. 5. Pomniki przyrody na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Lp.

Nazwa pomnika
przyrody

Opis

Miejscowość

Działka

Opis lokalizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

259/16

N-ctwo Strzelce Krajeńskie, obr.
leśny Wilanów, L-ctwo
Wielisławice, oddz. 186 f przy
drodze z Wilanowa do
Santoczna

152/2

Umiejscowiony ok. 100 m. na
półn.-wschód od zabudowań
dawnego PGR na skraju drogi z
m. Machary do Bobrówka

Gardzko

50

Umiejscowiony na północny
zachód od wsi Gardzko, na
skraju
szosy
do
Strzelec
Krajeńskich.

Buszów

5

Rośnie na skraju plaży nad
jeziorem Buszewko.

Żabicko

64

N-ctwo Strzelce Krajeńskie, obr.
leśny Wilanów, L-ctwo Buszów,
oddz. 1 d. Umiejscowiony ok.
600 m na pn. – zach. od Żabicka
przy drodze do Jarosławska.

Tuczno

7

Rośnie ok. 1,5 km na północ od
Tuczna, na poboczu szosy z
Tuczna do Chłopowa.

Tuczno

2/15

Obwód: 630 cm
1.

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

Wysokość:
30 m

ok.

Wilanów

Obwód: 210 cm
2.

Głaz narzutowy

Wysokość:
cm

120

Bobrówko

Obwód: 840 cm
3.

4.

Głaz narzutowy

Dąb
szypułkowy
(Quercus robur)

Wysokość:
cm

340

Obwód: 590 cm
Wysokość:
30 m

ok.

Obwód: 1000 cm
5.

Głaz narzutowy
„CZARCI GŁAZ”

6.

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

7.

Lipa drobnolistna

Wysokość:
m

200

Obwód: 470 cm
Wysokość: 21 m
Obwód: 285 cm

Rośnie w Tucznie na rozjeździe
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Lp.
1.

8.

9.

10.

11.

12.

Nazwa pomnika
przyrody
2.
(Tilia cordata)

Miejscowość

Działka

3.

4.

5.

Danków

107/2

Rośnie w Dankowie na posesji
nr 11, blisko brzegu jeziora
Wielgie

Gardzko

191

Rośnie na terenie byłej gorzeli
przy stawku

Gardzko

191

Rośnie na terenie byłej gorzeli
przy stawku

344

N-ctwo Strzelce Krajeńskie.
Rosną w wąwozie przy drodze
brukowanej z Gardzka do
Zwierzyna ok. 2 km na południe
od Gardzka.

259/28

N-ctwo Strzelce Krajeńskie, obr.
leśny Wilanów, L-ctwo Wilanów
oddz. 203 a. Rosną na południe
od mostu na rzece Pełcz we wsi
Wilanów.

Wilanów

259/16

N-ctwo Strzelce Krajeńskie, obr.
leśny Wilanów, L-ctwo
Wielisławice, oddz. 186 f. Rośnie
na skraju lasu na południe od
wsi Wilanów przy drodze do
Santoczna.

Ogardy

189/127

Rosną w Ogardach w parku
przed dawnym Klubem Prasy i
Książki.

Wysokość: 21 m

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Skupienie drzew – 2
Dęby szypułkowe
(Quercus robur)

Skupienie drzew – 3
Buki pospolite
(Fagus silvatica)

Skupienie drzew –
Żywotnik olbrzymi
(Tuja plicata) – 3 szt.

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 470, 365
cm

Skupienie drzew Lipa drobnolistna
(Tilia cordata) – 4
szt.

Opis lokalizacji
6.
dróg przy sklepie spożywczym.

Wysokość: 25 m
Obwód:
360,
420, 460 cm
Gardzko
Wysokość:
27 do 30 m

od

Obwód:
190,
220, 230 cm
Wilanów
Wysokość: 28 m

Obwód: 510 cm
Wysokość: 28 m

13.

14.

Opis

Obwód: od 360
do 450 cm
Wysokość:
29 do 32 m

od

Obwód: 505 cm

15.

Rośnie ok. 500 m. na płn.wschód od wsi Ogardy przy
Ogardy
drodze gminnej z Ogard na
Wysokość: 21 m
Ogardzki Młyn do Chomętowa
(Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Strzelce Krajeńskie, 2008)

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
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UŻYTKI EKOLOGICZNE:
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące
na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich
lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania
lub miejsca sezonowego przebywania.
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowanych jest 5 użytków ekologicznych:
1) Użytek ekologiczny Dankowskie Bagna utworzony został 03.05.2002 r. na mocy
Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 44, poz. 554). Zlokalizowany jest w Dankowie na działce nr 51 i 52. Użytek
ten służy ochronie ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych
typów siedlisk.
2) Użytek ekologiczny Wielisławice utworzony został 03.05.2002 r. na mocy
Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 44, poz. 554). Zlokalizowany jest w Wielisławicach na działce nr 125/1. Stworzony
w celu ochrony ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych
typów siedlisk.
3) Użytek ekologiczny Bagna nad Bukiem utworzony został 03.05.2002 r. na mocy
Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego nr 5 z 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 44, poz. 554). Zlokalizowany jest w Buszowie na działce nr 172/2. Stworzony
w celu ochrony ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych
typów siedlisk.

4) Użytek

ekologiczny

Buszów

utworzony

został

03.05.2002

r.

na

mocy

Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego nr 5 z 2002 roku. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 44, poz. 554). Zlokalizowany jest w Dankowie na działce nr 63/1. Stworzony
w celu ochrony ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych
typów siedlisk.
5) Użytek ekologiczny Mokre utworzony został 03.05.2002 r. na mocy Rozporządzenia
Wojewody Lubuskiego nr 5 z 2002 roku. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 44, poz. 554).
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Zlokalizowany jest w Dankowie na działce 125/1. Stworzony w celu ochrony
ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

I

ZABYTKÓW

ORAZ

DÓBR

KULTURY

WSPÓŁCZESNEJ
7.1. Rys Historyczny
Początki osadnictwa w Strzelcach Krajeńskich sięgają VII wieku i związane
są z pomorskim plemieniem Słowian. W okresie tworzenia się polskiej państwowości, osada
określana jako Strzelcze, pełniła ważną rolę na pograniczu Polski i Brandenburgii.
We wczesnym średniowieczu należała na przemian do skonfliktowanych dzielnic - Pomorza
i Wielkopolski, Usytuowanie osady na szlaku biegnącym wzdłuż dolnej Warty i Noteci
powodowało narażenie ziemi strzeleckiej na częste najazdy i ataki ze strony książąt
brandenburskich. Najazdy te szczególnie nasiliły się po zawładnięciu przez Brandenburgię
w 1452 roku Ziemi Lubuskiej i przemianowaniu jej na Nową Marchię (Neumark), określaną
też jako Wschodnią Brandenburgią. Początkowo osada otoczona była drewniano-ziemnymi
umocnieniami. W drugiej połowie XIII wieku osada została przyłączona do Brandenburgi
wskutek małżeństwa margrabiego brandenburskiego Konrada z księżniczką wielkopolską
Konstancją. Tym sposobem książę wielkopolski, Przemysław I, wydając swoją córkę
za margrabiego brandenburskiego próbował zaprowadzić pokój na pograniczu Brandenburgii
i Wielkopolski. Konstancja jako posag wniosła ziemię santocką (bez Santoka), w tym również
ziemię strzelecką należącą wówczas do kasztelanii santockiej wraz z osadą Strzelcze.
Prawdopodobnie pomiędzy rokiem 1272 a 1286 margrabia Konrad założył w miejscu
dotychczasowej osady średniowieczne miasto, które zostało otoczone murami. Otaczające
miasto mury, miały 1700 m. długości, a ich wysokość sięgała od 8 do 9 m.
Ponadto umieszczone w murze baszty strzelnicze powodowały, że miasto stało się twierdzą
trudną do zdobycia. Miasto było zasiedlane przede wszystkim osadnikami z głębi Niemiec.
Powierzchnia, założonego na prawie brandenburskim miasta, wynosiła około 24 ha.
Prawdopodobnie od nazwiska zarządcy miasto zostało nazwane Friedeberg. Pierwsza
informacja pisemna o Friedebergu pochodzi z 1286 roku i dotyczyła lokalizacji klasztoru
cystersów w nieodległym Marienwalde (obecnie Bierzwnik). W latach 1402-1454 miasto
należało do zakonu krzyżackiego. W 1433 roku miasto zostało zniszczone wskutek najazdu
czeskich husytów, którzy dokonując podkopu pokonali obwarowania miasta. Po odbudowie
ze

zniszczeń, miasto

znajdowało

się

od 1454

roku

pod

jurysdykcją

elektorów

brandenburskich. W pierwszej połowie XVI wieku miasto stało się silnym ośrodkiem
reformacji, co spowodowało konfiskatę dóbr kościoła katolickiego na rzecz miasta
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i powiększenie jego posiadłości. W XVII, XVIII i na początku pierwszej połowy XIX wieku
miasto podupadło na skutek wojny trzydziestoletniej, wojny siedmioletniej, wojen
napoleońskich

oraz

wyniszczających

kontrybucji

wojennych.

Nie

bez

znaczenia

były też występujące w tym czasie liczne epidemie i pożary. W XIX w. nastąpił ponowny
rozwój gospodarczy miasta. Przyczyniła się do tego m.in. kolonizacja należących do miasta
terenów położonych w pradolinie Noteci. W drugiej połowie XIX w. powierzchnia miasta
przekraczała 5000 ha. Rozwijał się handel, rzemiosło i drobny przemysł, a w szczególności
produkcja sukna. Było to związane między innymi z usytuowaniem miasta na szlaku
handlowym wiodącym z Poznania do Szczecina. W 1832 r. Friedeberg Neumark stał się
siedzibą landratu, czyli powiatu. Od tego okresu nastąpił w mieście rozwój instytucji
publicznych i obiektów użyteczności publicznej. O rozwoju miasta świadczy również
założenie w 1842 r. drukarni. W połowie XIX w. przez tereny miejskie został przeprowadzony
odcinek Pruskiej Kolei Wschodniej. Była to linia kolejowa o długości około 740 km, łącząca
Berlin z Królewcem. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, odcinek kolei przebiegał
w odległości 6 km od Friedeberga, przez miejscowość Neu Mecklenburg (obecnie Zwierzyn).
Dlatego miasto w 1897 r. własnym staraniem wybudowało odcinek tzw. „małej kolei”, który
połączył te dwie miejscowości. Miasto rozwijało się nadal dynamicznie na początku pierwszej
połowy XX wieku.
W okresie II wojny światowej we Friedbergu istniał przymusowy obóz pracy.
W wyniku wojny miasto zostało zniszczone prawie w 80 %. W 1945 r. Friedeberg/Neumark
znalazł się w granicach powojennej Polski jako Strzelce Krajeńskie. W ciągu kilku miesięcy
stare miasto zostało w znacznej mierze wypalone i zniszczone. Ze skutkami zniszczeń
wojennych zdołano się uporać dopiero w latach 60 i 70 XX wieku zabudowując centrum
modernistycznymi budynkami mieszkalnymi.
Do

dnia

dzisiejszego

we

współczesnym

układzie

miasta

zachowało

się

średniowieczne rozplanowanie o regularnym szachownicowym kształcie, z centralnie
usytuowanym prostokątnym rynkiem. Całość tworzy charakterystyczny i ciekawy układ
przestrzenny o kształcie koła, zamkniętego pierścieniem obronnych murów miejskich,
za którymi rozciągał się podwójny pas ziemnych wałów i fos. Regularność układu ulicznego
podkreśla zabudowa z przełomu XIX i XX w. Spośród zabudowy staromiejskiej, tworzącej
historyczne wnętrze miasta wyróżniają się: kolegiata, plac rynkowy, mury miejskie z Bramą
Młyńską i Baszta Więzienna.
Strzelce Krajeńskie były siedzibą władz powiatu i należały do województwa
poznańskiego, a następnie do zielonogórskiego i gorzowskiego. W wyniku reform
administracyjnych znalazły się w granicach województwa lubuskiego.
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Obecnie Strzelce Krajeńskie pełnią funkcję ośrodka administracji samorządowej
stopnia podstawowego i są siedzibą powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

7.2. Zasoby środowiska kulturowego
Układy urbanistyczne
Do cennych w sensie przestrzennym i kulturowym należy układ urbanistyczny
Strzelec Krajeńskich wyznaczony w końcu XIII wieku na planie zbliżonym do okręgu
z zachowanym o dnia dzisiejszego układem planistycznym. Ograniczone prawa miejskie
w okresie średniowiecza na terenie dzisiejszej gminy posiadał Danków. Nie zachował się
jednak jego pierwotny układ planistyczny, przy czym domyślać się można istnienia
tam układu wrzecionowatego. Również inne miejscowości na terenie gminy powstały
w okresie średniowiecznym. Posiadają jednak niestety w większości zniekształcony,
wielodrożnicowy układ ruralistyczny. Zaledwie w kilku przypadkach zachował się czytelny,
owalnicowy układ przestrzenny, w tym w szczególności: w Bobrówku, Lubiczu, Ogardach
oraz w Sokólsku.

Strzelce Krajeńskie
Najstarsza wzmianka dotycząca Strzelec pochodzi z 1272 roku i została odnotowana
w Kronice Wielkopolskiej. Najstarsze przedstawienie herbu miejskiego pochodzi z pieczęci
Rady Miasta Strzelce z 1348 roku. Miasto zostały założone po stronie zachodniej jeziora
Klasztorne Górne i Dolnego, na planie regularnego koła o średnicy 500 m. W centrum miasta
wyznaczono rynek i kwartał kościelny wraz z cmentarzem. Równolegle do murów wytyczona
była ulica obwodowa, a bezpośrednio wzdłuż ich przebiegu ulica obmurza. Sieć uliczną
tworzącą czworoboczne kwartały zabudowy określiły trzy równoległe ulice założone na osi
wschód – zachód oraz trzy ulice poprzeczne. Miasto zostało otoczone pierścieniem
kamiennych murów obronnych z dwiema bramami: Gorzowską po stronie zachodniej
i Młyńską po stronie wschodniej oraz systemem baszt łupinowych. Obok budownictwa
mieszkalnego wzniesiono szereg okazałych budowli, w tym np. kościół farny, klasztor
i ratusz. W ramach kwartału kościelnego wybudowano w końcu XIII wieku kościół Mariacki –
okazałą świątynię gotycką. Poza murami zlokalizowano szpitale wraz z kaplicami. Miasto
zamknięte było pierścieniem murów, zabudowane ryglowymi, parterowymi kamienicami
(rzadziej piętrowymi), z dominantą w postaci budynków bramnych, kościoła farnego
oraz wieży ratusza.
Do

dnia

dzisiejszego

we

współczesnym

układzie

miasta

zachowało

się

średniowieczne rozplanowanie o regularnym szachownicowym kształcie, z centralnie

- 54 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 54

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

usytuowanym prostokątnym rynkiem. Całość tworzy charakterystyczny i ciekawy układ
przestrzenny o kształcie koła, zamkniętego pierścieniem obronnych murów miejskich,
za którymi rozciągał się podwójny pas ziemnych wałów i fos. Regularność układu ulicznego
podkreśla zabudowa z przełomu XIX i XX w. Spośród zabudowy staromiejskiej, tworzącej
historyczne wnętrze miasta wyróżniają się: kolegiata, plac rynkowy, mury miejskie z Bramą
Młyńską i Baszta Więzienna.

Bobrówko
Miejscowość położona w odległości 10 km na północny-zachód od Strzelec,
przy drodze

do

Choszczna.

Nazwa

Breitensetin

pochodzi od

głazu

narzutowego

znajdującego się przy drodze z Bobrówka do Machar. Wieś założona na planie
owalnicowym, posiada genezę słowiańską. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1333 roku.
W 1608 roku jeden z właścicieli Bobrówka – Thomas von Sanitz wybudował w miejscowości
dwór, zlokalizowany w ramach założenia folwarcznego, w skład posiadłości wchodziło
również Sokólsko. We wsi zachował się kościół wzniesiony pod koniec XIX wieku w stylu
neoromańskim, znajdujący się pośrodku wsi oraz zespół folwarczny z budynkami
gospodarczymi, w tym z XIX-wieczną okazałą stodołą, czworakami oraz placem powiązanym
w

sensie

kompozycyjnym

krajobrazowego

i

leśnego.

z

parkiem

Park

ten

pałacowym,
obejmuje

posiadający

skarpę

charakter

wyniesienia

oraz

parku
staw

wraz z otoczeniem.
Bronowice
Miejscowość położona w odległości 4 km na północny-zachód od Strzelec,
przy drodze do Choszczna. Pierwotnie Bronowice to wieś owalnica, obecnie wielodrożnica,
wymieniona po raz pierwszy w 1333 roku, jako przedmiot uposażenia na rzecz rodu von
Sack. W sąsiedztwie miejscowości przeprowadzono w 1902 roku linię kolejową ze Strzelec
do Lubiany. We wsi zachował się neogotycki kościół, wzniesiony prawdopodobnie w 1884
roku, historyczna zabudowa mieszkalna i gospodarcza oraz relikty założenia folwarcznego
zlokalizowanego na północny-zachód od kościoła. Pamiątką po założeniu rezydencjonalnym
jest park dworski o nieczytelnym obecnie układzie przestrzennym.
Brzoza
Miejscowość zlokalizowana 4 km na północny-zachód od Strzelec, po północnej
stronie drogi do Gorzowa. Jest to stara słowiańska owalnica lokowana na prawie niemieckim
w czasach asuańskich. W okresie nowożytnym wieś zmieniła swój układ przestrzenny,
ulegając przekształceniu w wielodrożnicę. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowano
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w 1337 roku. W 1717 roku we wsi wybudowany został dwór myśliwski i zachowany
do obecnych czasów spichlerz w zespole folwarcznym. We wsi zachował się średniowieczny
kościół wzniesiony pod koniec XIII wieku w stylu późnego romanizmu, przebudowany
w okresie nowożytnym pod koniec XVIII wieku, zespół folwarczny złożony z historycznych
budynków gospodarczych, czworaki oraz domy przeznaczone dla robotników rolnych,
a także oficyna pałacowa. Po południowej stronie folwarku zachował się niezwykle cenny
park krajobrazowy. Ponadto do wsi od strony Strzelec prowadzi, jedna z piękniejszych
w regionie, aleja platanowa,

powiązana

kompozycyjnie

z parkiem

krajobrazowym.

Jest to park w stylu angielskim o tendencjach sentymentalnych, założony na silnie
pofałdowanym terenie wraz z rynnowym jeziorem o urozmaiconej linii brzegowej.
Od reprezentacyjnej bramy, znajdującej się po północnej części założenia, w głąb parku
prowadzi droga parkowa, łącząca się z aleją lipową i wiodąca do brzegu jeziora.
Buszów
Miejscowość zlokalizowana w odległości 9 km na północny-zachód od Strzelec,
przy drodze do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z 1337 roku. W miejscowości znajdowało się założenie pałacowo-parkowe
oraz folwark. Do dnia dzisiejszego zachował się jedynie mocno zdewastowany spichlerz
i zaniedbany park, w obrębie którego rosną pojedyncze kasztanowce, dęby, graby, jesiony.
W Buszowie zachowały się budynki mieszkalne z początku XIX wieku oraz zabudowa
mieszkalna i gospodarcza pochodząca z 2 połowy XIX i początku XX wieku.
W odległości 2 km na południe od Buszowa znajduje się śródleśna osada Buszówko.
Początkowo była to osada młyńska, a następnie leśnictwo. Ponadto w odległości 4 km
od Buszowa nad rzeką Polką leży Puszczykowo, w którym pierwotnie znajdował się folwark
należący do majątku w Buszowie, powstałe w 1 połowie XIX wieku.
Czyżewo
Miejscowość zlokalizowana 4 km na północny-wschód od Strzelec, przy drodze
do Bierzwnika. Zostało założone w 1764 roku jako folwark miejski na prawach wieczystej
dzierżawy. Do dzisiaj zachował się dwór i częściowo XIX-wieczne, historyczne budynki
mieszkalne oraz budynki gospodarcze. W obrębie założenia dworskiego znajduje się
niewielki park.
Danków
Wieś położona w odległości 15 km na północny-zachód od Strzelec, przy drodze
do Barlinka. Najstarsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1303 roku. Do dzisiaj we wsi
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zachował się kościół neogotycki z lat 70 XIX wieku otoczony ceglanym murem, oranżeria
zlokalizowana w ramach zespołu pałacowo-folwarcznego, wzniesiona w latach 40 XIX wieku
w stylu neoklasycystycznym, zespół budynków folwarcznych z XIX wieku wybudowany
w stylu

neogotyckim

z

cegły

oraz

oficyna

pałacowa

przebudowana

na

obiekt

wypoczynkowy. Ponadto nad jeziorem zachował się park krajobrazowy z licznymi gatunkami
drzew rodzimych i obcych. Po wschodniej stronie miejscowości, przy zatoce Jeziora Wielgie,
zachowało się mauzoleum rodowe, wybudowane w stylu neogotyckim, wzniesione około
1859 roku w związku ze śmiercią właściciela i ordynatora dóbr dankowskich – kanonika
berlińskiego Gustawa Erdmanna Kamila von Branda.
Ponadto w Dankowie zachowały się relikty średniowiecznych fortyfikacji miejskich.
Jest to usytuowana przy trakcie do Barlinka, tzw. Góra Wałowa – czworoboczny nasyp
po strażnicy, wały ziemne i fosa po zachodniej stronie układu przestrzennego oraz nasyp
po strażnicy przy trakcie do Strzelec. Pośrednie wzmianki na temat fortyfikacji Dankowa
posiadamy z 1347 roku. Na początku XXI wieku, podczas przeprowadzonych badań
archeologicznych

na

Górze

Wałowej ujawnione

zostały

relikty drewnianej wieży,

a także znaleziono groty strzał do łuków i bełty do kusz, a także pierścień z inskrypcją ku czci
Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Długie
Wieś położona 9 km na północny-wschód od Strzelec przy drodze do Dobiegniewa.
Miejscowość ta posiada słowiański rodowód. Z założenia folwarcznego do dnia dzisiejszego
zachowały się dwa budynki. Zniszczeniu, oprócz dworu, uległ również kościół. Zachował się
park podworski, którego założenie sięga do jeziora, a drzewostan stopniowo przechodzi
w las naturalny. W obrębie parku zachował się szpaler lip i kasztanowca. Na północnyzachód od miejscowości, przy przesmyku jezior Lipie i Słowa, znajduje się wzgórze
zamkowe, w miejscu dawnego grodziska.
Gardzko
Miejscowość położona 4,5 km na południowy-wschód od Strzelec przy drodze
do Drezdenka. Na terenie wsi istnieją ślady osadnictwa związane z grodziskiem
stanowiącym

ośrodek

opola

podporządkowanego

grodowi

santockiemu,

a także cmentarzysko. Grodzisko lokalizuje się na wzgórzu po zachodniej stronie kościoła.
Gardzko

posiada

pozostałością

rozplanowanie

po średniowiecznym

wielodrożnicy
układzie

z

czytelnym

przestrzennym.

nawisem,
Najstarsza

będącym
wzmianka

o miejscowości pochodzi z 1337 roku. We wsi zachowały się: kościół wybudowany w latach
60 XIX wieku w stylu neoromańskim, relikty zespołu folwarcznego, w tym budynek gorzelni,
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historyczna szkoła, gospoda oraz interesująca zabudowa mieszkalna z lat 20 – 30 XX wieku.
Pamiątką po założeniu rezydencjonalnym są relikty parku dworskiego, z którego zachowały
się staw z wierzbą płaczącą, aleja przy drodze wiejskiej oraz kilka wiekowych dębów.
Gilów
Miejscowość położona w odległości 13 km na północ od Strzelec, przy drodze
z Tuczna do Ogard. Po raz pierwszy wzmiankowana została w 1337 roku. Do dnia
dzisiejszego nie zachował się oryginalny układ przestrzenny miejscowości, zapewne
w formie powszechnie występującej w okresie średniowiecza owalnicy. W obecnym kształcie
wieś posiada rozplanowanie wielodrożnicy. Podczas działań wojennych został zniszczony
pałac przez żołnierzy radzieckich, natomiast w latach 60 XX wieku rozebrano XVIII-wieczny
kościół ryglowy. Przed kilkoma laty rozebrano również XIX-wieczny spichlerz, będący
ostatnim elementem założenia folwarcznego. Z zespołu pałacowo-folwarcznego zachował
się jedynie budynek rządówki z reprezentacyjnym wejściem zamkniętym łukiem Tudorów
oraz park pałacowy, skomponowany w typie krajobrazowym, ze stawem oraz z kamiennym
ogrodzeniem i wieżą widokową. Ponadto do elementów historycznej zabudowy należy
dawny budynek szkoły wiejskiej oraz poszczególne budynki mieszkalne i gospodarcze.
W północno-wschodniej części miejscowości znajduje się dawny cmentarz ewangelicki
z zachowanymi słupami bramnymi zwieńczonymi stożkowatymi hełmami oraz reliktami
piaskowcowych pomników nagrobnych.
Licheń
Miejscowość zlokalizowana 5 km na północny-wschód od Strzelec, przy drodze
do Dobiegniewa. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1337 roku. We wsi
zachował się kościół wzniesiony w 1794 roku, usytuowany pośrodku miejscowości,
na płaskim wyniesieniu terenu, w obrębie dawnego cmentarza, wygrodzony kamiennym
murem. Ponadto zachowały się budynki zespołu folwarcznego, tj.: stajnia wzniesiona
pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku, gorzelnia wzniesiona pod koniec XIX wieku
oraz obora wzniesiona pod koniec XIX wieku.
Lipie Góry
Miejscowość położona 6 km na północny-wschód od Strzelec, przy drodze
do Bierzwnika. Wieś założona została w 2 połowie XIII wieku na planie owalnicowym,
czytelnym do dnia dzisiejszego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. We wsi
znajduje się historyczny kościół położony pośrodku miejscowości, wybudowany w XV
i przebudowany pod koniec XVI wieku, budynek dawnej szkoły, znajdujący się pośrodku wsi,
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wzniesiony w latach 90 XIX wieku, remiza strażacka, relikty zespołu folwarcznego,
a także założenie cmentarne z 2 połowy XIX wieku, gdzie do dnia dzisiejszego zachował się
oryginalny układ przestrzenny z czytelnymi granicami oraz aleja lipowa stanowiąca
oś założenia. Niestety w okresie powojennym został rozebrany pałac, a pozostałością
po zespole rezydencjonalnym jest niewielki park pałacowy, w obrębie którego zachowała się
aleja grabowa, klonowa i kasztanowa oraz pierścień lip w sąsiedztwie miejsca po pałacu.
Założenie to posiada charakter krajobrazowy z dwoma niewielkimi stawami.
Lubicz
Miejscowość zlokalizowana w odległości 9 km na północ od Strzelec, przy lokalnej
drodze z Lipich Gór do Tuczna i Bobrówka. Wieś zachowała częściowo czytelne, oryginalne
rozplanowanie owalnicowe ze stawem w obrębie nawsia. W okresie nowożytnym
z pierwotnego układu przestrzennego wykształciła się wielodrożnica. Po raz pierwszy wieś
została wzmiankowana w 1337 roku. Podczas działań wojennych zniszczony został pałac,
który ostatecznie rozebrano w okresie powojennym. We wsi do czasów współczesnych
zachował się średniowieczny kościół wybudowany na początku XIV wieku w stylu gotyckim,
krajobrazowy park pałacowy, relikty zabudowań folwarcznych, dawny budynek szkoły
zlokalizowany w centrum miejscowości, w sąsiedztwie kościoła oraz cmentarz ewangelicki
z 2 połowy XIX wieku z reprezentacyjną aleją lipową zamkniętą pomnikiem mieszkańców wsi
poległych na frontach I wojny światowej, położony na północ od zabudowań miejscowości.
Na cmentarzu zachowały się relikty pomników nagrobnych z 2 połowy XIX i początku XX
wieku.
Machary
Miejscowość położona 2 km na północny-zachód od Bobrówka. Początek osadzie dał
folwark i tzw. Machuswerder, który w 1844 roku wydzielony został z majątku w Buszowie.
Z dawnego założenia dworskiego zachował się jedynie park krajobrazowy. Dwór został
rozebrany w latach 90 XX wieku i odbudowany w formie nawiązującej do historycznej.
Na uwagę zasługuje okazała aleja lipowa prowadząca do zabudowań dawnego majątku.
Ogardy
Miejscowość położona 11 km na północny-wschód od Strzelec, przy drodze
do Bierzwnika. Wieś o rodowodzie słowiańskim, wymieniona została po raz pierwszy w 1337
roku. We wsi zachował się: dwór i pałac właścicieli ziemskich połączone kompozycyjne
z założeniem

parku

krajobrazowego,

miejscowości,

w sąsiedztwie

zlokalizowane

w

założenia folwarcznego,

północno-wschodniej
kościół wzniesiony

części
w stylu
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późnoromańskim w końcu XIII lub na początku XIV wieku, znajdujący się pośrodku
miejscowości na wyniesieniu terenu w obrębie dawnego cmentarza parafialnego,
wygrodzonego kamiennym murem oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza pochodząca
z XIX i początku XX wieku, a także poszczególne obiekty z założenia folwarcznego.
Ponadto w skład miejscowości Ogardy wchodzi miejscowość Ogardzki Młyn,
która położona jest przy drodze z Ogard do Kolska i Chomętowa. W okresie nowożytnym
wzmiankuje się tutaj młyn i tartak. Pod koniec XVIII wieku wzniesiono założenie młyńskie,
należące do właścicieli majątku ziemskiego w Ogardach, które zachowane jest w swym
oryginalnym kształcie do obecnych czasów. Przy drodze z Ogard do Ogardzkiego Młyna
znajdują się relikty dawnego cmentarza osady młyńskiej.
Piastowo
Osada zlokalizowana w odległości 1,5 km na północny-zachód os Strzelec,
przy drodze polnej do Wielisławic. Piastowo założono jako folwark w końcu XVIII
lub na początku XIX wieku. Na terenie miejscowości zachował się dawny dwór znajdujący
się w ramach założenia folwarcznego z przełomu XIX i XX wieku.
Pielice
Miejscowość oddalona o 9 km na północny-wschód od Strzelec, położona
przy drodze z Lipich Gór do Ogardzkiego Młyna i przy lokalnej drodze do Ogard.
Wieś posiada

układ

przestrzenny

wielodrożnicowy.

Po

raz

pierwszy

miejscowość

wymieniona w 1337 roku. We wsi zachowały się: ryglowy kościół z XVIII/XIX wieku, część
zabudowy folwarcznej ze stodołą i gorzelnią oraz niewielki park podworski przechodzący
w naturalny las. Jest to założenie o luźnym charakterze i różnorodnych nasadzeniach.

Przyłęg
Wieś ulicówka zlokalizowana w odległości 7 km na północny-zachód od Strzelec,
przy drodze do Gorzowa. Znajduje się na skraju Puszczy Gorzowskiej, u ujścia rzeki Sarbiny
do Pełcza. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana w 1337 roku. W 1499 roku
miejscowość nadana Radzie Miasta Strzelce wraz z młynem, prawem wyrębu drewna,
wodami i innymi przywilejami. We wsi zachował się kościół wybudowany w 1803 roku,
położony po środku miejscowości na niewielkim wyniesieniu terenu, budynek mieszkalny
z początku XIX wieku, położony w północnej części miejscowości.
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Sidłów
Osada zlokalizowana w odległości 2 km na wschód od Strzelec, przy drodze
do Gardzka. Założony został pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Pozostałością
założenia folwarcznego jest czworoboczny dziedziniec wyznaczony XIX-wiecznymi obiektami
gospodarczymi wzniesionymi z kamienia i cegły, krytymi ceramicznymi dwuspadowymi
dachami. W skład założenia wchodzą również pozostałości parku dworskiego ze stawem
oraz ogrodu warzywnego. Ponadto przy drodze dojazdowej po zachodniej stronie parku
rośnie szpaler kasztanowców, który stanowi cenny przykład historycznych nasadzeń.
Sławno
Wieś pofolwarczna,

położona 3,5 km

na południowy-wschód od Strzelec,

po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. Rada Miejska założyła tam folwark oddawany
w dzierżawę, przekształconą z czasem w dzierżawę wieczystą. We wsi zachował się dwór
w obrębie zespołu folwarcznego z XIX wieku, relikty parku podworskiego, zabudowania
folwarczne oraz budynek dawnej rządówki w sąsiedztwie zespołu folwarcznego.
W sołectwie Sławno znajduje się zlokalizowany w odległości 2 km na południowyzachód od Strzelec przysiółek Ciecierzyn. Pierwotnie był to folwark należący do majątku
ziemskiego w Sławnie. Założony został w 2 połowie XIX wieku na planie czworoboku.
Sokólsko
Miejscowość położona 6 km na północny-zachód od Strzelec, przy drodze do
Choszczna. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku jako Valkenstein. Z tamtych
czasów zachował się układ przestrzenny wraz z owalnicą, w obrębie której znajduje się
kościół z początku XX wieku, zapewne w miejscu wcześniejszej budowli sakralnej,
oraz relikty cmentarza. We wsi po zachodniej stronie owalnicy zachował się zespół dworskoparkowy. Na uwagę zasługuje klasycystyczny dwór z początku XIX wieku, powiązany
w sensie kompozycyjnym z kościołem, a także zabudowania folwarczne tworzące obszerny,
czworoboczny dziedziniec gospodarczo-reprezentacyjny. Z założeniem powiązany jest park
podworski. We wsi ponadto zachowały się zabudowania mieszkalne i gospodarcze z końca
XIX i początku XX wieku.
Strzelce Klasztorne
Miejscowość zlokalizowana 1 km na północny-wschód od Strzelec. Osada obejmuje
dawny majątek klasztorny, a następnie szlachecki. Pierwotnie był tu folwark klasztoru
augustyniaków strzeleckich. W miejscowości zachował się dwór z 2 połowy XIX wieku,
który utracił swój oryginalny charakter.
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Tuczno
Miejscowość położona w odległości 14 km na północ od Strzelec, przy drodze do
Choszczna. Wieś założona została na planie wielodrożnicy, po raz pierwszy wzmiankowana
w 1304 roku. W latach 1897 – 1899 wzniesiony został pałac w stylu neoklasycystycznym,
który przetrwał do dnia dzisiejszego. Z pałacem powiązany jest park krajobrazowy, który
stanowi element założenia rezydencjonalnego. Od strony północnej do pałacu prowadzi aleja
lipowa z polaną. Założenie otoczone jest murem ceglanym i siatką. Starodrzew jest bardzo
zróżnicowany gatunkowo, wzbogacony drzewami ozdobnymi.
W odległości 2 km na północny-zachód od Tuczna, nad jeziorem Tuczno, znajduje się
osada Tuczenko. Pierwotnie był to folwark założony na wykarczowanych obszarach Lasu
Pluskocińskiego. Folwark w Tuczeniu został wykupiony, a następnie zlikwidowany. W jego
miejscu powstało leśnictwo, a obecnie na terenie osady znajduje się gajówka.
Wełmin
Miejscowość położona 8 km na południowy-zachód od Strzelec, przy drodze
do Gorzowa. Wieś założona została w latach 1772-1773 przez Radę Miasta Strzelce. Po raz
pierwszy wzmiankowana w 1809 roku w opracowaniach historyczno-statystycznych.
Wielisławice
Wieś położona 5 km na północny-zachód od Strzelec, przy drodze do Barlinka.
Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. Prawdopodobnie wieś założono wcześniej,
a jej oryginalne, owalnicowe rozplanowanie czytelne jest do dzisiaj. Pod koniec XVIII wieku
wzniesiono niezrachowany już, klasycystyczny, ryglowy dwór zlokalizowany w sąsiedztwie
założenia folwarcznego. We wsi zachował się budynek gorzelni wzniesiony pod koniec XIX
wieku, położony w południowo-wschodniej części założenia folwarcznego oraz fundamenty
ryglowego, XVIII-wiecznego kościoła, na których w latach 1982 – 1984 wybudowana została
obecna świątynia. Wewnątrz z historycznego wystroju i wyposażenia zachował się barokowy
ołtarz.
Wilanów
Miejscowość zlokalizowana 7 km na zachód os Strzelec, przy drodze z Wielisławic
do Santoczna. W XIX wieku miejscowość składała się z trzech części, które obejmowały:
leśniczówkę Pełczyńsko, zabudowania nadleśnictwa oraz osadę robotników leśnych.
W obrębie osady zachowały się zabudowania z końca XIX wieku oraz z okresu 20-lecia
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międzywojennego. Na południowy-wschód od osady znajduje się dawny cmentarz
z zachowanymi nagrobkami oraz sosnowo-dębowym drzewostanem.
Żabicko
Wieś położona w północno-zachodniej części gminy, przy drodze ze Strzelec
do Pełczyc. Miejscowość założona na planie owalnicowym, o czytelnej do dnia dzisiejszego,
oryginalnej kompozycji przestrzennej. Miejscowość ta powstała na przełomie XIII i XIV wieku.
Prawdopodobnie na początku XVIII wieku wzniesiono ryglowy dwór z mansardowym dachem
oraz kościół, które rozebrano w okresie po II wojnie światowej. W 1902 roku w pobliżu
miejscowości Żabicko wybudowano linię kolejową ze Strzelec do Lubiany. We wsi zachowały
się: stodoła, obora i gołębnik, będące elementami dawnego zespołu folwarcznego z końca
XIX wieku.
Architektura sakralna
Do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na terenie gminy należą takie
kościoły jak kolegiata w Strzelcach Krajeńskich, powstała w końcu XIII wieku i przebudowana
po 1433 roku. Obok kościoła farnego należy wymienić dwa wiejskie, kamienne kościoły
parafialne w Brzozie i Ogardach. Zostały one wzniesione ze starannie obrobionych
granitowych kwader. Wyjątkową pozycję w średniowiecznej architekturze sakralnej zajmuje
natomiast kamienno-ceglany kościół w Lubiczu z początku XIV wieku. W jego elewacjach
zachowały się terakotowe kształtki z fryzem przedstawiającym lilie. Późniejszą świątynią
jest kościół w Lipich Górach wzniesiony z łamanego kamienia w XV wieku. W czasach
nowożytnych wzniesiono kościoły w Licheniu (1794) i w Przyłęgu (1803). Z tego czasu
pochodzi też ryglowy kościół w Pielicach. Obiekty te są historycznymi, skromnymi w swym
wyrazie

zborami

protestanckimi,

przystosowanymi

do

liturgii

rzymsko-katolickiej

po zakończeniu II wojny światowej. Do cenniejszych przykładów neostylowych kościołów
należą świątynie w Gardzku (lata 70 XIX w.), Dankowie (lata 70 XIX w.) oraz w Bronowicach
(lata 80 XIX w.). Jedną z najmłodszych budowli sakralnych na terenie gminy
jest modernistyczny kościół p.w. św. Franciszka w Strzelcach wzniesiony przez katolików
w 1929 roku wraz z zespołem zabudowy.
Architektura rezydencjonalna
W zakresie architektury rezydencjonalnej do cenniejszych należy pałac w Bobrówku,
wzniesiony w końcu XVIII wieku i następnie rozbudowany w końcu XIX wieku
w neorenesansowej konwencji stylistycznej. Na uwagę zasługuje też pałac w Ogardach
i dwór w Sławnie zrealizowane w drugiej połowie XIX wieku. Niezwykle prestiżowym
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obiektem w skali regionu jest pałac w Tucznie wzniesiony w latach 1897-1899 wg projektu
Alfreda Messela dla właściciela tamtejszych dóbr ziemskich Maxa von Wedemayer. To bodaj
jedyny obiekt pałacowy w twórczości tego berlińskiego projektanta.
W Strzelcach zachowało się szereg prestiżowych realizacji z zakresu architektury
i budownictwa użyteczności publicznej. Na pierwszym miejscu należy wymienić budynek
ratusza staromiejskiego zlokalizowanego w zabudowie pierzejowej rynku. Jest to budowla
wybudowana w latach 1870-1872 w stylu neorenesansu. Kolejnymi przykładami są budynki
szkół dla dziewcząt z 1889 roku oraz Seminarium Nauczycielskiego z lat 1905-1907, a także
modernistycznej Kasy Oszczędności z 1940 roku. Wśród zachowanej zabudowy mieszkalnej
na uwagę zasługują budynki z końca XVIII i początku XIX wieku posadowione często
szczytem do ulicy. Dobrze zachowanym przykładem architektury jest ryglowy budynek
mieszkalny z 2 połowy XVIII w. przy ul. Północnej 36. Cenniejsze budynki mieszkalne
pochodzą z końca XIX i początku XX wieku i posiadają neostylowe cechy stylistyczne
oraz secesyjne, w tym willa przy ul. Gorzowskiej 38, budynki mieszkalne przy Alei Wolności
3, ul. Brzozowej 4, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 8.
Założenia folwarczne
Do cenniejszych założeń należą folwarki w Dankowie, Licheniu, Ogardach, Sławnie,
Wielisławicach oraz Żabicku. Spośród zabudowy folwarcznej niezwykle urokliwe są gołębniki
w Sidłowie i Żabicku. Z zespołami folwarcznymi związane są też rządcówki oraz oficyny
folwarczne, niestety w znacznej mierze już zdewaloryzowane. Na uwagę zasługują inne
elementy funkcjonalne takie jak wieża widokowa w Gilowie, powiązana z ogrodzeniem parku.
Zabudowa wsi jest już mocno zdewaloryzowana. Niemal nie można już spotkać
budownictwa ryglowego. Dlatego też do szczególnych przykładów tego typu realizacji należą
obiekty w Ogardach, Ogardzkim Młynie i Pielicach. Spośród XIX-wiecznego budownictwa
mieszkalnego zachowało się niestety niewiele obiektów, które nie zostały zdewaloryzowane
w wyniku remontów i modernizacji. W większości są to budynki murowane z kamienia i cegły
o symetrycznej kompozycji elewacji frontowej z zachowaną niekiedy oryginalna stolarką
okienną oraz drzwiową.

7.3. Obiekty objęte ochroną konserwatorską
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się wiele zabytkowych obiektów,
do których należą obiekty architektury sakralnej, obronnej i rezydencjonalnej, o dużym
znaczeniu historycznym, a także układy przestrzenne. Ochroną konserwatorską objęta jest
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głównie zabudowa wpisująca się w krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Liczne zabytki
świeckie i sakralne występują nie tylko w obszarze Starego Miasta, ale także na terenach
okolicznych miejscowości. Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się 45 obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Zestawienie wszystkich obiektów, które zostały objęte ochroną konserwatorską
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568) przedstawia Tab. 6.

Tab 6. Zbytki wpisane do rejestru
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejscowość
BOBRÓWKO
BRONOWICE

Obiekt zabytkowy
Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy
Pałac, ul. Strzelecka 15
Kościół fil. p.w. Chrystusa Króla
Mur kościelny
Cmentarz kościelny

6.

Cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja Biskupa

7.
8.
9.

Park pałacowy z cmentarzem
Aleja platanowa
Pomnik poległych w I wojnie światowej

BRZOZA

10.
11.
12.

Spichlerz w zespole folwarcznym
BUSZÓW

13.
DANKÓW
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela
GARDZKO

LICHEŃ
LIPIE GÓRY
LUBICZ

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Brama w ogrodzeniu parku
Kościół
Zespół folwarczny wraz z parkiem pałacowym
składający się z oficyny pałacowej, stajni wraz z
gołębnikiem, kotłowni i lodowni
Budynek mieszkalny (d. oranżeria w zespole
folwarcznym), Danków 19

Pomnik nagrobny
Pomnik nagrobny
Kościół fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Stajnia w zespole folwarcznym
Kościół p.w. św. Józefa
Kościół fil. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
Dwór

OGARDY
PIELICE
STRZELCE
KRAJEŃSKIE

Kościół p.w. św. Stanisława Kostki
Pałac
Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy
Dom, ul. Południowa 13
Dom, ul. Południowa 17
Dom, ul. Północna 36
Dom, ul. Północna 38

Nr rej.
267 z 10.04.1961
L-303/A z 28.11.2008
L-307A z 09.02.2009
L-307/A z 09.02.2009
L-307A z 09.02.2009
1100/A z 15.04.1964
KOK-I-190/76 z 30.11.1976
L-183/1-2/A z 07.11.2005
L-193/A z 23.02.2006
L-183/1-2/A z 07.11.2005
1920/A z 19.04.1971
L-183/1-2/A z 07.11.2005
1102 z 15.04.1964
L-23 z 20.02.2000
L-23 z 20.02.2000
2176/75 z 31.01.1976
L-262/A z 24.08.2007
L-B/52/1-2 z 27.08.2007
L-B/52/1-2 z 27.08.2007
KOK-I-192/76 z 30.11.1976
KOK-I-204/76 z 07.12.1976
201 z 16.03.1961
KOK-I/25/76 z 22.10.1976
KOK-I-206/76 z 07.12.1976
L-370/A z 15.02.2010
KOK-I-205/76 z 07.12.1976
KOK-I-194/76 z 01.12.1976
KOK-I-195/76 z 01.07.1976
KOK-I-200/76 z 07.12.1976
1143 z 15.04.1964
1926/A z 21.04.1971
KOK-I-208/76 z 07.12.1976
1144/A z 15.04.1964
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Lp.
30.
31.
32.
33.

Miejscowość

34.

Obiekt zabytkowy
Dom, ul. Saperów 19
Dom, ul. Saperów 20
Dom, ul. Saperów 25
Budynek mieszkalny, ul. Targowa 11
Kościół kolegiacki p.w. MB Różańcowej, ul.
Sienkiewicza

35.

Dom, ul. Wojska Polskiego 4

36.

Spichlerz, ul. Wojska Polskiego 1

37.

Baszta Więzienna przy Nowej Bramie

38.

Brama Młyńska

39.
40.

Brama Wschodnia
Średniowieczne mury obronne

41.

Układ urbanistyczny

42.
43.
44.
45.

Pałac
Budynek mieszkalny (d. oficyna pałacowa)
Mur pałacowy
Kościół fil. p.w. MB Częstochowskiej
Źródło: UM Strzelce Krajeńskie

TUCZNO
WIELISŁAWICE

Nr rej.
L-347/A z 07.10.2009
L-362/A z 17.12.2009
L-361/A z 11.12.2009
1125/A z 15.04.1964
83/A z 27.02.27
KOK-I-9/76 z 22.11.1976
1927/A z 21.04.1971
KOK-I-209/76 z 07.12.1976
1136/A z 15.04.1964
KOK-I-199/76 z 07.12.1976
204/A z 16.03.1961
KOK-I-27/76 z 23.10.1976
KOK-I-159/61 z 16.03.1961
KOK-I-26/76 z 22.10.1976
KOK-I-28/76 z 23.10.1976
L-405/A z 16.07.2010
73/A z 07.11.1957
2172/75 z 31.01.1975
KOK-I-7/76 z 21.10.1976
KOK-I-210/76 z 07.12.1976
KOK-I-210/76 z 07.12.1976
KOK-I-210/76 z 07.12.1976
KOK-I-198/76 z 07.12.1976

7.4. Obiekty będące w ewidencji zabytków
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. Pełną listę zabytków wpisanych do ewidencji przedstawia
Tab. 7.

Tab. 7. Zbytki wpisane do ewidencji
Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

8.

BOBRÓWKO

Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 14

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
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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

55.

BRZOZA

Cmentarz ewangelicki

56.

BUSZÓW

Układ ruralistyczny

57.

BUSZÓW

Park dworski

58.

BUSZÓW

Trafostacja

59.

BUSZÓW

Budynek gospodarczy

60.

BUSZÓW

Budynek gospodarczy
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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
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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

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)
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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
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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

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
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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
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190.

MACHARY

Park dworski

191.

OGARDY

Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym

192.

OGARDY

Obora w zespole folwarcznym

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
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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

239.

PRZYŁĘG

Budynek mieszkalny (d. dom szosowy), Przyłęg 37

240.

PRZYŁĘG

Układ ruralistyczny

241.

PRZYŁĘG

Cmentarz

242.

PRZYŁĘG

Cmentarz ewangelicki

243.

PUSZCZYKOWO

Park dworski
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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
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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

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
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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

Urząd pocztowy (d. Kasa Oszczędności), ul. Gorzowska 1
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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
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

328.

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 8

329.

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 12

330.

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

Budynek mieszkalny, ul. Katedralna 13

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

Budynek administracyjny, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1
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Lp.

Miejscowość
KRAJEŃSKIE

Obiekt zabytkowy

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,
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

ul.

Ks.

Kard.

S.

- 81 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 81

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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

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

Budynek mieszkalny, ul. Północna 37
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Lp.

Miejscowość
KRAJEŃSKIE

Obiekt zabytkowy

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
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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

Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 17
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Lp.

Miejscowość
KRAJEŃSKIE

Obiekt zabytkowy

421.

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

Budynek mieszkalny, ul. Zachodnia 21

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
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Lp.

Miejscowość

Obiekt zabytkowy

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
Źródło: UM Strzelce Krajeński

7.5. Stanowiska archeologiczne
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowanych jest łącznie 344 stanowisk
archeologicznych, w tym trzy wpisane do rejestru zabytków.
Do stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków pod numerem
rejestru L-86/C należą stanowiska w miejscowości Danków:


stanowisko archeologiczne nr 9, AZP 41-13/20, zlokalizowane w obrębie części
działki nr 25/11 – gródek z okresu średniowiecza;
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stanowisko archeologiczne nr 10, AZP 41-13/30, zlokalizowane w obrębie części
działek nr 66/1 i 17 – gródek z okresu późnego średniowiecza;



stanowisko archeologiczne nr 12, AZP 41-13/31, zlokalizowane w obrębie części
działek nr 106/1, 106/3, 106/5, 107/2 i 210/1 – ziemne wały obronne z okresu
średniowiecza (poł. XIV w.).

Stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków stanowią głównie ślady
osadnicze, obozowiska, a także liczne cmentarzyska. Pełną listę stanowisk archeologicznych
przedstawia Tab. 8

Tab. 8. Stanowiska archeologiczne
L.p.

Miejscowość

Obszar

Nr w miej.

Nr na obszarze

1.

Bobrówko

AZP 40-13

6

6

2.

Bobrówko

AZP 40-13

7

7

3.

Bobrówko

AZP 40-13

8

8

4.

Bobrówko

AZP 40-13

9

9

5.

Bobrówko

AZP 40-13

10

10

6.

Bobrówko

AZP 40-13

11

11

7.

Bobrówko

AZP 40-13

12

12

8.

Bobrówko

AZP 40-13

13

13

9.

Bobrówko

AZP 40-14

1

1

10.

Bobrówko

AZP 40-14

-

2

11.

Bobrówko

AZP 40-14

-

3

12.

Bobrówko

AZP 40-14

4

4

13.

Bobrówko

AZP 40-14

5

5

14.

Bobrówko

AZP 41-14

1

1

16.

Bobrówko

AZP 41-14

2

2

17.

Bobrówko

AZP 41-14

3

3

Stanowisko
ślad osadnictwa – III
okres epoki brązu –
wczesna epoka żelaza
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia,
wczesne
średniowiecze (XI –
XII w.)
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
mezolit (?)
ślad osadnictwa –
neolit (?)
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
? ślad osadnictwa –
starożytność
? ślad osadnictwa –
kultura łużycka (IV
okres epoki brązu)
? ślad osadnictwa –
kultura łużycka (IV
okres epoki
? ślad osadnictwa –
epoka kamienia
? ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze

- 87 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 87

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.

Bobrówko

AZP 41-14

4

4

19.

Bronowice

AZP 41-14

1

66

20.

Bronowice

AZP 41-14

2

67

21.

Bronowice

AZP 41-14

3

68

22.

Bronowice

AZP 41-14

4

69

23.

Bronowice

AZP 41-14

5

70

24.

Bronowice

AZP 41-14

6

71

25.

Bronowice

AZP 41-14

7

72

26.

Bronowice

AZP 41-14

8

73

27.

Bronowice

AZP 41-14

9

74

28.

Bronowice

AZP 41-14

10

75

29.

Bronowice

AZP 41-14

11

76

30.

Bronowice

AZP 41-14

12

77

31.

Bronowice

AZP 41-14

13

78

32.

Bronowice

AZP 41-14

14

79

33.

Bronowice

AZP 41-14

15

80

34.

Bronowice

AZP 41-14

16

81

35.

Bronowice

AZP 41-14

17

82

36.

Bronowice

AZP 41-14

18

83

37.

Bronowice

AZP 41-14

19

84

38.

Bronowice

AZP 41-14

20

85

39.

Bronowice

AZP 41-14

21

86

40.

Bronowice

AZP 41-14

22

87

41.

Bronowice

AZP 41-14

23

88

42.

Bronowice

AZP 41-14

24

89

43.

Bronowice

AZP 41-14

25

90

44.

Bronowice

AZP 41-14

26

91

ślad osadnictwa –
epoka kamienia ślad
osadnictwa – późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
paleolit schyłkowy ślad
osadnictwa - późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
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45.

Bronowice

AZP 41-14

27

92

46.

Bronowice

AZP 41-14

28

93

47.

Bronowice

AZP 41-14

29

94

48.

Bronowice

AZP 41-14

30

95

49.

Bronowice

AZP 41-14

31

96

50.

Bronowice

AZP 41-14

32

97

51.

Bronowice

AZP 41-14

33

98

52.

Brzoza

AZP 42-14

3

1

53.

Brzoza

AZP 42-14

4

2

54.
55.

Brzoza
Brzoza

AZP 42-14
AZP 42-14

5
6

15
30

56.

Brzoza

AZP 42-14

7

31

57.

Brzoza

AZP 42-14

8

32

58,
59.

Brzoza
Brzoza

AZP 42-14
AZP 42-14

9
10

33
34

60.

Brzoza

AZP 42-14

11

35

61.

Brzoza

AZP 42-14

12

36

62.

Brzoza

AZP 42-14

13

37

63.

Brzoza

AZP 42-14

14

38

64.

Brzoza

AZP 42-14

15

39

65.

Brzoza

AZP 42-14

16

40

66.

Brzoza

AZP 42-14

17

41

67.

Brzoza

AZP 42-14

18

43

68.

Brzoza

AZP 42-14

19

44

69.

Brzoza

AZP 42-14

20

45

ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia ślad
osadnictwa – późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa neolit
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
okres nowożytny, ślad
osadnictwa nieokreślony
ślad osadnictwa neolit
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia, ślad
osadnictwa –
nieokreślony
ślad osadnictwa neolit
ślad osadnictwa –
epoka kamienia, ślad
osadnictwa –
nieokreślony
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
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70.

Brzoza

AZP 42-14

21

46

71.
72.

Brzoza
Brzoza

AZP 42-14
AZP 42-14

22
23

47
48

73.

Brzoza

AZP 42-14

24

49

74.

Brzoza

AZP 42-14

25

50

75.

Brzoza

AZP 42-14

26

51

76.

Brzoza

AZP 42-14

27

52

77.

Brzoza

AZP 42-14

28

53

78.

Brzoza

AZP 42-14

29

54

79.

Brzoza

AZP 42-14

30

55

80.

Brzoza

AZP 42-14

31

56

81.
82.
83.

Brzoza
Brzoza
Brzoza

AZP 42-14
AZP 42-14
AZP 42-14

32
33
34

60
61
62

84.

Brzoza

AZP 42-14

35

63

85.

Brzoza

AZP 42-14

36

64

86.

Brzoza

AZP 42-14

37

65

87.

Brzoza

AZP 42-14

38

66

88.

Brzoza

AZP 42-14

39

67

89.

Brzoza

AZP 42-14

1

85

90.

Brzoza

AZP 42-14

2

86

91.

Brzoza

AZP 42-14

40

93

92.

Brzoza

AZP 42-14

41

94

osada ? – kultura
łużycka, ślad
osadnictwa
nieokreślony
ślad osadnictwa –
neolit
ślad osadnictwa –
epoka kamienia, ślad
osadnictwa – okres
nowożytny
ślad osadnictwa –
neolit
ślad osadnictwa
wczesne
średniowiecze, ślad
osadnictwa nieokreślony
ślad osadnictwa –
nieokreślony
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
okres nowożytny
ślad osadnictwa –
neolit

ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit
ślad osadnictwa nieokreślony
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa epoka kamienia,
kultura łużycka, okres
wpływów rzymskich,
okres nowożytny
cmentarzysko –
kultura łużycka
znalezisko luźne –
kultura łużycka
ślad osadnictwa wczesne
średniowiecze
punkt osadniczy –
wczesne
średniowiecze, ślad
osadnictwa – epoka
kamienia
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93.

Brzoza

AZP 42-14

42

95

94.

Brzoza

AZP 42-14

43

96

95.

Brzoza

AZP 42-14

44

97

96.

Brzoza

AZP 43-14

45

14

97.

Buszów

AZP 41-13

6

1

98.

Buszów

AZP 41-13

7

8

99.

Buszów

AZP 41-13

8

9

100.

Buszów

AZP 41-13

9

10

101.

Buszów

AZP 41-13

10

11

102.

Buszów

AZP 41-13

11

12

103.

Buszów

AZP 41-13

12

13

104.

Buszów

AZP 41-13

13

14

105.

Buszów

AZP 41-13

14

15

106.

Buszów

AZP 41-13

15

16

107.

Buszów

AZP 41-13

16

17

108.

Buszów

AZP 41-13

17

18

ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
kultura wielbarska
osada – neolit ślad
osadnictwa - pradzieje
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
stanowisko
przetwarzania
krzemienia – epoka
kamienia
ślad osadnictwa późne średniowiecze
ślad osadnictwa nowożytność
ślad osadnictwa –
kultura łużycka ?
stanowisko
przetwarzania
krzemienia ? – epoka
kamienia
ślad osadnictwa –
pradzieje
stanowisko
przetwarzania
krzemienia - epoka
kamienia
osada
– późne
średniowiecze ślad
osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
kultura łużycka ?
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
osada – późne
średniowiecze ślad
osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
epoka kamienia ślad
osadnictwa - późne
średniowiecze
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109.

Buszów

AZP 41-13

18

21

110.

Buszów

AZP 41-13

-

23

111.

Buszów

AZP 41-13

-

24

112.

Buszów

AZP 41-13

-

25

113.

Buszów

AZP 41-14

1

7

114.

Buszów

AZP 41-14

2

8

`115.

Buszów

AZP 41-14

3

9

116.

Buszów

AZP 41-14

4

10

117.

Buszów

AZP 41-14

5

11

118.

Danków

AZP 40-12

10

9

119.

Danków

AZP 41-12

11

3

120.
121.

Danków
Danków

AZP 41-13
AZP 41-13

1
2

2
3

122.

Danków

AZP 41-13

3

4

123.

Danków

AZP 41-13

4

5

124.

Danków

AZP 41-13

5

6

125.

Danków

AZP 41-13

6

7

126.

Danków

AZP 41-13

7

19

ślad osadnictwa –
mezolit ?
ślad
osadnictwa - późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
1535 r.
skarb monet – po
1945 r.
skarb monet – po
1758 r.
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze ślad
osadnictwa - późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
młyn wodny – XVIII w.
ślad osadnictwa ? –
epoka kamienia
ślad osadnictwa późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia ślad
osadnictwa - późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
pradzieje
ślad osadnictwa późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
obozowisko ? – epoka
kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
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127.

Danków

AZP 41-13

8

20

128.

Danków

AZP 41-13

9

22

129.
130.
131.

Danków
Danków
Danków

AZP 41-13
AZP 41-13
AZP 41-13

-

26
27
28

132.

Danków

AZP 41-13

-

29

133.

Długie

AZP 41-15

1

9

134.

Długie

AZP 41-15

2

10

135.

Długie

AZP 41-16

-

18

136.

Gardzko

AZP 42-14

11

107

137.

Gardzko

AZP 42-15

3

9

138.

Gilów

AZP 39-15

1

5

139.

Licheń

AZP 41-14

23

102

140.

Licheń

AZP 41-14

24

103

141.

Licheń

AZP 41-14

25

104

142.

Licheń

AZP 41-14

26

105

143.

Licheń

AZP 41-15

1

6

144.

Licheń

AZP 41-15

2

7

145.

Licheń

AZP 41-15

3

8

146.

Licheń

AZP 41-15

-

11

147.

Licheń

AZP 41-15

-

12

stanowisko
przetwarzania
krzemienia ? – epoka
kamienia
osada – późne
średniowiecze ślad
osadnictwa –
nowożytność
grodzisko ? –
średniowiecze
miasto – XIV - XV w.
chyża – średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit
ślad osadnictwa –
kultura unietycka
osada - średniowiecze
nowożytność
punkt osadniczy wczesne
średniowiecze
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
wczesna epoka brązu
osada ? – skład
naczyń szklanych,
okres nowożytny
ślad osadnictwa starożytność
osada – późne
średniowiecze (XIV –
XV w.)
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
średniowiecze (XIII –
XIV w.) nowożytność
ślad osadnictwa mezolit /neolit kultura
łużycka R
starożytność wczesne
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa starożytność wczesne
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa neolit
ślad osadnictwa neolit ?

- 93 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 93

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

148.

Licheń

AZP 41-15

-

13

149.

Licheń

AZP 42-14

4

68

150.

Licheń

AZP 42-14

5

69

151.

Licheń

AZP 42-14

6

70

152.

Licheń

AZP 42-14

7

71

153.

Licheń

AZP 42-14

8

72

154.

Licheń

AZP 42-14

9

73

155.

Licheń

AZP 42-14

10

74

156.

Licheń

AZP 42-14

11

75

157.

Licheń

AZP 42-14

12

76

158.

Licheń

AZP 42-14

13

77

159.

Licheń

AZP 42-14

14

98

160.

Licheń

AZP 42-14

15

99

161.

Licheń

AZP 42-14

17

101

162.

Licheń

AZP 42-14

18

102

163.

Licheń

AZP 42-14

19

103

164.

Licheń

AZP 42-14

20

104

165.

Licheń

AZP 42-14

21

105

166.

Licheń

AZP 42-14

22

106

osada - wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich
punkt osadniczy –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
kultura łużycka okres
wpływów rzymskich
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
punkt osadniczy –
epoka kamienia ślad
osadnictwa – wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
osada – późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
nowożytność
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167.

Licheń

AZP 42-15

4

1

168.

Licheń

AZP 42-15

5

2

169.

Licheń

AZP 42-15

6

6

170.

Licheń

AZP 42-15

7

7

171.

Licheń

AZP 42-15

8

8

172.

Lipie Góry

AZP 41-14

1

99

173.

Lipie Góry

AZP 41-14

2

100

AZP 41-14

3

101

174.

175.

Lipie Góry

AZP 41-15

4

1

176.

Lipie Góry

AZP 41-15

5

2

177.

Lipie Góry

AZP 41-15

6

3

178.

Lipie Góry

AZP 41-15

7

4

180.

Lipie Góry

AZP 41-15

8

5

181.

Lubicz

AZP 41-14

1

5

182.

Lubicz

AZP 41-14

2

6

183.

Ogardy

AZP 40-15

1

1

184.

Ogardy

AZP 40-15

2

2

185.

Ogardy

AZP 40-15

3

3

186.

Ogardy

AZP 40-15

4

4

187.

Ogardy

AZP 40-15

5

5

188.

Ogardy

AZP 40-15

6

6

189.

Ogardy

AZP 40-15

7

7

punkt osadniczy mezolit /neolit
starożytność
średniowiecze,
osada - nowożytność
ślad osadnictwa średniowiecze
nowożytność
punkt osadniczy –
starożytność
ślad osadnictwa starożytność
ślad osadnictwa Starożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
punkt osadniczy średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa, punkt
osadniczy średniowiecze
nowożytność
punkt osadniczy wczesne
średniowiecze
nowożytność
punkt osadniczy nowożytność
ślad osadnictwa średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
kultura wielbarska ?
późne średniowiecze
punkt osadniczy –
kultura łużycka ślad
osadnictwa – późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
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190.

Ogardy

AZP 40-15

8

8

191.

Ogardy

AZP 40-15

9

9

192.

Ogardy

AZP 40-15

10

10

193.

Ogardy

AZP 40-15

11

11

194.

Ogardy

AZP 40-15

12

12

195.

Ogardy

AZP 40-15

13

13

196.

Ogardy

AZP 40-15

14

14

197.

Ogardy

AZP 40-15

15

15

198.

Ogardy

AZP 40-15

16

16

199.

Ogardy

AZP 40-15

17

17

200.

Ogardy

AZP 40-15

18

18

201.

Pielice

AZP 40-15

1

19

202.

Pielice

AZP 40-15

2

20

203.

Pielice

AZP 41-15

1

15

204.

Przyłęg

AZP 43-14

1

1

205.

Przyłęg

AZP 43-14

2

2

206.

Przyłęg

AZP 43-14

3

3

207.

Przyłęg

AZP 43-14

4

4

208.

Przyłęg

AZP 43-14

5

5

ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
kultura łużycka późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesna epoka brązu
ślad osadnictwa –
mezolit / neolit kultura
łużycka nowożytność
grodzisko – (XIII – XIV
w.)
ślad osadnictwa –
kultura łużycka późne
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
wczesna epoka brązu
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
kultura łużycka późne
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
nowożytność
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209.

Przyłęg

AZP 43-14

6

6

210.

Przyłęg

AZP 43-14

7

7

211.

Przyłęg

AZP 43-14

8

8

212.

Przyłęg

AZP 43-14

9

9

213.

Przyłęg

AZP 43-14

10

10

214.

Przyłęg

AZP 43-14

11

11

215.

Przyłęg

AZP 43-14

12

12

216.

Przyłęg

AZP 43-14

13

13

217.

Sławno

AZP 42-14

3

78

218.

Sławno

AZP 42-14

4

79

219.

Sławno

AZP 42-14

5

80

220.
221.

Sławno
Sławno

AZP 42-14
AZP 43-14

6
7

81
15

222.

Sławno

AZP 43-14

8

16

223.

Sławno

AZP 43-14

9

17

224.

Sławno

AZP 43-14

10

18

225.

Sławno

AZP 43-14

11

19

226.

Sławno

AZP 43-14

2

20

227.
228.

Sławno
Sokólsko

AZP 43-14
AZP 41-14

1
1

21
12

229.

Sokólsko

AZP 41-14

2

13

230.

Sokólsko

AZP 41-14

3

14

231.

Sokólsko

AZP 41-14

4

15

punkt osadniczy –
kultura łużycka
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura wielbarska ?
ślad osadnictwa –
neolit
kultura wielbarska ?
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
wczesne
średniowiecze
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
kultura łużycka
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
punkt osadniczy –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
mezolit / neolit
ślad osadnictwa –
neolit ?
osada – kultura
łużycka
osada – mezolit
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
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232.

Sokólsko

AZP 41-14

5

16

233.

Sokólsko

AZP 41-14

6

17

234.

Sokólsko

AZP 41-14

7

18

235.

Sokólsko

AZP 41-14

8

19

236.

Sokólsko

AZP 41-14

9

20

237.

Sokólsko

AZP 41-14

10

21

238.

Sokólsko

AZP 41-14

11

22

239.

Sokólsko

AZP 41-14

12

23

240.

Sokólsko

AZP 41-14

13

24

241.

Sokólsko

AZP 41-14

14

25

242.

Sokólsko

AZP 41-14

15

26

243.

Sokólsko

AZP 41-14

16

27

244.

Sokólsko

AZP 41-14

17

28

245.

Sokólsko

AZP 41-14

18

29

246.

Sokólsko

AZP 41-14

19

30

247.

Sokólsko

AZP 41-14

20

31

248.

Sokólsko

AZP 41-14

21

32

249.

Sokólsko

AZP 41-14

22

33

250.

Sokólsko

AZP 41-14

23

34

251.

Sokólsko

AZP 41-14

24

35

252.

Sokólsko

AZP 41-14

25

36

253.

Sokólsko

AZP 41-14

26

37

254.

Sokólsko

AZP 41-14

27

38

255.

Sokólsko

AZP 41-14

28

39

256.

Sokólsko

AZP 41-14

29

40

ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit ?
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit ?
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit ?
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
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257.

Sokólsko

AZP 41-14

30

41

258.

Sokólsko

AZP 41-14

31

42

259.

Sokólsko

AZP 41-14

32

43

260.

Sokólsko

AZP 41-14

33

44

261.

Sokólsko

AZP 41-14

34

45

262.

Sokólsko

AZP 41-14

35

46

263.

Sokólsko

AZP 41-14

36

47

264.

Sokólsko

AZP 41-14

37

48

265.

Sokólsko

AZP 41-14

38

49

266.

Sokólsko

AZP 41-14

39

50

267.

Sokólsko

AZP 41-14

40

51

268.

Sokólsko

AZP 41-14

41

52

269.

Sokólsko

AZP 41-14

42

53

270.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

1

82

271.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

2

83

272.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

3

84

273.

Strzelce
Krajeńskie
Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

4

42

AZP 42-14

5

57

275.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

6

58

276.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

7

59

277.

Strzelce
Krajeńskie
Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

8

87

AZP 42-14

9

89

274.

278.

punkt osadniczy –
późne średniowiecze
punkt osadniczy –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
punkt osadniczy –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
późne średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
wczesne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
neolit nowożytność
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
osada – kultura
łużycka
późne średniowiecze
osada –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
znalezisko luźne –
neolit
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279.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

10

90

280.

Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

11

91

281.

Strzelce
Krajeńskie
Strzelce
Krajeńskie
Strzelce
Krajeńskie

AZP 42-14

12

92

AZP 42-14

13

87

AZP 42-15

2

3

AZP 42-15

3

4

AZP 42-15

4

5

286.

Strzelce
Krajeńskie
Strzelce
Krajeńskie
Wełmin

AZP 43-13

1

5

287.

Wełmin

AZP 43-13

2

6

288.

Wełmin

AZP 43-13

3

7

289.

Wielisławice

AZP 41-14

27

54

290.

Wielisławice

AZP 41-14

28

55

291.

Wielisławice

AZP 41-14

29

56

292.

Wielisławice

AZP 41-14

30

57

293.

Wielisławice

AZP 41-14

31

58

294.

Wielisławice

AZP 41-14

32

59

295.

Wielisławice

AZP 41-14

33

60

296.

Wielisławice

AZP 41-14

34

61

297.

Wielisławice

AZP 41-14

35

62

298.

Wielisławice

AZP 41-14

36

63

299.

Wielisławice

AZP 41-14

37

64

300.

Wielisławice

AZP 41-14

38

65

301.

Wielisławice

AZP 42-14

1

3

282.
283.

284.
285.

ślad osadnictwa –
obozowisko –
kultura pucharów
lejkowatych
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
wczesne
średniowiecze późne
średniowiecze
nowożytność
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
osada – kultura
łużycka
ślad osadnictwa –
średniowiecze, punkt
osadniczy –
nowożytność
punkt osadniczy –
nowożytność
osada - nowożytność
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
nowożytność
ślad osadnictwa –
kultura łużycka ?
ślad osadnictwa –
starożytność
ślad osadnictwa –
paleolit schyłkowy ?
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
nowożytność ?
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302.

Wielisławice

AZP 42-14

2

4

303.

Wielisławice

AZP 42-14

3

5

304.

Wielisławice

AZP 42-14

4

6

305.

Wielisławice

AZP 42-14

5

7

306.

Wielisławice

AZP 42-14

6

8

307.

Wielisławice

AZP 42-14

7

9

308.

Wielisławice

AZP 42-14

8

10

309.

Wielisławice

AZP 42-14

9

11

310.

Wielisławice

AZP 42-14

10

12

311.

Wielisławice

AZP 42-14

13

16

312.

Wielisławice

AZP 42-14

14

17

313.

Wielisławice

AZP 42-14

15

18

314.

Wielisławice

AZP 42-14

16

19

315.

Wielisławice

AZP 42-14

18

21

316.

Wielisławice

AZP 42-14

19

22

317.

Wielisławice

AZP 42-14

20

23

318.

Wielisławice

AZP 42-14

21

24

319.

Wielisławice

AZP 42-14

22

25

320.

Wielisławice

AZP 42-14

23

26

321.

Wielisławice

AZP 42-14

24

27

322.

Wielisławice

AZP 42-14

26

29

323.

Wilanów

AZP 42-13

1

10

324.

Wilanów

AZP 42-13

2

11

325.

Wilanów

AZP 42-13

3

12

326.

Wilanów

AZP 42-13

4

13

ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
punkt osadniczy –
późne średniowiecze
punkt osadniczy –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
okres wpływów
rzymskich,
późny
okres wpływów
rzymskich?
ślad osadnictwa –
nieokreślony
ślad osadnictwa –
epoka kamienia okres
wpływów rzymskich ?
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
punkt osadniczy / ślad
osadnictwa – epoka
kamienia ?
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia ?
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
osada – późne
średniowiecze
ślad osadnictwa –
kultura łużycka ?
punkt osadniczy –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
ślad osadnictwa –
epoka kamienia XIX
– XX w.
ślad osadnictwa –
epoka kamienia
nowożytność
osada ? –
kultura pucharów
lejkowatych ?
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327.

Wilanów

AZP 42-13

5

14

328.

Wilanów

AZP 42-13

6

15

329.

Żabicko

AZP 40-13

1

5

340.

Żabicko

AZP 40-13

1

1

341.

Żabicko

AZP 40-13

2

2

ślad osadnictwa –
epoka kamienia
stanowisko
przetwarzania
krzemienia – epoka
kamienia
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
(XV – XVI w.)
ślad osadnictwa –
późne średniowiecze
(XV – XVI w.)
ślad osadnictwa –
nowożytność (XIX /
XX w.)

Źródło: UM Strzelce Krajeńskie

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
8.1. Demografia
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie posiada kształt zbliżony
do kształtu piramidy dla całego kraju (Ryc. 14.). Wyraźnie zaznaczają się na niej dwa wyże
demograficzne, jeden będący odpowiedzią społeczeństwa na straty wojenne oraz okres
niepokoju, który nie służył zakładaniu i powiększaniu rodzin, oraz drugi, będący echem
pierwszego, związany z wchodzeniem w dorosłość osób urodzonych w czasie wyżu.
Pierwszy z nich, tzw. powojenny wyż kompensacyjny przypadający na lata 50 na wykresie
zaznacza się zwiększoną liczbą osób w wieku 50-60 lat. Z drugim wyżem demograficznym
mieliśmy natomiast do czynienia w latach 80, co z kolei zaznacza się na wykresie
jako zwiększona liczba osób w wieku 20-30 lat. Pomiędzy wspomnianymi wyżami
zaznaczają się niże demograficzne – pierwszy przypadający na lata wojny i skutkujący
zmniejszoną liczbą osób w wieku 70-75 oraz jego echo przypadające na lata 60,
kiedy to rodziny

zakładały

osoby

urodzone

w

czasie

II

wojny

światowej.

Ponadto na piramidzie płci i wieku mieszkańców Strzelec Krajeńskich można zaobserwować
inne charakterystyczne cechy tj. wyraźne podcięcie piramidy oraz znaczną nadwyżkę kobiet
nad mężczyznami powyżej 60 roku życia. Na podcięcie piramidy nałożyła się kulturowa
zmiana modelu rodziny oraz przesunięcie macierzyństwa z przedziału 20-24 na 25-29,
a nawet 30-34. Piramida zwężająca się u podstawy jest charakterystyczna dla starzejących
się społeczeństw i nosi nazwę piramidy regresywnej. Znaczna nadwyżka kobiet
nad mężczyznami powyżej 60 roku życia jest natomiast spowodowana wyższą średnią
długością życia kobiet względem mężczyzn, którzy częściej zapadają na choroby
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cywilizacyjne, głównie układu krążenia i statystycznie ulegają większej liczbie wypadków.
Ponadto w grupie, w której różnica ta jest największa (75-79 lat) znaczenie mają straty
wojenne. Nadwyżka mężczyzn nad kobietami od 15 do 59 roku życia jest natomiast bardzo
znamienna dla obszarów wiejskich. Kobiety częściej migrują ze wsi do miast zarówno
w celach edukacyjnych, jak i w poszukiwaniu pracy. Młodzi mężczyźni natomiast często
zmuszani są do pozostania w gospodarstwie, do pomocy oraz aby dziedziczyć ojcowiznę.
Nadwyżka ta może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby zawieranych małżeństw
a w efekcie do jeszcze większego obniżenia przyrostu naturalnego.

Struktura płci i wieku mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie
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Ryc. 14. Struktura płci i wieku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Niekorzystną strukturę płci potwierdza wykres na Ryc. 15., na którym widzimy,
że liczba kobiet na 100 mężczyzn w gminie Strzelce Krajeńskie i w niemal wszystkich
gminach powiatu jest nieco niższa niż średnia krajowa. Mimo, iż liczba kobiet na 100
mężczyzn na terenie miasta Strzelce Krajeńskie jest niewiele wyższa niż średnia krajowa,
to jest ona znacznie niższa na terenie wiejskim. W konsekwencji przedkłada się
to na obniżenie liczby kobiet na 100 mężczyzn na terenie gminy.
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Liczba kobiet na 100 mężczyzn (2012)
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Ryc. 15. Liczba kobiet na 100 mężczyzn
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Starzenie się społeczeństwa w gminie Strzelce Krajeńskie widoczne jest także
na Ryc. 16., która przedstawia obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku
nieprodukcyjnym. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku
przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) oraz w wieku poprodukcyjnym
(mężczyźni i kobiety w wieku 67 lat i więcej). Widzimy, że na terenie miasta Strzelce
Krajeńskie wskaźnik ten jest wyższy (54,7) niż na terenie wiejskim gminy, gdzie wskaźnik ten
osiąga wielkość 53,2.
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (2012)
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Ryc. 16. Ludność w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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W gminie Strzelce Krajeńskie przyrost naturalny wynosi -0,3 ‰. Na terenie miasta
przyrost naturalny osiąga 1 ‰, przy wartości -1,6 ‰ przyrostu naturalnego na obszarze
wiejskim.

Ma to niewątpliwie

związek

ze

wspomnianą

nadwyżką

młodych

kobiet

nad mężczyznami, która nie służy zakładaniu rodziny i tym samym zwiększeniu urodzeń.
Ponadto w starzejących się społecznościach stale zwiększa się liczba zgonów, która również
powoduje obniżenie wskaźnika przyrostu naturalnego.
Przyrost naturalny na 1000 ludności (2012)
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Ryc. 17. Przyrost naturalny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Urodzenia i zgony na 1000 ludności (2012)
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Ryc. 18. Urodzenia i zgony
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia mieszkańców gminy to ostatnie badania
w tym kierunku przeprowadzone były w ramach spisu powszechnego w 2002 roku (Ryc. 19).
Wykazały one, że wykształcenie podstawowe posiada około 35 % mieszkańców. Zbliżona
liczba osób posiada wykształcenie średnie (27 %) i zawodowe (24 %). Osoby posiadające
nieukończone wykształcenie podstawowe, lub zupełny brak wykształcenia stanowią około 5
% i jest to niestety większa liczba osób niż średnia dla całego kraju. Nieco ponad 6 %
mieszkańców posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni, a 3 % ukończyło szkołę
policealną.

Wykształcenie ludności
5%

6%

3%
wyższe
policealne

35%

27%

średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia

24%

Ryc. 19. Wykształcenie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS (NSP -2002 r.)

8.2. Struktura gospodarcza, bezrobocie
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Gmina Strzelce Krajeńskie w 2012 roku posiadała porównywalną liczbę podmiotów
gospodarki narodowej w rejestrze REGON do gminy miejsko-wiejskiej Drezdenko (Ryc. 20.).

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON - bez osób prowadzących
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie
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Ryc. 20. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

W gminie Strzelce Krajeńskie najwięcej podmiotów, bo aż 24 %, prowadzi działalność
w sekcji G (według PKD 2007), czyli handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle. Kolejnymi pod względem liczebności grupami
stanowią podmioty działające w sekcji F (budownictwo) oraz w sekcji L (działalność
związana z obsługą rynku nieruchomości) – po 14 %, następnie w sekcji C (przetwórstwo
przemysłowe) – 10 %, w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) oraz w sekcji
H (transport i gospodarka magazynowa) – po 7 %, a także w sekcji M (działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna) i Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna), gdzie działa
około 6 % podmiotów. W sekcjach I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi), R (działalność związana z kulturą i rozrywką i rekreacją oraz sekcji
K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa działa po ok. 3 % podmiotów. W pozostałych
sekcjach działają nieliczne podmioty stanowiące 1-2 % wszystkich podmiotów w rejestrze
REGON (Ryc. 21.). Przedstawione dane nie obejmują osób prowadzących gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie.
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Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
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Ryc. 21. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON według sekcji PKD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2011
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Liczba pracujących mężczyzn i pracujących kobiet
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Ryc. 22. Struktura zatrudnienia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2011

Wśród osób zatrudnionych, podobnie jak we wszystkich gminach powiatu strzeleckodrezdeneckiego przeważają mężczyźni, w gminie Strzelce Krajeńskie pracujących kobiet
jest o około 10 % mniej niż mężczyzn.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie w
latach 2005 - 2012
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Ryc. 23. Liczba mieszkańców bezrobotnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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8.3. Jakość życia mieszkańców
Na terenie gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa,
w związku z tym wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe są stosunkowo wysokie.
Według danych GUS na terenie gminy w 2012 r. znajdowały się 5861 mieszkań,
składających się z 22263 izb, w których mieszkało 17495 osób. Na jedną izbę przypadało
średnio 0,74 osoby na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, natomiast na obszarze wiejskim
współczynnik ten wynosił 0,85, a średnia powierzchnia mieszkania wynosiła 63,9 m2 na
terenie miasta i 71,8 m2 na obszarze wiejskim. Na jedną osobę w 2012 r. przypadło średnio
22,7 m2 w mieście oraz 22,0 m2 na terenie wiejskim. Warunki mieszkaniowe w gminie
Strzelce Krajeńskie są zbliżone do pozostałych gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Charakterystykę gminy na tle pozostałych gmin i powiatu przedstawiają Ryc. 24-27.
Przeciętna liczba osób na 1 izbę
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,75

0,75

0,85

0,79

0,74

miasto Strzelce
Krajeńskie

0,77

gm. w. Stare
Kurowo

0,40

0,79

0,30
0,20
0,10
gm. w.
Zwierzyn

obszar wiejski
gminy Strzelce
Krajeńskie

gm. m-w.
Drezdenko

gm. m-w
Dobiegniew

powiat
strzeleckodrezdenecki

0,00

Ryc. 24. Warunki mieszkaniowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2
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Ryc. 25. Warunki mieszkaniowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m2
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Ryc. 26. Warunki mieszkaniowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Zgodnie z danymi ze spisu w gminie Strzelce Krajeńskie prawie 70 % mieszkań
wyposażonych było w centralne ogrzewanie, z czego prawie 85 % mieszkań na terenie
miasta i ponad 50 % na terenach wiejskich. Przyłącze wodociągowe posiadło 97,6 %
mieszkań na terenie miasta oraz 96,4 % mieszkań na obszarze wsi, ale zaledwie 94,9 %
mieszkań w mieście i 86,8 % mieszkań na wsi wyposażone było w łazienkę. 92 % mieszkań
posiadało spłukiwany ustęp (96,5 % w mieście i 87,4 % na obszarze wiejskim). Wyposażenie
mieszkań w gminie Strzelce Krajeńskie jest nieco lepsze niż na pozostałych obszarach gmin
miejsko-wiejskich powiatu.
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Ryc. 27. Warunki mieszkaniowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

8.4. Wychowanie przedszkolne i oświata
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Strzelce Krajeńskie realizowane
jest przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 2,
które dysponują
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przy ul. Słowackiego 19 oraz ul. Brygady Saperów 35. W roku 2012 do przedszkola
uczęszczało 443 dzieci, w tym 55 dzieci trzyletnich, 124 dzieci czteroletnich, 148 dzieci
pięcioletnich oraz 116 dzieci sześcioletnich. Ponadto przy szkole podstawowej znajduje się
sześć oddziałów przedszkola, do których w 2012 roku uczęszczało 110 dzieci w wieku
od dwóch do sześciu lat (2 dzieci dwuletnich, 13 dzieci trzyletnich, 14 dzieci czteroletnich, 41
dzieci pięcioletnich oraz 40 dzieci sześcioletnich). Łącznie na obszarze gminy do przedszkoli
uczęszczało 553 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, co stanowi prawie 70 % dzieci
w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat).
OŚWIATA
Na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie działa pięć szkół podstawowych
w: Bobrówku, Ogardach, Strzelcach Krajeńskich, Tucznie oraz w Wielisławicach, jedno
gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Macieja
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Rataja oraz Technikum Gastronomiczne, a także Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego.
Ponadto na terenie gminy Strzelce Krajeńskie funkcjonuje:


Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Wojska Polskiego 12;



Specjalny

Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

przy

ul.

Kościuszki

28,

który podzielony jest w swej strukturze na: Pierwszy etap edukacyjny – klasy I –
III, Drugi etap edukacyjny – klasy IV – VI, Gimnazjum – klasy I – III oraz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa;


Zamiejscowy

Ośrodek

Dydaktyczny

Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu

Teologicznego przy Al. Wolności 7, powstały w 2009 roku z połączenia Akademii
Rolniczej w Szczecinie z Uniwersytetem Szczecińskim, działający w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego;


Ośrodek

Szkolenia

i

Wychowania

OHP

w

Strzelcach

Krajeńskich

przy Al. Wolności 42, prowadzący naukę w zasadniczej szkole zawodowej
oraz gimnazjum dla dorosłych lub gimnazjum w oddziałach przysposabiających
do pracy w trzech zawodach: kucharz, ciastkarz oraz wikliniarz;


Uniwersytet

III

Wieku,

Filia Strzelce Krajeńskie, przy ul. Ks. Stefana

Wyszyńskiego 7.

Szkoły podstawowe:
Istniejące na terenie gminy szkoły podstawowe dysponują 74 pomieszczeniami
szkolnymi. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych uczęszczało 1012 uczniów.
Szkoły wyposażone są w pięć pracowni komputerowych z 120 stanowiskami komputerowymi
łącznie,

z

czego

89

komputerów

podłączonych

do

Internetu

przeznaczonych

jest do dyspozycji uczniów. Językiem obcym, nauczanym przez dzieci jest język niemiecki,
którego uczy się 505 dzieci oraz język angielski, którego uczy się 482 dzieci.
Gimnazjum:
Na terenie gminy funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich,
do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 646 uczniów. Szkoła wyposażona
jest w pracownie komputerowe ze stanowiskami komputerowymi, z czego 49 komputerów
podłączonych do Internetu przeznaczonych jest do dyspozycji uczniów.
Szkoła ponadgimnazjalna:
Na terenie gminy działają dwie szkoły ponadgimnazjalne – Zespół Szkół, w której
uczniowie uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Gastronomicznego,
a także Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego. Szkoły
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dysponują 26 pomieszczeniami szkolnymi. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół
uczęszczało 670 uczniów, w tym 41 uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 342
uczniów do Liceum Ogólnokształcącego oraz 287 do szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej
i artystycznej. W roku 2012 szkoły wyposażone była w sześć pracowni komputerowych z 204
stanowiskami komputerowymi, z czego 146 komputerów podłączonych było do Internetu.
Językiem obcym, nauczanym w szkołach ponadgimnazjalnych jest język niemiecki, angielski
i francuski, gdzie największa liczba uczniów uczy się języka angielskiego – 629, niewiele
mniej, bo 542 uczniów uczy się języka niemieckiego, natomiast języka francuskiego uczy się
zaledwie 37 uczniów.

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział jest zbliżona do szkół w pozostałych
gminach powiatu. Z analizy wyników zaobserwować można znacznie wyższy wskaźnik
uczniów w szkole gimnazjalnej przypadającej na 1 komputer z dostępem do Internetu. Wiąże
się to z faktem niedostatecznej komputeryzacji gimnazjum. Sytuacje w gminie na tle powiatu
oraz pozostałych gmin powiatu przedstawiają Ryc. 28, 29 i 30.

Uczniowie w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży [2012]
na 1 oddział (klasę)

na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczony do użytku uczniów
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10,1
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17,2
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14,8
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Ryc. 28. Szkoły podstawowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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Uczniowie w gimnazjach dla dzieci i młodzieży [2012]
na 1 oddział (klasę)

na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczony do użytku uczniów
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Ryc. 29. Gimnazja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych [2012]
na 1 oddział (klasę)

na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczony do użytku uczniów
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Ryc. 30. Szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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8.5. Kultura
Działalność kulturową na terenie miasta i gminy upowszechnia Strzelecki Ośrodek
Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Łemkowskiej „Lemko Tower” oraz Strzelecko Krajeńskie Towarzystwo Kultury. Ponadto na
terenie wiejskim gminy Strzelce Krajeńskie działalność kulturalna prowadzona jest w oparciu
o świetlice wiejskie, które pełnią role lokalnych centrów kultury. Jednak pierwszoplanową rolę
w promocji, rozwoju i upowszechnianiu kultury na terenie gminy Strzelce Krajeński pełni
Strzelecki Ośrodek Kultury, znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego 7.
Strzelecki Ośrodek Kultury zajmuje się organizacją imprez na terenie gminy, zarówno
kameralnych i uroczystych, jak np. koncerty muzyki jazzowej czy klasycznej, a także dużych
imprez plenerowych, jak np. Jarmark Strzelecki.
Wiodącą imprezą kulturalną ośrodka jest letni Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Keja”
oraz „Jarmark Strzelecki”. Festiwal odbywa się w pierwszą sobotę sierpnia na terenie
Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Długiem. „Jarmark Strzelecki” odbywa się
na Rynku Staromiejskim, nawiązując do dawnych targów i jarmarków. Podczas Jarmarku
Strzeleckiego mają miejsce pokazy dawnego rzemiosła i odtwórstwa historycznego, pokazy
walk rycerskich, wystawy rękodzieła artystycznego oraz prezentacje zespołów artystycznych.
Przez Strzelecki Ośrodek Kultury organizowane są liczne imprezy kulturalne
i artystyczne, m.in.:


Koncert Noworoczny,



Jarmark Strzelecki,



Warsztaty Jazzowe,



Dziecięcy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Mała Keja”,



Przeglądy Teatrów Dziecięcych,



plenery fotograficzne,



Młodzieżowe Spotkania z Muzyką i Poezją,



Turniej Brydża Sportowego,



Turniej Szachowy,



koncerty zespołów rockowych,



koncerty muzyczne,



wystawy fotograficzne,



festiwal filmowy,
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wystawy plastyczne,



konkursy recytatorskie,

i wiele innych imprez o charakterze okazjonalnym i rocznicowym.

Ponadto

działalność

artystyczną

prowadzi

również

Państwowa

Szkoła

Muzyczna I Stopnia, w której odbywają się cykliczne koncerty filharmoników poznańskich,
a chlubą placówki jest chór uczniowski i szkolna orkiestra kameralna.

Przy Strzeleckim Ośrodku Kultury działają:


Chór środowiskowy „Cantu Decus”,



Strzelecki Klub Filmowy,



Kapela muzyczna i Zespół Tańca Ludowego „Krajna”,



Zespół muzyczny „Big Band” - następcy „Jurek’s Band”,



Zespół muzyczny „Krater”,



Zespół taneczny „Paradoks”,



Zespół muzyczno-taneczny „Remembert the feeling”,



Dziecięca grupa teatralna „Abra Kadara”,



Formacja tańcząca break Dance „Flava Designers”,



Sekcja szachowa,



Gimnastyka Uniwersytetu III Wieku.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Strzeleckiej 7 oraz jej filie w Brzozie, Bobrówku, Ogardach
i Tucznie. Księgozbiór bibliotek osiągnął w 2012 roku 44 699 woluminów. Średnio na 1
zarejestrowanego w 2012 r. czytelnika przypada 27,7 woluminów (przy liczbie czytelników
wynoszącej 1615).
Szczegółowe porównanie gmin na tle powiatu przedstawia Ryc. 31
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Liczba woluminów w bibliotekach publicznych na 1000
mieszkańców [2012]

Ryc. 31. Biblioteki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

8.6. Sport i rekreacja
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięta.
Na terenie gminy funkcjonują następujące obiekty sportowe:


Stadion miejski w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Sportowej, z zapleczem noclegowym
i sanitarnym,



Stadion wiejski w Bobrówku,



kompleks boisk „Orlik – Moje Boisko 2012” – oddany do użytku w kwietniu 2009 r.,
zarządzany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzelcach Krajeńskich. W jego skład
wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne,



boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Publicznym w Strzelcach Krajeńskich –
wielofunkcyjne boisko sportowe, oddane do użytku w kwietniu 2010 r.,



boisko wielofunkcyjne w Bobrówku,



boisko wielofunkcyjne w Ogardach,



boisko wielofunkcyjne w Długiem,



boisko wiejskie w Ogardach,



kort tenisowy przy ul. Nowa Brama w Strzelcach Krajeńskich,
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ośrodek sportów konnych i hipoterapii w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 9c.

Jeżeli chodzi o kluby sportowe, to na terenie gminy Strzelce Krajeńskie działają
następujące kluby sportowe:


Miejski Klub Sportowy „Łucznik” Strzelce,



Ludowy Zespół Sportowy w Bobrówku,



Klub Sportowy „Nietoperz” Gardzko,



Klub Piłki Nożnej „Helios” Brzoza,



Klub Sportowy „Muszelka” Ogardy,



Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” Buszów,



Klub Sportowy „Błyskawica” Lipie Góry.
Ponadto na terenie gminy działają licznie Uczniowskie Kluby Sportowe, są to:



UKS „Jedynka”,



UKS „Bobrówko”,



UKS „Tuczno”,



UKS „Sprawni – Razem”,



UKS „Gimnazjum”,



UKS „Ogólniak”,



UKS „Technik”.
Na terenie gminy występują również bardzo licznie inne stowarzyszenia zrzeszające

miłośników sportu, do których należą:


Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce – który prowadzi sekcje kolarstwa szosowego,
przełajowego i górskiego,



Klub Olimpijczyka „Grot” – który jest organizatorem wielu olimpiad i konkursów, a także
prowadzi cykl spotkań uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z olimpijczykami,



Młodzieżowy Klub Żeglarski „Szkwał” – który organizuje szkolenia żeglarskie,



Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej – który należy do Polskiego
Związku Szachowego,



Strzelecki Klub Tenisowy,



Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”,



Strzelecki Klub Rowerowy „Strzelec”.
Na terenie gminy organizowane są liczne imprezy sportowe o charakterze lokalnym

i regionalnym, do których należą m.in.:
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turnieje tenisa stołowego,



turnieje piłki nożnej,



turnieje w Unihokeja,



turniej w minigolfa,



turniej strzelania z łuku i z wiatrówki,



rozgrywki w piłkę siatkową,



rozgrywki w piłkę koszykową,



rozgrywki w szachach,



zawody lekkoatletyczne,



regaty żeglarskie.

8.7. Ochrona zdrowia
Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Strzelce Krajeńskie zapewniają: Niepubliczne
Zakłady Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Krajeńskich, wraz z filią w Bobrówku, NZOZ
Poradnia Kardiologiczna przy Al. Piastów 17, NZOZ CERTUS (poradnia chorób
wewnętrznych) przy ul. Słowackiego 17, NZOZ VISMED (poradnia ginekologicznopołożnicza) przy ul. Mickiewicza 2C.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje gabinet lekarski oraz indywidualna praktyka
lekarza rodzinnego.
Najbliższy

szpital

obsługujący

mieszkańców

gminy

to

Szpital

Powiatowy

w Drezdenku.
Mieszkańcy gminy mają możliwość zaopatrywania się w leki z sześciu aptek
zlokalizowanych na terenie gminy, są to głównie apteki położone w mieście, z wyjątkiem
jednej, zlokalizowanej w miejscowości Bobrówko.
Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej i na 1 aptekę/punkt apteczny [2012]
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Ryc. 32. Opieka zdrowotna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI
Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Strzelce
Krajeńskie spoczywa na jednostkach powiatowych - Komenda Powiatowa Policji (KPP)
i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) oraz 7 jednostkach OSP.
Na terenie miasta Strzelce Krajeńskie znajduje się siedziba zarówno Komendy Powiatowej
Policji, jak i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie działań
profilaktycznych

policjanci

realizują

programy

zapobiegania

przestępczości

i niedostosowaniu społecznemu, programy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w czasie
wakacji, przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej realizuje ustawowe zadania, tj. zapobieganie powstawania
pożarów i miejscowych zagrożeń, organizowanie i kierowanie działaniami ratowniczogaśniczymi, prowadzenie szkolenia kadry dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Systemem

bezpieczeństwa

powiatu

Strzelecko

-

Drezdeneckiego

zarządza,

powołany przez Starostę Powiatu, Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do jego zadań należy,
budowanie systemu efektywnych działań na wypadek klęsk żywiołowych i innych sytuacji
nadzwyczajnych.
Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP:


OSP Bobrówko,



OSP Bronowice,



OSP Buszów,



OSP Lipie Góry,



OSP Ogardy,



OSP Pielice,



OSP Tuczno.
Ponadto na terenie gminy znajduje się Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku

OSP RP.
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10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB
I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY.
Główny kierunek rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie to turystyka. Możliwości rozwoju
turystycznego

gminy

stwarzają

licznie

występujące

tereny

cenne

przyrodniczo,

a także bogata historia i ciekawe zabytki kultury oraz brak uciążliwego przemysłu.
Dla odwiedzających gminę turystów dostępny jest szeroki wachlarz usług z zakresu
gastronomi, rozrywki, jak i bazy noclegowej. Liczne szlaki turystyczne, zarówno te lądowe piesze, rowerowe i konne, jak i wodne, ukazują unikalne wartości gminy, jej historię
oraz bogactwo przyrodnicze.
Gmina ma także możliwości rozwoju agroturystyki, a także ekologicznego rolnictwa,
które są alternatywą dla prowadzonej produkcji rolniczej.
Cel Nr 1. Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury, poprzez:


efektowne zarządzanie gospodarką wodą,



kształtowanie właściwej gospodarki ściekowej,



tworzenie funkcjonalnej sieci drogowej o wysokim standardzie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą,



tworzenie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego.

Cel Nr 2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu, poprzez:


tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji,



wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,



wzrost znaczenia turystyki i rekreacji jako czynnika stymulującego rozwój gminy,



rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej,



promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy.
Cel Nr 3. Kreowanie właściwych warunków socjalno-bytowych, sprzyjających

wzrostowi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez:


podwyższenie stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,



wzrost jakości obsługi mieszkańców przez jednostki administracji publicznej,



poprawę warunków funkcjonowania placówek oświatowych, podniesienie jakości
i efektywności kształcenia,



podwyższenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców,



ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia społecznego, ochrona zdrowia.
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Cel Nr 4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości rozwoju
uzdolnień i aspiracji kulturowych, twórczych, sportowych, poprzez:


rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta i gminy,



zwiększenie dostępu społeczeństwa do różnych form kultury i umożliwienie rozwoju
indywidualnych uzdolnień,



zapewnienie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu,



wspieranie działań na rzecz zwiększenia tożsamości regionalnej.
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11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO
GRUNTÓW
W związku z faktem, iż około połowę powierzchni gminy zajmują kompleksy leśne
oraz wody powierzchniowe, zdecydowana większość gruntów należy do Skarbu Państwa.
Analizując strukturę własności gruntów widzimy (Ryc. 33.), że ponad 65 % gruntów stanowią
grunty będące własnością Skarbu Państwa. Grunty osób fizycznych zajmują ponad 30 %
ogólnej powierzchni gminy, natomiast niecałe 2,5 % gruntów należy do gminy. Grunty
należące do województwa czy powiatu stanowią niewielki odsetek, bo zaledwie 0,2 % i 0,6
%.

Struktura własności gruntów w gminie Strzelce Krajeńskie
Grunty Skarbu Państw a z w yłączeniem
gruntów przekazanych w użytkow anie
(65,3%)

0,6%
0,2%

2,4%
Grunty w ojew ództw a z w yłączeniem
gruntów przekazanych w użytkow anie
(0,2%)
31,5%
Grunty pow iatu z w yłączeniem gruntów
przekazanych w użytkow anie (0,6%)

Grunty gminy z w yłączeniem gruntów
przekazanych w użytkow anie (2,4%)

65,3%

Grunty osób fizycznych (31,5%)

Ryc. 33. Własność gruntów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie UM Strzelce Krajeńskie

Własność zasobu gminnego stanowi prawie 800 ha gruntów, z czego 130 ha
przekazane jest w użytkowanie wieczyste.
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12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA
OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
12.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody
W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, bardzo duży areał
gminy znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
znajdują się obszary i obiekty chronione, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, do których
należą:
1) Obszary Natura 2000:


Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Puszczy nad Drawą”,



Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Barlinecka”,



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Drawskiej”,



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Barlinecka”;

2) Rezerwaty przyrody:


„Buki Zdroiskie”,



„Mszar Przygiełkowy Długie”,



„Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”;

3) Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną;
4) Obszar Chronionego Krajobrazu:


„Puszcza Drawska”,



„Puszcza Barlinecka”;

5) Korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym;
6) Pomniki przyrody:


12 pomników przyrody ożywionej,



3 pomniki przyrody nieożywionej;

7) Użytki ekologiczne:


„Dankowskie Bagna”,



„Wielisławice”,



„Bagna nad Bukiem”,



„Buszów”,



„Mokre”.
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12.2. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie występują tereny górnicze.
Na

terenie

gminy

Strzelce

Krajeńskie

zlokalizowane

są

4

rozpoznane

i udokumentowane złoża kruszywa naturalnego:


złoże Danków – złoże piasków poza piaskami szklarskimi,



złoże Przyłęg – złoże piasków budowlanych,



złoże Zwierzyń – złoże piasków ze żwirem,



złoże Żabicko – kruszywa naturalne.

Zinwentaryzowane na terenie gminy Strzelce Krajeńskie złoża kruszyw naturalnych
nie są eksploatowane. Najbliżej eksploatowane złoża tego surowca znajdują się na terenach
gmin sąsiednich w miejscowościach Przysieka i Zwierzyn. W związku z tym złoża
rozpoznane w miejscowościach Danków i Żabicko mogą w przyszłości stanowić rezerwę
surowcową dla regionu. Dla złoża Zwierzyń w obrębie Gardzko oraz złoża Przyłęg,
zaniechano eksploatacji kopaliny, która prowadzona była odpowiednio od 1965 roku
i od 1970 roku.

12.3. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych
Użytki rolne stanowią ponad 50 % powierzchni całej gminy. Grunty rolne klasy
bonitacyjnej I – III stanowią niewielki odsetek wśród wszystkich gruntów rolnych gminy
Strzelce Krajeńskie – niecałe 30 % powierzchni wszystkich gruntów rolnych. Występują
one głównie w północno-zachodniej części gminy, obejmując w przeważającej części
sołectwa: Tuczno, Bobrówko, Lubicz, Buszów, Sokólsko, Wielisławice i Brzoza. Ochrona
gruntów

rolnych

i

leśnych

powinna

polegać

przede

wszystkim

na

ograniczaniu

przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji
i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym
wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi oraz przywracaniu wartości
użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej.

12.4. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
28 września 1991 r. O lasach
Prawie 40 % powierzchni gminy stanowią lasy. Rozciągają się głównie we
wschodniej, południowo-zachodniej, zachodniej, północno-zachodniej części gminy oraz
w niewielkim stopniu w północnej części gminy, obejmując głównie obrzeża gminy Strzelce
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Krajeńskie. Tereny leśne rozciągają się głównie na glebach niższych klas bonitacyjnych.
Panującym gatunkiem drzew jest sosna, a dalej buk i dąb. Wśród siedlisk leśnych dominuje
bór mieszany świeży, bór świeży, las świeży oraz las wilgotny.
Część z obszarów leśnych, występujących na terenie gminy, stanowią lasy ochronne
(ponad 400 ha lasów).
Przepisy ustawy o lasach chronią lasy m.in. przed ich dewastacją (np. zakaz
poruszania się pojazdami silnikowymi poza wyjątkami określonymi w ustawie) jak również
określają zasady udostępniania lasów i uznawania ich za ochronne.

12.5. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków
jest czterdzieści

pięć.

Kolejnych

463

zabytków

widnieje

w

ewidencji

zabytków.

Ponadto na terenie gminy znajduje się 344 stanowisk archeologicznych sklasyfikowanych
w różnych jednostkach chronologiczno-kulturowych, w tym trzy stanowiska archeologiczne
ujęte są w rejestrze zabytków. Problematyka zabytków i opieki nad zabytkami została
szczegółowo omówiona w rozdz. 6.

12.6. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Na terenie gminy wyróżnia się trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GWZP nr 135
Zbiornik Barlinek, GZWP nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć) oraz GWZP nr 127
Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie. Południowo-wschodnia część gminy
położona jest w granicach GZWP nr 127, południowy fragment gminy znajduje się w granicy
GZWP nr 138, natomiast w północno-zachodniej części gminy zalega GZWP nr 135 Zbiornik
Barlinek.
Na terenie gminy zlokalizowane są ujęcia wody w miejscowościach: Bobrówko,
Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Długie, Gardzko, Gilów, Licheń, Lubicz, Ogardy,
Pielice, Przyłęg, Wielisławice. Ponadto w miejscowości Sławno zlokalizowane jest ujęcie
wspomagające i rezerwowe.
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13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA
OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie występują obszary naturalnych zagrożeń
geologicznych.

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA
UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW
WÓD PODZIEMNYCH
Na

terenie

gminy

Strzelce

Krajeńskie

zlokalizowane

są

4

rozpoznane

i udokumentowane złoża kruszywa naturalnego:


złoże Danków – złoże piasków poza piaskami szklarskimi,



złoże Przyłęg – złoże piasków budowlanych,



złoże Zwierzyń – złoże piasków ze żwirem,



złoże Żabicko – kruszywa naturalne.

Zinwentaryzowane na terenie gminy Strzelce Krajeńskie złoża kruszyw naturalnych
nie są eksploatowane. Najbliżej eksploatowane złoża tego surowca znajdują się na terenach
gmin sąsiednich w miejscowościach Przysieka i Zwierzyn. W związku z tym złoża
rozpoznane w miejscowościach Danków i Żabicko mogą w przyszłości stanowić rezerwę
surowcową dla regionu. Dla złoża Zwierzyń w obrębie Gardzko oraz złoża Przyłęg,
zaniechano eksploatacji kopaliny, która prowadzona była odpowiednio od 1965 roku
i 1970 roku.
Na terenie gminy wyróżnia się trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:


GWZP nr 127 Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie,



GZWP nr 135 Zbiornik Barlinek,



GZWP nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć).

Południowo-wschodnia część gminy położona jest w granicach GZWP nr 127,
południowy fragment gminy znajduje się w granicy projektowanego GZWP nr 138, natomiast
w północno-zachodniej części gminy zalega GZWP nr 135 Zbiornik Barlinek.
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15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE
Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH
WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie występują tereny górnicze.

16. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI
ODPADAMI
16.1 Stan systemu komunikacyjnego
Gminę Strzelce Krajeńskie charakteryzuje dobrze rozwinięta sieć drogowa.
Przez teren gminy przebiega ważny szlak komunikacyjny, łączący dwa sąsiadujące ze sobą
powiaty: strzelecko-drezdenecki i wałecki, wiodący szlakiem wzdłuż drogi Berlin – Królewiec
do okręgu kaliningradzkiego. Układ drogowy na terenie gminy jest równomiernie i gęsto
rozmieszczony, stanowiąc dobre połączenie z sąsiednimi gminami. Mimo, iż sieć dróg
na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, jednak ich stan techniczny jest niezadowalający,
około 40 % dróg gminnych stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej, natomiast pozostałe
drogi są drogami o nawierzchni nieutwardzonej.
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Ryc. 34. Schemat układu komunikacyjnego gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne

16.1.1.Komunikacja drogowa
DROGI KRAJOWE
Przez teren gminy przebiega droga

krajowa

nr 22

klasy głównej ruchu

przyspieszonego relacji Kostrzyn nad Odrą – Gdańsk, wiodąca od przejścia granicznego
polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie. Długość
drogi krajowej na terenie gminy wynosi około 20 km, co stanowi około 9 % łącznej długości
ważniejszych dróg na terenie gminy.
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DROGI WOJEWÓDZKIE
Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna droga wojewódzka nr 156 Lipiany –
Drezdenko, będąca drogą klasy głównej. Jej długość na terenie gminy wynosi około 23 km,
co stanowi prawie 10,5 % łącznej długości ważniejszych dróg w gminie.
DROGI POWIATOWE
Gmina Strzelce Krajeńskie obsługiwana jest przez jedenaście dróg powiatowych:


nr 1364 F – Przyłęg – Górki, klasy zbiorczej,



nr 1366 F – Strzelce Krajeńskie (al. Piastów) – Sławno – Zwierzyn, klasy zbiorczej,



nr 1373 F – Ostromęcko – Ogardy – Strzelce Krajeńskie (ul. Gdańska), klasy zbiorczej,



nr 1374 F – Ogardy – Pielice – Lipie Góry, klasy zbiorczej,



nr 1375 F – Choszczno – Stary Klukom – Krzęcin – Bobrówko – Strzelce Krajeńskie (ul.
A. Asnyka), klasy zbiorczej,



nr 1376 F – Pełczyce – Jarosławsko – Bobrówko – Buszów, klasy zbiorczej,



nr 1377 F – Żabicko – Machary – Bobrówko – Lubicz, klasy zbiorczej,



nr 1378 F – Jarosławsko – Tuczno – Lipie Góry, klasy zbiorczej,



nr 1379 F – Tuczno – Gilów – Ogardy, klasy zbiorczej,



nr 1380 F – Strzelce Krajeńskie (ul. Grodziska) – Gardzko – Stare Kurowo, klasy
zbiorczej,



nr 1381 F – Gardzko – Zwierzyn, klasy zbiorczej.
Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi około 54 km, co stanowi
około 24,5 % łącznej długości ważniejszych dróg w gminie

DROGI GMINNE
Pozostałe drogi na terenie gminy Strzelce Krajeńskie są drogami gminnymi; łączna
długość dróg gminnych wynosi około 123 km (ponad 55 % dróg na terenie gminy), z czego
ponad 20 km dróg gminnych przebiega przez teren miasta Strzelce Krajeńskie.

Tab. 9. Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych
Krajeńskie
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa ulicy
2.
Adama Mickiewicza
Akacjowa
Brzozowa
Brygady Saperów
Cicha

Miasta Strzelce

Długość
ulicy [km]
4.
0,3400
0,2500
0,1900
0,3595
0,4260
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Lp.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Nazwa ulicy
Dworcowa
Forteczna Zachodnia
Forteczna Północna
Forteczna Południowa
Henryka Sienkiewicza
Janusza Kusocińskiego
Jedności Robotniczej
Janusza Korczaka
Józefa Piłsudskiego
Juliusza Słowackiego
Katedralna
Kazimierza Wielkiego
Kwiatowa
Krótka
Ks. Jerzego Popiełuszki
Ks. Stefana Wyszyńskiego
Lipowa
Ludowa
Mikołaja Kopernika
Nowa Brama
Ogrodowa
Orzechowa
Okrężna
Poznańska
P.C.K.
Podwale
Północna
Południowa
Przemysława II
Rynek
Strzelecka
Strumykowa
Słoneczna
Tadeusza Kościuszki
Targowa
Wojska Polskiego
Wodociągowa
Władysława Jagiełły
Zachodnia
Zygmunta Starego
11-Listopada
Drzymały
Jana II Sobieskiego
Królowej Jadwigi
Łąkowa
Mieszka I
Marii Konopnickiej
Nowa
Pogodna
Polna
Przemysłowa

Długość
ulicy [km]
0,1427
0,2980
0,4800
0,3030
0,1680
0,1320
0,4120
0,5480
0,1900
0,5570
0,3414
0,1740
0,4704
0,7800
0,4817
0,7000
0,2870
0,3340
0,2070
0,1164
0,2830
0,463
0,3614
0,5540
0,9750
0,2450
0,3750
0,2320
0,3200
0,0850
0,6010
0,3780
0,5600
0,4150
0,2115
0,3610
0,5550
0,0740
0,2430
0,2500
0,1810
0,1010
0,0750
0,0840
0,0840
0,0950
0,1370
0,2860
0,2465
0,3040
0,5580
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Lp.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Ogółem:

Nazwa ulicy
Stanisława Moniuszki
Władysława Łokietka
Klonowa
Cmentarna
Zielona
Kalinowa
Jesionowa
Cypriana Kamila Norwida
Zbigniewa Herberta

Długość
ulicy [km]
0,0770
0,0585
0,0840
0,6920
0,2401
0,1640
0,7400
0,0770
0,3600
20,8741

Tab. 10. Wykaz dróg gminnych poza granicami administracyjnymi Miasta Strzelce
Krajeńskie
Lp.

Numer drogi

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2.
F005402
F005402
F005404
F005405
F005403
F005406
F005407
F005408
F005409
F005410
F005411
F005412
F005413
F005414
F005415
F005416
F005417
F005418
F005419
F005420
F005421
F005422
F005423
F005424
F005426
F005427
F005428
F005429
F005430
F005431
F005432
F005433

Nazwa drogi
3.
Strzelce Kraj. – Gardzko
Buszów – Sokólsko
Buszów
Buszów – Wilanów
Sokólsko – Lubicz
Sokólsko – Lipie Góry
Lipie Góry – Licheń
Lipie Góry (ul. Czereśniowa)
Lipie Góry (ul. Klonowa)
Lipie Góry (ul. Krótka)
Lipie Góry (ul. Leśna)
Lipie Góry (ul. Lipowa)
Lipie Góry (ul. Ludowa)
Lipie Góry (ul. Ogrodowa)
Lipie Góry (ul. Słoneczna)
Licheń – Gardzko
Licheń
Licheń
Tuczno (ul. Słoneczna)
Tuczno (ul. Parkowa)
Strzelce Klasztorne
Lubicz - Ogardy
Przyłęg – Wilanów
Przyłęg – Wełmin
Brzoza
Bobrówko (ul. Wesoła)
Wełmin
Wełmin
Wełmin
Pielice
Długie
Machary

Długość
drogi
[km]
5.
2,500
3,100
1,600
4,750
4,900
4,750
3,350
0,360
0,700
0,230
0,260
0,150
0,250
0,780
0,500
3,500
0,254
0,180
0,659
0,800
4,100
1,050
1,350
1,250
0,189
3,170
0,400
0,240
0,900
1,350
2,500
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Lp.

Numer drogi

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

F005434
F005435
F005436
F005437
F005438
F005439
F005440
F005441
F005442
F005443
F005444
F005445
F005446

45.
46.

F005447

Ogółem:

Nazwa drogi

Długość
drogi
[km]
5,200
4,300
1,100
5,000
2,300
3,800
0,670
4,000
2,400
2,150
3,650
7,830

Ogardy – Tuczno
Lipie Góry – Bronowice
Lipie Góry
Pielice – J.Słowa – Licheń
Licheń – Kawki
Długie – Stare Kurowo
Sławno
Brzoza – Bronowice
Brzoza – Przyłęg
Buszów – Machary
Śródlesie – Buszów
Wielisławie – Brzoza – Sławno
Bronowice – Wielisławice –
6,150
Wilanów
Wielisławie – Piastowo –
3,608
Strzelce Kraj.
102,230

16.1.2.Komunikacja kolejowa
Teren gminy nie jest obsługiwany przez komunikację kolejową.

16.1.3.Komunikacja autobusowa
Transport publiczny na terenie gminy Strzelce Krajeńskie realizuje PKS Gorzów
Wlkp. oraz prywatni przewoźnicy. Oferowane bezpośrednie połączenia łączą Strzelce
Krajeńskie m.in. z Gorzowem Wlkp., Drezdenkiem, Dobiegniewem, czy też z miejscowością
Wałcz.

16.2. Stan infrastruktury technicznej
Gminę Strzelce Krajeńskie charakteryzuje dość dobrze rozwinięta sieć infrastruktury
technicznej. Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110
kV oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 6,3 Mpa. Ponadto na terenie miasta Strzelce
Krajeńskie zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania. Prawie 90 % mieszkańców gminy
zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej. Równie wysoki wskaźnik (około 65 %)
mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej.
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Ryc. 35. Schemat infrastruktury technicznej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Źródło: Opracowanie własne

16.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada 3 komunalne oczyszczalnie ścieków bytowogospodarczych administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Strzelcach Krajeńskich. Szczegółowe dane dotyczące czynnych oczyszczalni ścieków
przedstawia poniższa tabela.

Tab. 11. Wykaz czynnych oczyszczalni ścieków
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Przepustowoć/
RLM [m3/d]

Ilość osadów
rocznie/uwodnienie
Wyposażenie
w stację zlewną

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokalizacja

Użytkownik/
właściciel

Strzelce
Krajeńskie
Brzoza
Długie

Przedsiębiorstwo
Bbiol.- 33000 bb.d. tak
chem
Gospodarki
Komunalnej Sp. z Bbiol. 84
bb.d. nie
o.o.
Bbiol. 255
bb.d. nie

Ttyp

Ważność
pozwolenia
wodnoprawnego

Rok
wykonania

2024

2002

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

Odbiornik

Kanał
Młynówka
jezioro
bagno

Źródło: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017

Główną i największą oczyszczalnią ścieków na terenie gminy jest miejska
oczyszczalnia

ścieków

w

Strzelcach

Krajeńskich,

której

administratorem

jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest po południowo-wschodniej stronie miasta Strzelce
Krajeńskie przy ulicy Strumykowej. Teren oczyszczalni zajmuje obszar po byłej oczyszczalni
stawowej (zmodernizowanej w 2002 roku). Wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki
oczyszczalni przepływa kanał Młynówka, będąca odbiornikiem ścieków oczyszczonych.
Ścieki dopływają do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną oraz są dowożone do
stacji zlewnej wozami asenizacyjnymi. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 3000
m3/dobę.
Zmodernizowana oczyszczalnia została przekazana do eksploatacji w lipcu 2002 r.
Oczyszczalnia

ścieków

w

Strzelcach

Krajeńskich

jest

typu

mechaniczno-

biologicznego z chemicznym strącaniem związków azotu i fosforu.
Na terenie Gminy znajduje się 25 wodociągów wiejskich, tylko miejscowość Danków
nie posiada wodociągów.
Na

terenie

gminy

Strzelce

Krajeńskie

działalność

w zakresie

zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi na podstawie
zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 lipca
2002 r. nr BiRG /7033/18/2002 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedmiot działalności objętej zezwoleniem stanowi działalność gospodarcza
polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu zakładu.
Analizując rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy w latach 20072009 należy zauważyć, że w ostatnim roku wzrosła liczba ludności korzystającej ze zbiorczej
sieci kanalizacyjnej, oraz długość sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik skanalizowania w okresie
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2007 – 2009 utrzymuje się w mieście Strzelce Krajeńskie wciąż na tym samym poziomie, na
obszarze wiejskim wzrósł o 0,04 w 2009 roku.

Tab. 12. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
w latach 2007 – 2009
lp.

1.

2.

3.

4.

5.

System zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Rok
2007

2008
2009
ludność korzystająca ze zbiorczej sieci
kanalizacyjnej
Miasto Strzelce Krajeńskie
9795
9785
9831
w tym:
Obszar wiejski
2225
2215
2494
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej [km]
ogółem
36,9
36,9
37,2
w tym grawitacyjnej
17,60
17,60
17,60
Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej [km]
ogółem
16,50
16,50
17,20
w tym grawitacyjnej
16,50
16,50
17,20
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej
i ogólnospławnej) [km]
ogółem
53,4
53,4
54,4
w tym grawitacyjnej
34,1
34,1
35,1
Wskaźnik skanalizowania
Miasto Strzelce Kraj.
0,96
0,96
0,96
w tym:
Obszar wiejski
0,30
0,30
0,34
Źródło: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy nadal wymaga uregulowania,
zwłaszcza ze względu na niedobór sieci kanalizacyjnej w stosunku do sieci wodociągowej na
obszarach wiejskich. Najkorzystniejsza jest bowiem równowaga tych sieci.
Aktualny stan długości sieci wodociągowej na rok 2009 według Urzędu Miejskiego
wynosi łącznie 99,8 km, z czego 64,9 km obsługuje tereny wiejskie. Do sieci wodociągowej
podłączonych jest 1993 mieszkań. Do sieci nie została podłączona wieś Danków.
Zestawienie danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych jednostkach
osadniczych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tab. 13. Charakterystyka sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy w rozbiciu
na poszczególne jednostki osadnicze
p.

1
2
3
4
5

Podłącze
nia do
Miejscowość
budynkó
w

Liczba
mieszkańcó
w na
31.XII.2009r

Brzoza

77

547

Wełmin

40

141

Przyłęg

52

Wielisławice
Buszów

Sieć
wodociągow
a km

Przyłącza Sieć
Wodociąg kanalizac
owe
yjna km

1,6

2,7

165

6,0

1,5

58

317

1,4

1,6

43

292

2,0

1,3

1,5

Osady
ściekowe
1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Danków

Brak sieci

Tuczno

56

666

2,6

0,8

Gilów

27

204

1,5

0,9

Bronowice

66

423

4,7

0,9

Machary

18

90

1,1

0,2

Żabicko

31

158

2,0

0,5

Czyżewo

17

100

0,5

0,3

Lubicz

75

334

9,6

0,9

Ogardy

82

489

3,0

2,8

Pielice

24

114

2,7

0,5

Lipie Góry

83

419

4,3

0,6

Licheń

62

379

1,3

0,9

Sidłów

14

213

1,0

1,0

Sławno

32

219

1,5

0,3

Klasztorne

18

186

0,6

0,3

Piastowo

9

123

0,5

0,3

Gardzko

99

415

8,6

1,2

Długie wieś

26

52

1,2

1,1

Długie
ośrodek

7,2

4,9

1,4

7,0

1

Brak danych

Bobrówko

94

900

5,7

1,3

Sokólsko

31

152

1,5

0,7

Strzelce
Krajeńskie
Razem wieś

859

10209

34,9

14,0

20,9

64,9

22,6

33,5

1134

11,5

278

Źródło: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017

Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XXIV/159/08 z dnia 14 kwietnia
2008 r. uchwalono zmianę planu aglomeracji Strzelce Krajeńskie dotyczącą kanalizacji
sanitarnej. W skład aglomeracji weszły następujące miejscowości: Strzelce Krajeńskie,
Strzelce Klasztorne, Bronowice, Sokólsko, Bobrówko, Tuczno, Brzoza, Piastowo, Długie,
Sidłów i Żabicko. W planach dla aglomeracji jest wybudowanie 25,5 km sieci kanalizacji.

Tab. 14. Sieć kanalizacyjna
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L.p

Nawa miejscowości

Liczba
mieszkańców

Długość planowanej sieci sanitarnej, mb
grawitacyjna

tłoczna

Kolektor
tłoczny

razem

1

Strzelce Krajeńskie

1301

3440

140

0

3580

2

Brzoza

541

60

0

4400

4460

3

Piastowo

127

400

30

20

450

4

Długie

53

0

0

11500

11500

5

Sidłów

214

1000

550

200

1750

6

Żabicko

161

660

500

2600

3760

7

ogółem

2397

5560

1220

18720

25500

Źródło: Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XXIV/159/08 z dnia
14 kwietnia 2008 r.

16.2.1.1. Ujęcia wody
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada 18 eksploatowanych, zbiorowych ujęć wody:


ujęcie wody Bobrówko - nr dz. 117/153, 117/65 obręb Bobrówko, zaopatrujące
w wodę

miejscowość

Bobrówko

i

Żabicko,

z

własnym

ujęciem

wody,

bez uzdatniania wody;


ujęcie wody Bronowice – nr dz. 178/52 obręb Bronowice, zaopatrujące w wodę
miejscowość Bronowice i Sokólsko, z własnym ujęciem wody i stacją uzdatniania
wody;



ujęcie wody Brzoza – nr dz. 261/58, 261/60 obręb Brzoza, zaopatrujące w wodę
miejscowość Brzoza, z własnym ujęciem wody i stacją uzdatniania;



stacja uzdatniania Buszów – nr dz. 176/12 obręb Buszów;



ujęcie wody Czyżewo – nr dz. 5/53 obręb Licheń;



ujęcie wody Danków;



ujęcie wody Długie „Kolonia” – nr dz. 7/15 obręb Długie (wieś) i dz. 5/128 (plaża),
z własną stacją uzdatniania wody;



ujęcie wody Gardzko – nr dz. 555/7 obręb Gardzko, zaopatrujące w wodę
miejscowość Gardzko, Piastowo, Strzelce Klasztorne, Strzelce Krajeńskie,
Sławno, z własną stacją uzdatniania wody na dz. nr 262/6 obręb Gardzko;



ujęcie wody Gilów – nr dz. 34/7, 34/4 obręb Gilów bez stacji uzdatniania;



ujęcie wody Licheń – nr dz. 26/83 obręb Licheń z własną stacją uzdatniania wody;



ujęcie wody Lubicz – nr dz. 214/59, 214/66 obręb Lubicz, zaopatrujące w wodę
miejscowość Lubicz, Lipie Góry, Tuczno, z własnym ujęciem wody, bez stacji
uzdatniania;



ujęcie wody Machary – nr dz. 145/52, 145/57 wraz z hydrofornią na dz. nr
145/154 obręb Bobrówko, bez stacji uzdatniania wody;
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ujęcie wody Ogardy – nr dz. 224/5 obręb Ogardy z własną stacją uzdatniania
wody;



ujęcie wody Pielice – nr dz. 40/1, 42/1 obręb Pielice, bez stacji uzdatniania wody;



ujęcie wody Przyłęg – nr dz. 38/9 obręb Przyłęg, zaopatrujące w wodę
miejscowość Przyłęg i Wełmin, z własnym ujęciem wody i stacją uzdatniania;



ujęcie wody Sidłów – nr dz. 117/11 i 117/12 obręb Licheń, z własną stacją
uzdatniania wody;



ujęcie wody Wilanów – nr dz. 259/3 obręb Wielisławice, z własnym ujęciem wody
i stacją uzdatniania wody;



ujęcie wody Wielisławice – nr dz. 151/39 obręb Wielisławice, z własną stacją
uzdatniania wody.

Ponadto w miejscowości Sławno, na dz. nr 459/7 obręb Sławno zlokalizowane
jest ujęcie wspomagające i rezerwowe, bez stacji uzdatniania wody.
Ponadto na terenie gminy znajdują się również studnie publiczne nie włączone
do sieci, które mogą spełniać rolę studni awaryjnych w przypadkach kryzysowych. Łącznie
na terenie Gminy jest 8 studni o takim przeznaczeniu w miejscowościach: Bronowice,
Bobrówko, Gilów, Licheń, Wielisławice, Buszów, Danków.

16.2.1.2. Sieć wodociągowa
Gmina Strzelce Krajeńskie ma dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. W 2011 r.
rozdzielcza sieć wodociągowa wynosiła 102,4 km. Woda dostarczana była do 15429
mieszkańców gminy, z czego 10046 na terenie miasta. Pozwala to oszacować, iż z sieci
wodociągowej w 2011 r. korzystało prawie 90 % mieszkańców gminy. Pozostali mieszkańcy
korzystają z przydomowych studni.
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Ryc. 36. Sieć wodociągowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2011

Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca
na terenie gminy Strzelce Krajeńskie jest nieco wyższe niż w powiecie, lecz porównywalne
z zużyciem w gminie Drezdenko. Porównując zużycie wody z wodociągów na terenie
wiejskim z ostatnich kilku lat, obserwuje się nieznaczne wahania zużycia wody, mimo
wszystko jest ono znacznie niższe niż na terenie miasta.
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w m 3 na 1 mieszkańca
[2011 r.]
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Ryc. 37. Zużycie wody z wodociągów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2011
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16.2.1.3. Sieć kanalizacyjna
Stopień skanalizowania Gminy Strzelce Krajeńskie jest stosunkowo dobrze
rozwinięta, zaledwie niewielka część mieszkańców nie ma podłączenia do sieci
kanalizacyjnej. W 2011 r. sieć kanalizacyjna wynosiła 37,7 km. W 2011 r. odbiorem ścieków
poprzez sieć kanalizacyjną objętych było 11378 mieszkańców gminy, z czego 9905
mieszkańców na terenie miasta, natomiast 1473 mieszkańców z obszaru wiejskiego.
Pozwala to oszacować, iż z sieci kanalizacyjnej w 2011 r. korzystało około 65 %
mieszkańców całej gminy.
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności [2011 r.]
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Ryc. 38. Sieć kanalizacyjna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2011

Na terenie gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych:
na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, w sołectwie Brzoza oraz w sołectwie Długie.
Oczyszczalnie te administrowane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
Główną i największą oczyszczalnią ścieków na terenie gminy jest miejska
oczyszczalnia

ścieków

w

Strzelcach

Krajeńskich,

typu

mechaniczno-biologicznego

z chemicznym strącaniem związków azotu i fosforu. Zlokalizowana jest przy ul. Strumykowej,
w południowo-wschodniej części miasta. Teren oczyszczalni zajmuje obszar po byłej
oczyszczalni stawowej, zmodernizowanej w 2002 roku. Odbiornikiem oczyszczonych
ścieków jest Dopływ spod Strzelec Kraj., przepływający wzdłuż północnej i wschodniej
granicy działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Ścieki dopływają
do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną oraz są dowożone do stacji zlewnej wozami
asenizacyjnymi. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 3000 m3/dobę.
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Odbiór nieczystości ciekłych na terenie gminy realizowany jest przez cztery firmy
posiadające zezwolenie, do których należą:


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Strzelce Krajeńskie,



Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jarosław Łuczak, Zwierzyn,



„GAZ-TECH 3” J. Szendo-Stanik, Zwierzyn,



Wiesław Sikora, Strzelce Krajeńskie.

16.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Cały zainwestowany obszar gminy Strzelce Krajeńskie jest zelektryfikowany. Przez teren
gminy przebiegają jednotorowe napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
110 kV, a także linie średniego i niskiego napięcia; na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
znajduje się GPZ 110/15kV „Strzelce Krajeńskie”. Mieszkańcy gminy Strzelce Krajeńskie
zaopatrywani są w energię elektryczną z linii średniego napięcia 15 kV z transformacją na
sieć 0,4kV. Część obszaru gminy zasilana jest z GPZ 110/15 „Wawrów”, GPZ 110/15
„Barlinek” oraz GPZ 110/15 „Krzęcin”. Linie średniego napięcia 15 kV są to głównie linie
napowietrzne, a stacje transformatorowe 15/0,4 kV – słupowe. Jedynie obszar miasta
Strzelce

Krajeńskie

posiada

skablowane

linie

elektroenergetyczne,

a

stacje

transformatorowe są głównie typu miejskiego.

16.2.3. Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy sieć gazowa jest słabo rozwinięta. W 2011 roku na terenie gminy
było ponad 44 km czynnej sieci gazowej, z czego mieszkańcy zaledwie 720 gospodarstw
domowych korzystało z sieci gazowej (wszyscy z rejonu miasta). Pozostałe gospodarstwa
domowe na terenie miasta, a także gospodarstwa na obszarach wiejskich zaopatrywane są
w gaz bezprzewodowy, tj. w butle gazowe, których dystrybucją zajmują się podmioty
indywidualne.

16.2.4. Zaopatrzenie w energię cieplną
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada lokalne kotłownie dostarczające energię cieplną
do budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie,
gdzie system zaopatrzenia w ciepło opiera się na kotłowni wolnostojącej na Osiedlu
Słowackiego

oraz

wbudowanych

w

zespołach

zabudowy

wielorodzinnej.

Ponadto

na obszarach wiejskich występują lokalne kotłownie ogrzewające zabudowę wielorodzinną.
System

energii

jest na indywidualnych

cieplnej
systemach

dla

pozostałych

grzewczych

–

budynków

i

kotłowniach

mieszkań

oparty

opalanych

gazem

oraz węglem. W większości są to nieekologiczne nośniki energii cieplnej.
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16.2.5. Telekomunikacja
Gmina ma dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, a na jej terenie działają
operatorzy wszystkich sieci komórkowych. Zgodnie z bieżącym wykazem pozwoleń
radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na terenie gminy wydane są pozwolenia
na stacje bazowe telefonii komórkowej:
1) miasto Strzelce Krajeńskie:


stacja telefonii cyfrowej sieci “Plus” GSM900, GSM1800, UMTS2100 –
ul. Cmentarna 6a, elewator zbożowy, dz. nr 59/10,



stacja telefonii cyfrowej sieci „T-Mobile” GSM900, GSM1800 – ul. Cmentarna 6a,
elewator zbożowy, dz. nr 59/10,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Orange” CDMA450, GSM1800, GSM900,
UMTS2100, UMTS900 – ul. Cmentarna 6a,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Play” GSM1800, GSM900, LTE1800, UMTS2100,
UMTS900 – ul. Cmentarna 6a,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Play” GSM900, UMTS2100, UMTS900 – dz. nr 243,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Mobyland” LTE1800 – ul. Cmentarna 6a, elewator
zbożowy, dz. nr 59/10,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Aero 2” UMTS900 – ul. Cmentarna 6a,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Nordisk” CDMA420 – ul. Cmentarna 6a,

2) miejscowość Danków:


stacja telefonii cyfrowej sieci „T-Mobile” GSM900, GSM1800, UMTS2100,
UMTS900 – Danków 4, dz. nr 123/1,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Plus” GSM900 – dz. nr 88/3,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Aero 2” UMTS900 – dz. nr 88/3;

3) miejscowość Długie:


stacja telefonii cyfrowej sieci „Plus” GSM900,



stacja telefonii cyfrowej sieci „T-Mobile” GSM900, UMTS900, dz. nr 4/1,



stacja telefonii cyfrowej sieci „Orange” CDMA420, dz. nr 4/1;

4) miejscowość Tuczno:


stacja telefonii cyfrowej sieci „Plus” GSM900 – ul. Strzelecka 2,



stacja telefonii cyfrowej sieci „T-Mobile” GSM900, UMTS900 – ul. Strzelecka, dz.
nr 474/3;

5) miejscowość Wełmin:


stacja telefonii cyfrowej sieci „Plus” GSM900,



stacja telefonii cyfrowej sieci „T-Mobile” GSM900, UMTS900 – dz. nr 474/3.

- 144 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 144

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.2.6. Gospodarka odpadami
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, teren
gminy Strzelce Krajeńskie wraz z czterema sąsiednimi gminami: Dobiegniew, Drezdenko,
Stare Kurowo oraz Zwierzyn objęte są systemem gospodarowania odpadów Celowy Związek
Gmin

SGO5,

który zapewnia odbieranie

i właściwe

zagospodarowanie

odpadów

od wszystkich właścicieli nieruchomości. W zrealizowanych Punktach Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są w każdej zebranej w sposób
selektywny ilości:


szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach,



papier,



opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,



metal,



opakowania wielomateriałowe,



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



wykładziny, dywany i tekstylia,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



zużyte kartridże i tonery,



zużyte opony,



zużyte baterie i akumulatory,



chemikalia

i

opakowania

po

chemikaliach,

z

wyłączeniem

odpadów

niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach,


przeterminowane leki i opakowania po lekach,



świetlówki i żarówki,



odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,



odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych we
własnym zakresie.

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Strzelce
Krajeńskie zajmują się następujące firmy:


Veolia Usługi dla Środowiska, Gorzów Wlkp.,



Ragn – Sells Polska Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.,



„Laguna” Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.,



TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., Kielcz.
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17. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI LOKALNYCH I PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH
17.1. Lokalne cele publiczne
Do głównych zadań gminy o randze lokalnej należą:


rozwój infrastruktury turystycznej, w tym: tworzenie bazy rekreacyjnej,



rozwój infrastruktury komunalnej, technicznej oraz komunikacji,



tworzenie nowych miejsc pracy,



rozwój oświaty i kultury,



poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

17.2. Ponadlokalne cele publiczne
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
uchwalonego uchwałą Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca
2012 r., gminę Strzelce Krajeńskie wskazuje się jako ośrodek do wielofunkcyjnego rozwoju
turystyki i rekreacji, rozwoju wypoczynku weekendowego, a także do rozwoju osadnictwa.
Gmina Strzelce Krajeńskie charakteryzuje się bowiem występowaniem obszarów o wysokich
walorach

przyrodniczo-krajobrazowych

i

kulturowych,

objętych

ochroną

prawną

lub przewidzianych do objęcia ochroną.
Ponadto w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego
uwzględnia się:
1. W zakresie turystyki:


obiekty sakralne rangi europejskiej,



miasta historyczne rangi ponadregionalnej,



szlak gotyckich kościołów farnych,



szlak średniowiecznych fortyfikacji miejskich,



ośrodek turystyczny związany z różnymi formami wypoczynku, turystyki i rekreacji,



szlak rowerowy.

2. W zakresie komunikacji:


budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22.
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3. W zakresie infrastruktury technicznej:


napowietrzną linię WN 110kV,



GPZ Strzelce Krajeńskie,



gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 6,3 MPa,



stację redukcyjno-pomiarową I0,



elektrownie wiatrowe.
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18. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Zgodnie z mapami Wstępnego ryzyka powodziowego wykonanymi w roku 2012 przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dla obszaru województwa lubuskiego na terenie gminy
Strzelce

Krajeńskie

niebezpieczeństwo

nie
powodzi

stwierdzono
i

występowania

obszarów,

prawdopodobne. Nie wskazano również

na

których

obszarów

narażonych

wystąpienie

powodzi

na
jest

występowania powodzi historycznych. Nie

stwierdzono zagrożenia wodami powodziowymi dla obszarów zabudowanych, w tym w
szczególności obszarów zabudowy mieszkaniowej.
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19.

KIERUNKI

ZMIAN

W

STRUKTURZE

PRZESTRZENNEJ

GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW
Rozwój

gminy

zdeterminowany

jest

czynnikami

społeczno-gospodarczymi,

ale również i przyrodniczymi. Kierunki rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie w niniejszym
studium zostały opracowane tak, aby zapewnić właściwe wykorzystanie przestrzeni
oraz kształtowanie struktury przestrzennej w sposób umożliwiający wykorzystanie walorów
gminy przy jednoczesnym zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego oraz rozwoju gospodarczym i poprawie jakości życia mieszkańców.

19.1. ZASADY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Polityka przestrzenna w gminie Strzelce Krajeńskie powinna opierać się o zasady tj.:


racjonalne zagospodarowanie terenów zabudowanych, tworzenie we wsiach sołeckich
miejsc o charakterze przestrzeni publicznych pozwalających na integrację mieszkańców,



eliminowanie barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,



poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej,



zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu komunikacji
drogowej,



wykorzystanie dogodnego położenia gminy i jej walorów w aktywizacji funkcji
turystycznej,



ochrona gruntów rolnych I-III klasy bonitacyjnej przed zmianą użytkowania na cele
nierolnicze,



wykorzystanie potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki,



ochrona zwartych kompleksów leśnych,



ochrona

walorów

przyrodniczych,

krajobrazowych

oraz

kulturowych

poprzez

wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów.
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19.2.

ZMIANY W STRUKTURZE
I UKŁADACH OSADNICZYCH

UŻYTKOWANIA

GRUNTÓW

Tabela 11. Zestawienie struktury funkcjonalnej gminy.
Szacunkowy stan
Teren

Stan istniejący [ha]

projektowany w
Studium [ha]

Zabudowa mieszkaniowa

466

889

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

37

73

Usługi (w tym usługi sportu i rekreacji)

91

233

Tereny aktywności gospodarczej

210

289

Tereny użytkowane rolniczo

15 920

16081

Tereny leśne i dolesień

12 357

12 600

Zieleń urządzona, nieurządzona i wody

2 796

1696

cmentarz

11

18

Infrastruktura techniczna

10

19

31 898

31 898

Suma

1. Podstawową sieć osadniczą tworzą:
1) Miasto Strzelce Krajeńskie – jako ośrodek o funkcji usługowej, administracyjnej,
mieszkaniowej, kulturowej i turystycznej;
2) miejscowości: Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Czyżewo, Danków, Długie,
Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice,
Przyłęg, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno, Wełmin,
Wielisławice, Wilanów i Żabicko – o funkcji mieszkaniowej, usługowej, turystycznej
i rolniczej.
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2. Główny układ komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 22 oraz droga wojewódzka
nr 156, obsługująca teren miasta Strzelce Krajeńskie oraz miejscowości: Brzoza,
Buszów, Danków, Długie, Licheń, Przyłęg, Sławno, Wełmin i Wielisławice. Pozostała
część gminy (miejscowości: Bobrówko, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz,
Ogardy, Tuczno, Żabicko) obsługiwana jest systemem dróg powiatowych o numerach:
1364F, 1366F, 1373F, 1376F, 1377F, 1378F, 1379F, 1380F i 1381F. Ponadto wszystkie
sołectwa mają zapewnioną obsługę komunikacyjną poprzez sieć dróg gminnych.
3. Zakłada

się

rozwój

przestrzenny

gminy

Strzelce

Krajeńskie

ukierunkowany

na rozbudowę funkcji mieszkaniowych oraz turystycznych, uzupełnionych o funkcje
usługowe i aktywności gospodarczej.

4. Rozwój terenów osadniczych powinien polegać przede wszystkim na uzupełnianiu
zagospodarowania istniejących układów, a następnie na dodawaniu nowych terenów
zainwestowanych do granic istniejących terenów osadniczych. Nowa zabudowa,
powstająca na dodanych terenach powinna mieć charakter zabudowy skoncentrowanej,
skupionej w układy osadnicze oraz zharmonizowanej z walorami otoczenia.
5. Na terenie gminy należy dążyć do segregacji funkcji oraz zachowania charakteru
zabudowy.

19.3. ZMIANY W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM
1. Zakłada

się

wprowadzenie

zmian

parametrów

technicznych

(modernizację),

w tym poszerzenie istniejących dróg, stosownie do klas ustalonych w niniejszym
Studium.

2. Przewiduje się budowę obwodnicy miejscowości położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

3. W przypadku realizacji obwodnicy dopuszcza się zmianę klasy i parametrów
technicznych dróg publicznych.

4. Przewiduje się budowę nowych odcinków dróg publicznych, służących obsłudze nowo
zainwestowanych terenów.
5. Przewiduje się realizację systemu ciągów pieszych, tras rowerowych i konnych.
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19.4. ZMIANY W SYSTEMACH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. W miarę przyrostu terenów zainwestowanych wzrośnie jednostkowe zużycie wody,
w konsekwencji czego wzrośnie ilość wytwarzanych ścieków.
2. Zakłada się rozbudowę sieci wodociągowej w miarę przyrostu terenów zabudowy
oraz modernizację istniejącej sieci wodociągowej.

3. Zakłada się modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
oraz dopuszcza się budowę nowych oczyszczalni i przepompowni ścieków.

4. Na terenie gminy dopuszcza się, jako alternatywę dla kanalizacji sanitarnej, realizację
przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Zakłada

się

objęcie

wszystkich

gospodarstw

domowych

(istniejących

i nowopowstających) systemem odbioru odpadów komunalnych.
6. Na terenie gminy zaleca się realizację punktu segregacji odpadów.

7. Zakłada się rozbudowę sieci elektroenergetycznych, w miarę wzrostu potrzeb
wynikających, m.in. z przewidywanego przyrostu terenów zainwestowanych.
8. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii.

9. Zakłada się budowę i modernizację sieci gazowej.

10. Zakłada się zgazyfikowanie gminy i przekształcenie dotychczasowych systemów
ogrzewania na bardziej ekologiczne.

11. Na terenie gminy dopuszcza się realizację elektrociepłowni.

12. Sieci i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej należy prowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi.
13. Dopuszcza

się

realizację

infrastruktury

technicznej

na

wszystkich

obszarach

wyznaczonych w studium.
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14. Dopuszcza

się

lokalizację

urządzeń

infrastruktury

technicznej

m.in.:

stacje

transformatorowe, przepompownie ścieków, hydrofornie, stacje redukcyjne gazu,
służącej ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, związanych z bezpośrednią
obsługą terenów zainwestowanych, których dokładna lokalizacja powinna zostać
określona w planach miejscowych.

20.

KIERUNKI

I

ZASADY

ZAGOSPODAROWANIA

ORAZ

UŻYTKOWANIA TERENÓW
Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

jest wewnętrznym dokumentem gminy, który nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Narzędziem służącym do realnego kształtowania polityki przestrzennej gminy są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ich braku wydaje się decyzje
o warunkach

zabudowy

i zagospodarowania

terenu,

które

niestety

nie

pozwalają

na prowadzenie polityki przestrzennej w sposób przemyślany, kompleksowy i harmonijny
zapewniający zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.
Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

dokument wyznaczający kierunki w zagospodarowaniu gminy

przestrzennego

jako

zaleca zgłaszanie do

właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym wszystkie stałe i czasowe obiekty o
wysokości równej i większej od 50 m nad poziom terenu, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę tych obiektów.

20.1. KIERUNKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
1. Cały teren gminy został podzielony na obszary, w granicach których wydzielone
zostały

obszary,

przestrzennego”,

oznaczone
określające

na

rysunku

funkcje

Studium

zabudowy

Pt.

oraz

„Kierunki
sposoby

i

rozwoju
zasady

zagospodarowania.
2. Granice obszarów wyznaczonych w Studium mogą ulegać doprecyzowaniu
w planach miejscowych, wynikających z istniejących podziałów geodezyjnych
lub warunków terenowych.
3. W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy należy w szczególności
uwzględnić walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, z zachowaniem dużej
dbałości o jego stan.
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4. Przyrost terenów osadniczych powinien polegać na dopełnianiu i intensyfikacji
zabudowy

istniejących

układów

osadniczych

oraz

na

dodawaniu

terenów

zainwestowanych bezpośrednio do granic istniejących terenów.
5. W obszarach zabudowy należy lokalizować przestrzenie publiczne służące
integracji społecznej i codziennej rekreacji mieszkańców.
6. Nowa zabudowa mieszkaniowa swoją architekturą powinna nawiązywać do tradycji
regionalnych w zakresie kształtów i pokrycia dachu, oraz kolorystyki dachów
i elewacji.
7. Przedsięwzięcia

mogące

zawsze

i

potencjalnie

znacząco

oddziaływać

na środowisko należy lokalizować poza osiedlami mieszkalnymi. Inwestycje celu
publicznego

z zakresu

łączności

publicznej

należy

lokalizować

zgodnie

z warunkami określonymi w przepisach odrębnych.
8. Oddziaływanie inwestycji nie powinno powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego
inwestor posiada tytuł prawny. Dla istniejących zakładów, których oddziaływanie
wykracza poza obszary działalności zaleca się stopniowe ograniczanie uciążliwości
poprzez stosowanie rozwiązań technicznych oraz zmianę technologii.
9. W użytkowaniu i zagospodarowaniu jednostek terenowych należy uwzględnić
chronione

obiekty

i

obszary

oraz

respektować

zasady

zagospodarowania

dotyczące innych wydzieleń przestrzennych określonych w niniejszym Studium.
10. Mimo braku wyznaczonych obszarów do przeprowadzenia scalenia i podziału
nieruchomości dopuszcza się dokonywanie scaleń i podziałów geodezyjnych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się pozostawienie terenu rolnego lub leśnego
przeznaczonego w studium na inne funkcje w przypadku braku zgody na przeznaczenie
terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub występowania lokalnych
czynników uniemożliwiających realizację przeznaczenia podstawowego.
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12. Wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę technologiczną, obejmującą
pasy terenu o szerokości po 6 m od rzutu gazociągu, po obu jego stronach, w granicach
której zakazuje się lokalizacji zabudowy.

13. Wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV ustala się strefę
technologiczną, obejmującą tereny zlokalizowane bezpośrednio pod linią, oraz pasy
terenu o szerokości 15 m od rzutu skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach.

14. Zaleca się wyznaczanie stref technologicznych dla linii SN — 15 kV o szerokości nie
mniejszej niż 12 m (po 6 m po każdej ze stron od osi linii) oraz dla linii nn — 0,4 kV o
szerokości nie mniejszej niż 4 m (po 2 m po każdej ze stron od osi linii), dla których
zaleca się wprowadzenie zakazu sadzenia roślinności wysokiej, oraz wyznaczenie
szerokości pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg. przepisów odrębnych
oraz zapewnienie możliwości dojazdu sprzętem specjalistycznym do urządzeń
elektroenergetycznych, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunięcia
awarii”.
15. W

przypadku

wyznaczenia

na

terenach

gminy

nowych

przebiegów

sieci

elektroenergetycznej wysokiego napięcia, ustala się obowiązek wprowadzenia stref
technologicznych przy uwzględnieniu uciążliwości wynikających z występowania pola
elektromagnetycznego.
16. Należy chronić tereny udokumentowanych złóż surowców naturalnych przed formami
trwałego zainwestowania przestrzennego, uniemożliwiającymi ich wykorzystanie.
17. Należy zachować przebieg istniejących cieków naturalnych oraz rowów systemu
melioracji wodnej, z możliwością prowadzenia robót regulacyjnych, konserwacyjnych
oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową.

18. W przypadku zabudowy terenów zmeliorowanych należy przebudować system melioracji
wodnej, w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniający
swobodny przepływ wód, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów
odrębnych.
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20.2. FUNKCJONALNE JEDNOSTKI TERENOWE – SZCZEGÓŁOWE
ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA
W

oparciu

o

istniejące

uwarunkowania

ustala

się

następujące

kierunki

zagospodarowania terenu:
1. Strefa I – miasto Strzelce Krajeńskie.
Jednostki terenowe wydzielone w Strefie I:


obszary zabudowy miejskiej (MM);



obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);



obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MNU);



obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW);



obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU);



obszary zabudowy usługowej z mieszkalnictwem (UM);



obszary zabudowy usługowej (U);



obszary zabudowy usług kultury (UK);



obszary zabudowy usług oświaty (UO);



obszary zabudowy usług sportu i rekreacji (US);



obszary aktywności gospodarczej (P/U);



obszary cmentarzy (ZC);



obszary zieleni urządzonej (ZP);



obszary ogrodów działkowych (ZD);



obszary rolnicze (R);



obszary rolne użytków zielonych (RZ);



obszary wód powierzchniowych (WS);



obszary zamkniętych terenów kolejowych (TZ);



obszary infrastruktury technicznej (I);



obszary dróg.

Obszar zabudowy miejskiej (MM)
1) Na obszarze zabudowy miejskiej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) zabudowę usługową, w tym galerie handlowe,
d) usługi publiczne,
e) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
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f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
g) ścieżki piesze, rowerowe,
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
i)

budynki gospodarcze, parkingi i garaże;

2) W zakresie zasad, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 20 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 6 kondygnacji nadziemnych,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 15 % powierzchni działki;
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f) dopuszcza się realizację dachów płaskich i niekonwencjonalnych;
3) Wzdłuż obszarów przestrzeni publicznych należy lokalizować zabudowę usługową,
a także zabudowę mieszkaniową w formie zabudowy pierzejowej, której elewacje
powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi;
4) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
5) Określone w pkt 2 wskaźniki i parametry zabudowy nie dotyczą usług publicznych, np.
kościół, szkoła, itp.;
6) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do 4 lokali mieszkalnych,
c) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
d) zabudowę rekreacji indywidualnej,
e) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
g) ścieżki piesze i rowerowe,
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
i)

budynki gospodarcze, parkingi i garaże;

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 12 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne,
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c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki,
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f) dopuszcza się dachy płaskie;
3) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MNU)
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do 4 lokali mieszkalnych,
c) zabudowę usługową,
d) usługi publiczne,
e) rzemiosło i drobną działalność produkcji nieuciążliwej,
f) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
h) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
i)

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,

j)

budynki gospodarcze, parkingi i garaże;

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 12 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki,
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f) dopuszcza się realizację dachów płaskich;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2
na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b) istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
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c) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
d) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
f) ścieżki piesze, rowerowe,
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
h) budynki gospodarcze, parkingi i garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 18 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 5 kondygnacji nadziemnych,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f)

dopuszcza się dachy płaskie;

3) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU)
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b) istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
c) zabudowę usługową,
d) usługi publiczne,
e) rzemiosło i drobną działalność produkcji nieuciążliwej,
f) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
h) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
j) budynki gospodarcze, parkingi i garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 18 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 5 kondygnacji nadziemnych,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f) dopuszcza się realizację dachów płaskich;
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3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usługowej z mieszkalnictwem (UM)
1) Na obszarach zabudowy usługowej z mieszkalnictwem dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę usługową,
c) usługi publiczne,
d) nieuciążliwą działalność produkcyjną,
e) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
g) ścieżki piesze, rowerowe,
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
i)

budynki gospodarcze, parkingi, garaże;

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.

Obszary zabudowy usługowej (U)
1) Na obszarach zabudowy usługowej dopuszcza się:
a) zabudowę usługową,
b) usługi publiczne,
c) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
d) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe,
e) usługi turystyki,
f) funkcję

mieszkaniową

związaną

z

obiektem

usługowym

(np.

mieszkanie

dla właściciela lub zarządcy terenu),
g) zabudowę rekreacji indywidualnej,
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h) usługi sportu i kultury fizycznej,
i) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
j) nieuciążliwą działalność produkcyjną,
k) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
l) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
m) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
n) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy
jednoczesnym dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni
działki;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usług kultury (UK)
1) Na obszarach zabudowy usług kultury dopuszcza się:
a) usługi kultury, w tym usługi kultu religijnego,
b) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
c) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
d) parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) maksymalną

wysokość

zabudowy

należy

określić

w

planie

miejscowym

w zależności od rodzaju usług dopuszczonych na obszarze,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 % powierzchni
działki;
3) Zaleca się, aby teren biologicznie czynny był zagospodarowany zielenią urządzoną;;
4) Nowo

projektowaną

zabudowę

należy

traktować

indywidualnie

pod

względem

architektonicznym i urbanistycznym;
5) Zaleca się, aby budynki znajdujące się w obrębie jednej działki posiadały jednakową
kolorystykę elewacji;
6) Na obszarach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
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Obszary zabudowy usług oświaty (UO)
1) Na obszarach zabudowy usług oświaty dopuszcza się:
a) usługi oświaty,
b) usługi publiczne,
c) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
d) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
f) ścieżki piesze, rowerowe,
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
h) parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 % powierzchni
działki;
3) Zaleca się, aby teren biologicznie czynny był zagospodarowany zielenią urządzoną;
4) Na obszarach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary usług sportu i rekreacji (US)
1) Na obszarach usług sportu i rekreacji dopuszcza się:
a) usługi sportu i kultury fizycznej,
b) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
c) usługi związane z przeznaczeniem i obsługą funkcji podstawowej,
d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
e) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
f) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
g) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 12 m,
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki,
c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 50 % powierzchni działki;
3) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary aktywności gospodarczej (P/U)
1) Na obszarach aktywności gospodarczej dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
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b) zabudowę usługową,
c) obiekty produkcyjne,
d) bazy, składy, magazyny i hurtownie,
e) stacje paliw,
f) obiekty handlu, rzemiosła i wytwórczości,
g) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych,
h) bazy transportowe,
i)

obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego (obiekty handlu,
gastronomii, turystyki),

j)

funkcję mieszkaniową związaną z obiektem (np. mieszkanie dla właściciela lub
zarządcy terenu),

k) zieleń i obiekty małej architektury,
l)

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,

m) budynki gospodarcze, parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m, za wyjątkiem lit. b),
b) wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 1 lit. a), b) i e) do 12 m i do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2 lit.
a), jeżeli są to dopuszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;
4) Na obszarach aktywności gospodarczej nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty;
5) Na obszarach aktywności gospodarczej dopuszcza się obiekty i urządzenia służące
przetwarzaniu energii słonecznej o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem,
iż strefy ochronne od farm fotowoltaicznych muszą zawierać się w granicach danego
obszaru;
6) Na obszarach zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług
chronionych (np. szkoła, przedszkole, itp.).
Obszary cmentarzy (ZC)
1) Na obszarach cmentarzy dopuszcza się:
a) kaplice na obszarach cmentarzy czynnych,
b) usługi związane z obsługą cmentarza, sanitariaty i inne obiekty obsługi cmentarza,
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c) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 16 m,
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20 % powierzchni terenu cmentarza;
3) Ogrodzenie i zagospodarowanie cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Zaleca się aby teren cmentarza był zagospodarowany zielenią urządzoną;
5) Wokół

cmentarza

obowiązują

strefy

sanitarne,

których

zasięg

i

sposób

zagospodarowania określają przepisy odrębne.

Obszary zieleni urządzonej (ZP)
1) Na obszarach zieleni urządzonej dopuszcza się:
a) zieleń w formie zieleni urządzonej,
b) pojedyncze

obiekty

uatrakcyjniające

podstawowe

zagospodarowanie

terenu,

np. gastronomia,
c) obiekty małej architektury,
d) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
2) Zaleca się rewitalizację parków podworskich.
Obszary ogrodów działkowych (ZD)
Na obszarach ogrodów działkowych dopuszcza się:
a) zieleń,
b) zieleń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) place zabaw,
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.

Obszary rolnicze (R)
Na obszarach rolniczych dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z możliwością
modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej,
b) sady, uprawy rolne i ogrodnicze,
c) obiekty i urządzenia obsługi działów specjalnej produkcji rolnej,
d) ścieżki piesze, rowerowe, konne, drogi rolne,
e) budowę stawów hodowlanych,
f) urządzenia gospodarki wodnej,
g) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
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h) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
Obszary rolne użytków zielonych (RZ)
Na obszarach rolnych użytków zielonych dopuszcza się:
a) sady, uprawy rolne i ogrodnicze,
b) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
c) zieleń urządzoną i nieurządzoną,
d) łąki i pastwiska,
e) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
f) place zabaw i obiekty małej architektury,
g) drogi rolne,
h) urządzenia gospodarki wodnej,
i)

zadrzewienia i zakrzewienia,

j)

zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Obszary wód powierzchniowych (WS)
Na obszarach wód powierzchniowych dopuszcza się:
a) obiekty, urządzenia i budowle służące gospodarce wodnej,
b) wykorzystanie terenów dla celów turystycznych
c) realizację przystani.
Obszary zamkniętych terenów kolejowych (TZ)
Na obszarach zamkniętych, po ich wcześniejszym otwarciu, dopuszcza się:
a) usługi publiczne,
b) zieleń urządzoną i nieurządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) ścieżki piesze, rowerowe,
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
Obszary infrastruktury technicznej (I)
Na obszarach infrastruktury technicznej dopuszcza się:
a) obiekty, urządzenia i budowle infrastruktury technicznej,
b) zieleń.
Obszary dróg
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1) Ustala się lokalizację dróg publicznych, stanowiących główne elementy układu
drogowego:
a) droga klasy głównej ruchu przyspieszonego KD-GP – droga krajowa,
b) drogi klasy zbiorczej KD-Z – droga wojewódzka, drogi powiatowe, drogi gminne,
c) drogi klasy lokalnej KD-L – drogi powiatowe, drogi gminne,
d) drogi klasy dojazdowej KD-D – drogi gminne;
2) Ustala się minimalne szerokości dróg:
a) KD-GP – 30 m, za wyjątkiem lit. b),
b) KD-GP poza terenem zabudowy – 25 m,
c) KD-Z – 20 m,
d) KD-L – 12 m,
e) KD-D – 10 m;
3) W pasach dróg dopuszcza się lokalizację:
a) ciągów pieszych,
b) ścieżek rowerowych,
c) infrastruktury technicznej,
d) obiektów małej architektury,
e) zieleni.
4) Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych dróg w przypadku braku technicznej
możliwości ich realizacji.

2. Strefa II – obszar wiejski gminy Strzelce Krajeńskie.
Jednostki terenowe wydzielone w Strefie II:


obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową rekreacji indywidualnej
(MN/ML);



obszary zabudowy mieszkaniowej (MU);



obszary zabudowy usługowej (U);



obszary zabudowy usług kultury (UK);



obszary zabudowy usług oświaty (UO);



obszary zabudowy usług turystyki (UT);



obszary usług sportu i rekreacji (US);



obszary aktywności gospodarczej (P/U);



obszary cmentarzy (ZC);



obszary zieleni urządzonej (ZP);



obszary ogrodów działkowych (ZD);



obszary rolnicze (R);
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obszary rolne użytków zielonych (RZ);



obszary lasów (ZL);



obszary wód powierzchniowych (WS);



obszary zamkniętych terenów kolejowych (TZ)



obszary infrastruktury technicznej (I);



obszary dróg.

Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową rekreacji indywidualnej
(MN/ML)
1) Na

obszarach

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

z

zabudową

rekreacji

indywidualnej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę rekreacji indywidualnej,
c) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
d) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
f) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
h) budynki gospodarcze, parkingi i garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 10 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 50 % powierzchni działki,
e) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
f) dopuszcza się realizację dachów płaskich;
3) Na terenie zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy mieszkaniowej (MU)
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
d) usługi publiczne,
e) usługi oświaty,
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f) zabudowę rekreacji indywidualnej,
g) zajazdy,
h) na

obszarach

zlokalizowanych

bezpośrednio

przy

jeziorach

dopuszcza

się

pensjonaty,
i)

zabudowę związaną z obsługą produkcji w gospodarstwach leśnych,

j)

zabudowę zagrodową,

k) zabudowę agroturystyczną,
l)

urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,

m) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
n) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
o) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
p) budynki gospodarcze, parkingi i garaże;
2) Lokalizacja zabudowy, o której mowa w pkt 1, lit. j) w bezpośrednim sąsiedztwie
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wyłącznie w przypadku
spełnienia wymogu, dotyczącego ograniczenia sztuk inwentarza do 40 dużych jednostek
przeliczeniowych (DJP);
3) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 12 m, za wyjątkiem lit. c),
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne, za wyjątkiem lit. c),
c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy pensjonatowej wysokość
zabudowy do 15 m i liczbie kondygnacji nie większej niż 4 kondygnacji nadziemnych,
d) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki,
f) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 300 – 450,
g) dopuszcza się realizację dachów płaskich;
4) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 3
na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
5) Dopuszcza się wznoszenie budowli, służących prowadzeniu gospodarki rolnej,
o wysokości większej niż określona w pkt 3 lit. a);
6) Określone w pkt 3 wskaźniki i parametry zabudowy nie dotyczą usług publicznych,
np. kościół, szkoła itp.;
7) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usługowej (U)
1) Na obszarach zabudowy usługowej dopuszcza się:
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a) zabudowę usługową,
b) usługi publiczne,
c) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
d) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe,
e) usługi turystyki,
f) funkcję

mieszkaniową

związaną

z

obiektem

usługowym

(np.

mieszkanie

dla właściciela lub zarządcy terenu),
g) zabudowę rekreacji indywidualnej,
h) usługi sportu i kultury fizycznej,
i)

urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,

j)

nieuciążliwą działalność produkcyjną,

k) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
l)

ścieżki piesze, rowerowe, konne,

m) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
n) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usług kultury (UK)
1) Na obszarach zabudowy usług kultury dopuszcza się:
a) usługi kultury, w tym usług kultu religijnego,
b) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
c) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
d) parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) maksymalną wysokość zabudowy należy określić w planie miejscowym w zależności
od rodzaju usług dopuszczonych na obszarze,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki;
3) Zaleca się, aby teren biologicznie czynny był zagospodarowany zielenią urządzoną;;
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4) Nowo

projektowaną

zabudowę

należy

traktować

indywidualnie

pod

względem

architektonicznym i urbanistycznym;
5) Zaleca się, aby budynki znajdujące się w obrębie jednej działki posiadały jednakową
kolorystykę elewacji;
6) Na obszarach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usług oświaty (UO)
1) Na obszarach zabudowy usług oświaty dopuszcza się:
a) usługi oświaty,
b) usługi publiczne,
c) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
d) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
f) ścieżki piesze, rowerowe,
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
h) parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki;
3) Zaleca się, aby teren biologicznie czynny był zagospodarowany zielenią urządzoną;
4) Na obszarach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary zabudowy usług turystyki (UT)
1) Na obszarach usług turystyki dopuszcza się:
a) usługi turystyki, np.: pensjonat, gastronomia, pole namiotowe,
b) usługi sportu i kultury fizycznej,
c) zabudowę rekreacji indywidualnej,
d) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
f) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
h) budynki gospodarcze, parkingi i garaże.
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m,
b) liczbę kondygnacji nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne,
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c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 25 % powierzchni działki.
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2, lit.
a) na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
4) Na obszarach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Obszary usług sportu i rekreacji (US)
1) Na obszarach usług sportu i rekreacji dopuszcza się:
a) usługi sportu i kultury fizycznej,
b) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
c) usługi związane z przeznaczeniem i obsługą funkcji podstawowej,
d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
e) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
f) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
g) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 12 m,
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki,
c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 50 % powierzchni działki;
3) Na terenach zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obszary aktywności gospodarczej (P/U)
1) Na obszarach aktywności gospodarczej dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
b) zabudowę usługową,
c) obiekty produkcyjne,
d) bazy, składy, magazyny i hurtownie,
e) stacje paliw,
f) obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego (obiekty handlu,
gastronomii, turystyki),
g) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem (np. mieszkanie dla właściciela lub
zarządcy terenu),
h) obiekty handlu, rzemiosła i wytwórczości,
i)

bazy transportowe,

- 172 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 172

j)

obiekty związane z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych,

k) obiekty związane z przetwórstwem produktów rolnych i obsługą rolnictwa,
l)

obiekty i urządzenia związane z obsługą działów specjalnych produkcji rolnej,

m) zieleń i obiekty małej architektury,
n) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
o) obiekty i urządzenia biogazowi - w obszarze miejsc oznaczonych na rysunku Studium
p) budynki gospodarcze, parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 15 m, za wyjątkiem lit. b),
b) wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 1 lit. a), b) i e) do 12 m i do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60 % powierzchni działki, przy jednoczesnym
dopuszczeniu utrzymania istniejących powierzchni zabudowy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki;
3) Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości większej niż w pkt 2 lit.
a), jeżeli są to dopuszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;
4) Dopuszcza się wznoszenie budowli, służących prowadzeniu gospodarki rolnej,
o wysokości większej niż określona w pkt 2 lit. a);
5) Na obszarach aktywności gospodarczej nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty;
6) Na obszarach aktywności gospodarczej dopuszcza się obiekty i urządzenia służące
przetwarzaniu energii słonecznej o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem,
iż strefy ochronne od farm fotowoltaicznych muszą zawierać się w granicach danego
obszaru;
7) Na obszarach zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług
chronionych (np. szkoła, przedszkole, itp.).
W obszarach oznaczonych na rysunku symbolem P/U i oznaczonym gwiazdką dopuszcza
się obiekty i urządzenia związane z realizacją biogazowni i elektrociepłowni na biomasę. Dla
obszaru P/U w miejscowości Sidłów dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń
związanych z realizacją biogazowni i elektrociepłowni na biomasę wyłącznie poza granicami
aglomeracji ściekowej.
Obszary cmentarzy (ZC)
1) Na obszarach cmentarzy dopuszcza się:
a) kaplice na obszarach cmentarzy czynnych,
b) usługi związane z obsługą cmentarza, sanitariaty i inne obiekty obsługi cmentarza,
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c) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i parkingi;
2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy do 10 m,
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 10 % powierzchni działki;
3) Ogrodzenie i zagospodarowanie cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Zaleca się aby teren zieleni był zagospodarowany zielenią urządzoną;
5) Wokół

cmentarza

obowiązują

strefy

sanitarne,

których

zasięg

i

sposób

zagospodarowania określają przepisy odrębne.

Obszary zieleni urządzonej (ZP)
1) Na obszarach zieleni urządzonej dopuszcza się:
a) zieleń w formie zieleni urządzonej,
b) na obszarach parków podworskich, gdzie zlokalizowana jest zabudowa zabytkowa,
dopuszcza się jej przekształcenie na usługi hotelarskie,
c) pojedyncze

obiekty

uatrakcyjniające

podstawowe

zagospodarowanie

terenu,

np. gastronomia,
d) obiekty małej architektury,
e) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
f) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
2) Zaleca się rewitalizację parków podworskich.
Obszary ogrodów działkowych (ZD)
Na obszarach ogrodów działkowych dopuszcza się:
a) zieleń,
b) zieleń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) place zabaw,
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
Obszary rolnicze (R)
1) Na obszarach rolniczych dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z możliwością
modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej,
b) sady, uprawy rolne i ogrodnicze,
c) obiekty i urządzenia obsługi działów specjalnej produkcji rolnej,
d) ścieżki piesze, rowerowe, konne, drogi rolne,
e) budowę stawów hodowlanych,
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f) urządzenia gospodarki wodnej,
g) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
h) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.

2) Na obszarach rolniczych, w miejscach wskazanych na rysunku studium dopuszcza się
lokalizację siłowni wiatrowych;
3) Na obszarach rolniczych, w miejscu wskazanym na rysunku studium

jako strefa

ochronna siłowni wiatrowych zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
b) zalesień, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
Obszary rolne użytków zielonych (RZ)
Na obszarach rolnych użytków zielonych dopuszcza się:
a) sady, uprawy rolne i ogrodnicze,
b) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z możliwością
modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej,
c) zieleń urządzoną i nieurządzoną,
d) łąki i pastwiska,
e) ścieżki piesze, rowerowe, konne,
f) place zabaw i obiekty małej architektury,
g) drogi rolne,
h) urządzenia gospodarki wodnej,
i)

zadrzewienia i zakrzewienia,

j)

zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Obszary lasów (ZL)
1) Na obszarach lasów dopuszcza się:
a) lokalizację szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, konnych, obiektów
małej architektury,
b) wiaty edukacyjne,
c) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach leśnych,
d) łąki,
e) jeziora, cieki wodne,
f) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i komunalną, nie wymagającą wyłączenia
gruntów na cele nieleśne;
2) Zagospodarowanie terenów ma się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach.
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Obszary wód powierzchniowych (WS)
Na terenach wód powierzchniowych dopuszcza się:
d) obiekty, urządzenia i budowle służące gospodarce wodnej,
e) wykorzystanie terenów dla celów turystycznych
f) realizację przystani.
Obszary infrastruktury technicznej (I)
Na obszarach infrastruktury technicznej dopuszcza się:
a) obiekty, urządzenia i budowle infrastruktury technicznej,
b) zieleń.
Obszary infrastruktury technicznej energetyka słoneczna (ES)
Na obszarach infrastruktury technicznej dopuszcza się:
a) obiekty, urządzenia i budowle służące przetwarzaniu energii słonecznej,
b) zieleń
c) uprawy rolne.
Obszary dróg
1) Ustala się lokalizację dróg publicznych, stanowiących główne elementy układu drogowego:
a) droga klasy głównej ruchu przyspieszonego KD-GP – droga krajowa,
b) drogi klasy zbiorczej KD-Z – droga wojewódzka, drogi powiatowe, gminne,
c) drogi klasy lokalnej KD-L – drogi powiatowe, drogi gminne,
d) drogi klasy dojazdowej KD-D – drogi gminne;
2) Ustala się minimalne szerokości dróg:
a) KD-GP – 30 m, za wyjątkiem lit. b),
b) KD-GP poza terenem zabudowy – 25 m,
c) KD-Z – 20 m,
d) KD-L – 12 m,
e) KD-D – 10 m;
3) W pasach dróg dopuszcza się lokalizację:
a) ciągów pieszych,
b) ścieżek rowerowych,
c) infrastruktury technicznej,
d) obiektów małej architektury,
e) zieleni.
4) Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych dróg oraz korektę przebiegu w przypadku
braku technicznej możliwości ich realizacji.
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Dla poszczególnych przeznaczeń ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc do
parkowania:
1) Zabudowa mieszkaniowa: co najmniej 1 miejsce do parkowania na jedno mieszkanie lub
dom;
2) Zabudowa mieszkaniowo-usługowa: co najmniej 1 miejsce do parkowania na jedno
mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
3) Biura i urzędy co najmniej 15 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych;
4) Obiekty handlowe co najmniej 20 miejsc do parkowania na 1000 m2 powierzchni sprzedaży;
5) Gastronomia co najmniej 12 miejsc do parkowania na 100 miejsc;
6) Hotele co najmniej 2 miejsca do parkowania na 10 miejsc hotelowych;

7) Cmentarze co najmniej 15 miejsc do parkowania na 10 000 m2 powierzchni cmentarza
8) Szkoły co najmniej 10 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych;
9) Ogrody działkowe co najmniej 10 miejsc do parkowania na 100 działek;
10) Zakłady produkcyjne, składy, magazyny co najmniej 10 miejsc do parkowania na 100
zatrudnionych.
Dla przeznaczeń nie wymienionych powyżej,

a możliwych do realizacji na mocy

studium dopuszcza się doprecyzowanie wskaźników miejsc do parkowania na etapie
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dla poszczególnych przeznaczeń ustala się następujące minimalne wielkości nowo
wydzielonych działek budowlanych:
1) Zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna

i

zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna

z usługami:
a) dla zabudowy wolnostojącej – 500 m2;
b) dla zabudowy bliźniaczej – 400 m2 na segment;
c) dla zabudowy szeregowej – 300 m2 na segment;
2) Zabudowa zagrodowa – 800 m2;
3) Zabudowa usługowa – 800 m2;
4) Zabudowa produkcyjna składy i magazyny – 1000 m2.

Dla przeznaczeń nie wymienionych powyżej,

a możliwych do realizacji na mocy

studium dopuszcza się doprecyzowanie minimalnych wielkości nowo wydzielonych działek
budowlanych

na

etapie

sporządzenia

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego.
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21. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW,

OCHRONY

PRZYRODY

I

KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO
Na terenie gminy zlokalizowane są następujące obszary i obiekty o dużych walorach
przyrodniczych, objęte ochroną prawną:


Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Puszczy nad Drawą”,



Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Barlinecka”,



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Drawskiej”,



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Barlinecka”,



Rezerwaty przyrody: „Buki Zdroiskie”, „Mszar Przygiełkowy Długie”, „Mszar Rosiczkowy
koło Rokitna”,



Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną,



Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska i Puszcza Barlinecka,



Korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym,



Pomniki przyrody,



Użytki ekologiczne: „Dankowskie Bagna”, „Wielisławice”, „Bagna nad Bukiem”, „Buszów”,
„Mokre”.
Obszary chronione, występujące na terenie gminy, obejmują swym zasięgiem cenne

ekosystemy leśne o znaczeniu ponadlokalnym.
W celu ochrony ekosystemów leśnych proponuje się:


ochronę naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych,



wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych w obszarach leśnych,



powstrzymanie procesów degradacji stosunków wodnych w lasach,



dążenie do sukcesywnej przebudowy struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie
do warunków siedliskowych i presji antropogenicznej,



przy zalesianiu nowych terenów należy uwzględnić miejscowe uwarunkowania
siedliskowe,



zalesienia najsłabszych gleb,



utrzymanie mozaiki siedlisk leśnych z terenami otwartymi.
W celu ochrony ekosystemów nieleśnych, flory i fauny proponuje się:



zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszych fragmentów ekosystemów nieleśnych
z rzadkimi i zagrożonymi populacjami gatunków roślin i zwierząt,
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zachowanie naturalnych cech siedliskowych,



stosowanie zieleni tylko rodzimych gatunków roślin,



ochrona szaty roślinnej łąk i polan śródleśnych,



na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk.

Obszar gminy cechuje się bogactwem rzek i cieków wodnych, dla których w celu
ochrony proponuje się:


porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach zainwestowanych,



prowadzenie inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych,



pełną ochronę przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych,



prowadzenie elementów systemów melioracyjnych nienaruszających stosunki gruntowowodne.
W celu ochrony krajobrazu kulturowego proponuje się:



przeciwdziałanie degradacji krajobrazu kulturowego poprzez właściwą lokalizację nowych
obiektów i zespołów urbanistycznych,



kształtowanie regionalnego wyrazu architektonicznego osadnictwa,



odtworzenie i eksponowanie w układach ruralistycznych historycznych dominant
architektonicznych i osi widokowych,



dbałość o zachowanie powiązań widokowych, panoram i dominant wartościowych
obiektów i zespołów z krajobrazem,



porządkowanie

przestrzeni

w

sposób

prowadzący

do

eksponowania

obiektów

zabytkowych w krajobrazie kulturowym,


staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz kulturowy oraz jej realizacja w
nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach.

22.OBSZARY

I

ZASADY

OCHRONY

DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
Dzięki bogatej historii na terenie gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się kilka
zabytków stanowiących niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe budujące tożsamość regionu
i jego mieszkańców. Ochrona krajobrazu kulturowego oraz poszczególnych zabytków i dóbr
kultury współczesnej stanowi jeden z celów polityki przestrzennej gminy.
Ścisłej ochronie konserwatorskiej powinny podlegać tereny, na których zachowały się
zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków. Celem takich działań jest zachowanie
- 179 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 179

ich historycznego charakteru oraz zapewnienie ochrony i rewaloryzacji. Ponadto należy
chronić historyczne układy ruralistyczne oraz zespoły sakralne, pałacowo-parkowe, folwarki,
zabytkowe budynki mieszkalne, gospodarcze, szkoły, wiatraki, młyny, gorzelnie i inne
elementy specyficzne dla architektury wiejskiej np.: krzyże, kapliczki. Należy również chronić
krajobraz, a w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych wykluczyć
realizacje obiektów, które charakterem kolidują z otoczeniem.

Obszary i obiekty środowiska kulturowego ujęte w rejestrze zabytków oraz pozostałe
obiekty o walorach kulturowych przedstawiono w pkt 6.
1. Na terenie Gminy Strzelce znajduje się zespół urbanistyczny wpisany do rejestru
zabytków. Jest to zespół urbanistyczno-krajobrazowy Starego Miasta Strzelce Krajeńskie
obejmujący średniowieczny układ planistyczny otoczony murami miejskimi wraz
z sąsiadującymi ulicami, które odpowiadają kierunkom rozwoju miasta w okresie późnego
średniowiecza i nowożytności. Dodatkowo w decyzji o wpisie do rejestru zabytków
określono otoczenie – obszar o promieniu 1000 metrów, w ramach którego chronione są
wartości widokowe

zabytku i gdzie prowadzi się ochronę przed

szkodliwym

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy Starego
Miasta Strzelce Krajeńskie wraz z otoczeniem objęte jest strefą “A” ścisłej ochrony
archeologicznej.

2. W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującej zespół urbanistycznokrajobrazowy Starego Miasta Strzelce Krajeńskie, obowiązują następujące zasady:
a) zachowanie historycznego układu przestrzennego,
b) rewaloryzacja istniejących elementów historycznego układu przestrzennego,
c) nowa zabudowa powinna być realizowana zgodnie z historycznymi zasadami,
zgodnie z danym układem przestrzennym,
d) dachy nowych budynków powinny nawiązywać do dachów zabytkowych obiektów
zlokalizowanych w sąsiedztwie,
e) materiały zewnętrzne

budynków oraz

ich kolorystyka

powinny

nawiązywać

do historycznych rozwiązań.

3. Kolejną kategorią zabytków wpisanych do rejestru zabytków są obiekty architektury
rezydencjonalnej takie jak pałac w Bobrówku, dwór i pałac w Ogardach oraz pałac
w Tucznie. W ramach zespołów rezydencjonalnych znajdują się wpisane do rejestru
zabytków założenia parkowe, takie jak w Brzozie, Dankowie i Tucznie oraz folwarczne
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takie jak w Dankowie, a także poszczególne, indywidualne obiekty wpisane do rejestru
zabytków w ramach zespołów folwarcznych: spichlerz w Brzozie i stajnia w Licheniu.

4. Dla zespołów rezydencjonalnych, obowiązują następujące zasady:
a) zachowanie i wyeksponowanie historycznego układu przestrzennego zespołu
dworsko-parkowego oraz poszczególnych elementów tego układu,
b) ochrona obiektu dworu przed dewastacją,
c) nowa zabudowa powinna być realizowana zgodnie z historycznymi zasadami,
d) nawiązanie nową zabudową do danych ikonograficznych oraz wyników badań
architektoniczno-archeologicznych,
e) obowiązuje

zharmonizowanie

przestrzenno-architektoniczną

nowej
w

zabudowy

zakresie

z

historyczną

lokalizacji,

kompozycją

rozplanowania,

skali,

ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia
parteru, użytych form architektonicznych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych,
materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy,
f) ochrona zabytkowego drzewostanu,
g) odtworzenie dawnych osi widokowych,
h) ogrodzenia posesji należy realizować w nawiązaniu do historycznych wzorców
lokalnych pod względem formy, materiału i wysokości,
i)

zachowanie łączności poszczególnych fragmentów zespołów dworsko-parkowych
poprzez np. realizację ogrodzenia w oparciu o jednolity projekt,

j)

zakaz umieszczania reklam i innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym
obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy,

k) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów w miejscach
na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie.

5. Wśród zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych na szczególną uwagę
zasługują zabytki architektury sakralnej, takie jak kościół farny w Strzelcach oraz wiejskie
kościoły wybudowane w okresie od XIII do końca XIX wieku, takie jak w Bronowicach,
Licheniu, Lipich Górach, Lubiczu, Ogardach czy w Pielicach. Kolejną kategorią zabytków
jest budownictwo mieszkalne z końca XVIII i początku XIX wieku.

6. W odniesieniu do budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków proponuje się:
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a) zachowanie historycznej formy (bryła, kształt i geometria) z zastosowaniem
tradycyjnych materiałów budowlanych,
b) nowa zabudowa realizowana w sąsiedztwie obiektów chronionych nie powinna
naruszać ich zabytkowych walorów,
c) odtwarzanie i ochronę detalów architektonicznych,
d) utrzymanie bądź odtwarzanie w historycznym kształcie oryginalną stolarkę okienną
i drzwiową,
e) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów należy je zharmonizować
z zabytkową elewacją budynku,
f)

stosowanie kolorystyki i materiałów nawiązujących do tradycyjnych lokalnych
rozwiązań.

7. Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się szereg cennych zabytków zieleni
komponowanej, wśród nich aleje, parki podworskie oraz popałacowe, a także cmentarze
poewangelickie. Do wyjątkowych w skali regionu należy aleja dojazdowa, platanowa
w Brzozie. Do cenniejszych parków należą parki wpisane do rejestru zabytków w
Brzozie, Tucznie oraz typowane do wpisu do rejestru zabytków: w Gilowie, Lubiczu i w
Ogardach. Charakteryzują się one szczególnymi warunkami topograficznymi, układami
planistycznymi oraz rzadkimi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Spośród
cenniejszych cmentarzy o zachowanym układzie przestrzennym, nasadzeniach,
a niekiedy także z historycznym ogrodzeniem oraz zachowanymi w części pomnikami
nagrobnymi należy wymienić cmentarze w Brzozie, Dankowie i Lipich Górach.

8. Na terenach zieleni komponowanej obowiązują następujące zasady:
a) należy dążyć do ich zachowania lub scalenia w granicach historycznych, założenia
te winny pozostać nadal założeniami zieleni, należy lokalizować tu funkcję
reprezentacyjną lub rekreacyjną,
b) na terenach parków wpisanych do rejestru zabytków oraz parków i terenów zielonych
przy założeniach podworskich i sakralnych obowiązuje ochrona drzewostanu
i konieczność rewaloryzacji (odtworzenie dróg i ścieżek, nowe nasadzenia, elementy
małej architektury).

9. Dla obiektów znajdujących się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują
następujące zasady:
a) zachowanie elementów historycznego rozplanowania,
b) nowa zabudowa powinna nawiązywać do architektury budynków w sąsiedztwie.
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10. Szczegółowe granice i zasady zagospodarowania w strefach ochrony konserwatorskich
powinny być określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem

obowiązujących

przepisów

odrębnych

oraz

ogólnych

zasad

konserwatorskich.
11. Na terenie gminy zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, na obszarze których
realizację prac ziemnych należy wykonywać zgodnie z przepisami odrębnymi.

23. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
1. Na rysunku pt.: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” określono podstawowy
układ dróg publicznych: dróg głównych ruchu przyspieszonego, głównych, zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych, które wraz z pozostałymi drogami dojazdowymi oraz drogami
wewnętrznymi mają zapewnić obsługę obecnych obszarów zainwestowanych, obszarów
przeznaczonych pod nowe inwestycje oraz obszarów nie zainwestowanych –
użytkowanych głównie w sposób rolniczy.

2. Główny układ komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 22 oraz droga wojewódzka
nr 156, które obsługują miasto Strzelce Krajeńskie oraz miejscowości: Długie, Licheń,
Brzoza, Przyłęg, Wełmin, Wielisławice, Buszów, Danków. Pozostała część gminy
obsługiwana jest przez system dróg powiatowych o numerach: 1364F, 1366F, 1373F,
1376F, 1377F, 1378F, 1379F, 1380F i 1381F. Ponadto wszystkie sołectwa mają
zapewnioną obsługę komunikacyjną poprzez sieć dróg gminnych.
3. Ze względu na dobre skomunikowanie wewnętrzne terenu gminy, jak i zewnętrzne
z gminami zewnętrznymi oraz większymi ośrodkami regionalnymi, nie zakłada się
dużych zmian, dotyczących obsługi komunikacyjnej. Zmiany dotyczą jedynie realizacji
obwodnicy miasta Strzelce Krajeński i miejscowości Licheń i Przyłęg, a także
skomunikowania i obsługi nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie oraz
poprawy jakości istniejących dróg poprzez polepszenie ich parametrów.

4. Zakłada się budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22 w mieście Strzelce
Krajeńskie i sołectwie Licheń i Przyłęg.

5. W przypadku realizacji obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22, dopuszcza się zmianę
klasy i parametrów technicznych dróg.
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6. Zakłada się modernizację istniejących dróg i dostosowanie ich do parametrów zgodnie
z przepisami odrębnymi.

7. Zakłada się budowę nowych odcinków dróg łączących nowe tereny zainwestowane
z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.
8. Zakłada się budowę i rozbudowę szlaków turystycznych i konnych, a także ścieżek
pieszych i rowerowych.
9. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się wprowadzenie nieoznaczonych na rysunku
Studium dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych.
10. Dla obsługi gospodarki rolnej należy realizować drogi rolne. Ze względu na swój
charakter i obsługiwane tereny nie określa się parametrów, a także nie wyznacza
się na rysunku pt.: „Kierunki Rozwoju Przestrzennego” dróg rolnych.
11. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji pasów zieleni ochronnej
oraz ekranów, zabudowę należy odsunąć do odległości gdzie uciążliwości
powodowane

przez

ruch

samochodowy

zostaną

ograniczone

do

wartości

określonych przepisami odrębnymi.
12. Należy

wprowadzić

realizację

niezbędnych

liczby

miejsc

postojowych

dla samochodów w obrębie działek dla nowych albo przekształcanych funkcjonalnie
lub architektonicznie obiektów.

24. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Ustalenia Studium nie określają szczegółowych rozwiązań technicznych systemów
inżynierskich i szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury. Wszelkie planowane
projekty i wdrażane programy wymagają specjalistycznych opracowań, dla których
ustalenia Studium należy traktować jako warunki wyjściowe.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy realizować jako sieci podziemne, zgodnie z
przepisami odrębnymi.
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3. Dopuszcza się możliwość budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia.
4. Dopuszcza się skablowanie oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury
technicznej.
5. Przy planowaniu i realizacji zmian w zagospodarowaniu i zabudowie należy uwzględnić
strefy technologiczne wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napięcia 110kV oraz gazociągu przesyłowego o średnicy 150 mm.
6. Dopuszcza się wyznaczanie na terenie gminy terenów pod lokalizację urządzeń
infrastruktury technicznej m. in.: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków,
hydrofornie i inne, związane bezpośrednio z obsługą terenów zabudowy.
7. Należy zapewnić możliwość przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej
oraz podejmować niezbędne inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemów
zaopatrzenia w wodę.
8. Należy podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu wysokiej
niezawodności dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych, w tym
poprzez:


skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami,



dbałość

o

właściwe

parametry

techniczne

sieci

i

urządzeń

służących

zaopatrzeniu w wodę.
9. Należy dążyć do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej obszaru gminy poprzez:


budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do oczyszczalni
ścieków,



budowę kanalizacji deszczowej,



uporządkowanie spraw własnościowych związanych z lokalizacją obiektów kanalizacji
sanitarnej,



sukcesywną modernizację i rozbudowę istniejących sieci kanalizacji oraz budowa
nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w ramach
rozdzielczego systemu kanalizacyjnego,



analiza zakresu terytorialnego aglomeracji ściekowej z uwzględnieniem możliwości
finansowych

gminy

i

kryteriów

przyznawania

wsparcia

finansowego

oraz

wprowadzenie zmian zakresu aglomeracji,
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budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu polepszenie warunków dla
mieszkańców ale również ochronę sanitarną ujęć wody.

10. Koncepcja odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych opracowana dla gminy
Strzelce Krajeńskie zakłada w okresie realizacji w latach: 2011-2020 następujące
zadania:


budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielisławice.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piastowo.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Licheń.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gardzko.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławno.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubicz.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie Góry.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogardy.



modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżewo.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buszów.

11. Koncepcja odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych opracowana dla gminy
Strzelce Krajeńskie zakłada w okresie realizacji po 2020 następujące zadania:


budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłęg – wariant podstawowy
lokalna oczyszczalnia ścieków.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełmin – wariant
podstawowy lokalna oczyszczalnia ścieków.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pielice.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilanów.



budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Osiedle.

12. Przewiduje się rozbudowę i budowę nowych oczyszczalni ścieków.
13. Dopuszcza się szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w granicach
aglomeracji ściekowej tylko jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji
kanalizacji.
14. Poza wyznaczonym terenem aglomeracji ściekowej dopuszcza się indywidualne
rozwiązania

w

postaci

małych

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

dla pojedynczych posesji lub niewielkich ich zespołów.
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15. Należy

dążyć

do

rozbudowy

oraz

modernizacji

istniejącej

sieci

elektroenergetycznej.
16. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przetwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii, po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych.
17. Dopuszcza się budowę sieci gazowej.
18. Należy dążyć do zgazyfikowania tej części gminy, która nie posiada gazu
przewodowego oraz modernizacji istniejącej sieci gazowej.
19. Inwestycje w zakresie energetyki i telekomunikacji powinny stwarzać warunki
dla harmonijnego rozwoju gminy. Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń
(a także modernizowanie istniejących), w tym nie zdefiniowanych w niniejszym
Studium, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny
przewidziane pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie.
20. Wysokość zabudowy, o której mowa w Rozdziale III pkt 19.2, nie dotyczy urządzeń
infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji i łączności.
21. W zakresie telekomunikacji przewiduje się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych
zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie.
22. Ustala

się

rozwój

systemów

telekomunikacyjnych

i

teleinformatycznych

przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania
na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie.
23. Należy dążyć do przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła ciepła np.
ekologiczne
w celach

kolektory
grzewczych

słoneczne,

elektrociepłownie.

i technologicznych

zaleca

Do wytwarzania
się

stosowanie

energii
paliw

charakteryzujących się niższymi wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe,
stałe w postaci, drewna i inne. Ponadto zaleca się wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii.
24. Zabrania się odprowadzania ścieków w tym również zanieczyszczonych wód
opadowych i roztopowych, ciekłych odchodów zwierzęcych bezpośrednio do wód
powierzchniowych, wód stojących, wód podziemnych oraz ziemi.
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25. Należy podejmować skuteczne działania administracyjne skłaniające do utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.
26. Na terenie gminy zaleca się realizację obiektów i urządzeń służących segregacji
odpadów.
27. Wprowadza się wymóg aby systemem odbioru i wywozu odpadów stałych zostały
objęte wszystkie gospodarstwa domowe.
28. Odpady nie będące odpadami komunalnymi, pochodzące z terenów produkcyjnych
i usługowych

powinny

być

w

pierwszej

kolejności

poddawane

odzyskowi

lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania przy jednoczesnym zakazie
postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami odrębnymi.

25.

OBSZARY,

NA

INWESTYCJE

KTÓRYCH

CELU

ROZMIESZCZONE

PUBLICZNEGO

O

BĘDĄ

ZNACZENIU

PONADLOKALNYM ORAZ LOKALNYM
25.1. INWESTYCJE O ZNACZENIU LOKALNYM
1. W zakresie infrastruktury technicznej:


budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, wraz z modernizacją istniejącej
infrastruktury,



rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej,



rozbudowa i modernizacja sieci gazowej,



rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.

2. W zakresie komunikacji:


budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych,



rozwój komunikacji zbiorowej.

3. Remont i przebudowa obiektów, będących we władaniu gminy.
4. Dopuszcza się realizację innych zadań, w zależności od potrzeb gminy.

25.2. INWESTYCJE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
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1. W zakresie komunikacji:


budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22,



rozbudowa drogi krajowej nr 22 m Gorzów Wlkp. – Strzelce Krajeńskie, z
wyłączeniem miejscowości Przyłęg,



modernizacja drogi wojewódzkiej.

2. W zakresie infrastruktury technicznej:


napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV,



gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 6,3MPa,



gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek,



GPZ Strzelce Krajeńskie,



stacja redukcyjno-pomiarową I0,



realizacja elektrowni wiatrowych.

26.

NARZĘDZIA

REALIZACJI

STUDIUM

–

POLITYKI

PRZESTRZENNEJ
Zmiany zachodzące w Polskim prawodawstwie, a także zmiany w przestrzeni
oraz oczekiwania i interesy mieszkańców sprawiają, że istnieje potrzeba dokonywania
weryfikacji i oceny aktualności studium co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich.
Założone cele, służące do rozwoju gminy, mogą być realizowane poprzez:


sporządzenie

zmian

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,


sporządzanie studiów specjalistycznych, dotyczących odrębnych zagadnień, mogących
ułatwić realizację celów założonych w planach miejscowych, w tym też promocję walorów
i możliwości gminy,



opracowanie wniosków, opinii, analiz na potrzeby opracowań realizacyjnych, dotyczące
np. zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną czy osadnictwem na terenie gminy,



sporządzanie raportów i ocen wpływu inwestycji na środowisko,



sporządzanie ewentualnych planów ochrony przyrody,
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wnioskowanie

do

planów

krajowych,

wojewódzkich,

studiów

gmin

sąsiednich

oraz negocjowanie z władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie proponowanych
kierunków rozwoju.

26.1. OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na

terenie

gminy

obowiązuje

19

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego, wykaz których przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab.

15.

Wykaz

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy.
Lp

Nr Uchwały

Data

1.

XXIV/204/2001

27.06.2001

2.

XXIV/205/2001

27.06.2001

3.

XXIV/206/2001

27.06.2001

4.

XVII/110/2004

26.06.2004

5.

XVII/111/2004

26.06.2004

6.

XVII/112/2004

25.05.2004

7.

XVII/113/2004

26.05.2004

8.

XXVIII/195/2008 30.07.2008

9.

XLII/288/2009

30.06.2009

10.

III/12/2010

28.12.2010

11.

LI/368/2010

25.03.2010

12.

LIII/390/2010

27.05.2010

Nazwa
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów mieszkaniowych w
Strzelcach Krajeńskich – rejon ul. Orzechowej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – części dz. nr 1/122 obr. Licheń
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – dz. nr 6/27 obr. Długie, dz. nr
249 obr. Sławno
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego –w części obejmujący rejon Al.
Wolności, ul. Wojska Polskiego, ul. Katedralnej,
ul. Orzechowej
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Długie
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Danków
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Danków
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego - obejmujący części obrębów:
Bobrówko, Bronowice, Lipie Góry, Lubicz,
Sokólsko
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów w mieście Strzelce
Krajeńskie w rejonie ul. Przemysłowej, ul.
Jedności Robotniczej
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i
Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
w
rejonie
ul.
Ks.
St.
Wyszyńskiego
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów, ul.
Cichej w Strzelcach Krajeńskich
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13.

LIII/391/2010

27.05.2010

14.

LIX/424/10

05.11.2010

15.

IV/23/2011

26.01.2011

16.

V/37/2011

23.02.2011

17.

V/38/2011

23.02.2011

18.

XII/94/2011

06.07.2011

19.

XXX/229/12

27.09.2012

26.2.

OBSZARY,

DLA

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie
Licheń
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
–
dot.
uporządkowania
gospodarki
ściekowej
i
przebiegu
drogi
dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego
położonego nad jeziorem Lipie w gminie
Dobiegniew
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul.
Zbigniewa Herberta w Strzelcach Kraj.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul.
Wyzwolenia i ul. Okrężnej w m. Strzelce Kraj.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
w
rejonie
ul.
Ks.
ST.
Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul.
PCK w m. Strzelce Kraj.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego – dla terenów w obrębie
geodezyjnym Brzoza, Wielisławice, Sokólsko,
Bronowice, Lipie Góry, Licheń
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy
drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie

KTÓRYCH

ISTNIEJE

OBOWIĄZEK

SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH.
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie znajdują się żadne tereny, dla których
istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na podstawie przepisów odrębnych.
W studium nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów
nieruchomości. W związku z tym, jedynymi obszarami, dla których obowiązkowe
jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, są przestrzenie
publiczne oraz tereny, na którym gmina zamierza zlokalizować wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe.

26.3. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ
MIEJSCOWE

PLANY

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.
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Na terenie gminy nie wyznacza się obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

27.

KIERUNKI

I

ZASADY

KSZTAŁTOWANIA

ROLNICZEJ

I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Ustala się następujące zasady gospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:


zwiększanie areałów gospodarstw rolnych,



ograniczenie dalszego rozdrabniania gospodarstw istniejących,



rozwijanie działalności agroturystycznej i rolnictwa ekologicznego,



dążenie do łączenia funkcji rolnej i turystycznej oraz rozwoju agroturystyki na terenie
gminy,



w przypadku zainwestowania terenów zmeliorowanych należy przebudować system
melioracji

wodnej,

w

sposób

umożliwiający

jego

prawidłowe

funkcjonowanie

oraz zapewniający zachowanie ciągłości układu i swobodny przepływ wód,


na terenach rolnych dopuszcza się zabudowę zagrodową oraz obiekty i urządzenia
służące obsłudze działów specjalnej produkcji rolnej,



na terenach rolnych dopuszcza się infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,



utrzymanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, jako elementów lokalnego układu
powiązań ekologicznych,



na obszarach gruntów ornych oraz wzdłuż cieków powierzchniowych, przepływających
przez tereny rolne, należy zachować i wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia w formie
kęp lub pasów, ograniczających napływ miogenów, a także mających funkcję
wiatrochronną,



należy dążyć do ograniczenia nawożenia gruntów, zachowania niezadrzewionych łąk
i pastwisk, szczególnie na terenach podmokłych.

Leśna przestrzeń produkcyjna
Na terenach lasów będących własnością Skarbu Państwa gospodarkę leśną należy
prowadzić w oparciu o plany urządzania lasu dostosowane do poszczególnych warunków
siedliskowych. W przypadku lasów nie będących własnością Skarbu Państwa działalność
gospodarczą regulują uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacja lasów.

Ponadto, dla lasów ustala się:
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sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów leśnych (w szczególności zaleca się
zalesiać tereny przyległe do istniejących kompleksów leśnych i grunty słabszych klas
bonitacyjnych),



dążenie do wyrównania granicy rolno-leśnej oraz łączenia izolowanych enklaw leśnych,



budowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc odpoczynku oraz innych
obiektów ułatwiających ruch turystyczny,



ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

28. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
ORAZ NA OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie stwierdzono występowania obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i obszarów, na których wystąpienie
powodzi jest prawdopodobne. Na terenie gminy nie występują obszary narażone na
osuwanie się mas ziemnych.

29. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ
W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY
Na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie nie występują obiekty ani obszary, dla których
należałoby wyznaczyć w złożu kopaliny filar ochronny.

30.

OBSZARY

POMNIKÓW

ZAGŁADY

I

ICH

STREF

OCHRONNYCH
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie brak jest pomników zagłady i ich stref
ochronnych.

31.

OBSZARY

WYMAGAJĄCE

PRZEKSZTAŁCEŃ,

REHABILITACJI I REKULTYWACJI
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Rekultywacja i rehabilitacja to działania mające na celu przywrócenie wartości
użytkowych

i

przyrodniczych

terenom

zdewastowanym

i zdegradowanym

poprzez

działalność człowieka. W przypadku zdegradowanych zabytków architektury i zespołów
urbanistycznych zabiegi przywracające im wartość użytkową to rewaloryzacja i rewitalizacja,
która dosłownie znaczy: przywrócenie do życia, ożywienie. Celem rewitalizacji jest przede
wszystkim znalezienie nowego zastosowania i doprowadzenie do zmiany funkcji obiektów.
Rehabilitacji na terenie gminy wymagają niewątpliwie zabytkowe nekropolie, na
których pozostały dosłownie pojedyncze nagrobki zarośnięte gęstą roślinnością.
Warto aby na terenach zabudowy usługowej, sportu i rekreacji powierzchnie
biologicznie czynną kształtować jako zieleń uporządkowana dającą wrażenie porządku i ładu
w przestrzeni. Należy dbać o uporządkowanie zabudowy mieszankowej, co do jej gabarytów,
lokalizacji, formy architektonicznej i zastosowanych detali oraz kolorystyki.
Narzędziem

do

kształtowania

ładu

przestrzennego

na

terenie

gminy

jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

32.

OBSZARY,

NA

KTÓRYCH

ROZMIESZCZONE

URZĄDZENIA

WYTWARZAJĄCE

Z ODNAWIALNYCH

ŹRÓDEŁ

BĘDĄ

ENERGIĘ

ENERGII

O

MOCY

PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW, A TAKŻE ICH STREFY
OCHRONNE
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 20 % 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.
Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego
przy lokalizowaniu turbin należy:


zachować

strefy

zagospodarowaniu

ochronne

związane

i użytkowaniu

z

terenu

ograniczeniami
od

lasów

oraz

w

zabudowie
zabudowy

oraz

mającej

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi;
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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 za wyjątkiem oświetlenia
wynikającego z przepisów odrębnych,



niestosować sztucznego oświetlenia terenu inwestycji, np. latarnie, podświetlenia turbin
i masztów – światło takie koncentruje owady, zapewniając łatwe miejsce żerowania dla
nietoperzy,



w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzić zakaz zabudowy
mającej pomieszczenia przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi na tym terenie
i w jego strefie ochronnej;



oddziaływanie farm wiatrowych nie może wykraczać poza wyznaczone w studium strefy
ochronne

związane

z

ograniczeniami

w

zabudowie

oraz

zagospodarowaniu

i użytkowaniu terenu;


hałas związany z lokalizacją turbin wiatrowych (poza wyznaczonymi w studium 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).

33. TERENY ZAMKNIĘTE
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie nie występują tereny zamknięte.
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ROZDZIAŁ III
UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM
- 196 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 196

Podstawę do sporządzenie niniejszego studium stanowi Uchwała Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich Nr XXXVII/311/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie
przystąpienia

do sporządzenia

zmiany

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie.
Projekt studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
oraz z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).
Rozwiązania zaproponowane w niniejszym dokumencie służą przede wszystkim
dostosowaniu polityki przestrzennej gminy do wymogów cytowanej wyżej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz istniejących uwarunkowań rozwoju.
Kierunki zmian w polityce przestrzennej gminy uwzględniają zarówno oczekiwania władz
samorządowych jak i mieszkańców oraz pozwalają na zachowanie zasad zrównoważonego
rozwoju i kształtowanie ładu przestrzennego.
Przyjęte w studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy zostały oparte
na

analizie

istniejącego

zagospodarowania,

obowiązujących

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego oraz na prognozie potrzeb i celów rozwojowych gminy.
W strukturze docelowych jednostek terenowych wyróżniono następujące ich typy
funkcjonalne (przeważające przeznaczenie):


obszar zabudowy miejskiej;



obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;



obszar

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

z

zabudową

rekreacji

indywidualnej;


obszar zabudowy mieszkaniowej;



obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej;



obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;



obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;



obszar zabudowy usługowej z mieszkalnictwem;



obszar zabudowy usługowej;



obszar zabudowy usług kultury;



obszar zabudowy usług oświaty;



obszar zabudowy usług turystyki;



obszar zabudowy usług sportu i rekreacji;



obszar aktywności gospodarczej;



obszar cmentarza;
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obszar zieleni urządzonej;



obszar ogrodów działkowych;



obszar rolniczy;



obszar rolny użytków zielonych;



obszar leśny;



obszar wód powierzchniowych;



obszar zamkniętych terenów kolejowych;



obszar infrastruktury technicznej;



obszar dróg.

Przyjęte w studium rozwiązania mają na celu umożliwienie rozwoju gminy i poprawę
jakości życia mieszkańców z jednoczesnym zachowaniem zasad ochrony środowiska
przyrodniczego oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego.

W zakresie zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczenia terenów, Studium zakłada
rozwój nowych terenów inwestycyjnych w celu usprawnienia i poszerzenia terenów
inwestycyjnych, mając na celu pobudzenie działalności na terenie gminy.
W celu kształtowania ładu przestrzennego m.in. w rozwiązaniach dotyczących rozwoju
struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę nie rozpraszania zabudowy poza
ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój przestrzenny osadnictwa powinien
polegać na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez
dołączanie nowych terenów przylegających do niej.
Dla zachowania walorów przyrodniczych, Studium zakłada utrzymanie wszelkich terenów
o wysokich walorach przyrodniczych, jak również proponuje zwiększenie obszarów
zielonych, w celu utrzymania i ciągłego polepszania warunków przyrodniczych na terenie
gminy.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
Studium zakłada ochronę, rewitalizację i rehabilitację obiektów i założeń o wysokich
walorach kulturowych, które mają na celu zachowanie tożsamości kulturowej gminy.
Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz usprawnienia powiązań
komunikacyjnych gminy, określono odpowiednie klasy techniczne dróg ze wskazaniem
na najbardziej optymalny przebieg.
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W

celu

zapewnienia

lepszych

warunków

bytowych

dla

mieszkańców

gminy

oraz przygotowania dogodnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych,
określono warunki dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak i modernizację
istniejącej.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) studium nie stanowi aktu prawa
miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym politykę
przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.
Niniejsze

Studium

stanowi

więc

dokument

kierunkowy,

określający

wytyczne

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów
inwestycyjnych i operacyjnych oraz innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem
przestrzenią. Dzięki temu pozwala na prowadzenie gospodarki przestrzennej w sposób
przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz rozważne planowanie inwestycji
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
Granice
Ich uściślenie

poszczególnych
oraz dostosowanie

obszarów
do

odpowiadają

granic

dokładnością

ewidencyjnych

skali

mapy.

nieruchomości nastąpi

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Częściowa zmiana studium, przeprowadzona w roku 2020, miała na celu
umożliwienie lokalizacji i budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w mieście
Strzelce Krajeńskie. Obszar zmiany studium obejmuje teren o powierzchni około 6,8 h.
Oprócz miejsc grzebalnych na terenie cmentarza będzie możliwe lokalizowanie infrastruktury
technicznej niezbędnej dla funkcjonowania obiektu, zieleni urządzonej, miejsc parkingowych,
ciągów komunikacyjnych, zabudowy usługowej związanej z cmentarzem (administracja,
usługi kultu, handlu detalicznego). Uszczegółowienie ustaleń dla terenu nastąpi na etapie
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza zmiana studium stanowi element procesu umożliwiającego realizację
jednego z podstawowych zadań samorządu jakim jest zabezpieczenie i organizacja miejsca
pochówków.

- 199 Id: A88E14D2-87E5-4E39-AC0A-98473E75FA44. Projekt

Strona 199

PODSTAWY PRAWNE


Uchwała Nr XXXVII/311/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia
2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie.



Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),



Prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późniejszymi zmianami),



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz.
U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),



Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260,
z późniejszymi zmianami),



Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (j.t. Dz. U. z 2013 poz.
1232 z późniejszymi zmianami),



Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia
3 października 2008 roku (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami),



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



Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),



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



Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1409),



Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (j.t. Dz. U. 2013 poz.
1205),



Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (j.t. Dz. U. 2013 poz. 594)



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/152/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 29 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) rozstrzyga się co następuje:
Wobec braku uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie w rejonie ulicy Cmentarnej
w Strzelcach Krajeńskich, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2020 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowy
dokument kształtowania polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Polityka przestrzenna, jak każde
długofalowe działanie władz samorządowych, wymaga okresowej weryfikacji. Wynika to z dużej dynamiki
procesów społeczno-gospodarczych oraz przestrzennych, jakie zachodzą na terenie gminy. Efektem
dostosowania studium do nowych uwarunkowań i potrzeb rozwoju są jego okresowe zmiany, które mogą
mieć charakter całościowy lub częściowy.
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie polega na uzupełnieniu tekstu i rysunku Studium o pojedyncze ustalenia dla części gminy objętej
niniejszą zmianą i wprowadzeniu ich do ujednoliconego tekstu i rysunku Studium. Zmiana niniejsza jest
pierwszą od momentu przyjęcia pierwotnej wersji studium w 2014 roku.
Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2019 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich. celem zmiany studium jest umożliwienie lokalizacji
cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w mieście Strzelce Krajeńskie. Obszar zmiany studium
obejmuje teren o powierzchni około 6,8h. Oprócz miejsc grzebalnych na terenie cmentarza będzie możliwe
lokalizowanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania obiektu, zieleni urządzonej, miejsc
parkingowych, ciągów komunikacyjnych, zabudowy usługowej związanej z cmentarzem (administracja,
usługi kultu, handlu detalicznego). Uszczegółowienie ustaleń dla terenu nastąpi na etapie sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana studium jest odpowiedzią na dynamikę sytuacji społecznej i demograficznej w gminie.
Zmiana pozwoli na dalszy rozwój gminy Strzelce Krajeńskie, jednocześnie nie zagrażając jej zasobom.
Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe dotyczące obszarów objętych zmianą Studium
zamieszczone zostały w opracowaniu ekofizjograficznym oraz prognozie oddziaływania na środowisko
ustaleń zmiany studium na środowisko. Należy stwierdzić, że nie występuje konflikt pomiędzy zmianami
postulowanymi do wprowadzenia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Krajeńskie a zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
W związku z brakiem występowania okoliczności faktycznych i prawnych uniemożliwiających
wprowadzenie zmian do Studium gminy Strzelce Krajeńskie rekomenduje się Radzie Miejskiej w
Strzelcach Krajeńskich podjęcie uchwały zmieniającej Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie.
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