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WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi część projektową studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, składającego się z
następujących części:
A Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
B Uwarunkowania rozwoju gminy Santok
C Rysunek Studium na kopii mapy topograficznej w skali 1:25000 określający
kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Santok , a także granice
obszarów wg art. 10 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
D Opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Santok” zostało wykonane na podstawie :

- Uchwały Nr XX/101/2008 z dnia 21 lutego 2008r. Rady Gminy Santok w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok”.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PODSTAWA OPRACOWANIA

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Santok wykonano w
oparciu o umowę z podmiotem uprawnionym do sporządzania opracowań w zakresie planowania
przestrzennego. Dokument ten został opracowany w formie tekstu jednolitego z modyfikacjami
zaznaczonymi wytłuszczonym drukiem w kolorze czerwonym.

Przedmiotem opracowania jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Santok wykonane w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Santoku
(ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok) a Autorską Pracownią Architektury arch. Konikowski Marek
w Gorzowie Wlkp. (ul. Kazimierza Wielkiego 77; 66-400 Gorzów Wlkp. ) w dniu 11 listopada
2003 r.

I.2

METODYKA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami w układzie III-fazowym:
I Faza obejmowała problematykę określenia głównych uwarunkowań rozwoju zewnętrznych i
wewnętrznych – diagnozę stanu.
II Faza obejmowała określenie możliwości rozwoju i określenia problemów głównych,
zakończona syntezą diagnozy. W ramach fazy II przeprowadzono analizy problemowe oraz
analizę szans i zagrożeń (SWOT)
III Faza obejmuje wykonanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Santok.
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II. PODSTAWOWE PROBLEMY ROZWOJU
Rozpoznanie obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego w ramach diagnozy, opracowań
analitycznych oraz wynikających z syntezy uwarunkowań stanowi podstawę do identyfikacji
grup problemowych wymagających rozwiązania.
Identyfikację problemów głównych przedstawiono w zakresie:
1.

problematyki środowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.

problematyki społeczno-gospodarczej,

3.

problematyki kształtowania przestrzeni,

4.

problematyki obsługi technicznej i komunikacji.

III. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ZMIAN W
STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY
Dla realizacji założonych kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w
przeznaczeniu terenów określa się dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian , a także
wytyczne celów i określonych zasad zagospodarowania.
Przy występujących zróżnicowanych uwarunkowaniach rozwoju gminy tworzy się
trzystopniowy podział strefowy:

III.1. STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
 Zachodnia strefa zurbanizowana zagospodarowania przestrzennego oraz aktywizacji
gospodarczej z ośrodkiem węzłowym w miejscowości Wawrów,
 Centralna strefa z ośrodkiem administracyjnym w miejscowości Santok - zachowania
istniejących walorów kulturowych i przyrodniczych oraz aktywizacji gospodarczej
 Wschodnia strefa zachowania istniejącego zagospodarowania ruralistycznego oraz
aktywizacji gospodarczej z ośrodkiem węzłowym w miejscowości Lipki Wielkie.
Ustalone, ogólne zasady (kierunki) zagospodarowania przestrzennego odnoszą się do obszarów
funkcjonalnych, nie są tożsame z granicami obrębów administracyjnych oraz ustaleniami granic
w/w stref polityki przestrzennej, ponieważ wynikają z uwarunkowań środowiska przyrodniczego
i istniejącego zagospodarowania przestrzennego
Występowanie kilku symboli literowych na załączniku graficznym zmiany studium oznacza, że
dla takiego obszaru dopuszczalne jest zagospodarowanie w ramach wszystkich zapisanych w ten
sposób funkcji . Obszary zawarte w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa , dla których
nie przyporządkowano konkretnej funkcji należy zagospodarować na etapie planu miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie
z art. 4 ust.2 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zasady wzajemnego oddziaływania i funkcjonowania poszczególnych funkcji określonych
symbolem na załączniku graficznym zmiany studium w ramach jednej strefy funkcjonalnej
regulować będą ustalenia planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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III.1.1. Zachodnia strefa zurbanizowana zagospodarowania przestrzennego
oraz aktywizacji gospodarczej z ośrodkiem węzłowym w miejscowości
WAWRÓW.
Obszar strefy wypełnia zachodnią część gminy i charakteryzuje się:
-

dużymi zróżnicowaniami środowiska przyrodniczego (zmienność ukształtowania
powierzchni, bogata sieć hydrograficzna, występowanie zróżnicowanej szaty roślinnej),

-

występowaniem obszarów o wysokiej produktywności gleb,

-

występowaniem stosunkowo dużych obszarów leśnych,

-

koncentracją terenów aktywizacji gospodarczej (przewaga zakładów usługowych , hurtowni
i pracy)

-

koncentracją terenów osadniczych (przewaga zwartych form zabudowy)

-

dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z ośrodkami wyższego rzędu (Gorzów Wlkp.) oraz
krótkimi dowiązaniami do drogi krajowej,

III.1.2. Centralna strefa z ośrodkiem administracyjnym w miejscowości
SANTOK - zachowania istniejących walorów kulturowych i
przyrodniczych oraz aktywizacji gospodarczej.
Strefa obejmuje środkowy obszar gminy charakteryzuje się ona:
-

koncentracją infrastruktury technicznej,

-

występowaniem obszarów o niskiej produktywności rolniczej

-

koncentracją potencjału administracyjnego – siedziba gminy,

-

występowaniem zasobów dziedzictwa kulturowego ( grodzisko)

-

występowaniem dwóch żeglownych rzek oraz atrakcyjnych walorów krajobrazowych
wzdłuż ich biegu przydatnego do rozwoju turystyki wodnej, pieszej, rowerowej i konnej,

-

dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z ośrodkami wyższego rzędu (Gorzów Wlkp.)

Uwarunkowania powyższe tworzą szansę intensywnego rozwoju strefy i koniecznych
przekształceń przestrzennych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

III.1.3. Wschodnia strefa zachowania istniejącego zagospodarowania
ruralistycznego oraz aktywizacji gospodarczej z ośrodkiem węzłowym
w miejscowości LIPKI WIELKIE.
Obszar strefy obejmuje wschodnią część gminy i charakteryzuje się:
-

dużym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego (występowanie zróżnicowanej
roślinności, bogata sieć hydrograficzna przy małej zmienności ukształtowania terenu)
charakterystycznego dla pradoliny Warty i Noteci,

-

występowaniem obszarów o średniej produktywności gleb,

-

występowaniem dużych obszarów leśnych ( lasy ochronne),

-

występowaniem obok skoncentrowanych jednostek osadniczych, znacznie rozproszonej
zabudowy rolniczej typowej dla osadnictwa „frydrycjańskiego”- zabudowa kolonijna,
6
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III.2

PRIORYTETY
ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEJ

SZCZEGÓŁOWE
W
STREFACH

KIERUNKI
POLITYKI

Za cele priorytetowe uznaje się intensywny rozwój strefy, w tym:
-

rozwój zainwestowania w zakresie działalności gospodarczej,

-

rozwój mieszkalnictwa,

-

rozwój usług,

-

rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Strefy mają obszary węzłowe w miejscowościach: Wawrów , Santok oraz Lipki Wielkie.
W obszarach tych preferuje się rozwój funkcji publicznej, komercyjnej , produkcyjnej i usługowej. Przy
zainwestowaniu tych obszarów należy stosować odpowiednie standardy zabudowy i zagospodarowania
terenu ,a w szczególności wyposażenia terenu w pełne uzbrojenie sieciowe oraz utrzymanie 60 %
procent powierzchni aktywnie biologicznie.
Występujące w strefie rolnicze obszary produkcyjne bez względu na żyzność gleb mogą ulegać zmianie
zasad użytkowania i być wyłączane z produkcji rolnej w uzasadnionych, priorytetami rozwoju ,
wypadkach. Przyjąć należy pierwszeństwo wykorzystania terenów na cele publiczne, komercyjne,
produkcyjne lub usługowe generujące miejsca pracy. Wszelka działalność inwestycyjna w tym obszarze
powinna być oparta na zasadach rozwoju zrównoważonego.
Dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej przyjmuje się pełne uzbrojenie techniczne.
Proces przekształcenia struktury zagospodarowania terenów wchodzących w obszar strefy intensywnego
rozwoju, wymaga wypracowania szczegółowych zasad jej zagospodarowania przestrzennego wyłącznie
drogą kolejnych opracowań planistycznych.
Za istotne uznaje się w pierwszej kolejności przekształcenie obszarów istniejących struktur
przestrzennych, w miejscowości Santok i Wawrów przy uwzględnieniu zasad zwartości struktur
zagospodarowania przestrzennego.
Zwartość przestrzenna osiągana będzie poprzez przystosowanie terenów wolnych bądź słabo
zagospodarowanych rolniczo do zainwestowania kubaturowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.

Kierunkowym działaniem w zakresie polityki kształtowania przestrzeni będzie:


podjęcie procesu porządkowania najbliższego otoczenia doliny rzeki Warty i Noteci , w celu
wyzyskania walorów krajobrazowych i użytkowych oraz włączenia w system
zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego gminy i regionu;



stworzenie , drogą kolejnych przekształceń struktury strefy centralnej organizującej
przestrzeń publiczną jako przeciwwagi dla samorodnie rozwijającego się układu liniowego
wsi;



wypracowanie modelu przestrzennego, w tym określenie obszarów działalności
gospodarczo-produkcyjnej o charakterze promocyjnym, który pozwoliłby na prawidłowe
rozwijanie funkcji mieszkaniowej i usługowej z uwzględnieniem obszarów podlegających
rehabilitacji o takich samych bądź zbliżonych funkcjach użytkowych.

Dla skutecznego rozwoju strefy istotna jest komunikacja, która w kolejnych przybliżeniach
planistycznych, powinna być szczególnie, wnikliwie przeanalizowana.
Dla przybliżenia rozwiązań przestrzenno-gospodarczych w strefach intensywnego rozwoju
należy określić zasady polityki gospodarowania gruntami, z których za najważniejsze uznaje się:
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tworzenie banku rezerw terenowych pod rozwój obszarów węzłowych strefy;



regulacje stanów prawnych ( wymiany –scalenia gruntów) dla newralgicznych, kluczowych
potencjalnych obszarów strefy.

Preferencje dla tworzenia rynku pracy wiążą się z określeniem lokalnych instrumentów
finansowych pobudzających rozwój gospodarczy gminy.
Szacowanie potrzeb terenowych oraz wyznaczenie terenów dla zainwestowania określone
zostało w niniejszych ustaleniach jako "pula" bądź "rezerwa dyspozycyjna" w ramach której, w
trybie opracowania planów miejscowych zostaną wskazane obszary i granice zainwestowania
oparte na zasadach i kryteriach określonych w studium.
Aktywizacja gospodarcza obszarów strefowych koncentrująca się w zwartych strukturach
osadniczych szczególnie w ośrodkach węzłowych: w Wawrowie, (strefa zachodnia) , Santoku (
strefa centralna) i Lipki Wielkie (strefa wschodnia), gdzie zakłada się rozwój:
-

usług,

-

małej przedsiębiorczości,

-

mieszkalnictwa wraz z pełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną.

Rozwój i aktywizacja gospodarcza pozostałych jednostek osadniczych odbywać się winna na
analogicznych zasadach z dopuszczeniem rozwiązań przejściowych, np. z niepełnym
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, gdzie w zakresie gospodarki ściekowej można
stosować indywidualne systemy oczyszczania.
Rozwój i aktywizacja gospodarcza tych terenów będzie oparta o rozwój sektora usług i drobnej
wytwórczości pod warunkiem, że będą one związane funkcjonalnie z istniejącymi układami
osadniczymi.
Na obszarach strefowych obowiązują zasady ochrony środowiska przyrodniczego określone
prawem , zgodne z ustaleniami zawartymi w punkcie III.5. niniejszego studium.

III.3. USTALENIA DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWYCH
PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DZIAŁANIA
OPERACYJNE
Realizacja celów określonych w niniejszym studium oparta będzie na odpowiednio
szczegółowych planach miejscowych opracowywanych sukcesywnie w stosunku do potrzeb
realizacyjnych , w których określone zostaną standardy zagospodarowania przestrzennego oraz
przyjęte rozwiązania określone w studium jako zasada lub kierunek.

III.3.1.

Obszary wymagające opracowania planów miejscowych

Przyjmuje się zasadę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów ,dla których jest obowiązek ustawowy ich sporządzenia oraz wynikających z potrzeb
zagospodarowania terenów zurbanizowanych odpowiednio do poziomu zapotrzebowania
inwestycyjnego, a w szczególności dla:
- terenów pod lokalizację biogazowni, farmy wiatrowej ,farmy fotowoltaicznej o mocy
ponad 100kW
- terenów pod lokalizację lądowiska cywilnego
8
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- terenów pod lokalizację obiektów handlowych powyżej 400m2 pow. handlowej
- terenów zabudowy mieszkalnej w południowej części Wawrowa zgodnie z planowaną
polityką przestrzenną gminy zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/139/08 z
dnia 25 września 2008r. ,
- terenów pod usługi sportowe i produkcyjne / produkcja nieuciążliwa ograniczona do
granic terenu wyznaczonego w planie miejscowym/ w południowej części gminy w
rejonie Starego Polichna,
Z uwagi na rozległość problematyki zagospodarowania przestrzennego gminy w aspekcie
określenia potencjalnych terenów rozwoju dla poszczególnych funkcji, których zakres (zasady
rozwoju) określony został w skali poszczególnych miejscowości, bądź obszarów
funkcjonalnych, postuluje się opracowanie dokumentu operacyjnego, który uwzględniając
dodatkowo zmienność uwarunkowań zewnętrznych (w tym rynkowych) stanowiłby pod
względem gospodarczo-planistycznym postawę działań Rady Gminy w określonym przedziale
czasowym (kadencja Rady), aktualizowanym okresowo (corocznie).
Określonym dokumentem operacyjnym jest strategia rozwoju gminy Santok, którą należy
aktualizować z uwzględnieniem: .


celów etapowych (wg hierarchii zadań i problemów cząstkowych dostosowanych do planu
budżetu gminy na rok następny),



występujących ewentualnie zadań rządowych wprowadzanych w układ przestrzeni
gospodarczej w trybie ustawowym dostosowanych do planu budżetu gminy na rok następny,



zestawienie przedsięwzięć publicznych realizowanych przy współudziale szeroko
rozumianych środków pomocowych dostosowanych do planu budżetu gminy na rok
następny,



zestawienie przedsięwzięć publicznych realizowanych ze środków własnych dostosowanych
do planu budżetu gminy na rok następny,



kolejność wyznaczania miejsc i udostępniania terenów w obszarach przeznaczonych do
działalności inwestycyjnej w strefie intensywnego rozwoju w oparciu o wykonanie
zalecanych studiów problemowych i programowo-przestrzennych.

III.4. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW I WSKAŹNIKÓW
DOTYCZĄCYCH
ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ
UŻYTKOWANIA TERENÓW
III.4.1.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania
oraz użytkowania terenów.

Rozwój i aktywizacja gospodarcza jednostek osadniczych odbywać się winna na zasadach
analogicznych jak z przejściowym, niepełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, gdzie
w zakresie gospodarki ściekowej stosować dopuszcza się indywidualne systemy oczyszczania.
Dla właściwego rozwiązania zagadnień technicznych zabezpieczyć należy odpowiednie
standardy użytkowania działek (przyjmując ich powierzchnie o nie mniejszej wielkości terenu
niż 1000 m2 w wypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej).
Rolnicze obszary produkcyjne w zależności od ich podziału wg produktywności podlegają
następującym zasadom użytkowania:
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 tereny o dominującej funkcji rolniczej podlegają ochronie bez prawa zmiany
zasad użytkowania funkcjonalnego. Występująca w tych obszarach rolnicza
zabudowa rozproszona może ulegać procesom modernizacji, rozbudowy i
przebudowy przy utrzymaniu dotychczasowej funkcji,
 tereny preferowanej funkcji rolniczej podlegają analogicznym zasadom
użytkowania z dopuszczeniem możliwości zmiany użytkowania gruntów w
granicach, które określa granica rolno-leśna ustalona w niezależnym trybie.
1. Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie siedlisk rolniczych na zasadzie
odtworzenia struktury architektonicznej lub modernizacji użytkowej wyłącznie na indywidualne potrzeby, w tym agroturystyki o wielkości do
maksymalnie 5 pokoi w gospodarstwie rolnym.
2. Dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach użytkowania na cele
zagospodarowania turystycznego terenów niniejszej grupy o ile wynikać to
będzie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zespołów
funkcjonalnych i posiadać będzie charakter uzupełniający.
3. Dopuszcza się możliwość tworzenie nowej kolonijnej zabudowy zagrodowej
w obrębach Stare Polichno, Nowe Polichno, Baranowice, Płomykowo,
Mąkoszyce, Ludzisławice dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej
średniej wielkości gospodarstwa rolnego w gminie Santok,
 Obszary rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji inwestycji z odnawialnych źródeł
energii:
1. Tereny elektrowni wiatrowych :
- wyznaczony obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych zgodnie z załącznikiem
graficznym określający teren pod inwestycję wież wiatrowych jak strefę
oddziaływania , w granicach której wyklucza się zabudowę kubaturową inną niż
związaną z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych,
- należy zachować normy hałasu dla terenów chronionych akustycznie,
- należy zapewnić dojazd do wież elektrowni z uwzględnieniem w pierwszej
kolejności istniejący system komunikacyjny, a w dalszym etapie poprzez
nowoprojektowane drogi ,
- należy zapewnić właściwe uzbrojenie terenu niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania elektrowni,
- minimalna odległość od zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi według
przepisów odrębnych,
- należy uwzględnić strefy ochronne od elementów infrastruktury technicznej ,
- dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,
- obiekty o wysokości 100m i powyżej nad poziomem terenu muszą być
wyposażone w znaki przeszkodowe , a ich lokalizacja uzgodniona z organem
nadzoru nad lotnictwem cywilnym,
Obiekty o wysokości 50m i powyżej nad poziomem terenu muszą być
wyposażone w znaki przeszkodowe, a ich lokalizacja uzgodniona z organem
nadzoru nad lotnictwem wojskowym,
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- nakłada się obowiązek zabezpieczenia środowiska i ludzi przed szkodliwym
wpływem inwestycji wg aktualnie obowiązujących norm i przepisów odrębnych,
- obowiązuje wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia,
W procesie określania lokalizacji siłowni wiatrowych należy zachować:
1) minimalna odległość od zabudowy mieszkalnej nie powinna być mniejsza niż
500m;
2) minimalne odległości od :
− obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych – 500m,
− rezerwatów i lęgowisk – 1000m,
− rezerwatów flory – 200m,
– skraju lasu – 100m,
− granic istniejących i projektowanych obszarów ochrony przyrody – 200m,
− brzegów jezior o powierzchni do10ha i brzegów rzek – 200m,
− brzegów jezior o powierzchni powyżej10ha – 500m,
− stale podmokłych obniżeń terenów, krawędzi stoków i urwisk – 200m,
− dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych – 100m,
− linii elektroenergetycznych SN – 3 długości ramienia wirnika,
− linii elektroenergetycznych WN i NN – 3 średnice wirnika,
− obiektów kubaturowych niemieszkalnych – 100m,
3) odległość pomiędzy poszczególnymi siłowniami winna być nie mniejsza niż 300m;
4) elektrownie należy lokalizować w komponowanych zespołach, odległość
pomiędzy poszczególnymi zespołami powinna wynosić min. 5 km.
5) Plany miejscowe powinny określać zasady kompozycji i wskazywać na obszary
ekspozycji, w których lokalizacja elektrowni jest zabroniona. Plany miejscowe
powinny również określać maksymalną wysokość konstrukcji urządzenia zależnie
od warunków lokalnych, ujednolicać typ siłowni i kolorystykę w ramach jednej
farmy. Kolorystyka winna
być niekontrastująca (szara) a powierzchnia obiektów
matowa, nie dająca refleksów.
6) Miejscami niekorzystnymi dla planowanego rozszerzenia funkcji tego terenu są
skarpy rynien polodowcowych gdzie występują spadki rzędu 2 – 5% oraz dna tych
rynien gdzie występują grunty organiczne oraz zbiorniki wodne.
7) W procesie projektowania lokalizacji elektrowni wiatrowych należy sporządzić
studium
krajobrazowe.
8) odnośnie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych (ustawa o
ochronie przyrody, ustawa o ochronie zabytków i inne) obowiązują ograniczenia w
lokalizacji siłowni wiatrowych zgodne z przepisami odrębnymi.
9) lokalizacja siłowni elektrowni wiatrowych winna być w takiej odległości od
terenów chronionych akustycznie, aby poziom hałasu na obszarze tych terenów nie
przekraczał wartości dopuszczalnych.
Lokalizację elektrowni wiatrowych należy uszczegółowić na etapie opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego terenu .
Dopuszcza się lokalizację obiektów siłowni wiatrowych w odległościach innych niż
wymienione wyżej , w przypadku wykazania braku negatywnego oddziaływania na
obiekty chronione oraz przy zachowaniu aktualnych norm prawnych koniecznych przy
realizacji tego typu inwestycji.
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 tereny wielofunkcyjnego rozwoju wsi podlegać mogą zmianom użytkowania na
analogicznych zasadach j.w. i być przeznaczone na cele zagospodarowania
turystycznego i rekreacyjnego w jednostkach osadniczych, na obszarach stykowych
z jednostkami osadniczymi, bądź poza strukturami osadniczymi, jeżeli wynikać to
będzie z opracowań zespołów funkcjonalnych realizowanych w trybie planów
miejscowych.
 Zasady zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego w obydwu strefach
ostatnio wymienionych odbywać się muszą z uwzględnieniem specyfiki
uwarunkowań lokalnych:
 w wypadku preferowanych realizacji w zwartych zespołach osadniczych obowiązują
minimalne standardy jak dla budownictwa mieszkaniowego (określone powyżej),
 w pozostałych przypadkach realizacji indywidualnych (na własne potrzeby)
przyjmuje się wielkość działek ok. 1600m2 zapewniające lokalne rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej. Wyklucza się możliwość wtórnych podziałów
parcel w wypadku docelowych indywidualnych rozwiązań gospodarki wodnościekowej z uwagi na konieczność zachowania właściwych (bakteriologicznych)
warunków użytkowania działek oraz utrzymania 80% powierzchni biologicznie
czynnej.
 w zagospodarowaniu przestrzennym preferować należy zasady tworzenia struktur
osadniczych czy użytkowych o pojemności nie przekraczającej 20-25
użytkowników (średnio 100 osób/1 ha).

III.4.2.

Funkcje. Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych

Dotychczasowa struktura funkcjonalna gminy Santok oraz wyniki przeprowadzonych prac
analitycznych, w tym synteza uwarunkowań determinujących jej rozwój, potwierdzają
występowanie i zasadne utrzymanie następujących funkcji podstawowych:
 funkcje gospodarki rolnej,
 funkcje gospodarki leśnej,
 funkcja osadnicza „sypialni” Gorzowa
 funkcje wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym przemysłowej,
Za funkcję uzupełniającą uważa się turystykę .
Funkcje towarzyszące funkcjom podstawowym to wiejska funkcja mieszkaniowa i funkcje
obsługi w zakresie rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej.

III.4.3. Tereny wyłączone spod zabudowy oraz zakazane budowle.
4.3.1. Na obszarze gminy ustala się tereny wyłączone spod zabudowy w obszarach , na których
może dochodzić do wiosennego i jesiennego podniesienia wód podziemnych aż do zalania
i z powstaniem rozlewisk, a w szczególności na obszarach bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
4.3.2.W oparciu o art.10 ust.1 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dotyczącym uwarunkowań wynikających ze w stanu ładu przestrzennego i wymogów
jego ochrony, grunty położone na stoku moreny, w strefie krawędziowej wysoczyzny
( Czechów- Górki- Santok) znajdujących się w strefie chronionego krajobrazu dopuszcza
się pod zabudowę mieszkaniową pod warunkiem zachowania wykształconych
12
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zbiorowisk roślinności stepowej, gdzie wysoka temperatura powietrza i gleby daje
możliwość rozwoju roślin kserotermicznych ;
4.3.3. Na obszarze gminy zakazuje się:
składowisk odpadów komunalnych,
budowę kompostowni , a także spalarni odpadów.
4.3.4. Na obszarze gminy z lokalizacji inwestycji z odnawialnych źródeł energii należy
wykluczyć następujące obszary:
• Natura 2000. Są to: (SOO) PLH 080006 - "Ujście Noteci"; ( ) PLB 080002 - "Dolina
Dolnej Noteci"; (OSO) PLB 300015 - "Puszcza Notecka" i (OSO) PLB - 080001 "Puszcza Barlinecka" ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi;


OCK Nr 4 „Dolina Warty i Dolnej Noteci” i OCK Nr 2 „Puszcza Barlinecka”;

• rezerwaty przyrody: „Buki Zdroiskie” „Santockie Zakole”
 użytki ekologiczne : Gralewo , dolny odcinek Noteci , Kłociowisko ,
 korytarzy ekologicznych,

• dolin rzecznych,
• lasy i większe zadrzewienia wraz ze strefą 100 m od ich granic oraz bezpośrednie
sąsiedztwo alei i szpalerów drzew.
• zbiorniki wodne istniejące i projektowane z otoczeniem o promieniu 2 km,
• udokumentowane złoża surowców;
W pkt. III.4.1. określono minimalne odległości turbin od terenów i obszarów chronionych
oraz terenów szczególnych.
W pkt. VI.2.1.1.3. Energetyka - określono zasady lokalizacji inwestycji z odnawialnych
źródeł energii. .

III.4.4. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i usuwania się mas
ziemnych.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu sporządził „Studium
ochrony przeciwpowodziowej wyznaczające granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie
przewyższenia p=1% (średnio raz na sto lat)”. Na obszarach tych występują zakazy wynikające z
art. 82 ust. 2 oraz art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( Dz.U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 ze zm.) . Tylko w szczególnych przypadkach , jeżeli nie utrudni to ochrony
przed powodzią , dyrektor RZGW może, w drodze decyzji , na obszarach bezpośredniego
zagrożenia powodzią zwolnić od zakazów określonych w art. 82 ust. 2 oraz jeżeli wystąpi istotna
potrzeba ekonomiczna lub społeczna , a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w
przypadku wystąpienia powodzi zwolnić od zakazów określonych w art. 40 ust.1. pkt.3
cytowanej ustawy.

III.5.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE
MIEJSCOWYCH

WYMAGAŃ

W

PLANACH

III.5.1. Standardy i kierunki ustaleń zagospodarowania przestrzennego:
III.5.1.2.Założenia główne przestrzennego i gospodarczego rozwoju gminy
Przyjmuje się zasadę zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) jako optymalny kierunek rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego gminy Santok.
Eko- rozwój rozumiany jest jako zaspakajanie aspiracji cywilizacyjnych i rozwojowych
społeczności lokalnej bez niszczenia i degradacji zasobów naturalnych środowiska
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przyrodniczego, przy zachowaniu, również dla przyszłych pokoleń, bogactwa przyrody i
trwałych wartości kultury materialnej.

III.5.2. Cele rozwoju gminy Santok
Celem głównym jest zapewnienie wszechstronnego, trwałego rozwoju gwarantującego wzrost
jakości poziomu życia przy zachowaniu równowagi pomiędzy sferą społeczną, ekologiczną i
produkcyjną.
Rozwój gminy powinien gwarantować sprawność funkcjonowania poszczególnych systemów
tworzących strukturę przestrzenno-gospodarczo-społeczną gminy oraz zapewniać otwarcie na
przyszłość przy zachowaniu obecnej wielkości i jakości zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Ze względu na fakt, iż ochrona środowiska i wykorzystanie jego zasobów stanowi integralną
część procesów rozwojowych gminy oraz na to, że dominujące formy działalności gospodarczej
w gminie: leśnictwo i rolnictwo, usługi, mieszkalnictwo, (jedna z „sypialni” 140 000 Gorzowa
Wielkopolskiego!) przemysł nie wywołujący strefy uciążliwej powinny być ściśle uzależnione
od jakości i zasobów środowiska przyrodniczego. Ochrona środowiska przyrodniczego odgrywa
zatem podstawowe znaczenie dla rozwoju gminy.


Na określony wyżej cel główny składają się cele szczegółowe o przedstawionej
niżej problematyce:
 cele społeczne obejmujące:
 zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania,
 zapewnienie właściwego wyposażenia w usługi: publiczne[UP] -, administracji
zdrowia , oświaty kultury i nauki, łączności, sportu i komercyjne [UC] handlu, finansów, bytowe, gastronomii, komunikacji i turystyki
 zapewnienie właściwych warunków wypoczynku nie tylko dla mieszkańców
gminy ale i rekreacji dynamicznej (przez trasy turystyczne) i pobytowej
(wypoczynek świąteczny) dla mieszkańców niedalekich aglomeracji
zurbanizowanych Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski a także Berlina (3500000
mieszk.) dla którego to miasta gmina winna przedstawić interesującą cenowo
ofertę wypoczynku zorganizowanego.
 zapewnienie właściwego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i
komunikację
 cele ekonomiczne obejmujące:
 rozwój lokalnego rynku pracy,
 rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 restrukturyzacja rolnictwa (obecnie istniejącego i przyszłego związanego z
przewidywanym zmniejszeniem się liczby gospodarstw indywidualnych),
 wykorzystanie istniejącego majątku trwałego,
 tworzenie warunków do rozwoju usług ponadlokalnych (turystyka i rekreacja
komercyjna),
 tworzenie podstaw do aktywnych działań (w zakresie pozyskiwania
inwestorów), których celem jest stworzenie obszaru funkcjonalnego rozwoju
działalności usługowej, produkcyjnej szczególnie związanej z produkcją rolną
i budownictwem, magazynowej itp;
 cele przyrodnicze obejmujące:
 zachowanie istniejącej wielkości i jakości zasobów środowiska przyrodniczego,
w tym zachowanie i powiększenie zasobów leśnych ,przy racjonalizacji jego
wykorzystania,
 poprawa jakości wód powierzchniowych,
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rekultywacja terenów zdegradowanych
redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
zachowanie obecnej struktury krajobrazu rolniczego (zadrzewienia, oczka
wodne, tereny podmokłe, bagna, trwałe użytki zielone),
zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych poprzez rozszerzenie zakresu
ochrony prawnej (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe),

cele kulturowe obejmujące:


zachowanie obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego prawnie
chronionych,



zachowanie lub rehabilitacja wiejskiego krajobrazu kulturowego (osadniczego),
w świetle obecnej potrzeby rozwoju zabudowy agroturystycznej letniskowej w,
pradolinie Warty i Noteci



zapobieganie dalszym niekorzystnym zjawiskom dewastacji cennych obiektów
środowiska kulturowego (cmentarzy),

cele przestrzenne obejmujące:


utrzymanie i zapewnienie harmonijnego rozwoju struktur przestrzennych
jednostek osadniczych o wyraźnie zachowanym układzie przestrzennym
(optymalna koncentracja zabudowy w obecnych granicach zainwestowania
miejscowości),



zapewnienie harmonijnego rozwoju struktur przestrzennych jednostek
osadniczych na Wysoczyźnie Gorzowskiej , która wytworzyła strefę
zurbanizowaną w gminie Santok jako jedną z „sypialni” Gorzowa



racjonalizacja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego (określenie
standardów użytkowych przeciwdziałających degradacji środowiska
przyrodniczego i kulturowego),



zapewnienie możliwości rozwojowych pozostałym strukturom osadniczym oraz
właściwy rozwój struktur usługowo-produkcyjnych związanych z realizacją
(wdrożeniem) celów ekonomicznych.

IV.

USTALENIA
DOTYCZĄCE
ZASAD
ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW

IV.1

Problemy środowiska przyrodniczego i kulturowego

OCHRONY

IV.1.1. Identyfikacja konfliktów człowiek - środowisko przyrodnicze
Procesy degradacji środowiska przyrodniczego w eko- czy geosystemach można przedstawić,
znając ich funkcjonowanie, jako efekt pojawiających się konfliktów między gospodarczą
działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym. Konflikt jest to ujawniona niezgodność,
sprzeczne interesy różnych podmiotów czy działań gospodarczych w odniesieniu do przestrzeni.
Konflikty można podzielić na:
 istniejące, tzn. takie, które przy obecnym stanie wiedzy o środowisku przyrodniczym
możemy zarejestrować,
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potencjalne, tzn. takie, które mogą się pojawić w związku z nowymi inwestycjami czy też
rozszerzeniem już istniejących.
Mogą to być konflikty miedzy środowiskiem przyrodniczym (funkcją ekologiczną), a
działalnością gospodarczą (funkcjami gospodarczymi), jak i między różnymi funkcjami
gospodarczymi
Nie można całkowicie wyeliminować ingerencji w środowisko i uniknąć konfliktów na linii
człowiek - środowisko przyrodnicze. Jest jednak możliwe i niezbędne minimalizowanie
procesów destrukcji czyli ograniczania konfliktów. Przystępując do identyfikacji konfliktów, a
następnie przedstawienia ich w ujęciu kartograficznym przeanalizowano wykonane w
pierwszym etapie analityczne mapy poszczególnych geokomponentów i ich właściwości. Z
uwagi na fakt, iż nadrzędną funkcją w myśl zasad ekorozwoju dla każdej działalności
gospodarczej jest funkcja ekologiczna obszaru w tym kontekście rozpatrzono zagadnienie
wszystkich konfliktów funkcjonalnych. Tłem informacyjnym wykonanej mapy są obszary
obdarzone z natury dużym stopniem wrażliwości na działanie czynnika antropogenicznego, to
znaczy potencjalne obszary konfliktów między funkcją ekologiczną a rolniczą, między funkcją
ekologiczną a funkcjami rolniczą, rekreacyjną i osadniczą.
Do obszarów, na których mogą wystąpić konflikty między funkcją ekologiczną a funkcją
rolniczą zaliczono tereny powyżej 60, o budowie litologicznej podatnej na infiltrację oraz
retencję. Ich krótką charakterystykę przedstawia poniższa tabela.
Charakterystyka terenów wysokiej możliwości wystąpienia konfliktów funkcji
Rodzaj obszarów słabych i
wrażliwych z natury na
działanie czynnika
antropogenicznego

Wrażliwość środowiska

Konflikt funkcji
konflikt między:
-funkcją ekologiczną a
rolniczą
- funkcją turystycznorekreacyjną i osadniczą

Tereny o spadkach
powyżej 60

-denudacja naturogeniczna i
antropogeniczna (uprawowa)

Tereny torfowe –
mułowe

-akumulacja zanieczyszczeń konflikt
między
funkcją
z
wód
opadowych ekologiczną a wszystkimi
powierzchniowych płynących funkcjami gospodarczymi
i powietrza atmosferycznego

Zlewnie bez
odpływu
powierzchniowego

-podatność na przyjmowanie
zanieczyszczeń i ich
kumulowanie w glebie,
wodach powierzchniowych i
podziemnych
-największe uzależnienie od
działalności gospodarczej
człowieka w obrębie zlewni i
na wododziałach
- ruchy mas ziemi
-przenikanie zanieczyszczeń

Obszary zalewowe

konflikt
między
funkcją
ekologiczną a wszystkimi
gospodarczymi

Wskazania co do sposobu
zapobiegania konfliktom lub ich
ograniczenia
- zalesianie obszarów o
spadkach powyżej 60 zgodnie z
typem potencjalnej roślinności
naturalnej
- orka po poziomicy
- zachowanie miedz
nie zabudowywanie?
- zalesianie stref brzeżnych i
obniżeń, krawędzi i zboczy w
celu wyizolowania od wpływu
terenów sąsiednich
- utrzymanie w odpowiednich
klasach czystości wód
powierzchniowych i
podziemnych
- zabezpieczenie stref
wododziałowych i zboczy o
silnym nachyleniu roślinnością o
charakterze ochronnym i
retencyjnym
- prowadzenie upraw
ekologicznych bez stosowania
środków agrochemicznych

konflikt
między
funkcja wykluczenie
funkcji
ekologiczna a gospodarczą
osadniczych
- utworzenie obszaru sieci
NATURA 2000 pozwoli na
podejmowanie starań o
uzyskanie dopłat z programów
rolno - środowiskowych
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W gminie Santok istnieją
gospodarczymi:
Obiekt
Jednostki
osadnicze

konflikty między funkcją ekologiczną a funkcjami

Zarejestrowane zmiany
występowanie gruntów antropogenicznych do
głębokości 2 m, naruszenie struktury
powierzchniowej budowy geologicznej,
szczególnie na nachylonych zboczach,
degradacja gleb, zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego gazami i pyłami z palenisk
domowych, lokalne zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych przez zrzuty
ścieków, dzikie składowiska odpadów,
zabudowanie terenu, asfaltowanie ulic

Miejsce wystąpienia

Rodzaj konfliktu
- między funkcją

ekologiczną a osadniczą i
rolniczą

wszystkie jednostki
osadnicze

- między funkcją
osadniczą a rolniczą

- utrudniona infiltracja, wzmożony spływ
powierzchniowy, przekształcenie gleb
naturalnych w kulturoziemne, antropizacja
środowiska biotycznego

Strefy brzeżne lasu

mechaniczne niszczenie runa, poszycia
leśnego i drzew, zaśmiecanie
- dzikie wysypiska śmieci, pojawianie się
roślinności synantropijnej w runie i poszyciu
lasu, mechaniczna degradacja drzewostanu

Główne ciągi
komunikacyjne

Emitory
przemysłowe
i skupiska
komunalnych
emitorów pyłów
i gazów
Zrzuty ścieków
komunalnych
i rolniczych
Składowiska
odpadów
komunalnych i
przemysłowych
Obniżenia terenu
(wąwozy)

zniszczenie gleb w pasach linii
komunikacyjnych, przecięcie i zablokowanie
korytarza ekologicznego, zaśmiecanie
poboczy, skażenie powietrza
atmosferycznego spalinami, pyłami i
materiałami smoło-pochodnymi, skażenie
gleb metalami ciężkimi, czasowe
przekraczanie norm hałasu
emisja pyłów i gazów, często nadmierna w
okresie grzewczym

- między funkcją

ekologiczną a osadniczą
i rolniczą

otoczenie śródleśnych
jezior, wąwozów i stref
ekotonowych (granica
polno-leśna)


- między funkcją

komunikacyjną a
rolniczą, między funkcją
ekologiczną a
komunikacyjną (liniowe
bariery przestrzenne)

- między funkcją
ekologiczną a
gospodarczą i
osadniczą

drogi i linia kolejowa w
dolinie



- jednostki osadnicze
(emitory niskie)



- emisja z Gorzowa Wlkp.
(emisje ponad lokalne)

zanieczyszczenie wód podziemnych i
powierzchniowych, gleb i pokrywy roślinnej

- między funkcją

ekologiczną a osadniczą i
rolniczą

cieki

zmiana w estetyce krajobrazu,
zanieczyszczenie i skażenie wód
powierzchniowych i podziemnych, degradacja
gleb i roślinności

- między funkcją

ekologiczną a osadniczą

Janczewo - Wawrów

znaczna podatność na denudację

- między funkcją
ekologiczną a osadniczą

struktury o przebiegu
południkowym w kierunku
doliny Warty

IV.1.2.WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Na terenie gminy wprowadzono następujące formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000,
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne.
IV.1.2.1. Rezerwaty przyrody
Na terenie gminy zlokalizowany jest rezerwat leśny „Buki Zdroiskie”, położony w północno
– wschodniej części gminy na Równinie Gorzowskiej – w Puszczy Gorzowskiej, w przepięknym
krajobrazie rzeki Santocznej na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Jego ogólna powierzchnia
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wynosi 75,57 ha, z czego na terenie gminy – 45,71 ha, pozostała jego część leży w obrębie
gminy Kłodawa oraz Zwierzyń. Rezerwat chroni różne zespoły leśne z charakterystyczną dla
nich roślinnością zieloną na siedlisku lasu świeżego. Z drzewostanu przeważają lasy bukowe,
które zajmują blisko 74 % ogólnej powierzchni. Są to przeważnie lite buczyny jedno- lub
dwupiętrowe, gdzie w piętrze dolnym występuje buk młodszy powstały z naturalnych odnowień.
Ponadto w drugim piętrze występuje grab i dąb. Liczne są również skupiska leśne mieszane:
dębowo–bukowe, grabowo–dębowo–bukowe. Wyróżniono tu zespół buczyny pomorskiej,
świetlistej dąbrowy, olsy, łęgi olchowo–jesionowe, grąd i bory mieszane. Przeważają
drzewostany starszych klas wieku powyżej 80 lat, a wiek pojedynczych okazów przekracza 200
lat. Są to zatem drzewostany różnowiekowe z udziałem buka, dębu, grabu, wiązu, sosny i
świerka oraz innych gatunków domieszkowych z bogatym podszyciem wyżej wymienionych
gatunków drzew oraz leszczyny, trzmieliny, czeremchy, kruszyny i in. Zlokalizowane jest tu
stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia), podlegającego ochronie gatunkowej.
Rezerwat z uwagi na mało zniekształcony antropogenicznie charakter istniejącej tam szaty
roślinnej i wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe, wymagają przeprowadzenia
dokładnych badań florystycznych i fitosocjologicznych.
Do południowej granicy gminy przylega, ustanowiony w 1998 r. rezerwat „Zakole
Santockie”. Rezerwat leży w całości na terenie gminy Deszczno, natomiast jego północna
otulina na terenie gminy Santok. Z wysoczyzny na terenie gminy roztacza się poprzez rzekę
Wartę jedyny w swoim rodzaju widok na płaski teren zakola Warty. Powierzchnia rezerwatu
wynosi 480,67 ha o złożonym charakterze florystyczno – ornitologicznym. Jest to teren
zalewany okresowo przez Wartę, z wieloma starorzeczami, oczkami wodnymi oraz
malowniczymi kępami lasu i zarośli. Największy urok sprawiają luźno rosnące dęby i inne
gatunki drzew, wśród których wybrano 220 pomników przyrody. Teren ten jest miejscem
bytowania i rozrodu dzikich zwierząt, szczególnie ptaków lęgowych i przelotnych w liczbie 177
gatunków. Teren rezerwatu i otuliny ma podobne znaczenie jak rezerwat „Słońsk”.
IV.1.2.2. Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie gminy, w jej centralnej części, zlokalizowany jest Obszar Chronionego
Krajobrazu nr 4 „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. Jest to swoisty typ obszaru, który obejmuje
fragmenty terenów rozcięcia dolinowo – wąwozowego, na skraju wysoczyzny morenowej.
Położony jest na wschód od granic Gorzowa Wielkopolskiego do ostatnich zabudowań wsi
Santok. Długość odcinka wynosi 11 km. Powierzchnia całkowita 33 888 ha z czego na terenie
gminy usytuowany jest fragment o pow. 7 247 ha. Południowa wystawa zboczy wykształciła tu
18
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swoisty mikroklimat, pod wpływem którego powstały zbiorowiska roślinności stepowej. Wysoka
temperatura powietrza i gleby daje możliwość rozwoju roślin kserotermicznych. Najbardziej
charakterystycznymi jest step ostnicowy z trawami stepowymi: ostnicą powabną, włosowatą i
Jana. W zespole występują rośliny, które dają w czasie kwitnienia różnobarwne kobierce
charakterystyczne dla określonej pory roku, szczególnie piękne w okresie lata. Drugim zespołem
stepowym jest zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej, który rozwija się na
łagodniejszych i mniej suchych zboczach. Flora tego zespołu jest znacznie

bardziej

zróżnicowana i bogata. Występują tu sasanka łąkowa, szałwia łąkowa, poziomka twardawa,
lucerna sierpowata i kolczastostrąkowa, a nawet rzadsze jak: dzwonek syberyjski, wężymord
stepowy czy goryczka krzyżowa.
Zasięg obszaru chronionego krajobrazu Nr 4 Dolina Warty i Dolnej Noteci
na terenie powiatu gorzowskiego
Gmina
Powierzchnia (ha)
Deszczno
1 279

Santok

7 247

Drugim obszarem, który częściowo położony jest w gminie, jest Obszar Chronionego
Krajobrazu nr 2 „Puszcza Barlinecka”. Powierzchnia całkowita obszaru to 26 837 ha, fragment
należąc administracyjnie do gminy – 3 050 ha. Jest to fragment większego kompleksu leśnego
jakim jest Puszcza Barlinecka, usytuowany w północnej części gminy, do którego przylegają
użytki rolne i nieużytki. Przez obszar ten przepływa rzeka Santoczna, tworząc gdzieniegdzie
malownicze krajobrazy. Jest ona jednocześnie korytarzem ekologicznym łączącym te lasy z
zasadniczym kompleksem leśnym Puszczy Barlineckiej.
Zasięg obszaru chronionego krajobrazu Nr 2 Puszcza Barlinecka na terenie powiatu gorzowskiego
Gmina
Powierzchnia (ha)
Kłodawa
10 516
Lubiszyn
5 006

Santok

3 050

IV.1.2.3. Pomniki przyrody
nr

nazwa

miejscowość

nr działki

1

Dąb szypułkowy

Lipki Małe

dz. nr 81/1

2

Dąb szypułkowy

Nowe Polichno

dz. nr 35

3

Wiąz pospolity

Płomykowo

dz. nr 737

4

Buk zwyczajny

Janczewo

dz. nr 705

5

Buk zwyczajny

Płomykowo

dz. nr 732
19

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

IV.1.2.4. Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne są to często obszary nie

użytkowane gospodarczo, zasługujące na

ochronę jako pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych
zasobów genowych i typów środowiska takich jak m.in. kępy drzew i zakrzaczeń, starorzecza i
torfowiska, bagna, zbiorniki wodne.
Rada Gminy Santok Uchwałą z dnia 27 listopada 2003 r. powołała użytek ekologiczny na
obszarze terenów przyległych do ujścia Noteci do Warty, wraz z samym ujściem i dolnym
fragmentem Noteci. Łączna powierzchnia użytku wynosi 143,2174 ha i są to

głównie

rozlewiska, łąki, nieużytki i tereny zakrzaczone bądź zadrzewione.
Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kłodawa, w pobliżu miejscowości Gralewo
zlokalizowane są kolejny użytek ekologiczny - o powierzchni 1,94 ha chroniący fragment łąki
na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego nr 5 z dnia 25 marca 2002r. oraz o
powierzchni 9,75 ha na obszarze torfowiska powołany na podstawie Uchwały Rady Gminy
Santok z dnia 21 grudnia 2011r. stanowisko kłoci wiechowatej pod nazwą „kłociowisko”.
Tabela Wykaz użytków ekologicznych
Lp.

1

2

3

Nazwa użytku
ekologicznego
(jak w akcie
prawnym
o ustanowieniu)

GRALEWO

DOLNY
ODCINEK
NOTECI

KŁOCIOWISKO

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

1,82

R.W.L. Nr 5 z
2002 r.
(Dz.U.Woj.Lub.
Nr 44, poz. 554)

143,2174

Uchwała Rady
Gminy Santok
Nr XIII/91/2003
z dnia
27.11.2003 r.
(Dz.U.Woj.
Lub. Nr 103
poz. 1588)

9,75

Uchwała Nr
XLVI/259/09/
Rady Gminy w
Santoku z dnia
21.12.2009 r.
(Dz. Urzęd.
Woj. Lub. Nr 5
poz.59 z dn.
25.01.2010 r.)

03.05.2002

27.11.2003

Obowiązująca
podstawa
prawna wraz
z oznaczeniem
miejsca
ogłoszenia aktu
prawnego

08.02.2010

Miejscowość

Nr
działek
ewid.

Opis
lokalizacji

Gralewo

679

Nadleśnictwo
Kłodawa Lctwo Górki
oddz. 697c,d.

Santok

389,
397,
412,
413,
415,
424,
445,
448,
449/2,
453

Ujście do
rzeki Warty
wraz z
przyległymi
terenami

część
dz. 742

Nadleśnictwo
Kłodawa
Leśnictwo
Janczewo
oddz. leśny
569d

Janczewo

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Opis

Nadleśnictwo
Kłodawa

Ochrona
ekosystemów
mających
znaczenia dla
zachowania
różnorodnych
typów siedlisk

Wójt Gminy
Santok

Ochrona
dolnego
odcinka
Noteci, ujście
do rzeki Warty
wraz z
terenami
przyległymi

Nadleśnictwo
Kłodawa

Ochrona
stanowiska
kłoci
wiechowatej
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IV.1.2..5. Objęte ochroną gniazda ptaków drapieżnych
W nadleśnictwie Kłodawa

występuje chronione gniazdo bielika, dla którego ustanowiona

została strefa ochronna.
IV.1.2.6. Obszary NATURA 2000
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W ramach paneuropejskiej sieci obszarów NATURA 2000 na części powierzchni gminy
znajduje się specjalny obszar siedlisk „Ujście Noteci” – PLH080006 o powierzchni 3994,54 ha
Obszar obejmuje ujście Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie
zagospodarowanymi. Wody śródlądowe zajmują 5% obszaru, łąki - 63%, a lasy - 1%. Obszar
jest wykorzystywany rolniczo na 30% powierzchni. Na lewym brzegu Warty zachował się
cenny fragment lasów łęgowych, a powyżej zabudowy wsi Santok, na stromym zboczu
doliny Warty – interesujące płaty muraw kserotermicznych. Ważny obszar występowania
wilgotnych ekosystemów, typowych dla dolin dużych rzek z dobrze zachowanymi lasami
łęgowymi. Stwierdzono tu również występowanie 6 gatunków z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej. Obszar ma także duże znaczenie dla ochrony ptaków. Występuje tu 20
gatunków ptaków z listy w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Zagrożeniem dla tego obszaru
jest urbanizacja jak i zarastanie muraw kserotermicznych.
Na terenie obszaru „Ujście Noteci” występują różne typy siedlisk chronionych:
Powierzchnia
siedliska chronionego
(ha)
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe
3
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
5
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
5
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
15
murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami
5
storczyków)
niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie
10
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne
7
zalewane muliste brzegi rzek
1
Typy chronionych siedlisk

Od strony północnej na terenie gminy Santok występuje obszar sieci NATURA 2000
„Puszcza Barlinecka” – obszar specjalnej ochrony ptaków o kodzie PLB080001, na mocy
Dyrektywy Ptasiej, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska. Na terenie powiatu
gorzowskiego obszar ten rozciąga się na terenie gminy Kłodawa i Santok. Obszar obejmuje
fragment Puszczy Gorzowskiej na rozległej, sandrowej Równinie Gorzowskiej. Teren ma
bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci: Polka i Santoczna oraz dopływ
Warty - Kłodawka. Znajduje się tu również kilkadziesiąt różnych typów jezior, w
większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem Barlineckim (268 ha) i
Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha). Liczne są też niewielkie oczka wytopiskowe oraz
torfowiska położone w zagłębieniach terenu. 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. Występuje tu co najmniej 20 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Do
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najpoważniejszych zagrożeń tego obszaru należą: wycinanie starych drzewostanów,
osuszanie terenu, zanieczyszczenia wód, presja turystyczna, bezpośrednie zagrożenie na
skutek penetracji siedlisk (płoszenie, niszczenie gniazd), wydeptywanie.
Ponadto w środkowo-wschodniej części gminy Santok występuje obszar specjalnej ochrony
ptaków o kodzie PLB080002, na mocy Dyrektywy Ptasiej, wyznaczony rozporządzeniem
Ministra Środowiska. Obszar obejmuje fragment doliny Dolnej Noteci bezpośrednio przed
jej ujściem do Warty położony w Kotlinie Gorzowskiej. Dolina Noteci w tym miejscu to
szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy i
kompleksami torfianek. Na większości obszaru jest prowadzona średnio intensywna i
ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Występuje tu co najmniej 16 gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Do
najpoważniejszych zagrożeń należą: urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki
pastwiskowej, melioracje, regulacja koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód.
IV.1.2.7. WNIOSKI
A. Warunki wietrzne
Wyraźnie zróżnicowanie rzeźby terenu związane z obecnością systemu dolinnego,
krawędzi wysoczyznowej oraz terenów wysoczyznowych, wpływa na zróżnicowanie
warunków klimatycznych na ich obszarze i na zmienność warunków wzdłuż pradoliny.
Dominują wiatry zachodnie (W, NW i SW). Najmniejszy udział mają wiatry sektora
północnego (N i NE). Dominacja wiatrów zachodnich decyduje o znacznym
zachmurzeniu tego obszaru albowiem napływają tu głównie masy wilgotnego powietrza
morskiego.
B. Jakość powietrza
Gmina Santok znajduje się w zasięgu strefy zanieczyszczeń transgranicznych i
wielkoobszarowych atmosfery. Wśród źródeł miejscowych najważniejsze jest miasto
Gorzów albowiem gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Szczególnie
niekorzystne jest położenie Gorzowa w obrębie pradoliny, albowiem występujące tu
często inwersje powietrza mogą powodować powstawanie smogu.
C. Rzeźba terenu
Na terenie gminy Santok występuje duża różnorodność form terenu. Największe
powierzchniowo są równiny terasowe akumulacyjne i denudacyjno-erozyjne (związane
z akumulacją rzeczną, równiny sandrowe oraz wysoczyzna morenowa falista).
D. Spadki terenu
Generalnie teren opada w kierunku dolin rzecznych. Na terenie użytkowanym
przez człowieka i dnach dolinnych przeważają spadki w przedziale od 0% do 6%, które
zajmują znaczną część gminy Santok – według przydatności pod użytkowanie rolnicze i
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budownictwo są to tereny bardzo korzystne. Spadki wyższe występują na krawędziach
erozyjnych pradoliny i dolin rzecznych oraz na stokach wydm śródlądowych.
Obszary o spadkach wyższych (p. 6%) powinny być zalesiane bądź pokryte
roślinnością trawiastą.
E. Tereny zalewowe
Wezbrania roztopowe Warty występują w miesiącach marzec – kwiecień, z kolei
niżówki w miesiącach od lipca do września. Średni odpływ rzeczny Warty przy ujściu
do Odry wynosi 204 m3/s. Wezbrania roztopowe Noteci występują w miesiącach luty marzec, z kolei niżówki w miesiącach od lipca do września. Średni odpływ rzeczny
Noteci przy ujściu Drawy wynosi 19,6 m3/s, z kolei przy ujściu Noteci do Warty – 75,0
m3 .
F. Wały
W Programie dla Odry 2006 ocena systemu ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Warty oraz stanu technicznego istniejących obwałowań rzeki – potwierdziła
konieczność ich modernizacji i rozbudowy.
Wśród inwestycji pilnych i niezbędnych w gminie Santok wskazano:
odbudowę wału przeciwpowodziowego:
10,9 km wzdłuż kanału Goszczanowskiego ciągnącego się w gminie Santok i
Drezdenko;
odbudowę i modernizację pompowni:
w Santoku – o przepustowości 6,0 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
w Polichnie Nowym - o przepustowości 2,24 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
w Ludzisławicach - o przepustowości 4,9 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
w Polichnie Starym - o przepustowości 3,0 m3/s (zlewnia rzeki Warty).
Modernizacja – odbudowa wałów przeciwpowodziowych :
1) obwałowanie lewe Kanału Goszczanowskigo w km 0+000-3+600 km
Lokalizacja Ludzisławice – Mąkoszyce
2)obwałowanie prawe rzeki Warta na odcinku Murzynowo - Stare Polichno
w km rzeki 70+300-74+500
w km wału 11+800-7+850
oddzielający równolegle biegnący jego prawą stronę Kanał Polichniański do
przepompowni Stare Polichno
3) obwałowanie prawe rzeki Noteć na odcinku Surma - Santok w km rzeki Noteć 225+150
218+120 i w km wału 0+000-6+200, który rozdziela dolinę rzeki Noteć z Kanałem
Stara
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Noteć do przepompowni Santok
4) obwałowanie lewe „Kanału Pulsa" na odcinku Brzezinka - Santok, ujście do Noteci w
km
kanału 0+000 - 4+900, który rozdziela Kanał Stara Noteć zlokalizowany po stronie
lewej
w/w wału;
5) obwałowanie lewe rzeki Noteć
-odcinek Santok - Nowe Polichno w km rzeki Noteć 226+000 - 222+000, w km wału
0+000 2+204
- odcinek Nowe Polichno - Ludzisławice, w km rzeki Noteć 222+000 - 219+750 ,w km
wału 0+000 - 2+200
- odcinek Ludzisławice - Lipki Małe, w km rzeki Noteć 219+750 - 211+500, w km wału
0+000-7+300
Wały wymagają:
podniesienia korpusów rzędnych wałów,
odkrzaczenia i wykoszenia,
zabudowy nor bobrowych,
modernizacji i odbudowy dróg zlokalizowanych na stopie przy wałowej oraz rowów
przywałowych,
Prace konserwacyjne bieżące kanałów:
Kanał Lipecki: 0-6+340 mb
Kanał Ludzisławicki: 0-6+020 kanał Wierzbica: na odcinku Przepompowania Ludzisławice -do
granicy z gm. Drezdenko w km 0+000-6+500;
Kanał Przywałowy: na odcinku Mąkoszyce - Lipki Małe 0+000 - 4+700
Kanał Goszczanowski: na odcinku Ludzisławice - Baranowice w km 0+000 - 7+400
Kanał Stare Policno: 0+000 - 2+000 km, przepompowania Stare Polichno
G. Wody podziemne
Santok należy do gmin najbardziej zasobnych w wody podziemne w regionie,
gdzie moduł zasobności przekracza 350 m3/d/km2. W gminie Santok występuje
zbiornik wód podziemnych oparty o warstwy wodonośne występujące w obrębie
pradolin, dolin rzecznych i utworów sandrowych. Cechą charakterystyczną jest ich
drenażowy charakter – co oznacza, że są zasilane również wodami podziemnymi
spływającymi z wysoczyzn. Zwierciadło wód gruntowych tych zbiorników występuje
na głębokości od 1,0 do 20,0 m p.p.t. i zazwyczaj nie jest izolowane od powierzchni
utworami słaboprzepuszczalnymi. Według danych Biura Planowania Przestrzennego w
Gorzowie Wlkp. z roku 1992, wody podziemne o złej jakości dla celów pitnych
występują w gminie Santok w okolicy miejscowości Czechów.
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H. Warunki glebowe
Gleby najlepsze jakościowo występują w północno zachodniej i centralnej części
gminy (w rejonie Wawrowa, Czechowa, Janczewa i Gralewa) oraz w strefach
krawędziowych doliny Warty. Gleby najsłabszych klas znajdują się w północno
wschodniej i południowej części gminy. Wśród użytków zielonych nieznacznie
dominują użytki słabej klasy V i VI, które dopuszcza się przeznaczyć pod zalesienia za
wyjątkiem terenów pradoliny Warty i Noteci oraz obszarów wyznaczonych dla ochrony
siedlisk ptaków.
Południowa część gminy to głównie gleby torfowe z przeznaczeniem pod
warzywnictwo.
I. Elementy systemów przyrodniczych
Z analizy danych literaturowych i własnych obserwacji terenowych można
wywnioskować, że szata roślinna gminy Santok zawiera kilka szczególnie cennych
elementów, zarówno na poziomie roślinności jak i flory. Na szczególną uwagę
zasługują zwłaszcza zbiorowiska łąkowe i to zarówno te podmokłe i zalewane z
nadrzecznych rozlewisk Warty i Noteci, jak i te suche, z wyższych fragmentów
brzegów rzek i wąwozów. Oba te obszary winny nadal podlegać ochronie,
dopuszczającej jednak ekstensywną gospodarkę (dotyczy łąk zalewowych). Tereny łąk
zalewowych są ponadto siedliskiem bytowania wielu cennych gatunków ptaków. Z
punktu widzenia gospodarki są one raczej nieprzydatne, co stanowi dodatkowy
argument za ich ochroną. Nie wskazany jest zatem intensywny rozwój rolnictwa na tych
obszarach, które bezpośrednio przylegają do rzeki. Natomiast tak wykształcone
zbiorowiska muraw kserotermicznych stanowią dość dużą rzadkość na terenie
zachodniej Polski. Dodatkowo ich wartość przyrodniczą podnosi obecność dwóch
chronionych gatunków ostnic. Z terenów tych powinny być regularnie usuwane
zadrzewienia i zakrzewienia, wkraczające tu na drodze sukcesji, ale stanowiące
zagrożenie dla cennych ekosystemów murawowych. Doliny rzek są ponadto idealne na
korytarze ekologiczne i jako takie powinny być wykorzystane.
Z informacji uzyskanych w Nadleśnictwie Karwin wynika, że na obszarze
administrowanych przez to nadleśnictwo nie ma szczególnie cennych fragmentów lasu,
ani żadnych osobliwości florystycznych, Skupione są tam jednak lasy glebo i
wodochronne. Są to siedliska borowe, przede wszystkim bory świeże i mieszane świeże.
Cenniejsze i bardziej zróżnicowane siedliskowo i gatunkowo są lasy będące pod
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zarządem Nadleśnictwa Kłodawa. Na ich obszarze zlokalizowany jest też rezerwat Buki
Zdrojskie z cennym drzewostanem liściastym i stanowiskiem chronionego skrzypu
olbrzymiego.
Poprzez dolinę rzeki Santocznej, która jest jednym z ważniejszych korytarzy
ekologicznych

łączących

Pradolinę

Toruńsko-Eberswaldzką

z

Pojezierzem

Myśliborskim, obszar ten ma łączność z kompleksem lasów i jezior BarlineckoGorzowskiego Parku Krajobrazowego, usytuowanego na północ od granic gminy
Santok. Jest to jednoczenie bardzo malownicza i dobrze zachowana w wielu
fragmentach dolina rzeczna. Należałoby zatem zadbać o dobry stan czystości wód tej
rzeki oraz o tereny do tej doliny przylegające. Pełni ona bowiem nie tylko ważną rolę
korytarza ale także ostoi przyrodniczej.
Opracowywany jest projekt podniesienia wód rzeki na terenie gminy Kłodawa przez
budowę zastawki z przepławką na rzece poniżej miejscowości Zdroisko. Zadaniem
piętrzenia wód kanału Santoczna będzie spowolnienie i zatrzymanie odpływu wód w
celu zachowania utrwalonego rozwoju fauny i flory w samym korycie kanału oraz w
jego otoczeniu. Są to przeważnie lite buczyny jedno- lub dwupiętrowe, gdzie w piętrze
dolnym występuje również buk młodszy powstały z odnowienia naturalnego. Ponadto w
drugim piętrze występuje grab i dąb. Liczne są również drzewostany mieszane dębowobukow:e i grabowo-dębowo-bukow:e. Wyróżniono tu zespół buczyny pomorskiej (Melico — Fagetum), świetlistej dąbrowy - (Potentillo albae — Ouercetum), olsy (Ribo nigri — Alnetum), łęg olchowo-jesionowy - (Circaeo — Alnetum), grąd (Galio
sifoatici — Carpnetum) i bory mieszane. Przeważają drzewostany starszych klas wieku
powyżej 80 lat, a wiek pojedynczych okazów sięga 200 lat. Są to zatem drzewostany
różnowiekowe z udziałem buka, dębu,grabu, wiązu, sosny i świerka oraz innych
gatunków domieszkowych z bogatym na ogół podszyciem.
Piętrzenie śródlądowych

wód powierzchniowych kanału Santoczna do

maksymalnej rzędnej 54,80 mnpm odbywać się za pomocą istniejącej zastawki i
realizowanej, poprzez jednorazowe napełnianie i utrzymywanie maksymalnego
poziomu (ok. 1,74 m) przez cały rok , za wyjątkiem okresu przewidzianego dla
zapewnienia przepływu

nienaruszalnego. Piętrzenie na zastawce

winno być

dostosowane do potrzeb migracji ryb. Brak realizacji zastawki może doprowadzić do
przekształcenia koryta rzeki, zmiany poziomu wód gruntowych i poziomu lustra wody
w wyżej położonych jeziorach. Przedsięwzięcie ma zabezpieczyć stan równowagi
koryta rzeki Santocznej i zabezpieczyć kanał przed katastrofą ekologiczną i budowlaną.
Kontynuacja piętrzenia wód ( za pomocą zastawki) ma umożliwić zachowanie w stanie
nienaruszonym rozlewisk oraz zabagnień przy piętrzeniach.
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Prawdopodobnym wydaje się otoczenie ochroną jako drzewa pomnikowe jeszcze
wielu okazów dendroflory, wymagałoby to jednak szczegółowej inwentaryzacji
zwłaszcza terenów parków podworskich. Są one też miejscem występowania m.in.
starych i kwitnących okazów bluszczu. Parki te oraz zabytkowe aleje drzew powinny
być również otoczone opieką i ochroną, przed ewentualną dewastacją.
Z okolic Santoka podawane są też dwa grodziska – w lesie przy wsi Czechów i
nad Wartą w Santoku (Celka 1999). Przy podejmowaniu decyzji planistycznych należy
zwrócić uwagę na te dwa obiekty gdyż flora grodzisk wyróżnia się, zwłaszcza duża
ilością archeofitów – np. chwastów dawnych upraw. Gatunki te niejednokrotnie są
rzadkie i zasługujące na ochronę.
Dolina Noteci jest korytarzem wewnętrznym w europejskim systemie obszarów
chronionych ECONET. Do głównego koryta Noteci równolegle płynie Stara Noteć oraz
Kanał Rana – cieki stanowiące wyraźną oś dodatkowych lokalnych ekologicznych
korytarzy wewnętrznych.
Korytarz ekologiczny doliny Pełczy pełni ważną rolę łącznikową, pomiędzy
Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką a terenami położonymi na północ.
Korytarz doliny Santocznej ( kanał Pulsa) jest jednym z najważniejszych
korytarzy ekologicznych łączących Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką poprzez Puszczę
Barlinecką z północnym korytarzem zewnętrznym doliny Płoni. Wartość tego obszaru
oddaje fakt, iż znajdują się tu rezerwaty przyrody („Zdroiskie Buki”), a także że istnieje
projekty nowych rezerwatów. Część gminy została objęto systemem NATURA 2000.

Nr

Deszczno

Udział
gminy
ostoi
35,1%

3648,30

Santok

57,0%

3648,30

M.Gorzów
Wielkopolski

8,1%

Nazwa Pow.

Gmina

całk.

ostoi

ostoi

PLH

Ujście 3648,30
Noteci

Typy chronionych siedlisk
w
górskie
i
niżowe
nadrzeczne i okrajkowe

Pow. w ha
siedliska
chronionego
ziołorośla
3,00

grąd
środkowoeuropejski
i
subkontynentalny
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla
wierzbowe
łęgowe
lasy
dębowo-wiązowojesionowe
murawy
kserotermiczne
(priorytetowe są tylko murawy z
istotnymi stanowiskami storczyków)
niżowe i górskie łąki użytkowane
ekstensywnie
starorzecza
i
inne
naturalne;

5,00
5,00
15,00
5,00

10,00
7,00
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eutroficzne zbiorniki wodne
zalewane muliste brzegi rzek

1,00

Z uwagi na charakter dolin Noteci i Dolnej Warty tworzących korytarz
wybiegający poza granice gminy Santok istnieje potrzeba otoczenia ich ochroną jako
obszar chronionego krajobrazu, pozwalającego zachować ciągłość obszarów cennych
przyrodniczo w połączeniu z chronionymi w ten sposób odcinkami pilskim i
bydgoskim.
J. Waloryzacja zoologiczna
Położenie gminy Santok wiąże ją z istotnymi przyrodniczo terenami. Należy ona
do „węzła ekologicznego” Skwierzyna-Santok-Gorzów Wielkopolski. Przebiega tędy
również korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym łączący bagienne obszary
wschodniej i zachodniej Europy związany z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką wraz z
szeregiem korytarzy wewnętrznych o znaczeniu lokalnym. Pozwalają one zachować
ciągłość przestrzenną łącząc różne formy obszarów chronionych, tereny leśne,
pradoliny. Gmina jest bardzo cennym fragmentem korytarza z uwagi na obejmowanie
swoimi granicami doliny Noteci, a zwłaszcza jej ujścia oraz szeregu innych cieków
wodnych. W strategii ochrony przyrody podkreśla się szczególną wartość tego rodzaju
ciągów ekologicznych, wzdłuż których odbywa się ruch nośników materii - wody,
powietrza oraz organizmów, stanowią one również o całokształcie procesów
zachodzących w krajobrazie. To wyróżnienie zobowiązuje jednak również do
ostrożnego zagospodarowania przestrzeni. W ciągu ostatnich lat dokonano znacznych
zmian w naturalnych korytarzach. W chwili obecnej pracuje się nad odtworzeniem
zdegradowanych fragmentów by udrożnić trasy migracyjne roślin i zwierząt, bez tego
rodzaju działań nastąpi zubożenie bioróżnorodności. Należy przede wszystkim
przeciwdziałać fragmentacji środowiska, łącząc tzw. wyspy środowiskowe systemami
zadrzewień i zakrzewień. Ułatwiają one migrację wzbogacając skład gatunkowy i
stwarzając większe szanse na utrzymanie równowagi ekosystemowej. Wpływają
również korzystnie na mikroklimat, przeciwdziałają przesuszeniu, ograniczają erozję,
regulują stosunki wodne.
Za najcenniejszy fragment wchodzący w skład gminy Santok uznać należy ujście
Noteci. Na wyjątkowe znaczenie tego obszaru wskazuje przede wszystkim charakter
awifauny Waloryzacja ornitologiczna jest szczególnie ważna z uwagi na duże
zróżnicowanie gatunków i środowisk jakie zajmują. W Dolinie Noteci największą
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wartość dla ptaków przedstawia odcinek dolny od Ujścia do Santoka, w którego skład
wchodzi teren analizowanej gminy. Fragment przyrzeczny, łącznie z wałami
przeciwpowodziowymi i 200 m pasem położonym po zewnętrznej stronie wałów
pomiędzy Drezdenkiem a Santokiem, uznany został za ważną ostoję ptaków.
Stwierdzono tu występowanie wielu rzadkich gatunków przelotnych jak i lęgowych,
niektóre spędzają tu zimę. Populacje zasiedlające omawiany obszar są dość liczne i
stabilne. Bardzo cennymi biotopami są turzycowiska, łąki zalewowe występujące w
międzywalu a także liczne bagienka. Z uwagi na małą ilość lasów na terenie gminy,
fragmenty puszcz Gorzowskiej i Noteckiej należące do Nadleśnictwa Kłodawa i Karwin
są również istotnym elementem środowiska. Lasy dochodzą do skraju doliny dzięki
czemu stanowią istotne siedliska lęgowe dla bociana czarnego i ptaków drapieżnych,
jak bielik, rybołów, kania ruda i czarna, orlik krzykliwy. Do najistotniejszych gatunków
zwierząt, którego stanowiska stwierdzono blisko wschodniej granicy gminy Santok,
należy z całą pewnością żółw błotny. Obecność tego gatunku potwierdza cenny
charakter środowiska. Działania prowadzone w ramach programu czynnej ochrony
żółwia zmierzają do inwentaryzacji stanowisk, na których występuje w chwili obecnej
oraz ich renaturalizacji. Otwieranie i ochrona korytarzy ekologicznych, podobnie jak w
przypadku innych gatunków, przyczyniają się do otwarcia dróg migracyjnych i
rozprzestrzeniania się tego rzadkiego zwierzęcia. Noteć i związane z nią rozlewiska
stanowią idealne tereny dla rozprzestrzeniania się tego cennego gatunku.
Duże znaczenie zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i estetyki krajobrazu
mają zadrzewienia i zakrzewienia, tworzące czasem małe laski o charakterze łegów.
Stwarzają one korzystne warunki życiowe przede wszystkim dla ptaków, drobnych
ssaków i owadów. Zwiększają wilgotność powietrza i gleby, chronią przed wiatrem,
upałem, hałasem, pyłami i gazami. Tworzą łączniki ekologiczne pomiędzy
poszczególnymi biotopami.
Konieczna jest kompleksowa ochrona siedlisk w celu zachowania ich
różnorodności. Zagospodarowanie nie może prowadzić do kurczenia się biotopów, a
zwłaszcza ich fragmentacji co powoduje nieuchronny spadek bioróżnorodności. W
przypadku zwierząt należy pamiętać, że korzystają one z szeregu różnorodnych
biotopów w czasie godów, wychowywania młodych, zdobywania pożywienia, noclegu,
migracji, zimowania, itd.

29

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

Zmiana stosunków wodnych spowodowana prowadzonymi wcześniej na szeroką
skalę pracami melioracyjnymi doprowadziła do osuszenia wielu terenów położonych w
Dolinie Noteci. Dziś obszary łąk zalewowych i inne tereny podmokłe należałoby objąć
ochroną w postaci użytków ekologicznych. Część związaną z ujściem Noteci powinno
się objąć ochroną rezerwatową aby zabezpieczyć nienaruszalność środowiska z
zachowaniem ekstensywnego użytkowania łąk. Z uwagi na charakter dolin Noteci i
Dolnej Warty tworzących korytarz wybiegający poza granice gminy Santok istnieje
potrzeba otoczenia ich ochroną jako obszar chronionego krajobrazu, pozwalającego
zachować ciągłość obszarów cennych przyrodniczo w połączeniu z chronionymi w ten
sposób odcinkami pilskim i bydgoskim.
K. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
1. Nieumiejętnie przeprowadzone melioracje, poprzez odwadnianie doprowadziły do daleko
idącego przesuszenia łąk, co sprawiło, że uległy przekształceniu w nieużytki.
2. Roczny niedobór wody w dorzeczu Warty i Noteci szacuje się na ok. 2 mln m3 (jako
efekt przyspieszonego odpływu wód, likwidacji jazów, młynów wodnych i stawów,
wycięcia lasów).
3. Równie szkodliwe są niewłaściwie prowadzone roboty drogowe, albowiem przecinając
doliny rzeczne nasypami doprowadziły one do przesuszenia lub zabagnienia innych
terenów łąkowych poprzez naruszenie zbiorników /oczek wodnych/ oraz rowów
melioracyjnych.

IV.1.3. Przydatność środowiska do zainwestowania
W waloryzacji poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego
zastosowano podział na trzy klasy i tak:
1. za korzystne - uznano te, tereny na których dany element nie wykazywał
przeciwwskazań dla wprowadzania nowych inwestycji
2. za korzystne z ograniczeniami – uznano te, dla których wprowadzenie nowych
inwestycji wiązałoby się z przeprowadzeniem dodatkowych zabiegów uzdatniających,
lub ograniczenia wynikają z przepisów prawnych.
3. za niekorzystne - przyjęto obszary na których wprowadzenie nowych inwestycji
mogłoby uruchomić negatywne procesy w środowisku przyrodniczym, lub jest to
znacznie utrudnione ze względów technicznych.
Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiono kryteria na podstawie których oceniano
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.

Ocena rzeźby terenu dla potrzeb nowych inwestycji
Przydatność terenów
dla wprowadzenia
nowych inwestycji

Klasy spadków terenu

Charakterystyka
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Klasy I i II: spadki 0º-3º

Korzystne

Deniwelacje 0-2 m
Klasa III: spadki 3º-6º

Korzystne z
ograniczeniami

Deniwelacje 2-5 m
Klasa IV: spadki powyżej 6º

Niekorzystne

Deniwelacje: pow. 5m.

Obszary nie wymagające zabiegów przeciw
erozyjnych, występuje słaba erozja wzdłuż rowów.
Obszary określane jako dostateczne dla lokalizacji
nowych inwestycji. Umiarkowana erozja, żłobiny,
przy lokalizacji konkretnych obiektów należy
uwzględniać specyfikę rzeźby.
Obszary o silnej erozji powierzchniowej i
zmywaniu, wyraźny krajobraz erozyjny, rzeźba
wymaga zabiegów uzdatniających np.: tarasowania
zboczy

Ocena wód dla potrzeb nowych inwestycji
Przydatność terenów dla
wprowadzenia nowych
inwestycji

Głębokość zalegania
pierwszego poziomu
wód gruntowych
Powyżej 2 m p.p.t.

Korzystne

Charakterystyka
Obszary korzystne dla wprowadzenia nowych
inwestycji włącznie z zabudową podpiwniczoną.

Korzystne z
ograniczeniami

1-2 m p. p.t.

Tereny których wykorzystanie ograniczają sezonowe
wahania wód, wskazane wprowadzanie budynków
nie podpiwniczonych

Niekorzystne

0-1m p. p.t

Obszary na których może dochodzić do wiosennego i
jesiennego podniesienia wód podziemnych aż do
zalania z powstaniem rozlewisk.

Ocena gleb dla potrzeb nowych inwestycji
Możliwość
wprowadzenia
nowych inwestycji

Charakterystyka
Kompleksy rolniczej przydatności gleb
6.Kompleks żytni słaby – są to lekkie grunty głównie
klasy V

Możliwość
przekwalifikowania
bez ograniczeń

Gleby ubogie w składniki
pokarmowe, suche lub nadmiernie
wilgotne.

7.Kompleks żytni bardzo słaby - obejmuje grunty
zaliczane do klasy VI
9.Kompleks zbożowo – pastewny słaby- zalicza się
je głównie do V klasy bonitacyjnej
3.Kompleks pszenny wadliwy – obejmuje grunty
klasy IIIb, IVa, IVb.
4.Kompleks żytni bardzo dobry –gleby zaliczane do
klasy głównie IIIb

Możliwość
przekwalifikowania z
ograniczeniami

Dobre gleby, mniej urodzajne,
charakteryzujące się okresowym
niedoborem wody lub nadmiernym
wilgotne.

5.Kompleks żytni dobry – obejmuje lekkie grunty
klasy IVa i IVb,
8.Kompleks zbożowo – pastewny mocny –.
Występują tu grunty ciężkie klasy IVa, IVb, rzadziej IIIb
2z-użytki zielone średnie obejmują III i IV klasę
bonitacyjną

Tereny 2z i 3z posiadają cenne
walory ekologiczne, powinny być
włączane w skład węzłowo –
pasmowego systemu powiązań
przyrodniczo – krajobrazowych

3z- użytki zielone słabe i bardzo słabe, obejmujące V i
VI klasę bonitacyjną.

Przekwalifikowanie
nie dopuszczalne

1.Kompleks pszenny bardzo dobry – składający się z Najlepsze gleby o dobrych
gruntów klasy I i II,
parametrach, wymagają zgody
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2.Kompleks pszenny dobry – wchodzą tu grunty o
nieco słabszych właściwościach, które zaliczyć można
do klasy IIIa i IIIb.

ministra.

9M- Kompleks zbożowo – pastewny słaby na murszach
Grunty pod lasami

Ocena przyrody ożywionej
Elementy przyrody ożywionej powinny stanowić szkielet który warunkuje pozostałe
zagospodarowanie.
Możliwości wprowadzenia nowych
inwestycji

Kategoria obszaru
-

Ograniczone inwestowanie
Inwestowanie podporządkowane funkcjom
ekologicznym

łąki powyżej 1 ha,
lasy bez względu na ich powierzchnię , za
wyjątkiem zgody wydanej przez poszczególne
Nadleśnictwo

- obszary prawnie chronione
- wartościowe zespoły bagienne, szuwarowe, łąkowe

IV.1.4. Przydatności terenu do zainwestowania ze względu na jakość gleb
Gleby jako jeden z komponentów środowiska przyrodniczego, nie stanowią technicznej
bariery dla rozwoju osadnictwa. Ograniczenie wykorzystania terenów użytkowanych rolniczo do
innych celów (w tym głównie dla budownictwa) wynika z aktualnie obowiązujących przepisów
prawa. Aktem prawnym, który reguluje zasady ochrony gruntów rolnych jest Ustawa z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, z późn. zm.). W myśl
tej ustawy na cele nierolnicze można przeznaczać grunty stanowiące nieużytki, a w dalszej
kolejności inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
Za gleby o najniższej przydatności produkcyjnej można uznać najsłabsze kompleksy –
6,7 i 9, obejmujące V i VI klasę bonitacyjną. Aby przeznaczyć te grunty, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, na cele nierolnicze nie wymaga się zgody wojewody ani
ministra d/s rolnictwa. Będą to zatem grunty najbardziej korzystne dla rozwoju budownictwa
(lub innych sposobów zagospodarowania jak np.: turystyka i rekreacja, komunikacja,
aktywizacja gospodarcza), ponieważ straty związane ze zmianą charakteru ich użytkowania nie
będą znaczące.
Zdecydowanie wykluczone spod zabudowy są tereny w widłach Warty i Noteci (umowna
granica to Kanał Polka).
Grunty bardzo dobre, obejmującą głównie klasy bonitacyjne od I do IIIb, ze względu na swój
wysoki potencjał produkcyjny powinny być chronione przed zmianą użytkowania.
Przeznaczenie w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru takich
gleb na inne cele niż rolnicze, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych, wymaga zgody Ministra właściwego ds. rolnictwa.
W gminie przeważają gleby średnich kompleksów 4 i 5. Występują praktycznie na terenie całej
gminy z enklawami gleb słabych kompleksów, głównie 6, które zwykle znajdują się w
sąsiedztwie obszarów leśnych. Gleby te należy przeznaczyć ;pod zalesienia. W podłożu
przeważają głównie piaski gliniaste na glinie (pgl,pg) o średniej przydatności
inżyniersko-budowlanej. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste predysponowane są dla
obiektów płytko posadowionych:
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Geneza

Litologia

Charakterystyka gruntów

Przydatność dla
budownictwa

 Plejstoceńskie utwory  Gliny i piaski
lodowcowe i
wodno
wodnolodowcowe
morenowe
akumulacji moren
oraz piaski,
czołowych i na ich
żwiry, głazy i
przedpolu, w obrębie
gliny
zagłębień końcowych
akumulacji
oraz w szczelinach
szczelinowej,
martwego lodu
piaski, żwiry,
gliny i głazy
moren
czołowych

Są to osady o bardzo zróżnicowanej
frakcji od piasków pyłowatych po
głazy o ok. 1 m średnicy z
przewarstwieniami
gliniastymi.
Charakteryzują się dużą zmiennością
przestrzennego zalegania różnych
rodzajów gruntów, duża zmiennością
przepuszczalności wód (od bardzo
dobrej do bardzo słabej). W wyniku
skomplikowanego układu warstw
gruntu może następować lokalne
okresowe
spiętrzenie
wód
podziemnych.

Ze względu na skomplikowany
układ warstw przed posadowieniem budowli wskazane
szczegółowe badania geologiczne

 Plejstoceńskie utwory  Gliny
zwałowe akumulacji
piaszczyste i
lodowcowej i
piaski gliniaste
wytapiania moreny
dennej

Charakteryzują się niewielką
zmiennością przestrzennego
zalegania utworów, najczęściej,
występuje materiał spoisty. Dominują
głównie piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny, jako domieszka
występują żwiry i głazy. Zazwyczaj
miąższość warstwy suchej dochodzi
do 5 m, środowisko gruntowo-wodne
jest nieagresywne. W wyniku
okresowego nadmiernego
uwilgotnienia gliny zwałowe mogą
ulegać uplastycznieniu, w trakcie
zamarzania gruntu mogą tworzyć się
wysadziny.

Ze względu na okresowe zmiany
konsystencji gruntów spowodowane zmianami wilgotności,
konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie fundamentów i
pomieszczeń podziemnych budynków.

IV.1.5. Przydatność terenu do zainwestowania ze względu na układ stosunków
wodnych
Głównym elementem określającym warunki budowlane jest płytko zalegający
poziom wód podziemnych, który na znacznym obszarze gminy kształtuje się w
przedziale 1-2 m p.p.t. Taki poziom zalegania wód podziemnych nie stanowi
przeciwwskazania w rozwoju osadnictwa, ale wyraźne ograniczenie. Ograniczenie to
dotyczy zabudowy mieszkaniowej podpiwniczonej. Sezonowe wahania poziomów
wody ograniczają wykorzystanie tych terenów, a koszty koniecznej adaptacji i
późniejsze, związane z eksploatacją są odpowiednio wysokie.
Przeciwwskazanie dla rozwoju zabudowy stanowią obszary o głębokości zalegania
zwierciadła wód gruntowych do 1 m p.p.t. Występują one najczęściej wzdłuż dolin
rzecznych, cieków, rynien jeziornych, gdzie kolejnym czynnikiem eliminującym te
tereny spod zabudowy są niestabilne, ściśliwe grunty organiczne (torfowe, mułowe,
mułowo – torfowe).

IV. 2. Strefy funkcjonalno-krajobrazowe
Zakłada się koncentrację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
oraz przemysłowej (w ograniczonym zakresie, jako wspomagającej inne funkcje) w
węzłowych miejscowościach gminy (Wawrów Janczewo ). Na podstawie analiz
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przeprowadzonych
w
opracowaniu
ekofizjograficznym
oraz
aktualnego
zagospodarowania gminy wyodrębniono strefy funkcjonalno-krajobrazowe :
Zasięg

Strefa

Ochronna – ekologiczna [A]

dolina Noteć - Warta

Ochronna – retencyjna [B]

tereny zalewowe

Ochronna – leśna [C]

lasy ochronne , pozostałe po zasięgnięciu opinii Nadleśnictwa

Osadnicza: [D]
-

osadniczo-rolnicza [D-1]

istniejące tereny zainwestowane

-

osadniczo-przemysłowa [D-2]

Janczewo-Wawrów (osadnik)

IV.3. Problemy społeczno-gospodarcze
Do głównych problemów w sferze społecznej zaliczyć należy;


niewystarczające wyposażenie w usługi (służba zdrowia, kultura oraz usługi
bankowe).



wolne zasoby siły roboczej w najbliższym otoczeniu gminy poza jej
granicami ( gmina Zwierzyń, Kłodawa)



niechęć do zrzeszania się drobnych wytwórców



odpływ młodych wykształconych ludzi z braku atrakcyjnych miejsc pracy

W sferze gospodarczo-ekonomicznej główne problemy to przede wszystkim:


dekapitalizacja majątku trwałego w rolnictwie indywidualnym

IV.4. Problemy struktury funkcjonalno-przestrzennej
Problemy struktury funkcjonalno przestrzennej związane są z:


rozproszeniem obiektów i ponad lokalnych urządzeń usługowych w obrębie
głównych jednostek osadniczych.



brakiem właściwych pod względem funkcjonalnym rozwiązań
przestrzennych na obszarach zagospodarowania turystycznego, przy
wyraźnej tendencji do nadmiernego rozproszenia zainwestowania, której
przyczyną są wadliwe standardy użytkowe.

IV.5. Problemy obsługi technicznej i komunikacyjnej
Główne problemy gminy w zakresie obsługi technicznej i komunikacyjnej to:
-

niewystarczający poziom wyposażenia w infrastruktury technicznej w gospodarce wodnościekowej,

-

brak o właściwych parametrów technicznych dróg - proporcjonalnych do obciążenia
ruchem generowanym przez tereny zurbanizowane (Wawrów, Janczewo, Gralewo, Santok
Czechów) w ciągach dróg powiatowych, hamujący potencjalne możliwości rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gminy;
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-

brak dostatecznej ilości dróg rowerowych w najbardziej malowniczych zakątkach gminy i
ich powiązania w sieć lokalną , regionalną , krajową i UE hamujący rozwój turystyki i
rekreacji,

-

niewykorzystany potencjał komunikacyjny istniejących dróg wodnych Warty i Noteci.

-

niewykorzystany potencjał komunikacyjny istniejącego lądowiska w Lipkach Wielkich
należącego do ALP .

IV.6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów
IV.6.1. Wskazania ogólne dotyczące kształtowania i ochrony środowiska
przyrodniczego
Ze względu na rejestrowane przekształcenia antropogeniczne omawianego terenu
należy bezwzględnie chronić obszary o cennych walorach przyrodniczych, które tylko
fragmentarycznie objęte są prawną formą ochrony. Winny one pełnić w środowisku
nadrzędną funkcję ekologiczną. Należy zatem przede wszystkim: utrzymywać wszystkie,
choćby najmniejsze fragmenty leśne, gdyż stanowią one bazę do procesów regeneracji
roślinności na terenach pozbawionych naturalnej szaty roślinnej, pozostawić wszystkie
naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo chronione zadrzewienia i
zakrzewienia, oczka, bagna, torfowiska, pozostawić do spontanicznego zarastania
roślinnością niektóre nieużytki powstałe po eksploatacji kruszywa mineralnego,
kształtować trwałą roślinność w strefach wododziałowych, ze względu na ich ważną
funkcję korytarzy ekologicznych – generującą, nie niszczyć lasów w strefach
wododziałowych, utrzymywać wokół zbiorników wód stojących, a także wzdłuż cieków
trwałe użytki zielone, które ograniczają spływ substancji biogennych i działają jako
naturalna bariera bio-geo-chemiczna, grunty słabe, o niskiej przydatności rolniczej,
przeznaczyć pod zalesienie lub w zależności od charakteru siedlisk pozostawić w formie
nieużytków spontanicznie regenerujących się w kierunku naturalnym przyrodniczo.
Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów leśnych pod warunkiem uzyskania
zgody na zmianę ich przeznaczenia w procedurze planu miejscowego.
Obowiązujące prawo w zakresie ochrony środowiska nakłada na samorządy
obowiązek wykonania „Programu Ochrony Środowiska” i „Programu Gospodarki
Odpadami”. Dają one realne możliwości przyspieszenia działań w zakresie kanalizacji,
redukcji, segregacji i recyklingu odpadów, likwidacji i rekultywacji małych, często
nielegalnych składowisk (wysypisk) odpadów. Na poprawę czystości wód może wpłynąć
rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja systemu melioracyjnego pozwalająca
do minimum ograniczyć ilość wody odprowadzanej ze zlewni rolniczych do wód
powierzchniowych. Rozwój przestrzenny miast i osiedli wiąże się ze wzrostem udziału
sztucznych, całkowicie nieprzepuszczalnych powierzchni, czego efektem są zmiany w
obiegu wody: brak infiltracji opadowej, przyśpieszony spływ powierzchniowy i
gruntowy, retencja. Należy zatem zwracać uwagę przy zmianach ilościowych i
jakościowych (np. nowe zakłady przemysłowe), by nie naruszyły one dosyć chwiejnej
równowagi ekologicznej w całym systemie środowiska przyrodniczego. Powierzchnie
gleb chronionych powinny być wykorzystane z zachowaniem wymogów
ekologicznych. Działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powinny
zmierzać do ograniczenia emisji z palenisk domowych i istniejących zakładów poprzez
systematyczną gazyfikację lub zmianę technologii ogrzewania na przyjazną środowisku
przyrodniczemu .
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IV.6.2. Podstawowe wnioski wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego
Warunki wietrzne. Wyraźnie zróżnicowanie rzeźby terenu związane z obecnością systemu
dolinnego, krawędzi wysoczyzny oraz terenów wysoczyzny, wpływa na zróżnicowanie
warunków klimatycznych na ich obszarze i na zmienność warunków wzdłuż pradoliny.
 Dominują wiatry zachodnie (W, NW i SW).
 Najmniejszy udział mają wiatry sektora północnego (N i NE).
Dominacja wiatrów zachodnich decyduje o znacznym zachmurzeniu tego obszaru
albowiem napływają tu głównie masy wilgotnego powietrza morskiego.
Jakość powietrza. Gmina Santok znajduje się w zasięgu strefy zanieczyszczeń trans-granicznych
i wielkoobszarowych atmosfery.
Wśród źródeł miejscowych najważniejsze jest miasto Gorzów Wlkp. albowiem gmina znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta tym samym przy przeważających wiatrach zachodnich
pod wpływem jego lokalnej atmosfery . Szczególnie niekorzystne jest położenie części Gorzowa
Wlkp. w obrębie pradoliny, albowiem występujące tu często inwersje powietrza mogą
powodować powstawanie smogu.
Rzeźba terenu. Na terenie gminy Santok występuje duża różnorodność form terenu. Największe
powierzchniowo są równiny terasowe, akumulacyjne i denudacyjno-erozyjne związane z
akumulacją rzeczną, równiny sandrowe oraz wysoczyzna morenowa falista.
Spadki terenu. Generalnie teren opada w kierunku dolin rzecznych. Na terenie użytkowanym
przez człowieka i dnach dolinnych przeważają spadki w przedziale od 0% do 6%, które zajmują
znaczną część gminy Santok – według przydatności pod użytkowanie rolnicze i budownictwo są
to tereny bardzo korzystne. Spadki wyższe występują na krawędziach erozyjnych pradoliny i
dolin rzecznych oraz na stokach wydm śródlądowych. Obszary o spadkach powyżej 6
%)powinny być w zalesiane bądź pokryte roślinnością trawiastą.
Tereny zalewowe. Wezbrania roztopowe Warty występują w miesiącach marzec –
kwiecień, z kolei niżówki w miesiącach od lipca do września.
Średni odpływ rzeczny Warty przy ujściu do Odry wynosi 204 m3/s.
Wezbrania roztopowe Noteci występują w miesiącach luty - marzec, z kolei niżówki w
miesiącach od lipca do września.
Średni odpływ rzeczny Noteci przy ujściu Drawy wynosi 19,6 m3/s, z kolei przy ujściu
Noteci do Warty – 75,0 m3.
W Programie dla Odry 2006 ocena systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza
Warty oraz stanu technicznego istniejących obwałowań rzeki – potwierdziła konieczność ich
modernizacji i rozbudowy.
Wśród inwestycji pilnych i niezbędnych w gminie Santok wskazano:
1. modernizację wału o długości 350 m, na odcinku 218,2-218,5 km rzeki Noteci;
2. odbudowę wału przeciwpowodziowego:
 na odcinku pomiędzy Skwierzyną i Santokiem wzdłuż kanału na wysokości
miejscowości Polichno Stare; długości 8,5 km
 wzdłuż kanału Ludzisławickiego; 6,0 km
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 wzdłuż kanału Goszczanowskiego ciągnącego się w gminie Santok i Drezdenko;
10,9 km
 wzdłuż kanału Starej Noteci w gminie Santok i Drezdenko; 1,04 km
3. odbudowę i modernizację pompowni:
 w Santoku – o przepustowości 6,0 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
 w Polichnie Nowym - o przepustowości 2,24 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
 w Ludzisławicach - o przepustowości 4,9 m3/s (zlewnia rzeki Noteć);
 w Polichnie Starym - o przepustowości 3,0 m3/s (zlewnia rzeki Warty).
Wody podziemne. Gmina Santok należy do gmin najbardziej zasobnych w wody
podziemne w regionie, gdzie moduł zasobności przekracza 350 m3/d/km2.
W gminie Santok występuje zbiornik wód podziemnych oparty o warstwy
wodonośne występujące w obrębie pradolin, dolin rzecznych i utworów sandrowych.
Cechą charakterystyczną jest ich drenażowy charakter – co oznacza, że są zasilane
również wodami podziemnymi spływającymi z wysoczyzn.
Zwierciadło wód gruntowych tych zbiorników występuje na głębokości od 1,0 do
20,0 m p.p.t. i zazwyczaj nie jest izolowane od powierzchni utworami słabo
przepuszczalnymi.

Warunki glebowe.
Najlepsze jakościowo gleby występują w północno zachodniej i centralnej części
gminy (w rejonie Wawrowa, Czechowa, Janczewa i Gralewa) oraz w strefach
krawędziowych doliny Warty.
Gleby najsłabszych klas znajdują się w północno wschodniej i południowej części
gminy.

Klasyfikacja gminy Santok pod względem występowania zagrożeń i stanu
środowiska
Gmina

PA

WP

WD

GL

PZ

HA

Suma
punktów

Grupa

Gorzów Wlkp.

0

1

1

Bd

0

1

3

D

Deszczno

0

2

0

0

0

0

2

B

Drezdenko

0

0

1

0

0

1

2

B

Kłodawa

0

0

0

0

0

0

0

A
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Santok

0

1

0

0

0

0

1

B

Skwierzyna

0

1

1

0

0

1

3

C

Zwierzyń

0

1

0

0

0

0

1

B

Objaśnienia:
PA – poziom zanieczyszczenia powietrza

GL – poziom zanieczyszczenia gleb

WP – poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych

PZ – poziom degradacji i dewastacji gruntów

WD – poziom zanieczyszczenia wód podziemnych

HA – poziom zagrożenia hałasem

0 – brak przekroczeń norm i wskaźników jakości środowiska
1 – występują długotrwałe przekroczenia dopuszczalnych norm o znacznym zasięgu
2 – występują ciągłe przekroczenia dopuszczalnych norm
A – gminy, na których praktycznie nie występują zagrożenia C – gminy, na których terenie stwierdza się występowanie
ponadno0rmatywnych zanieczyszczeń, ale ich zasięg nie
może być określony ze względu na brak wystarczającej
ilości badań
B – gminy, na których terenie wyniki badań nie wskazują na D – gminy, na terenie których występują ponadnormatywne
występowanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń i
uciążliwości o określonym zasięgu
uciążliwości, pomimo stwierdzonego antropogenicznego
oddziaływania

Uw a ga!
O klasyfikacji zadecydował stan czystości rzek Warty i Noteci, na który gmina Santok - nie ma
istotnego wpływu znajduje się bowiem w dolnym biegu Warty i u ujścia Noteci!

IV.6.3. Podstawowe zadania w kształtowaniu struktur przyrodniczych i systemu
przyrodniczego gminy
1. Koniecznym warunkiem ochrony wód jezior jest wyeliminowanie rozwoju
zabudowy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych na terenach
prz yległ ych bezpośrednio do rynny jeziornej - mając na uwadze fakt, że
zanieczyszczenia jezior są trwałe i przyrodniczo nieodwracalne, szczególną ochroną
należy objąć ekosystemy jezior, które ze względu na powolną wymianę wód i niewielką
powierzchnię charakteryzują się małą odpornością na degradację.
2. Utworzone korytarze ekologiczne przez kształtowane pasy zdrzewień winny odtworzyć
przestrzenne powiązania struktur przyrodniczych gminy z otoczeniem przyrodniczym.
3. Tereny wewnętrzne obszarów chronionego krajobrazu należy chronić przed zmianą
użytkowania lub wskazywać pod zalesienia, lasami wodochronnymi i glebochronnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej.
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4. Wiązać przestrzenie zieleń w postaci kęp przez dolesienia w ciągi ekologiczne. Szczególne
znaczenia mają tu ciągu wsparte na ciekach i obejmujące obszary łąkowe i pastwiskowe.
5. Wprowadzić zadrzewienia:
 wzdłuż dróg publicznych
 wzdłuż dróg polnych
 na granicy użytków rolnych
 wzdłuż cieków, kanałów, rowów melioracyjnych
 przeciwerozyjne
 pastwiskowe
 wokół „oczek” wodnych
 dolesienia na glebach najsłabszych klas V i VI za wyjątkiem terenów pradoliny Warty
i Noteci oraz obszarów wyznaczonych dla ochrony siedlisk ptaków.
6. Utrzymać charakterystyczne cechy konfiguracji terenu; wprowadzić zakaz niwelacji
pagórków, podkreślić je zabudową kubaturową w miarę potrzeb i biologiczną.
7. Zagłębienia bezodpływowe, ze względu na gromadzenie się zanieczyszczeń - zarówno suche
i wypełnione wodą - oraz obszary źródliskowe cieków, a także główne linie spływu
powierzchniowego należy chronić i wskazywać pod zadrzewienia i zakrzewienia.
8. Strefy wododziałowe jako miejsca rozdziału i spływu wód powierzchniowych wyklucza się
z terenów przeznaczonych pod jakiekolwiek formy zainwestowania.
Wskazane jest liniowe zadrzewianie i zakrzewianie tych stref w celu stworzenia ciągów,
korytarzy i węzłów ekologicznych, jak i ochrony przeciwerozyjnej, gatunkami odpornymi
na suszę i niski poziom wód gruntowych oraz mało wymagającymi w stosunku do
warunków glebowych, takimi jak: topola biała, topola osika, czeremch amerykański,
świdośliwa jajowata, głóg jednoszyjkowy, rokitnik pospolity, jarząb pospolity, brzoza
brodawkowata.
9. Należy utrzymać systematyczną konserwację cieków i rowów melioracyjnych polegającą
głównie na odmulaniu dna, udrażnianiu świateł przepustów, usuwaniu porastających
skarpy krzewów (jednostronnie), umacnianiu dna i skarp cieków i rowów, by nie
dopuścić do zmniejszenia zdolności właściwego i szybkiego odprowadzania wód
opadowych.
10. Pozostawić trwałe użytki zielone w naturalnym stanie (funkcje retencyjne i biocenotyczne).
11. Wprowadzić monitoring środowiska, zwłaszcza na terenach chronionych.

IV.6.4. Podstawowe zadania w
przyrodniczego gminy:

kształtowaniu stanu sanitarnego środowiska

1. ograniczenie ilości ścieków zrzucanych do cieków bez oczyszczenia; - dla poprawy
jakości wody w sieci hydrograficznej

2. ograniczyć do bezwzględnego minimum udział gruntów pokrytych asfaltem, betonem
lub innym materiałem nieprzepuszczalnym - w granicach nowo powstających
obszarów zabudowanych, należy zadbać o wprowadzenie powierzchni o pokryciu
naturalnym (ogrody, łąki, lasy, parki) ;
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3. wprowadzić roślinność wysoką w tereny osiedli mieszkaniowe, obszarów
rekreacyjnych, w pasy dróg śródpolnych, na granice zmian użytkowania gruntów np.:
pole/łąka, granice pół (miedze), cieki, rowy melioracyjne i kanały.;. Obszary leśne i
zadrzewione mają wpływ na kształtowanie się topoklimatów tak istotnych dla
równowagi ekosystemu.
4. Przeprowadzić szczegółowe analizy hydrologiczna i hydrauliczna uwzględniająca wielkość i
charakter cieku, jego aktualną przepustowość, w stosunku do wielkości powierzchni terenów
planowanej zabudowy mieszkaniowej lub przemysłowej, z których nastąpi odbiór ścieków
deszczowych (dachy, place, ulice, tereny zielone), i wskazującą możliwości dostosowania
cieku do zwiększonych przepływów i wykluczyć niekontrolowane zwiększanie ilości
ścieków deszczowych odprowadzanych do rowów i cieków...

IV.6.5. Zachowanie istotnych elementów systemów przyrodniczych w gminie
Santok
 Dolina Noteci jest korytarzem wewnętrznym w europejskim systemie
obszarów chronionych ECONET. Do głównego koryta Noteci
równolegle pł ynie Stara Noteć oraz Kanał Rana – cieki stanowiące
wyraźną oś dodatkowych lokalnych ekologicznych korytarz y
wewnętrznych.
 Korytarz ekologiczny doliny Pełczy pełni ważną rolę łącznikową, pomiędzy
Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką a terenami położonymi na północ.
 Korytarz doliny Santocznej jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych
łączących Pardolinę Toruńsko-Eberswaldzką poprzez Puszczę Barlinecką z
północnym korytarzem zewnętrznym doliny Płoni. Wartość tego obszaru oddaje fakt,
iż znajdują się tu rezerwaty przyrody („Zdroiskie Buki”), a także że istnieją projekty
nowych rezerwatów.
 Doliny Noteci i Dolnej Warty tworzą korytarz wybiegający poza granice gminy
Santok istnieje potrzeba otoczenia ich ochroną jako obszaru chronionego
krajobrazu, pozwalającego zachować ciągłość cennych przyrodniczo terenów w
połączeniu z chronionymi w ten sposób odcinkami pilskim i bydgoskim.

IV.6.6. Waloryzacja zoologiczno-botaniczna
Położenie gminy Santok wiąże ją z istotnymi przyrodniczo terenami. Należy ona do
„węzła ekologicznego” Skwierzyna-Santok-Gorzów Wielkopolski. Przebiega tędy również
korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym łączący bagienne obszary
wschodniej i zachodniej Europy związany z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką wraz z
szeregiem korytarzy wewnętrznych o znaczeniu lokalnym. Pozwalają one zachować
ciągłość przestrzenną łącząc różne formy obszarów chronionych, tereny leśne, pradoliny.
Gmina jest bardzo cennym fragmentem korytarza z uwagi na obejmowanie swoimi
granicami doliny Noteci, a zwłaszcza jej ujścia oraz szeregu innych cieków wodnych. W
strategii ochrony przyrody podkreśla się szczególną wartość tego rodzaju ciągów
ekologicznych, wzdłuż których odbywa się ruch nośników materii - wody, powietrza oraz
organizmów, stanowią one również o całokształcie procesów zachodzących w krajobrazie.
To wyróżnienie zobowiązuje jednak również do ostrożnego zagospodarowania przestrzeni.
W ciągu ostatnich lat dokonano znacznych zmian w naturalnych korytarzach. W chwili
obecnej pracuje się nad odtworzeniem zdegradowanych fragmentów by udrożnić trasy
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migracyjne roślin i zwierząt, bez tego rodzaju działań nastąpi zubożenie bioróżnorodności.
Należy przede wszystkim przeciwdziałać fragmentacji środowiska, łącząc tzw. wyspy
środowiskowe systemami zadrzewień i zakrzewień. Ułatwiają one migrację wzbogacając
skład gatunkowy i stwarzając większe szanse na utrzymanie równowagi ekosystemowej.
Wpływają również korzystnie na mikroklimat, przeciwdziałają przesuszeniu, ograniczają
erozję, regulują stosunki wodne.
Za najcenniejszy fragment wchodzący w skład gminy Santok uznać należy ujście Noteci.
Na wyjątkowe znaczenie tego obszaru wskazuje przede wszystkim charakter awifauny
Waloryzacja ornitologiczna jest szczególnie ważna z uwagi na duże zróżnicowanie
gatunków i środowisk jakie zajmują. W Dolinie Noteci największą wartość dla ptaków
przedstawia odcinek dolny od Ujścia do Santoka, w którego skład wchodzi teren
analizowanej gminy. Fragment przyrzeczny, łącznie z wałami przeciwpowodziowymi i
200 m pasem położonym po zewnętrznej stronie wałów pomiędzy Drezdenkiem a
Santokiem, uznany został za ważną ostoję ptaków. Stwierdzono tu występowanie wielu
rzadkich gatunków przelotnych jak i lęgowych, niektóre spędzają tu zimę. Populacje
zasiedlające omawiany obszar są dość liczne i stabilne. Bardzo cennymi biotopami są
turzycowiska, łąki zalewowe występujące w międzywalu a także liczne bagienka. Z uwagi
na małą ilość lasów na terenie gminy, fragmenty puszcz Gorzowskiej i Noteckiej należące
do Nadleśnictwa Kłodawa i Karwin są również istotnym elementem środowiska. Lasy
dochodzą do skraju doliny dzięki czemu stanowią istotne siedliska lęgowe dla bociana
czarnego i ptaków drapieżnych, jak bielik, rybołów, kania ruda i czarna, orlik krzykliwy.
Do najistotniejszych gatunków zwierząt, którego stanowiska stwierdzono blisko
wschodniej granicy gminy Santok, należy z całą pewnością żółw błotny. Obecność tego
gatunku potwierdza cenny charakter środowiska. Działania prowadzone w ramach
programu czynnej ochrony żółwia zmierzają do inwentaryzacji stanowisk, na których
występuje w chwili obecnej oraz ich renaturalizacji. Otwieranie i ochrona korytarzy
ekologicznych, podobnie jak w przypadku innych gatunków, przyczyniają się do otwarcia
dróg migracyjnych i rozprzestrzeniania się tego rzadkiego zwierzęcia. Noteć i związane z
nią rozlewiska stanowią idealne tereny dla rozprzestrzeniania się tego cennego gatunku.
Duże znaczenie zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i estetyki krajobrazu mają
zadrzewienia i zakrzewienia, tworzące czasem małe laski o charakterze łęgów. Stwarzają
one korzystne warunki życiowe przede wszystkim dla ptaków, drobnych ssaków i
owadów. Zwiększają wilgotność powietrza i gleby, chronią przed wiatrem, upałem,
hałasem, pyłami i gazami. Tworzą łączniki ekologiczne pomiędzy poszczególnymi
biotopami.
Konieczna jest kompleksowa ochrona siedlisk w celu zachowania ich różnorodności.
Zagospodarowanie nie może prowadzić do kurczenia się biotopów, a zwłaszcza ich
fragmentacji co powoduje nieuchronny spadek bioróżnorodności. W przypadku zwierząt
należy pamiętać, że korzystają one z szeregu różnorodnych biotopów w czasie godów,
wychowywania młodych, zdobywania pożywienia, noclegu, migracji, zimowania, itd.
Zmiana stosunków wodnych spowodowana prowadzonymi wcześniej na szeroką skalę
pracami melioracyjnymi doprowadziła do osuszenia wielu terenów położonych w Dolinie
Noteci. Dziś obszary łąk zalewowych i inne tereny podmokłe należałoby objąć ochroną w
postaci użytków ekologicznych. Część związaną z ujściem Noteci powinno się objąć
ochroną rezerwatową aby zabezpieczyć nienaruszalność środowiska z zachowaniem
ekstensywnego użytkowania łąk. Z uwagi na charakter dolin Noteci i Dolnej Warty
tworzących korytarz wybiegający poza granice gminy Santok istnieje potrzeba otoczenia
ich ochroną jako obszar chronionego krajobrazu, pozwalającego zachować ciągłość
obszarów cennych przyrodniczo w połączeniu z chronionymi w ten sposób odcinkami
pilskim i bydgoskim.
41

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

V.

USTALENIA
DOTYCZĄCE
ZASAD
OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ
DÓBR KULTURYWSPÓŁCZESNEJ

V.1.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

V.1.1. Środowisko kulturowe Gminy Santok
załącznik graficzny : „ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków archeologia”.

V.1.2.1. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków Gminy Santok.
Na obszarze gminy Santok występują n/w zabytki nieruchome i archeologiczne objęte
ochroną konserwatorską, ujęte w zasobach LWKZ:
- historyczne zespoły budowlane i układy ruralistyczna w ramach wyznaczonych
stref ochrony konserwatorskiej
- obiekty wpisane do rejestru zabytków
- obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej - budynki mieszkalne, gospodarcze,
usługowe i użyteczności publicznej, folwarki, cmentarze, parki
- stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i do ewidencji
konserwatorskiej oraz tereny objęte strefą ochrony archeologicznej.

V.1.2.2. Zasady ochrony konserwatorskiej
2.2.1.

Strefa „A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej

Objęte są nią, na terenie gminy, układy przestrzenne i zespoły szczególnie wartościowe, o
najlepiej zachowanej historycznej strukturze przestrzennej i o najwyższych wartościach
kulturowych.
Obowiązuje:
- zachowanie historycznego układu przestrzennego z wszystkimi elementami;
- konserwacja zachowanych głównych elementów układu przestrzennego;
- usunięcie i przebudowa obiektów dysharmonijnych;
- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej;
- wszelka działalność budowlana, zmiany i podziały nieruchomości oraz
przebudowy, rozbudowy i remonty wszelkich obiektów lezących w strefie wymagają
każdorazowo zgody LWKZ.
Wykaz wyznaczonych stref „A" w poszczególnych miejscowościach:
Lipki Wielkie
- zespół pałacowo-parkowy i folwark
Santok
- cały, historyczny układ ruralistyczny
Wawrów
- wnętrze architektoniczno-krajobrazowe obejmujące
kościół wraz z przylegającym doń terenem oraz
sąsiadujące z nim zagrody nr 12 i 15
Proponowane:
- Santok
- utworzenie parku kulturowego w ramach granic wytyczonych w oparciu
o odrębną dokumentację /ze względu na dużą wartość historyczną i naukową,
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w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej/
- Gralewo - zespół folwarczny i kościół wraz z przylegającym
terenem /d. cmentarz/ - obywa obiekty znajdują się
w rejestrze zabytków
- Janczewo - kościół wraz z przylegającym terenem /d. cmentarz/
- Stare Polichno
- kościół wraz z przylegającym terenem /d. cmentarz/
i parkiem wiejskim w zach. części wsi, działki
siedliskowe dwóch domów wpisanych do rejestru zabytków
- Nowe Polichno
- kościół wraz z przylegającym terenem /d. cmentarz/
- Lipki Małe
- kościół wraz z przylegającym cmentarzem
- Czechów
- kościół w granicach działki kościelnej
2.2.2.

Strefa „B" - ochrony konserwatorskiej.

Objęte są nią wartościowe układy przestrzenne, tereny i zespoły na terenie gminy
o znacznym procencie zachowanej, historycznej struktury.
Obowiązuje:
- utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu
przestrzennego;
- rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych;
- docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonijnych;
- nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji
przestrzennej oraz historycznych form zabudowy;
- wymóg konsultowania i uzyskania każdorazowo zgody LWKZ, przy wszelkich
działaniach inwestycyjnych.
Wykaz strefy „B" w poszczególnych miejscowościach:
- część pierwotnego układu owalnicowego wsi
- część pierwotnego układu owalnicowego wsi
- cały, historyczny układ ruralistyczny
- pierwotna ulicówka i regularne rozplanowanie
wokół prostokątnego placu kościelnego, związane z
XVIII-wieczną kolonią /Nowe Lipki/
Wawrów
- cały, historyczny układ ruralistyczny w granicach
opartych na drogach zagumiennych
Proponowane:
- Janczewo
- założenie dworsko-parkowe wraz z zespołem folwarcznym i
park wiejski z cmentarzem
- Stare Polichno
- cały, historyczny układ ruralistyczny, poza strefą "A"
- zachowane, historyczne cmentarze nie ujęte w obecnie wyznaczonych
strefach "A" i" B”
Gralewo
Janczewo
Jastrzębnik
Lipki Wielkie

Strefa „K" - ochrony krajobrazu kulturowego,
którą objęto układy zieleni posiadającej wartości historyczne, kompozycyjne i
krajobrazowe, w tym założenia parkowe, cmentarze, nasadzenia przydrożne.
Obowiązuje:
- zachowanie historycznych granic założeń krajobrazowych,

2.2.3.
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- utrzymanie integralności zespołów pałacowo-parkowych, parków, cmentarzy oraz
alei;
- rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego;
- obiekty kubaturowe na terenie parków mogą byó lokalizowane tylko na miejscu
dawnej zabudowy;
- uporządkowanie terenów dawnych cmentarzy z zachowaniem zabytkowych;
- wymóg konsultowania i uzyskania każdorazowo uzgodnienia LWKZ w zakresie
wszelkich prac renowacyjnych, porządkowych oraz wycinki drzew.
2.2.4. Wykaz miejscowości, w których występuje strefa „K" :
Czechów
- cała wieś, w granicach 1000-1500 m od strefy zabudowy
Janczewo
- założenie dworsko-parkowe i park wiejski
Jastrzębnik
- płn. strona wsi
Lipki Wielkie
- obszar po płn. stronie wsi; wieś na skraju doliny rzecznej, o
równinnym, łąkowym krajobrazie z licznymi ciekami
wodnymi
Santok
- bezpośrednie otoczenie wsi /ok. 1 km po stronie płn. i ok.
2-3 km po stronie płd. i wsch./
2.2.5.
Strefa „E" - ochrony ekspozycji, dotyczy obiektów o istotnych walorach
artystycznych i krajobrazowych
Obowiązuje:
- wyłączenie terenu spod zabudowy kubaturowej ujemnie wpływającej na
ekspozycję obiektu zabytkowego
- wszelkie inwestycje należy poprzedzić studiami panoramicznymi
- lokalizacja obiektów kubaturowych oraz innych wysokich obiektów i urządzeń
wymaga uzyskania zezwolenia W.K.Z.
2.2.5.1. Wykaz miejscowości, w których występuje strefa „E" :
- na obszarze gminy Santok brak wyznaczonych stref ochrony ekspozycji; jedynie w Gralewie,
w karcie wsi, wyznaczone są dwa punkty widokowe
Proponowane:
Santok
- punkt widokowy przy wieży widokowej w miejscu
Gródka Pomorskiego - b. atrakcyjny widok na wieś,
na grodzisko i całą okolicę w promieniu kilkukilkunastu-kilkudziesięciu km
Santok
- b. atrakcyjny widok z mostu, z południowego
odcinka drogi za mostem oraz z wideł Warty i Noteci
na wieś
2.2.6.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Wykaz miejscowości w których znajdują się obiekty wpisane do rejestru
zabytków:
Gralewo, Janczewo, Santok, Stare Polichno, Wawrów
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Obiekty proponowane do wpisu do rejestru /oprócz obiektów mieszkalnych i
gospodarczych na terenie gminy, wymagających wcześniej bardziej szczegółowego rozpoznania
w ramach odrębnego opracowania/:
- Czechów
- kościół w granicach działki kościelnej i
wiatrak holenderski
- Lipki Wielkie
- kościół parafialny, pałac i kaplica cmentarna
- Lipki Małe
- kościół wraz z przylegającym cmentarzem
- Nowe Polichno
- kościół wraz z przylegającym terenem /d.
cmentarz/
- Santok
- kościół i zabudowania dworca kolejowego
- Stare Polichno
- aleja lipowa - park wiejski z II poł. XIX w.1
2.2.7. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej - budynki mieszkalne, gospodarcze, usługowe
i użyteczności publicznej, folwarki, cmentarze, parki.
Obowiązuje:
- wymóg konsultowania z WKZ wszelkich prac remontowobudowlanych;
- utrzymanie tradycyjnej formy architektury;
- stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych;
- w przypadku konieczności rozbiórki obiektu należy wykonać dokumentację
fotograficzną.
Wykaz miejscowości w których znajdują się obiekty ujęte w ewidencji
konserwatorskiej:
Obiekty znajdujące się w ewidencji występują we wszystkich 15
miejscowościach znajdujących się w gminie, tj.: Baranowice, Czechów, Górki,
Gralewo, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Wielkie, Lipki Małe, Ludzisławice,
Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów

-

Proponowane:
rozpoznania i dokumentacji wymagają bunkry nadwarciańskie z okresu II wojny światowej

V.1.2.3.

Strefy ochrony archeologicznej
Obejmuje tereny o stwierdzonej zawartości reliktów archeologicznych.

2.3.1.

Strefa „W l" - pełnej ochrony konserwatorsko - archeologicznej
Wykluczona wszelka działalność inwestycyjna i inna. Strefa ta obejmuje
wybrane stanowiska wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w ewidencji służby
konserwatorskiej.
Obowiązuje:
- zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej
z pracami ziemnymi;
- zachowanie istniejącego układu topograficznego wraz z obiektem ujętym
w rejestrze zabytków i ewidencji archeologicznej LWKZ;
- w przypadku podjęcia jakiejkolwiek działalności na terenie objętym
granicami strefy, a wynikającej ze sposobu użytkowania terenu obowiązuje
występowanie o szczegółowe wytyczne do urzędu ochrony zabytków.
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Na terenie gminy wyznaczone są dotychczas dwie takie strefy - w
Santoku:
1 - wczesnośredniowieczne grodzisko /od VIII do XIII w./ wpisane do
rejestru zabytków - stanowisko 45 na obszarze 45/13
2 - gródek pomorski II poł. XI w. - stanowisko 31 na obszarze 45/13
2.3.2.

Strefa „W - II" - częściowej ochrony archeologiczno - konserwatorskiei
stanowisk archeologicznych, dopuszczających inwestowanie pod określonymi
warunkami.
Obowiązuje:
• zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby
konserwatorskiej;
• uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich,
budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków. Obowiązuje
każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie
przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności;
• w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym strefą
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązuje przeprowadzenie badań
ratowniczych na koszt inwestora wyprzedzających proces przygotowania
inwestycji;
• rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od
uzyskania stosownego zezwolenia od urzędu ochrony zabytków.

2.3.2.1.Wykaz miejscowości, w których występuje strefa „W-II" :
- na obszarze gminy Santok obecnie brak wyznaczonych stref "W-II"
Proponowane:
Strefą "W-II" winny być objęte, wywodzące się ze średniowiecza,
wartościowe układy przestrzenne wsi, tereny i zespoły na terenie gminy o znacznym
procencie zachowanej, historycznej struktury, objęte obecnie /lub proponowane/ strefą
"A" i "B" ochrony konserwatorskiej, w ramach granic tych stref /granice pokrywają
się/, a także wszystkie stanowiska obejmujące cmentarzyska, osady i obozowiska,
2.3.3. Strefa „W - III"- ograniczonej ochrony konserwatorskiej, polegającej
na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych, w
przypadku podejmowania prac ziemnych.
Obowiązuje:
- uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich i
budowlanych podejmowanych w obrębie granic stref ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego przez urząd ochrony zabytków
- w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie
interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele, użytkownicy
terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o
podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z pracami ziemnymi
z ustawowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją
inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od urzędu ochrony
zabytków.
2.3.3.1.Wykaz miejscowości, w których występuje strefa „W-III" :
- na obszarze gminy Santok obecnie brak wyznaczonych stref "W-III"
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Proponowane:
Strefą "W-III" winny być objęte wszystkie zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne nie objęte strefami "W-I" i "W-II"
2.3.4. Stanowiska wpisane do rejestru zabytków
Wykaz obiektów – według wykazu dokumentacji: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Santok - Środowisko kulturowe.
EWIDENCJA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH:

AZP

Miejscowo
ść

Gmina

Nr stan.
w miejs.

Nr stan.
na ob.

Typ stanowiska

Chronologia

43-13

Zdroisko

Santok

13

4

ślad osadnictwa

PR

44-12

Wawrów

Santok

10

1

ślad osadnictwa

PR

44-12

Wawrów

Santok

11

2

ślad osadnictwa

PR, NOW

44-12

Wawrów

Santok

12

3

ślad osadnictwa

PR, SR, NOW

44-12

Wawrów

Santok

13

4

ślad osadnictwa

N, SR, NOW

44-12

Wawrów

Santok

14

5

osada, ślad
osadnictwa

KP(OWR),
NOW

44-12

Wawrów

Santok

15

6

ślad osadn.

KP(OWR)
N (KPL), SRNOW

44-12

Wawrów

Santok

16

7

osada, ślad
osadnictwa

44-12

Wawrów

Santok

17

8

osada

PR

44-12

Wawrów

Santok

18

9

osada, ślad
osadnictwa

KŁ, NOW

44-12

Wawrów

Santok

19

10

osada, ślad
osadnictwa

KŁ, SR-NOW

44-12

Wawrów

Santok

20

11

osada, ślad
osadnictwa

KŁ(H), SRNOW

44-12

Wawrów

Santok

21

12

osada, ślad
osadnictwa

KŁ(H), SRNOW

44-12

Wawrów

Santok

22

13

ślad osadnictwa

WS-SR

44-12

Wawrów

Santok

23

14

ślad osadnictwa

WS, SR-NOW

44-12

Wawrów

Santok

24

15

ślad osadnictwa

PR

44-12

Wawrów

Santok

25

16

osada; ślad
osadnictwa

N/wcz.EB; KŁ,
PS, NOW

44-12

Wawrów

Santok

26

17

ślad osadnictwa

PR

44-12

Wawrów

Santok

27

18

ślad osadnictwa

PR

44-12

Wawrów

Santok

28

19

osada

KŁ

Nr Rejestru
Zabytków

Uwagi
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44-12

Wawrów

Santok

20

20

ślad osadnictwa

KŁ (EB)

44-12

Wawrów

Santok

171

20

ślad osadnictwa

KŁ (EB)

44-12

Wawrów

Santok

172

20

ślad osadnictwa

KŁ (EB)

44-12

Wawrów

Santok

173

20

ślad osadnictwa

KŁ (EB)

44-13

Gralewo

Santok

17

6

osada/ślad
osadniczy

WŚ/ŚR,NOW

44-13

Gralewo

Santok

18

7

osada/ślad
osadniczy?

WŚ/EK?

EK/WŚ/ŚR

44-13

Gralewo

Santok

19

8

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

20

9

osada?/ślad
osadniczy

ST/ NOW

44-13

Gralewo

Santok

21

10

osada/ślad
osadniczy

ST/ NOW

44-13

Gralewo

Santok

22

11

osada/ ślad
osadniczy

KŁ?/ NOW

44-13

Gralewo

Santok

23

12

osada/ ślad
osadniczy

KŁ/ŚR, NOW

WŚ/EK?/ NOW

44-13

Gralewo

Santok

24

13

osada/ślad
osadniczy?/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

25

14

ślad osadniczy

ST, NOW

44-13

Gralewo

Santok

26

15

ślad osadniczy

ST, ŚR,NOW

44-13

Gralewo

Santok

27

16

ślad osadniczy

ST, ŚR,NOW
WŚ/EK?,ŚR,
NOW

44-13

Gralewo

Santok

28

17

osada/ślad
osadniczy?/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

29

18

ślad osadniczy

ST, ŚR,NOW

44-13

Gralewo

Santok

30

19

ślad osadniczy

KPL
N?/NOW

44-13

Gralewo

Santok

31

20

osada?/ ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

32

21

ślad osadniczy

WŚ

22

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/ślad
osadniczy

EK/NOW

44-13

Gralewo

Santok

33
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44-13

Gralewo

Santok

34

23

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

35

24

ślad osadniczy

EK

EK/ ST /NOW
EK

EK/WŚ/NOW

44-13

Gralewo

Santok

36

25

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

37

59

ślad osadniczy

EK/NOW

44-13

Gralewo

Santok

38

60

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/ślad
osadniczy

44-13

Gralewo

Santok

14

1

skarb srebrny

po 1034 r.

44-13

Gralewo

Santok

15

2

skarb srebrny

po 996 r.

EK/WŚ?/ŚR,
NOW

44-13

Gralewo

Santok

16

5

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Janczewo

Santok

19

41

ślad osadniczy

EK/ŚR/NOW

N?/ŚR/ NOW

44-13

Janczewo

Santok

20

42

stanowisko
przetwarzania
krzemienia?/ ślad
osadniczy

44-13

Janczewo

Santok

21

43

osada/ ślad
osadniczy

KŁ?/ NOW

44

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

EK/ NOW

EK/ NOW

44-13

Janczewo

Santok

22

44-13

Janczewo

Santok

23

45

stanowisko
przetwarzania
krzemienia?/ ślad
osadniczy

44-13

Janczewo

Santok

24

48

osada?/ ślad
osadniczy

N/NOW

44-13

Janczewo

Santok

25

49

ślad osadniczy

ŚR/NOW

44-13

Janczewo

Santok

26

50

ślad osadniczy

ŚR/NOW

44-13

Janczewo

Santok

27

51

osada/ ślad
osadniczy

ŚR/WŚ,NOW
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44-13

Janczewo

Santok

28

52

ślad osadniczy

ST/ ŚR/NOW

EK

44-13

Janczewo

Santok

29

55

stanowisko
przetwarzania
krzemienia?

44-13

Janczewo

Santok

30

61

ślad osadniczy

M

44-13

Janczewo

Santok

31

62

ślad osadniczy

N

44-13

Janczewo

Santok

18

4

ślad osadniczy

N

EK/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

3

21

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Płomykowo

Santok

4

22

ślad osadniczy

KŁ

44-13

Płomykowo

Santok

5

23

ślad osadniczy

EK/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

6

24

osada/ ślad
osadniczy

KŁ/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

7

25

osada/ ślad
osadniczy

ST/ N,NOW

44-13

Płomykowo

Santok

8

26

osada/ ślad
osadniczy

KPL/NOW

27

stanowisko
przetwarzania
krzemienia

EK

WŚ/EK?/ŚR

44-13

Płomykowo

Santok

9

44-13

Płomykowo

Santok

10

28

osada/ślad
osadniczy?/ślad
osadniczy

44-13

Płomykowo

Santok

11

29

ślad osadniczy

ST

44-13

Płomykowo

Santok

12

30

ślad osadniczy

KŁ?/ NOW

44-13

Płomykowo

Santok

13

31

ślad osadniczy

ST, NOW

44-13

Płomykowo

Santok

14

32

osada/ ślad
osadniczy

KŁ?/ NOW

33

stanowisko
przetwarzania
krzemienia?/
osada/ślad
osadniczy

N/KŁ/ NOW

EK/OWR?/
NOW

44-13

Płomykowo

Santok

15

44-13

Płomykowo

Santok

16

34

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada/ślad
osadniczy

44-13

Płomykowo

Santok

17

35

cmentarzysko

KŁ

44-13

Płomykowo

Santok

18

36

ślad osadniczy

ST/ NOW
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44-13

Płomykowo

Santok

19

37

ślad osadniczy

EK?/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

20

38

ślad osadniczy

WŚ?/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

21

39

osada?/ślad
osadniczy

KPL/NOW

44-13

Płomykowo

Santok

22

40

ślad osadniczy

N?/KŁ?/ NOW

44-13

Płomykowo

Santok

2

3

cmentarzysko

KŁ

44-13

Płomykowo

Santok

1

63

cmentarzysko

KŁ

44-13

Płomykowo

Santok

23

64

kopiec ziemny

?

44-13

Janczewo

Santok

65

ślad osadn.

N

44-14

Płomykowo

Santok

24

12

osada/ ślad
osadniczy

PŚ/EK

44-15

Lipki Małe

Santok

1

14

cmentarzysko

II EB

archiwal
ne

44-15

Lipki Małe

Santok

2

15

ślad osadniczy

I EB,II w n.e.

archiwal
ne

44-15

Lipki Małe

Santok

3

16

ślad osadniczy

KU-I EB

44-15

Lipki Małe

Santok

4

17

cmentarzysko

Ha

44-15

Lipki Małe

Santok

5

18

cmentarzysko

późny OWR

archiwal
ne
archiwal
ne
archiwal
ne

44-15

Lipki Małe

Santok

6

19

ślad osadniczy

KCS-N

archiwal
ne

44-15

Lipki Małe

Santok

7

20

ślad osadniczy

N

archiwal
ne

45-12

Czechów

Santok

2

14

ślad osadniczy

EK, PRA

45-12

Wawrów

Santok

1

15

ślad osadniczy

KP

45-12

Wawrów

Santok

2

16

ślad osadniczy

PRA

45-12

Wawrów

Santok

3

17

ślad osadniczy

PRA

45-12

Wawrów

Santok

4

18

wieś

ŚR-NOW

45-12

Czechów

Santok

3

19

ślad osadniczy

PRA

45-12

Janczewo

Santok

13

20

osada

KPL

45-12

Janczewo

Santok

14

21

osada

N-WEB

45-12

Janczewo

Santok

15

22

osada

KPL

45-12

Janczewo

Santok

16

23

osada

WŚ x 2

45-12

Czechów

Santok

4

24

ślad osadniczy

PRA

N/WŚ, PRA
PRA,WŚ/ŚR

45-12

Czechów

Santok

5

25

stanowisko
przetwarzania
krzemienia/
osada

45-12

Czechów

Santok

6

49

osada/ślad
osadniczy

archiwal
ne+lok.

archiwal
ne
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45-12

Czechów

Santok

7

50

osada/ślad
osadniczy

WŚ/ PRA,NOW

45-12

Czechów

Santok

8

51

ślad osadniczy

PRA

45-12

Czechów

Santok

9

52

ślad osadniczy

PRA

45-12

Czechów

Santok

10

53

osada

WŚ

45-12

Czechów

Santok

11

54

ślad osadniczy

WŚ

45-12

Czechów

Santok

12

55

ślad osadniczy

PRA, WŚ

45-12

Czechów

Santok

13

56

ślad osadniczy

PRA

45-12

Wawrów

Santok

5

60

osada

ŚR

45-12

Wawrów

Santok

6

61

ślad osadniczy

PRA,ŚR-NOW

45-12

Wawrów

Santok

7

62

ślad osadniczy

KŁ,ŚR

45-12

Wawrów

Santok

8

63

osada/ślad
osadniczy

ŚR-NOW/ N

45-12

Wawrów

Santok

9

64

ślad osadniczy

ŚR

45-12

Czechów

Santok

14

66

wieś

XIV-XX w.

45-12

Czechów

Santok

16

67

cmentarzysko/
ślad osadniczy

WŚ/N

45-12

Czechów

Santok

15

133

grodzisko?

WŚ?

archiwal
ne

45-12

Czechów

Santok

17

134

ślad osadniczy

N

archiwal
ne

45-12

Czechów

Santok

18

135

ślad osadniczy

N

archiwal
ne

45-12

Ciecierzyce

Santok

18

136

ślad osadniczy

KAK

archiwal
ne

45-12

Ciecierzyce

Santok

19

137

cmentarzysko
szkieletowe

KAK

archiwal
ne

45-12

Ciecierzyce

Santok

20

138

ślad osadniczy

N

archiwal
ne

45-12

Ciecierzyce

Santok

21

139

ślad osadniczy

N

archiwal
ne

45-12

Ciecierzyce

Santok

22

140

ślad osadniczy

N

45-12

Ciecierzyce

Santok

23

141

osada?

N

45-12

Wawrów

Santok

30

146

ślad osadniczy

ŚR

45-13

Ciecierzyce

Santok

1

53

osada, ślad
osadn.

KŁ-EB-H, PS

45-13

Ciecierzyce

Santok

2

54

osada, ślad
osadn.

KŁ-EB, PS

45-13

Ciecierzyce

Santok

3

55

osada

KŁ?-EB

45-13

Ciecierzyce

Santok

4

56

ślad osadn.

PR

45-13

Ciecierzyce

Santok

5

57

ślad osadn.

KŁ?

archiwal
ne
archiwal
ne
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45-13
45-13
45-13
45-13

Czechów
Górki
Santockie
Górki
Santockie
Górki
Santockie

Santok

1

1

grobowic
megalit.?

N

Santok

1

14

ślad osadn.

WS?

Santok

2

15

ślad osadn.

OWR

Santok

3

16

ślad osadn.

PR

Santok

4

17

ślad osadn.

EK, OWR, WS

Santok

5

18

ślad osadn.

PR

Santok

6

19

st.przetw.krz.

EK

45-13

Górki
Santockie
Górki
Santockie
Górki
Santockie

45-13

Gralewo

Santok

1

25

ślad osadn.

OWR, SR

45-13

Gralewo

Santok

2

26

ślad. osadn.

OWR

45-13

Gralewo

Santok

3

27

osada

SR

45-13

Gralewo

Santok

4

28

ślad osadn.

PR; OWR, PR,
NOW

45-13

Gralewo

Santok

5

29

osada

KŁ, WS

45-13

Gralewo

Santok

6

38

ślad osadn.

N, WS?, PS

45-13

Gralewo

Santok

7

39

ślad osadn.

KŁ-EB

45-13

Gralewo

Santok

8

40

osada

OWR

45-13

Gralewo

Santok

9

41

ślad osadn.

OWR?

45-13

Gralewo

Santok

10

42

ślad osadn.

OWR?

45-13

Gralewo

Santok

11

43

osada, ślad
osadn.

KP-I-II w.ne,
SR

45-13

Gralewo

Santok

12

44

ślad osadn.

PS

45-13

Janczewo

Santok

1

2

osada, ślad
osadn.

N-KPL, OWR

45-13

Janczewo

Santok

2

3

ślad osadn.

N-KPL, KŁ-H

45-13

Janczewo

Santok

3

4

ślad osadn.

EK

45-13

Janczewo

Santok

4

5

osada

N?

45-13

Janczewo

Santok

5

6

ślad osadn.

N

45-13

Janczewo

Santok

6

7

ślad osadn.

N?

45-13

Janczewo

Santok

7

8

ślad osadn.

N?, KŁ?, PS

EK, PR, WS

45-13
45-13

45-13

Janczewo

Santok

8

9

st.przetw.krz.,
osada, ślad
osadn.

45-13

Janczewo

Santok

9

10

ślad osadn.

N?, PR, SR

45-13

Janczewo

Santok

10

11

ślad osadn.

EK, WS

45-13

Janczewo

Santok

11

12

ślad osadn.

WS

45-13

Janczewo

Santok

12

13

st.przetw.krz.,
ślad osadn.

EK, WS?

45-13

Santok

Santok

1

20

st.przetw.krz.

EK
KU-WCZ.EB,
OWR

45-13

Santok

Santok

2

21

osada, ślad
osadn.

45-13

Santok

Santok

3

22

st.przetw.krz.,
osada

EK, OWR
EK, KŁ-H, WS
OWR

45-13

Santok

Santok

4

23

st.przetw.krz., 2
osada

45-13

Santok

Santok

5

24

ślad osadn.
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45-13

Santok

Santok

6

30

ślad osadn.

PR

45-13

Santok

Santok

7

31

grodek pom.

WS

45-13

Santok

Santok

8

32

ślad osadn.

WS; OWR, WS

45-13

Santok

Santok

9

33

ślad osadn.

WS

45-13

Santok

Santok

10

34

grodzisko?

?

45-13

Santok

Santok

11

35

ślad osadn.

KŁ-EB

45-13

Santok

Santok

12

36

ślad osadn.

PR, PS

45-13

Santok

Santok

13

37

ślad osadn.

WS

45-13

Santok

Santok

14

45

grodzisko

WS (VIII-XIII
w.)

45-13

Santok

15

46

osada

KP-I-II w.ne

45-13

Santok
Stare
Polichno

Santok

1

47

osada

KŁ-EB

45-13

Stare
Polichno

Santok

2

48

osada, ślad
osadn.

KP-OL/R, PS

45-13

Stare
Polichno

Santok

3

49

osada, ślad
osadn.

KP-OL/R, PS

45-13

Stare
Polichno

Santok

4

50

osada, ślad
osadn.

KP-OL/R, PSNOW

45-13

Stare
Polichno

Santok

5

51

osada, ślad
osadn.

OWR,PS-NOW

Santok

6

52

osada, ślad
osadn.

OWR, PS

Santok

9

58

osada

OWR?

rej.zab. Nr
307/81

archiwal
ne+lok.

45-13

Stare
Polichno
Stare
Polichno

45-13

Gralewo

Santok

39

59

ślad osadn.

PS-NOW

45-13

Santok

40

60

ślad osadn.

PS

45-13

Gralewo
Stare
Polichno

Santok

10

61

ślad osadn.

KŁ?

45-13

Santok

Santok

62

cment. Płaskie

KŁ-EB

45-13

Gralewo

Santok

63

skarb monet

WS

45-13

Gralewo

Santok

64

skarb monet

WS

archiwal
ne
archiwal
ne
archiwal
ne

45-13

Gralewo
Lipki
Wielkie
Lipki
Wielkie
Lipki
Wielkie
Ludzisławic
e

Santok

65

cment. płaskie

KŁ-EB

archiwal
ne

45-13

45-14
45-14
45-14
45-14
45-14
45-14

Ludzisławic
e
Ludzisławic
e

45-14

Ludzisławic
e
Ludzisławic
e

45-14

Ludzisławic
e

45-14

Santok

1

17

ślad osadn.

OWR

Santok

2

18

ślad osadn.

EK, PS

Santok

33

18

ślad osadn.

EK, PS

Santok

1

14

ślad osadn.

EK, PS-NOW

Santok

2

15

st.przetw.krz.,
ślad osadn.

EK, PR

Santok

3

16

ślad osadn.

EK, WS, PS
EK, OWR, PS

Santok

4

20

ślad, osada, ślad
osadn.

Santok

5

21

st.przetw.krz.

EK

Santok

6

22

st.przetw.krz.,
ślad osadn.

EK, KŁ-EB,
OWR
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45-14

Ludzisławic
e

Santok

7

24

ślad osadn.

EK, WS

45-14

Mąkoszyce

Santok

1

19

ślad osadn.

WS

rej. Zab.
EK, KŁ-EB,
318/83 z dn.
KP-OL/OR, PS
23.06.83

45-14

Nowe
Polichno
Nowe
Polichno

45-14

Nowe
Polichno

45-14

Nowe
Polichno

Santok

4

6

st.przetw.krz.?,
osada?, 2 ślad
osadn.

45-14

Nowe
Polichno

Santok

5

7

osada, ślad
osadn., 2 osada

45-14

Nowe
Polichno

Santok

6

8

2 osada, ślad
osadn.

M, PR, PS

45-14

Nowe
Polichno

Santok

7

9

osada, ślad
osadn.

M, PR

Santok

8

12

osada, ślad
osadn.

EK, PS

Santok

9

13

ślad osadn.

EK, PS

Santok

10

23

st.przetw.krz.,
ślad osadn.

EK, PS

Santok

11

25

ślad osadn.

EK, PR, PS

Santok

12

26

ślad osadn.

EK, KŁ-EB,
OWR

Santok

13

27

ślad osadn.

EK, WS, PS

Santok

14

28

ślad osadn.

EK, OWR, PS

Santok

15

29

ślad osadn.

EK, PS

Santok

16

30

ślad osadn.

N, PS

Santok

17

31

ślad osadn.

PR

45-14

45-14
45-14
45-14
45-14

Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno

Santok

1

2

osada, cment.?,
2 osada

Santok

2

4

ślad osadn.

PR

5

ślad osadn,
osada, ślad
osadn.

EK, OWR, SR
EK, KŁ?-EB,
WS, SR-NOW
M, KŁ-EB,
OWR, PS

rej.zab. Nr
317/83
rej. Zab.
316/83 z dn.
21.06.83

Santok

3

45-14

Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno

45-14

Nowe
Polichno

Santok

18

32

ślad osadn.

KŁ-EB, WS, PS

45-14

Stare
Polichno

Santok

8

3

osada, ślad
osadn.

OWR, WS

45-14

Santok

Santok

16

10

st.przetw.krz.,
ślad osadn.

EK, OWR

45-14
45-14
45-14
45-14
45-14

45-14

Santok

Santok

17

11

osada

M-N, KŁ-EB,
OWR, WS, PS

45-14

Lipki
Wielkie

Santok

4

33

cmentarzysko
kurhanowe

?

rej.zab.
319/83 z dn.
23.06.83
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45-15

Jastrzębnik

Santok

1

8

ślad osadniczy

EK

45-15

Lipki
Wielkie

Santok

3

1

grodzisko?

ŚR?

archiwal
ne+lok.

46-13

Gościnowo

Santok

19

15

grodzisko?

ŚR?

archiwal
ne+lok.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW:
Nr
Czas
dział powstania
ki
obiektu

Nr
rejestru
zabytkó
w

Data wpisu
do rejestru
zabytków

Miejscowość

Obiekt

Adres

Baranowice

dom

1

ok.1900 r

szach.

Baranowice

dom

3

ok.1920 r

szach.

Baranowice

dom

5

ok.1900 r

szach.

Baranowice

obora i stodoła

5

ok.1900 r

szach.,mur

Baranowice

dom

7

ok.1900 r

szach.

Baranowice

stodoła

8

ok.1910 r

szach.

Baranowice

dom

8

ok.1910 r

szach.

Baranowice

dom

10

ok.1900 r

szach.

Baranowice

obora i stodoła

12

ok.1900 r

szach.

Baranowice

stodoła i obora

12

ok.1900 r

szach.

Baranowice

stodoła

13

ok.1910 r

szach.

Baranowice

stodoła

15

ok.1910 r

szach.

Baranowice

dom

17

ok.1900 r

szach.,mur

Baranowice

obora

21

ok.1900 r

szach.,mur

Baranowice

dom

22

ok.1930 r

szach.,mur

Baranowice

dom

26

ok.1900 r

mur

Baranowice

dom

27

ok.1920 r

szach

Baranowice

stodoła

28

ok.1900 r

szach.,mur

Baranowice

dom

28

ok.1920 r

szach.,mur

Baranowice

29

ok.1910 r

szach.,mur

Czechów

dom
Wieś wielodrożnica

Czechów

cmentarz

Czechów

cmentarz
przykościelny
kościół filialny
pw.Królowej
Polski

Czechów

wiatrak

Czechów

stodoła

Czechów

Czechów

Uwagi

1238
poł. XIX w.

XVIII w.

160

poł. XIX w.

ewangelicki

L-261/A

24.08.2007

mur

poł. XVIIIw.

mur

3

ok.1900 r

szach.

dom

8

ok.1886 r

mur

Czechów

obora

16

ok.1900 r

szach.

Czechów

chałupa

17

XIX/XX w.

mur

Czechów

chałupa

18

XIX/XX w.

szach.
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Czechów

chałupa

22

ok.1929 r

mur

Czechów

dom

23

ok.1900 r

szach.,mur

Czechów

ok.1930 r

szach.,deska

Czechów

stodoła
23
szkoła
(ob.bud.mieszk.
)
27

pocz.XX w.

mur

Czechów

stodoła

27

ok.1930 r

szach

Czechów

chałupa

28

kon. XIX w.

mur;

Czechów

chałupa

29

poł.XIX w.

mur

Czechów

chałupa

31

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

34,36

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

35

pocz.XX w.

mur

Czechów

stodoła

38

ok.1930 r

szach.,mur

Czechów

obora i stodoła

39

ok.1940 r

szach.,mur

Czechów

dom

40

ok.1930 r

szach.,

Czechów

chałupa

45

ćw.XIX w.

szach.,mur

Czechów

chałupa

49

XIX/XX w.

mur

Czechów

bud.mieszkalny 59

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

63

XIX/XX w.

mur

Czechów

chałupa

65

poł.XIX w.

szach.,mur;

Czechów

chałupa

67

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

68

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

69

pocz.XX w.

mur

Czechów

chałupa

70

XIX/XX w.

mur

Czechów

bud.inwentarski 70

4 ćw.XX w.

szach.

Czechów

remiza

1 ćw. XX w.

mur

Czechów

ok.1898 r

mur

Czechów

świetlica
chałupa(ob.skle
p)

kon. XIX w.

mur

Czechów

stacja kolejowa
Czechów

ok. 1890 r.

Górki

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

Górki

kurnik

4

ok.1930 r

szach.

Górki

stodoła

6

ok.1970 r

mur

Górki

stodoła

27

ok.1900 r

szach.,mur

Górki

dom

34

ok.1929 r

mur

Górki

dom

46

ok.1880 r

szach.,

Górki

chlew

52

ok.1930 r

szach.,mur

Górki

stacja kolejowa
Górki Noteckie
dworzec
kolejowy

Górki

nastawnia
kolejowa nr 1

ok. 1900

Gralewo

Wieś - owalnica

1337

Górki

ok. 19801900
ok. 1890 r.
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Gralewo

park dworski

Gralewo

cmentarz
przykościelny
cmentarz
komunalny
kościół
parafialy
pw.Podwyższe
nia Krzyża
Świętego

Gralewo

obora

1

ok.1900 r

szach.,

Gralewo

chlewnia

1

ok.1910 r

szach.,mur

Gralewo

stodoła

1

ok.1869 r

mur

Gralewo

chałupa

2

pocz. XX w.

mur

Gralewo

chałupa

3

lata 10-te
XX w.

mur

Gralewo

bud.mieszkalny 4

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

5

lata 20-te
XX w.

mur

Gralewo

stodoła

5

ok.1900 r

szach.

Gralewo

dom

6

ok.1920 r

szach.,mur

Gralewo

bud.mieszkalny 7

XIX/XX w.

mur.

Gralewo

chałupa

10

kon. XIX w.

mur.

Gralewo

chałupa

15

pocz.XX w.

mur

Gralewo

stodoła

15

ok.1900 r

szach.,mur

Gralewo

20

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa
budynek
mieszkalny

21

pocz.XX w.

mur

Gralewo

stodoła

23

ok.1900 r

szach.,

Gralewo

dom

24

ok.1858 r

mur

Gralewo

chałupa

25

ok.1936 r

mur

Gralewo

chałupa

26

4 ćw.XIX w.

szach.

Gralewo

chałupa
budynek
mieszkalny

27

pocz.XX w.

mur

37

ok.1922 r

mur

pocz.XX w.

mur

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa
38
chałupa(dwojak
)
39
budynek
mieszkalny(dw
ojak)
42/43

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

44

kon. XIX w.

mur

Gralewo

stodoła

45

ok.1900 r

szach.,

Gralewo

chałupa(trojak)

52

kon. XIX w.

mur

Gralewo

stodoła

55

ok.1900 r

szach.,

Gralewo

chałupa

57

kon. XIX w.

mur

Gralewo

chałupa

60

kon. XIX w.

mur

Gralewo

stodoła

60

ok.1920 r

szach.,

Gralewo
Gralewo

Gralewo
Gralewo
Gralewo

poł. XIX w.
2 poł. XIX
w.

ok.1708 r

ewangelicki
ewangelicki

507;
KOK-I45/76

30.05.1963;
26.10.1976

szach.,
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Gralewo

chałupa

61

kon. XIX w.

mur

Gralewo

stodoła

61

ok.1920 r

szach.

Gralewo

chlew

63

ok.1920 r

szach.

Gralewo

dom

64

ok.1850 r

szach.

Gralewo

chałupa

66

pocz.XX w.

mur.

Gralewo

chałupa

67

poł.XIX w.

szach.,mur

Gralewo

stodoła

76

ok.1900 r

szach.,deska

Gralewo

chałupa

77

kon. XIX w.

mur

Gralewo

stodoła

78

ok.1900 r

szach

Gralewo

80

ok.1900 r

szach

Gralewo

stodoła
budynek
mieszkalny

82

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chlew

83

ok.1900 r

szach.,mur

Gralewo

chałupa

84

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

85

lata 20-te
XX w.

mur

Gralewo

stodoła

86

4 ćw. XIX w.

szach.

Gralewo

dom

86

ok.1850 r

szach.;

Gralewo

stodoła

86

ok.1850 r

szach.;

Gralewo

stodoła

87

ok.1900 r

szach.;

Gralewo

szkoła-obecnie
przedszkole

90

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

92

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

93

pocz.XX w.

mur

Gralewo

chałupa

94

pocz.XX w.

mur.

Gralewo

chałupa

96

kon.XIX w.

mur.

Gralewo

stodoła

96

ok.1900 r

mur,szach.;

Gralewo

chałupa

97

pocz.XX w.

mur

Gralewo

bud.mieszkalny 104
bud.mieszkalny
w zespole
folwarcznym
bud.gospodarc
zy w zespole
folwarcznym
magazyn w
zespole
folwarcznym
magazyn w
zespole
folwarcznym
stodoła w
zespole
folwarcznym

ok.1921 r

mur

3 ćw.XIX w.

szach.

ok.poł XIX
w.

szach.,

ok.1922 r

mur

ok.poł.XIX
w

szach.

ok.1862 r

mur;

Gralewo

Gralewo

Gralewo

Gralewo

Gralewo

Gralewo
Gralewo

zespół dworski:
dwór, spichlerz,
stodoła
budynek
inwentarski

331/
24

646;
KOK-IXVIII/XIX w. 85/76
ok..1910 r

18.12.1963;
02.11.1976

szach.
mur;
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Janczewo

Wieś - owalnica

Janczewo

Janczewo

park pałacowy
cmentarz
komunalny
kościół filialny
pw.Królowej
Polski

Janczewo

chałupa

3

pocz.XX w.

Janczewo

stodoła

3

ok.poł.XIX

szach.

Janczewo

chałupa

11

ok.1913 r

mur

Janczewo

chałupa

13

koń.XIX

mur

Janczewo

13

4 ćw.XIX w.

szach.

13

ok.1901 r

mur

Janczewo

stodoła
budynek
inwentarski
budynek
inwentarski

14

ok.1875 r.

mur

Janczewo

chałupa

17

koń.XIX

mur

Janczewo

chałupa

21

XIX/XX w.

mur

Janczewo

dom

26

ok.1920 r

mur

Janczewo

chałupa

28

koń.XIX

mur

Janczewo

29

XIX/XX w.

mur

Janczewo

chałupa
budynek
mieszkalny

31

pocz.XX w.

mur

Janczewo

chałupa

32

koń.XIX

mur

Janczewo

chałupa

33

koń.XIX

mur

Janczewo

stodoła

35

deska szach.;

Janczewo

chałupa

38

ok.1900 r
10 lata XX
w

Janczewo

chałupa

34

ok.1935 r

mur

Janczewo

chałupa

35

4 ćw. XIX w.

mur,szach.

Janczewo

chałupa

41

pocz.XX w.

mur

Janczewo

42

pocz.XX w.

mur.

85

kon XIX w.

mur

pocz.XX w.

mur

ok.1919 r

mur

Janczewo

chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalnyobecnie sklep
budynek
mieszkalnyczworak
magazyn w
zespole
folwarcznym
budynk
mieszkalny

Jastrzębnik

Wieś - ulicówka

2 poł. XVIII
w.

Jastrzębnik

cmentarz

pocz.XX w.

ewangelicki

Jastrzębnik

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

Jastrzębnik

chałupa

1

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

3

poł. XX w

szach.,mur

Janczewo

Janczewo

Janczewo

Janczewo

Janczewo

Janczewo

1337

poł. XIX w.

137

ok.17331735

ewangelicki
648;
KOK-I86/76

18.12.1963;
05.11.1976

szach.

mur

mur
pocz. XX w

mur
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Jastrzębnik

chałupa

4

lata 10,20te XX w

Jastrzębnik

chałupa

6

pocz.XX w

Jastrzębnik

chałupa

7

XIX/XX w

mur
mur;odeskowan
a

Jastrzębnik

drewutnia

7

ok.1900

szach.,

Jastrzębnik

chałupa

8

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

9

lata 10,20te XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

10

poł. XIX w

szach.,mur

Jastrzębnik

chałupa

12

lata 10-te
XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

19

lata 10-te
XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

20

XIX/XX w

mur

Jastrzębnik

budynek
mieszkalny

21

lata 20,30te XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

23

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

24

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa
budynek
mieszkalnousługowy

26

lata 10-te
XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

27

poł. XIX w

szach.,

Jastrzębnik

obora

27

ok.1900 r

szach.,

Jastrzębnik

obora

28

ok.1900 r

szach.,

Jastrzębnik

chałupa

29

schyłek
XVIII w.

Jastrzębnik

chałupa

30

lata 10-te
XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

31

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

dom

34

XVIII/XIX w

szach.;

Jastrzębnik

chałupa

35

1 poł. XIX w

szach.;

Jastrzębnik

świetlicaobecnie sklep

36

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

37

poł. XIX w

szach.;

Jastrzębnik

dom

38

XIX w

szach.;

Jastrzębnik

chałupa

42

XIX w

szach.;

Jastrzębnik

stodoła

43

ok.1910 r

szach.;

Jastrzębnik

chałupa

44

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

45

lata 10,20te XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

46

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

dom

50

ok.1910 r

szach.,

Jastrzębnik

stodoła

51

ok.1920 r

szach.,

mur
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Jastrzębnik

chałupa

53

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

57

poł.XIX w

szach.,mur

Jastrzębnik

chałupa

59

poł.XIX w

szach.,mur

Jastrzębnik

chałupa

61

1 poł.XIX w

szach.

Jastrzębnik

chałupa

62

pocz. XX w

mur

Jastrzębnik

chałupa

pocz. XX w

mur

Lipki Małe

cmentarz
przykościelny

ok.. 1880 r.

ewangelicki

Lipki Małe

kosciół filialny
pw
św.Stanisława
Kostki

ok.1907 r

mur

Lipki Małe

stodoła

1

ok.1900 r

szach.;

Lipki Małe

chlew i obora

3

ok.1930 r

mur,szach.;

Lipki Małe

obora

5

poł.XIX w

Lipki Małe

stodoła i obora

6

ok.1900 r

szach.,
szach.,mur,kam
ień

Lipki Małe

dom

8

ok.1900 r

mur,szach.,

Lipki Małe

dom

9

ok.1850 r

szach.,

Lipki Małe

chlew

10

ok.1900 r

szach.,

Lipki Małe

dom

11

ok.1900 r

szach.,

Lipki Małe

stodoła

12

ok.1882 r

szach.,

Lipki Małe

14

ok.1900 r
2 poł. XVI
w.

szach.,

Lipki Wielkie

obora
Wieś wielodrożnica

Lipki Wielkie

park pałacowy
Pl. Kościelny

XIV w.

ewangelicki

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

cmentarz
przykościelny
kosciół
parafialny
pw.Narodzenia
NMP

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 1

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 2

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 3

koń XIX w

mur

Lipki Wilekie

budynek
gospodarczy

ul.Kościelna 3

3 ćw. XIX w

szach.,

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 6

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 7

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 8

poł. XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 14

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Kościelna 18

1932 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Lubelska 1

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Lubelska 4

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Lubelska 5

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

dom

ul.Łąkowa 4

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wielkie
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Lipki Wilekie

stodoła

ul.Łąkowa 4

ok.1910 r

szach.,

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Łąkowa 4

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Łąkowa 5

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

dom

ul.Nad Kanałem 1

ok.1920 r

szach.,

Lipki Wilekie

komórka

ul.Nad Kanałem 2

ok.1920 r

szach.,

Lipki Wilekie

szopa

ul.Nad Kanałem 4

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Nad Kanałem 4

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

dom

ul.Notecka 1

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

komórka
budynek
mieszkalny

ul.Notecka 2

ok.1900 r

szach.,

ul.Nowa 1

pocz.XX w

mur

ul.Nowa 3

pocz.XX w

mur

ul.Nowa 5

pocz.XX w

mur

ul.Nowa 6

pocz.XX w

mur

ul.Nowa 10

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul.Nowa 11

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Nowa 13

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 1

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 2

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 3

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 4

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 5

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 6

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

budynek
mieszkalny

pl.Kościelny 7

lata 10-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 8

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 9

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

pl.Kościelny 10

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

pl.Kościelny 11

pocz.XX w

mur

ul.Pocztowa 1

koń. XIX w

mur

ul.Pocztowa 2

koń. XIX w

mur

ul.Pocztowa 4

4 ćw. XIX w

szach.,mur

ul.Pocztowa 5

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul.Pocztowa 6

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Polna 3

3 ćw. XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Polna 4

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 1

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 3

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 4

3 ćw. XIX w

szach

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 5

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
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Lipki Wilekie

budynek
mieszkalny

6

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Stolarska 7

koń.XIX w

szach.

Lipki Wilekie

szopa

ul.Stolarska 8

ok.1930

szach.

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 9

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 10

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Stolarska 11

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 1

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 3

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Szosowa 9

ok.1930 r

szach.

Lipki Wilekie

chlew

ul.Szosowa 11

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

dom

ul.Szosowa 12

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 12

poł.XIX w

szach.

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Szosowa 15

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Szosowa 16

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

szopa

ul.Szosowa 16

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

wozownia

ul.Szosowa 18

ok.1930 r

szach.

Lipki Wilekie

szopa

ul.Szosowa 18

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

stodoła

ul.Szosowa 20

ok.1900 r

szach.

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 24

lata 10-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 27

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

obora

ul.Szosowa 31

ok.1930 r

szach.,

Lipki Wilekie

szopa

ul.Szosowa 33

ok.1930 r

szach.,

Lipki Wilekie

ul.Szosowa 33

ok.1910 r

mur

Lipki Wilekie

stodoła
kaplica
cmentarna

ul.Szosowa 35

ok.1920 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 38

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 39

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 41

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 42

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 44

poł.XIX w

szach.,

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 45

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

dom

ul.Szosowa 46

ok.1900

szach.,

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 50

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 51

lata 10-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 52

poł.XIX w

szach.,

Lipki Wilekie

ul.Szosowa 53

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

obora i stodoła
budynek
mieszkalny

ul.Szosowa 54

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 55

lata 20-te
XX w

mur
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Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 57

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul.Szosowa 59

poł.XIX w

szach./mur

Lipki Wilekie

obora i dom

ul.Szosowa 59

ok.1920 r

mur

Lipki Wilekie

szkoła

ul.Szosowa 60

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 63

1926 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 64

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 65

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 67

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

komórka

ul. Szosowa 68

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

dobudówka do
obory

ul. Szosowa 68

ok.1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 69

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

ul. Szosowa 70

koń.XIX w

mur

ul. Szosowa 70

4 ćw.XIX

mur

ul. Szosowa 71

koń.XIX/XX

mur

ul. Szosowa 72

1895 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa
budynek
mieszkalnyobecnie bank i
sklep
budynek
mieszkalnyobecnir
kawiarnia
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 73

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

szopa

ul. Szosowa 73

koń.XIX w

szach.,

Lipki Wilekie

sklep
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 73

4 ćw.XIX

mur

ul. Szosowa 74

koń.XIX w

szach.,

ul. Szosowa 75

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 76

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 77

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 78

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 81

lata 20-te
XX w

mur

ul. Szosowa 82

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 83

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 84

koń.XIX w

mur

ul. Szosowa 85

koń.XIX w

mur

ul. Szosowa 86

koń.XIX w

mur

Lipki Wilekie

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie

budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
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chałupa
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 87

koń.XIX w

mur

ul. Szosowa 89

XIX/XX w

mur

chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 90

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 92

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 93

XIX/XX w

mur

ul. Szosowa 94

pocz.XX w

mur

ul. Szosowa 95

1931 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa 96

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

szkoła

ul. Szosowa 97

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

budynek
gospodarczy

ul. Szosowa 97

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

dom

ul. Szosowa 98

1900 r

szach.,/mur

Lipki Wilekie

ul. Szosowa 98

poł.XIX w

szach./mur

Lipki Wilekie

chałupa
budynek
mieszklany

ul. Szosowa 99

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 100

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

komórka

ul. Szosowa 102

1920 r

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 104

4 ćw.XIX w

szach./mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 105

pocz. XX w

mur

Lipki Wilekie

stodoła

ul. Szosowa 105

1900 r

szach.,

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 106

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

dom

ul. Szosowa 107

1987 r

mur

Lipki Wilekie

dom

ul. Szosowa 111

1900 r

szach./mur

Lipki Wilekie

ul. Stolarska 5

1930 r

szach.,

ul. Szosowa 108

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

obora
chałupaczworak
budynek
mieszklany

ul. Szosowa 111

XIX/XX w

szach./mur

Lipki Wilekie

stodoła-obecnie
garaż
ul. Szosowa 111

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

stodoła-obecnie
magazyn

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie
Lipki Wilekie

Lipki Wilekie

Lipki Wilekie

ul. Szosowa 111

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

magazyn
budynek
inwentarski

ul. Szosowa 111

XIX/XX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa 112

kon.XIX w

mur

Lipki Wilekie

ul. Szosowa

XVIII w

mur

Lipki Wilekie

pałac
kaplica
cmentarna

ul. Szosowa

4 ćw.XIX w

mur

Lipki Wilekie

remiza

ul. Szosowa

lata 20-te
XX w

mur

Lipki Wilekie

ul. Szosowa

pocz.XX w

mur

Lipki Wilekie

studnia
budynek
mieszkalny

ul. Szosowa

kon.XIX w

mur

Lipki Wilekie

chałupa

ul. Szosowa

koń.XIX

mur
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Lipki Wilekie

chałupa

ul.Pocztowa

XIX/XX w

mur

Ludzisławice

dom

9

1887

mur.

Ludzisławice

stodoła

9

ok. 1910

szach.

Ludzisławice

stodoła

11

ok. 1930

szach.

Ludzisławice

dom

14

ok. 1900

szach.

Ludzisławice

dom

21

ok. 1920

mur., szach.

Ludzisławice

dom

29

ok. 1900

szach.

Ludzisławice

dom

40

ok. 1910

mur., szach.

Ludzisławice

dom

42

ok. 1920

mur., szach.

Ludzisławice

stodoła

43

ok. 1900

mur., szach.

Ludzisławice
(Siedlikowo)

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

Makoszyce

dom

2

ok. 1900

mur., szach.

Makoszyce

dom

7

ok. 1900

szach.

Makoszyce

stodoła

10

ok. 1920

szach.

Makoszyce

dom

12

ok. 1920

mur., szach.

Makoszyce

dom

14

ok. 1900

szach.

Makoszyce

obora

14

ok. 1900

szach.

Makoszyce

stodoła

14

ok. 1900

szach.

Makoszyce

dom

17

ok. 1900

szach.

Makoszyce

stodoła

17

ok. 1900

szach.

Makoszyce

stodoła

18

ok. 1920

szach.

Makoszyce
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno
Nowe
Polichno

obora

18

ok. 1920

szach.

k. XIX w.

mur.

Nowe
Polichno

cmentarz
przykościelny

Płomykowo

dom

Płomykowo

kościół
stodoła

14

ok. 1900

szach.

dom

15

ok. 1900

mur., szach.

obora

16

1869

mur.

stodoła

37

ok. 1900

szach.

poł. XIX w.

ewangelicki

3

ok. 1930

mur., szach.

dom

6

ok. 1900

szach.

Płomykowo

stodoła

14

ok. 1880

szach.

Płomykowo

stodoła

29

ok. 1900

szach.

Płomykowo

obora

32

ok. 1920

mur., szach.

Santok

Wieś - ulicówka

XIII w. / XIV
w.

Santok

cmentarz
cmentarz
komunalny

poł. XIX w.
2 poł. XIX
w.

Santok

ewangelicki
ewangelicki
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Santok
Santok

kościół fil. p.w.
św. Józefa

ul.Szkolna

69

ok.1870 r.

L-292/A

14.07.2008

mur

ul.Gorzowska 3

ok.1920 r

szch., mur

Santok

chlew
dom-dworzec
kol.

ul.Gorzowska 18

ok.1920 r

mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 21

ok.1920 r

szach.

Santok

szopa

ul.Gorzowska 25

ok.1920 r

szach.

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 29

ok.1920 r

szch., mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 31

XIX w.

Santok

dom

ul.Gorzowska 39

ok.1920 r

Santok

poczta

ul. Gorzowska 30

pocz. XX w.

Santok

dom

ul.Gorzowska 45

ok.1910 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 47

ok.1920 r

szach

Santok

dom

ul.Gorzowska 50

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 52

ok.1880

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 53

ok.1930 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 56

ok.1930 r

szach.,mur

Santok

stodoła i obora

ul.Gorzowska 58

ok.1930 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 60

XIX w.

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 60

poł. XIX w.

szach.

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 60

ok.1850

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 61

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 64

kon. XIX w.

szach.

Santok

obora

ul.Gorzowska 64

ok.1900 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 66

kon. XIX w.

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 70

ok.1910 r

szach.,mur

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 71

ok.1880

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 74

XIX w.

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 80

ok.1930 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 81

ok.1920 r

szach.

Santok

szopa

ul.Gorzowska 81

ok.1910 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 84

ok.1920 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 86

ok.1900 r

szach.

Santok

szopa

ul.Gorzowska 86

ok.1920 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 88

ok.1920 r

szach.,surówka

Santok

dom

ul.Gorzowska 89

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 91

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 92

ok.1920 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 93

szach.

ok.1920 r
659,
522/
2

XVIII
(1764-9)

szach.,mur
658;
KOK-I94/76

Santok

dzwonnica
wiejska

18.12.1963;
05.11.1976

Santok

dom

ul.Gorzowska 94

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

szopa

ul.Gorzowska 94

ok.1920 r

szach.

szach.
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Santok

chlew

ul.Gorzowska 95

ok.1890

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 97

ok.1890

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 98

XIX w.

szach.

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 98

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 99

ok.1900 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 101

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

szopa

ul.Gorzowska 105

ok.1900 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 107

ok.1900 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 110

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 111

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 115

ok.1930 r

szach.

Santok

szopa

ul.Gorzowska 117

ok.1910 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 119

ok.1910 r

mur,

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 119

ok.1884 r

mur

Santok

stodoła

ul.Gorzowska 121

ok.1936 r

szach.,mur

Santok

szopa

ul.Gorzowska 123

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

chlew

ul.Gorzowska 133

ok.1900 r

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 135

ok.1910 r

szach.,mur

Santok

obora

ul.Gorzowska 137

XIX w.

szach.

Santok

dom

ul.Gorzowska 139

ok.1930 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Gorzowska 141

ok.1900 r

szach.

Santok

obora

ul.Gorzowska 141

ok.1880 r

szach.

Santok

ul.Gorzowska 145

Santok

dom
wieża
widokowa

Santok

stodoła

ul.Gralewska 4

ok.1900 r

szach.

Santok

stodoła

ul.Gralewska 5

ok.1930 r

szach.,mur

Santok

szopa

ul.Gralewska 6

ok.1930 r

szach.,

Santok

spichlerz

ul.Gralewska 7

ok.1920 r

mur

Santok

obora

ul.Szkolna 10

ok.1920 r

szach.

Santok

dom

ul.Szkolna 11

ok.1910 r

Santok

dom-karczma

ul.Wodna 2

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

stodoła

ul.Wodna 2

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Wodna 5

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

kuźnia

ul.Wodna 5

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

obora

ul.Wodna 6

ok.1920 r

szach.

Santok

dom

ul.Wodna 7

ok.1930 r

szach.

Santok

dom

ul.Wodna 9

ok.1920 r

szach.,mur

Santok

dom

ul.Wodna 12

ok.1900 r

szach.,mur

Santok

obora

ul.Wodna 14

ok.1930 r

szach.,mur

Santok

chlew

ul.Wodna 14

ok.1900 r

szach.

Santok

chlew

ul.Wodna 15

ok.1930 r

szach.

Santok

stodoła

ul.Wodna 17

ok.1900 r

szach.,mur

ul.Gralewska

ok.1910 r
125/
1

ok.1936 r

szach.,mur
KOK-I325/90

09.01.1990

mur
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nad rz. Noteć na
drodze łączącej
Santok z
Drezdenkiem

Santok

Most drogowy

Santok

Stacja kolejowa Stacja kolejowa
Santok
Santok

1857-1920

Stacja kolejowa
Santok

1857/1920

Stacja kolejowa
Santok

ok. 1900

Santok

Budynek
mieszkalny
kolejarzy

Stacja kolejowa
Santok, 400 m od
dworca w kierunku
wschodnim, ul.
Gorzowska 14

ok. 1900

Santok

Magazyn
ekspedycji
kolejowej

Stacja kolejowa
Santok, 50 m od
dworca w kierunku
wschodnim

ok. 1920

Bud. nastawni
kolejowej nr 2

Stacja kolejowa
Santok, 400 m od
dworca w kierunku
wschodnim kierunek Krzyż

1929

Stacja kolejowa
Santok, 200 m od
dworca w kierunku
zach - kierunek
Gorzów

1919

Santok

Santok

Santok

Santok
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno

Dworzec
kolejowy
Budynek
mieszkalny
kolejarzy

ok. 1915

Bud. nastawni
kolejowej nr 1
Wieś wielodrożnica
kościół paraf.
p.w. św.
Antoniego

1364

XIX w.

2113

04.05.1971

mur., szach.

chałupa
budynek
mieszkalny

ul. Lipowa 2

poł. XIX w.

mur., szach.

ul. Lipowa 4

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Lipowa 5

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Lipowa 12

poł. XIX w.

mur., szach.

chałupa

ul. Lipowa 14

XIX/XX w.

mur.

chałupa

ul. Młyńska 1

k. XIX w.

mur.

chałupa

ul. Młyńska 3

pocz. XX w.

mur.

stodoła

ul. Młyńska 3

3 cw. XIX w.

szach.

chałupa

ul. Młyńska 5

poł. XIX w.

mur., szach.
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Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno

chałupa

ul. Młyńska 6

poł. XIX w.

mur., szach.

chałupa

ul. Młyńska 9

pocz. XX w.

mur.

młyn

ul. Młyńska 13

l. 10. XX w.

mur.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 1

ok. poł. XIX
w.

szach.

stodoła
budynek
inwentarski

ul. Nadbrzeżna 1

3 cw. XIX w.

szach.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 4

ok. poł. XIX
w.

szach.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 5

3 cw. XIX w.

szach.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 7

XIX/XX w.

mur.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 12

poł. XIX w.

szach.

stodoła

ul. Nadbrzeżna 12

4 cw. XIX w.

szach.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 16

k. XIX w.

mur.

chałupa

ul. Nadbrzeżna 17

pocz. XX w.

mur.

dom

19

ok. 1920

szach.

chałupa

ul. Sportowa 1

k. XIX w.

mur.

ul. Skwierzyńska 1

l. 10.-20. XX
w.

mur.

ul. Skwierzyńska 3

poł. XIX w.

mur., szach.

ul. Skwierzyńska 6

XIX/XX w.

mur.

ul. Skwierzyńska 7
ul. Skwierzyńska
10
ul. Skwierzyńska
11
ul. Skwierzyńska
12
ul. Skwierzyńska
15
ul. Skwierzyńska
16
ul. Skwierzyńska
18
ul. Skwierzyńska
19
ul. Skwierzyńska
23
ul. Skwierzyńska
29
ul. Skwierzyńska
30
ul. Skwierzyńska
31
ul. Skwierzyńska
32

pocz. XX w.

mur.

budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
chałupa
budynek
mieszkalny
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa

ul. Nadbrzeżna 1

mur., szach.

mur.
2 poł. XIX
w.

szach.

poł. XIX w.

szach.

k. XIX w.

mur.

cw. XIX w.

szach.

l. 10. XX w.

mur.

k. XIX w.

mur.

pocz. XX w.

mur.

poł. XIX w.

szach.

pocz. XX w.

mur.

pocz. XX w.

mur.

pocz. XX w.

mur.

71

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno

chałupa

ul. Skwierzyńska
38
ul. Skwierzyńska
41

pocz. XX w.

mur.,

4 cw. XIX w.

mur., szach.

ul. Skwierzyńska
42
ul. Skwierzyńska
43

l. 20.- 30.
XX w.

mur.

poł. XIX w.

szach.

ul. Skwierzyńska
45
ul. Skwierzyńska
46
ul. Skwierzyńska
47
ul. Skwierzyńska
48
ul. Skwierzyńska
49
ul. Skwierzyńska
50
ul. Skwierzyńska
51
ul. Skwierzyńska
53
ul. Skwierzyńska
55

l. 10.-20. XX
w.

mur.

pocz. XX w.

mur.

k. XIX w.

mur.

l. 20. XX w.

mur.

pocz. XX w.

mur.

4 cw. XIX w.

mur., szach.

3 cw. XIX w.

szach.

XX w.

mur.

4 cw. XIX w.

mur.

szkoła
budynek
mieszkalny

ul. Szkolna 1

pocz. XX w.

mur.

ul. Szkolna 2

pocz. XX w.

mur.

stodoła

ul. Szkolna 2

1912

mur.

chałupa

ul. Szkolna 4

k. XIX w.

mur., szach.

budynek
godpodarczy

ul. Szkolna 5

pocz. XX w.

mur.

chałupa
budynek
mieszkalny

ul. Szkolna 8

4 cw. XIX w.

mur., szach.

ul. Szkolna 10

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Szkolna 11

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Szkolna 13

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Wodna 1

k. XIX w.

mur.

chałupa
budynek
inwentarski
budynek
stodolnoinwentarski
budynek
inwentarski
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny
budynek
mieszkalny

ul. Zielona 1

poł. XIX w.

mur., szach.

ul. Zielona 1

pocz. XX w.

mur.

ul. Zielona 1

1909

mur.

ul. Zielona 1

k. XIX w.

mur.

ul. Zielona 3

1921

mur.

ul. Zielona 4

l. 10. XX w.

mur.

ul. Zielona 5

1912

mur.

chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
poczta ob.
chałupa
budynek
karczmy
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Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno

stodoła

ul. Zielona 5

poł. XIX w.

szach.

chałupa
budynek
stodolnoinwentarski

ul. Zielona 6

k. XIX w.

mur.

ul. Zielona 6

4 cw. XIX w.

mur., szach.

chałupa

ul. Zielona 8

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Zielona 10

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Zielona 12

poł. XIX w.

mur., szach.

chałupa

ul. Zielona 14

pocz. XX w.

mur.

chałupa

ul. Zielona 15

ok. poł. XIX
w.

mur., szach.

dom

23

ok. 1900

dom

ul. Sportowa 5 d. nr
48

1907

dom

49

XVIII w.

dom

57

1897

dom

ul. Nadbrzeżna 15,
d nr 89

młyn

XIX w.

szach.
511;
KOK-I49/76

30.05.1963;
28.10.1976

mur.
szach.
mur.

512;
KOK-I50/76

30.05.1963;
28.10.1976

szach.

ok. 1910

mur.

poł. XIX w.

ewangelicki

poł. XIX w.

ewangelicki

park wiejski

Stare
Polichno
Stare
Polichno
Stare
Polichno

cmentarz
przykościelny
cmentarz
komunalny

Wawrów
Wawrów

Wieś - owalnica
kościół fil. p.w.
Opieki św.
Józefa

Wawrów

chałupa

4

1861

mur.

Wawrów

stodoła

5

k. XIX w.

szach.

Wawrów

chałupa

9

ok. poł. XIX
w.

szach.

Wawrów

12

ok. poł. XIX
w.

szach.

Wawrów

chałupa
budynek
inwentarski

13

k. XIX w.

mur.

Wawrów

chałupa

15

4 cw. XIX w.

mur.

Wawrów

dom

20

ok. 1920

mur., szach.

Wawrów

chałupa

21

4 cw. XIX w.

mur., szach.

Wawrów

dom i obora

23

1886

mur.

Wawrów

dom

24

1909

mur.

przepompownia
1319

XII/XIV w.

189;
KOK-I19/76

16.03.1961;
22.10.1976

mur.
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Wawrów

budynek
mieszkalny

24

1909

mur.

Wawrów

chałupa

25

k. XIX w.

mur.

Wawrów

chałupa

26

k. XIX w.

mur.

Wawrów

dom

32

1877

mur.

Wawrów

obora

32

1872

mur.

Wawrów

chałupa

34

k. XIX w.

mur.

Wawrów

stodoła

34

ok. 1900

mur., szach.

Wawrów

chałupa

35

4 cw. XIX w.

mur.

Wawrów

stodoła

35

ok. 1900

mur., szach.

37

l. 80.- 90.
XIX w.

mur.

37

1893

mur.

Wawrów

budynek
mieszkalny
budynek
stodolnoinwentarski

Wawrów

chałupa

39

pocz. XX w.

mur.

Wawrów

41

4 cw. XIX w.

mur.

Wawrów

chałupa
budynek
mieszkalny

45

k. XIX w.

mur.

Wawrów

stodoła i obora

45

1874

mur.

Wawrów

szkoła

45

pocz. XX w.

mur.

Wawrów

chałupa

48

4 cw. XIX w.

mur., szach.

Wawrów

chałupa

53

4 cw. XIX w.

mur.

Wawrów

61

k. XIX w.

mur.

Wawrów

chałupa
budynek
mieszkalny

63

pocz. XX w.

mur.

Wawrów

cmentarz
przykościelny

XVII w.

ewangelicki

Wawrów

cmentarz

poł. XIX w.

ewangelicki

Wawrów

VI. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ROZWOJU
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
VI.1. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ROZWOJU SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI
VI.1.1. Zasady rozwoju komunikacji.
VI.1.1.1. Drogownictwo.
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Drogi krajowe
Na terenie gminy znajduje się docinek drogi krajowej nr 22, będąca północno – zachodnią
granicą gminy, relacji Kostrzyn - Gorzów Wlkp. – Wałcz o łącznej długości
0,9 km. Nawierzchnia
drogi z dywanika bitumicznego, stan dobry

Drogi wojewódzkie
Na terenie gminy Santok znajduje się 26,0 km dróg wojewódzkich

Droga wojewódzka nr 158, przecinająca gminę z zachodu na wschód, relacji
Gorzów Wlkp – Drezdenko. Łączna długość odcinka leżącego w granicach administracyjnych
gminy wynosi 25,2 km. Nawierzchnia drogi bitumiczna, stan techniczny dobry, na niektórych jej
odcinkach dostateczny lub zły. Droga o największym natężeniu ruchu. Przy drodze, w
miejscowości Lipki Wlk., zlokalizowana była stacja paliw (ON. E-94, E-98 i Pb 98)

Droga wojewódzka nr 159 relacji Skwierzyna – Drezdenko (w miejscowości
Nowe Polichno łączy się z drogą wojewódzką nr 158). Łączny odcinek w granicach
administracyjnych gminy wynosi 0,8 km. Nawierzchnia bitumiczna, stan techniczny dobry.

Planowana jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 158 od
wschodniego wlotu w miejscowości Gralewo do miejscowości Różanki łącznie z przebudową
istniejącego wiaduktu kolejowego w miejscowości Santok . Przebieg planowanej drogi winien
uwzględniać zapisy obowiązujących planów miejscowych, a w przypadku kolizji z funkcjami
zapisanymi w planie trasa jej przebiegu winna być poprowadzona w sposób najmniej kolidujący
z funkcjami innymi niż drogowymi lub rolniczymi zapisanymi w tych planach.
Drogi powiatowe
Na terenie gminy znajduje się 54,4 km dróg powiatowych, w tym 33,6 km o nawierzchni
utwardzonej (bitumicznej, betonowej, brukowej) i 20,8 km o nawierzchni żwirowej bądź
żwirowo-żużlowej.
 Droga nr 11–306, relacji Stare Polichno – Murzynowo. Długość odcinka leżącego w
granicach administracyjnych gminy wynosi 2,6 km. Droga o nawierzchni twardej, z kostki
brukowej. Stan techniczny drogi niezadowalający.
 Droga nr 11–314, relacji Czechów – Wawrów – Wojcieszyce. Łączna długość drogi na
terenie gminy wynosi 4,6 km. Droga o nawierzchni mieszanej. Odcinek południowy (Czechów –
Wawrów) długości 1,5 km o nawierzchni żwirowej, miejscowość Wawrów nawierzchnia
bitumiczna długości 1,2 km i docinek północny (Wawrów do skrzyżowania z drogą krajową nr
22) długości 1,9 km o nawierzchni asfaltowej. Stan techniczny drogi bardzo dobry.
 Droga nr 11–317, relacji Czechów – Janczewo – Zdroisk. Łączna długość drogi w
granicach administracyjnych gminy 12,5 km. Nawierzchnia drogi mieszana. Od centrum
miejscowości, w kierunku północnym, do końca zabudowań o nawierzchni bitumicznej na
długości 3,2 km., stan dobry Na pozostałej długości droga o nawierzchni żwirowo-żużlowej, stan
techniczny dostateczny.
 Droga nr 11–318, relacji Janczewo – Różanki o długości 1,9 km. Droga o nawierzchni
żwirowej, stan techniczny dobry i dostateczny.
 Droga nr 11–319, relacji Gorzów Wlkp. – Czechów – Santok. Łączna długość drogi 7,9
km. Droga o nie normatywnej szerokości – 4 m. Nawierzchnia drogi bitumiczna, stan techniczny
dobry
 Droga nr 11–321, relacji Stare Polichno – Ludzisławice. Łączna długość drogi
Nawierzchnia drogi z dywanika bitumicznego, stan techniczny dobry.

5,4 km.
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 Droga nr 11–322, relacji Santok – Płomykowo – Górki Noteckie. Łączna długość drogi w
granicach administracyjnych gminy 7,8 km. Na długości 4,8 km (do końca miejscowości
Płomykowo) droga o nawierzchni bitumicznej, stan techniczny zły, od skrzyżowania z drogą 11–
341 wymaga remontu. Pozostały odcinek o nawierzchni żwirowej, stan techniczny dostateczny.
 Droga nr 11–327, relacji Lipki Wlk. – Lipki Małe o długości 4,3 km. Droga o
nawierzchni bitumicznej, stan zadawalający.
 Droga nr 11–341, relacji Gralewo (Szkoła Santok) – Płomykowo o długości 2,3 km.
Wraz z drogą 11-322 stanowi obwodnicę dla poruszających się drogą wojewódzką 158
pojazdów, których wysokość przekracza wysokość 3,5 m, nie mieszczących się pod wiaduktem
kolejowym w miejscowości Santok Droga o nawierzchni bitumicznej, stan techniczny zły .
 Droga nr 11–348, relacji Płomykowo – Górki Noteckie o długości 3,2 km. Droga o
nawierzchni żwirowej, stan zadawalający.
 Droga nr 11–350, relacji Nierzym – Janczewo (odcinek od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 22 do skrzyżowania z drogą 11-317) o długości 1,9 km. Droga o nawierzchni
żwirowej, stan dostateczny.
Drogi gminne
WYKAZ DROG PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
ADMINISTRACYJNYM GMINY SANTOK:

Lp.

Nr dz. drogi
(lokalizacja)

Nazwa drogi
(rodzaj nawierzchni)

Określenie odcinka drogi
początek

koniec

Długość
drogi
w metrach

1.

15,127,202
Obręb Baranowice Jastrzębnik

Drogi gruntowe
o nawierzchni żwirowej

0+000

2+350

2350

2

462, 303
Obręb Lipki Wielkie Jastrzębnik

Drogi gruntowe

0+000

3+220

3220

3.

336
Obręb Lipki Wielkie

ul. Łąkowa
(żwirowa)

0+000

0+ 550

550

326,515,516
Obręb Lipki Wielkie

Drogi gruntowe
o nawierzchni żwirowej

0+000

2+ 920

2920

5.

367, 378
Obręb Ludzisławice

Drogi gruntowe
(żwirowe)

0+000

1+050

1050

6.

364, 327, 329
Obręb Ludzisławice Lipki
Wielkie

Drogi gruntowe
o nawierzchni żwirowej

0+000

2+250

2250

7.

150
Droga gruntowa
Obręb Nowe Polichno (żwirowa)

0+000

0+870

870

4
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8.

152,153,137/3
Obręb Nowe Polichno

Drogi gruntowe
(żwirowe)

0+000

1+850

1850

9.

155,154
Obręb Nowe Polichno

Drogi gruntowe
(żwirowe)

0+000

1+700

1700

10.

390
Obręb Stare Polichno

ul. Lipowa
ul. Osiedle Leśne
(bitumiczne)

0+000

0+670

670

11.

404
Obręb Stare Polichno

ul. Młyńska
(żwirowa)

0+000

0+200

200

318
Obręb Stare Polichno

ul. Nabrzeżna

0+000

0+260

260

13.

282
Obręb Stare Polichno

ul. Wodna
(żwirowa)

0+000

0+180

180

14.

403
Obręb Stare Polichno

ul. Sosnowa
(gruntowa)

0+000

0+420

420

15.

345
Obręb Stare Polichno

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+250

250

16.

492
Obręb Santok

ul. Wodna
(polbruk)

0+000

0+350

350

17.

120
Obręb Santok

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+200

200

18.

64, 92
Obręb Płomykowo

Drogi gruntowe
(żwirowe)

0+000

1+650

1650

19.

110,133
Obręb Płomykowo

Drogi gruntowe
(żwirowe)

0+000

1+700

1700

20.

101
Obręb Płomykowo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+750

750

21.

8
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

2+250

2250

22.

69
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

2+000

2000

23.

25
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

1+100

1100

24.

105
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

1+100

1100

25.

178
Obręb Gralewo

ul. Krótka
gruntowa (żwirowa)

0+000

0+900

900

214
Obręb Gralewo

Droga tłuczniowa

0+000

0+950

950

27.

317
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+650

650

28.

243
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

1+050

1050

29.

145, 77
Obręb Gralewo

Droga gruntowa
żwirowa

0+000

0+340

340

30.

827
Obręb Janczewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

3+200

3200

12.

26.
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Droga gruntowa

0+000

0+560

560

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

2+150

2150

169
Obręb Janczewo

Droga gruntowa

0+000

0+750

750

34.

49
Obręb Czechów

Droga gruntowa
(tłuczniowa)

0+000

0+760

760

35.

26
Obręb Czechów

Droga gruntowa
(tłuczniowa)

0+000

0+350

350

36.

144
Obręb Czechów

Droga gruntowa

0+000

0+360

360

37.

133
Obręb Czechów

Droga gruntowa

0+000

1+100

1100

38.

9
Obręb Czechów

Droga gruntowa

0+000

1+400

1400

39.

52
Obręb Wawrów

ul. Malinowa
(bitumiczna)

0+000

0+700

700

40.

63
Obręb Wawrów

ul. Sadowa
(bitumiczna)

0+000

0+570

570

41.

183
Obręb Wawrów

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+900

900

42.

202, 61
Obręb Wawrów Czechów

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

1+330

1330

67
Obręb Wawrów

ul. Lawendowa

0+000

1+950

1950

195/1
Obręb Wawrów

Droga gruutowa
(żwirowa)

0+000

0+500

500

45.

136/1
Obręb Wawrów

Droga betouowa

0+000

0+180

180

46.

135/115
Obręb Wawrów

Droga bitumiczna

0+000

0+170

170

47.

135/110
Obręb Wawrów

Droga bitumiczna

0+000

0+300

300

48.

4
Obręb Wawrów

Droga gruntowa

0+000

2+800

2800

49.

240
Obręb Janczewo

ul. Ogrodowa
(żwirowa)

0+000

1+150

1150

50.

217
Obręb Janczewo

ul. Orzechowa
(żwirowa)

0+000

0+460

460

51.

33
Obręb Janczewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+550

550

52.

43
Obręb Janczewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

0+500

500

53.

15
Obręb Janczewo

Droga gruntowa
(żwirowa)

0+000

2+025

2025

31.

32.
33.

43.
44.

313
Obręb Janczewo
191,3
Obręb Janczewo Gralewo
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54.

197
Obręb Gralewo

Droga gruntowa

0+000

0+200

200

55.

205
Obręb Gralewo

Droga gruntowa

0+000

0+200

200

56.

325
Obręb Gralewo

Droga gruntowa

0+000

0+150

150

57.

324
Obręb Gralewo

Droga gruntowa

0+000

0+250

250

58.

124/1,124/2, 109
Obręb Santok

Drogi gruntowe

0+000

1+550

1550

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG WYNOSI 60.745mb.

Projektowane obejście Wawrowa łączące północno-zachodnią część gminy od trasy relacji
Gorzów Wlkp.-Gdańsk , poprzez Santok , do wschodniej części gminy i dalej do
Drezdenka:
- wykorzystuje naturalny układ warstwicowy,
- skraca i prostuje trasę obejścia.
Zaprojektowano zmianę parametrów dróg gminnych oraz budowę nowych dróg gminnych w
obrębie Janczewa jako alternatywnego układu drogowego w obszarze tej miejscowości w
stosunku do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 158.
Wytyczne do kształtowania obsługi w zakresie parkowania pojazdów:
Ustala się, że obsługa w zakresie miejsc parkingowych powinna odbywać się w zakresie
nieruchomości własnej inwestycji, którą ma obsługiwać. Dodatkowo zaleca się realizację
ogólnodostępnych parkingów w szczególności w odniesieniu do
zgrupowań obiektów użyteczności publicznej i usług. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z właściwym
zarządcą drogi, ustalanie miejsc postojowych w pasach drogowych pod warunkiem, że nie będą
stanowiły zagrożenia i utrudnienia dla ruchu kołowego.
Miejsca parkingowe powinny być realizowane w ilości:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal
mieszkalny;
2) dla zabudowy siedliskowej – minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal
mieszkalny;
4) dla zabudowy letniskowej - minimum 2 miejsca parkingowe na 1 budynek letniskowy;
5) dla biur, banków, urzędów – 20-30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynku,
6) dla sklepów, obiektów handlowych - 20-30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynku,
7) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - 50-60 miejsc na 1000 m2 powierzchni
użytkowej budynku;
8) dla przemysłu, rzemiosła, usług nieuciążliwych – 15-20 miejsc na każdych 100 zatrudnionych,
9) dla obiektów gastronomicznych – 20-30 miejsc na każde 100 miejsc konsumpcyjnych,
10) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 25-50 na każde 100 łóżek,
11) dla kin, sal widowiskowych – 20-30 na każde 100 miejsc siedzących,
12) dla szkół, przedszkoli – 10-20 na każdych 100 zatrudnionych,
13) dla internatów – 5-10 na każdych 100 mieszkańców,
14) dla przychodni zdrowia – 20-25 miejsc na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej budynku;
15) dla składów, magazynów – 1-2 miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku;
16) dla bibliotek, klubów, domów kultury – 10-20 miejsc na 100 użytkowników,
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17) dla kościołów – 20-50 miejsc na jeden obiekt,
18) dla obiektów sportowych - 10-20 na każde 100 miejsc siedzących,
19) dla stacji paliw – 5-10 miejsc na jeden obiekt;
20) dla stacji obsługi pojazdów – 3-5 miejsc na jedno stanowisko obsługi pojazdów.

Drogi rowerowe.
Położenie gminy oraz związki przyrodnicze, turystyczne i kulturowe z innymi gminami
woj. lubuskiego oraz Wielkopolski zmuszają do realizacji dróg rowerowych.
Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy zaliczyć:
- drogę rowerową w kierunku północnym do Wojcieszyc wzdłuż drogi nr 11–314, relacji
Czechów – Wawrów – Wojcieszyce,
- drogę rowerową w kierunku wschodnim do Zdroiska wzdłuż drogi nr 11–317, relacji
Czechów – Janczewo – Zdroisk,
- drogę rowerową w kierunku zachodnim do Gorzowa wzdłuż drogi nr 11–319,
relacji Gorzów Wlkp. – Czechów – Santok
 drogę rowerową w kierunku południowym do Drezdenka drogą wojewódzką nr 159
relacji Skwierzyna – Drezdenko (w miejscowości Nowe Polichno łączy się z drogą
wojewódzką nr 158).
 drogę rowerową z Santoka do Starego Polichna,
 Trasa rowerowa Wawrów-Janczewo-Gralewo-Santok ( wzdłuż drogi wojewódzkiej 158)
 Trasa rowerowa Warta-Noteć wg opracowania koncepcji przebiegu przez gminę( rezerwat
zakole Santockie- Santok prom, Santok, wał przeciwpowodziowy wzdłuż kanału Rana
(Pulsa)
VI.1.1.2. Kolejnictwo.
Gminę przecina z zachodu na wschód linia kolejowa relacji Kostrzyn – Gorzów Wlkp. –
Krzyż. Na terenie gminy znajduje się jeden przystanek w miejscowości Santok, na której
zatrzymują się obecnie wyłącznie pociągi osobowe. W ciągu doby kursuje 20 składów
osobowych, umożliwiających dotarcie do węzła kolejowego w Gorzowie i Krzyżu lub
bezpośrednio do Kostrzyna i Bydgoszczy.
VI.1.1.3. Drogi wodne - żegluga śródlądowa.
Stanowi niewystarczająco wykorzystywany do tej pory środek komunikacji pasażerskiej o
znaczeniu turystycznym i towarowej dla towarów masowych. Na terenie gminy znajdują się
dwie żeglowne rzeki: Noteć i Warta. W miejscowości Santok, na rzece Noteć, znajduje się
przystań rzeczna wykorzystywana przez kursujący w okresie letnim statek pasażerski, barki
przewożące towary masowe w kierunku Bydgoszczy, Przystań ta wykorzystywana jest również
w organizowanych cyklicznie zawodach kajakowych.
W Santoku znajduje się również przeprawa promowa czynna 8 m-cy w roku.
VI.1.1.4. Lotnictwo.
Obecne lądowisko zlokalizowane na terenie lasów Nadleśnictwa Karwin wykorzystywane jest
wyłącznie dla potrzeb gospodarki leśnej. Wykorzystanie obecnego lądowiska jako lotniska
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możliwe jest pod warunkiem modernizacji pasów startowych oraz wykonania niezbędnych
inwestycji związanych z funkcjonowaniem przyszłego lotniska co wiązałoby się z dokonaniem
wylesień w uzgodnieniu z Zarządcą lasu oraz przeprowadzenia procedury planistycznej zgodnie
z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzupełnienia sieci drogowej i kolejowej połączeniami lotniczymi usprawni komunikację i
transport w rejonie aglomeracji Gorzowa Wlkp.,

VI.2. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ROZWOJU SYSTEMÓW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
VI.2.1. Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury technicznej
VI.2.1.1. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej.
VI.2.1.1.1. Zaopatrzenie w wodę.
Na terenie gminy znajduje się 8 stacji ujęć wody, w tym 5 wody pitnej. Większość ujęć i
sieci wodociągowej są własnością gminy, zarządzane i eksploatowane przez Gminną Spółkę
Wodno-Ściekową w Santoku z/s w Lipkach Wlk. oraz PWiK w Gorzowie Wlkp. Ujęcia te
znajdują się w następujących miejscowościach:
 Wawrów, Czechów; ujęcie obecnie wyłączone z eksploatacji, miejscowości została
podłączona do sieci wodociągowej miasta Gorzowa Wlkp. Sieć na stanie gminy PWiK w
Gorzowie Wlkp.
 Janczewo; zasila w wodę miejscowości: Janczewo, Górki, Gralewo.
 Płomykowo; zasila w wodę miejscowości Santok i Płomykowo
 Stare Polichno, ujęcie obecnie wyłączone z eksploatacji. Sieć wodociągowa włączona w sieć
zasilaną przez ujęcie w Ludzisławicach.
 Ludzisławice; ujęcie zasila w wodę miejscowości: Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe
Polichno i Stare Polichno oraz Jastrzębnik
 miejscowość Mąkoszyce. Zasilane z ujęcia w Ludzisławicach


Na gruntach miejscowości Czechów (teren po lewej stronie Warty) znajdują się studnie
ujęcia wód podziemnych:

Tereny wymienionych ujęć wody obejmują zarówno lokalizację obiektów samego ujęcia wody
, jak również zaplecza technicznego, technologicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz
gospodarczych dróg dojazdowych. Wszystkie lokalizacje są wyodrębnione poprzez
wygrodzenie, którego obszar pokrywa się ze strefą sanitarną ujęcia.
Na obszarze ujęcia wody pitnej zakazuje się prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury
technicznej.
Na obszarze ujęcia wody pitnej nakazuje się przestrzeganie stosownych przepisów sanitarnych
ujęcia wody pitnej oraz zasad ochrony środowiska.
 ujęcie wody pitnej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp
(zaopatrzenie w wodę miasta Gorzowa.)
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W części zachodniej
tereny gminy objęte są strefą ochrony pośredniej ujęcia wody
podziemnej „Siedlice” dla m. Gorzowa Wlkp. , w obszarze , którym zabronione jest:
- składowanie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych
- lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne
i obojętne oraz obojętnych,
- lokalizowanie oczyszczalni ścieków,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych,
- składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach,
- budowa autostrad, dróg publicznych i torów kolejowych,
- lokalizowanie nowych ujęć wody, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód,
- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych,
- wprowadza się inne ograniczenia wynikające z pośredniej ochrony ujęcia wody, w tym
urządzania parkingów, obozowisk i kąpielisk oraz lokalizowania budownictwa turystycznego
bez wyposażenia ich w system gromadzenia lub oczyszczania ścieków, wydobywania kopalin,
które wymagają zasięgnięcia opinii właściciela ujęcia,
Woda pochodząca z funkcjonujących ujęć wody, jest dobrej jakości. Stan wody
poddawany jest bieżącej kontroli przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
Wydajność istniejących ujęć wody jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb istniejących i
perspektywicznych. We wszystkich , za wyjątkiem ujęcia w Ludzisławicach, występują jednak
ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, wymaga to zastosowania procesu odżelaziania i
odmanganiania.

VI.2.1.1.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Ścieki pochodzące z całej planowanej sieci kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane kolektorem
grawitacyjno-tłocznym Santok-Czechów-Gorzów i włączone do komór włączeniowych dla
miejscowości Wawrów „Dolny” , Czechów, Gralewo, Janczewo , Santok, Płomykowo i Stare
Polichno i dalej odprowadzane do oczyszczalni w Gorzowie Wlkp. .
Dla wschodniej części gminy buduje się oczyszczalnię ścieków w miejscowości Lipki Wielkie
z możliwością przyjęcia ścieków dla miejscowości przyległych : Nowe Polichno, Lipki Małe,
Ludzisławice, Jastrzębnik , Mąkoszyce i Baranowice .

VI.2.1.1.3. Energetyka.
1. Zaopatrzenie w energie elektryczną.
Na terenie zachodniej części gminy Santok znajduje się fragment elektroenergetycznej linii
o napięciu 400 kV , relacji Krajnik - Plewiska oraz fragmenty linii o napięciu 220 kV relacji
Leśniów - SE Gorzów , SE Gorzów – Krajnik . Wzdłuż linii 400kV obowiązuje pas
technologiczny o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie ,
również dla
linii 200kV obowiązuje
pas technologiczny o szerokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie. Dla terenów znajdujących się w pasie
technologicznym obowiązują następujące ograniczenia w zakresie zagospodarowania i ich
użytkowania:
A.W pasie technologicznym linii:
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- wyklucza się lokalizowanie budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych
na stały pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach , odstępstwa od tej zasady może
udzielić właściciel linii , na warunkach przez niego określonych.
- lokalizację wszelkich obiektów należy uzgadniać z właścicielem linii,
- nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości minimum 20m od osi linii w
obu kierunkach,
B. Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony
pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową ani jako teren związany z działalnością
gospodarczą ( przesyłową) właściciela linii,
C. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego
najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,
D. zalesienie terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone w
uzgodnieniu z właścicielem linii , który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i
krzewów,
E. Lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo , stacji paliw i stref
zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga
uzgodnienia z właścicielem linii,
F. Ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych o
napięciu 400kV i 220kV oraz możliwość ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
Na terenie gminy Santok dopuszcza się możliwość wybudowania dwutorowej
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Baczyna- Piła Krzewina.
Wzdłuż planowanej linii należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie . Na terenie pasa technologicznego
obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
Linie średniego napięcia 15 kV przebiegają przez większość miejscowości, oprócz Lipek
Małych, Mąkoszyc i Baranowic.
Linie niskiego napięcia 0,4 kV przebiegają przez wszystkie miejscowości w gminie Santok.
Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zelektryfikowane, wyposażone w sieć SN i
nN oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Na obszarze gminy znajduje się około 1.600
odbiorców. Średnia moc przyłączeniowa 3 kW – 5 kW, co daje łącznie 6-8 MW mocy
przyłączeniowej. Maksymalne obciążenie dla gminy Santok jest rzędu 2 – 3 MW.
Teren gminy znajduje się w obszarze działania jednostki energetycznej ENEA S.A.
Operator w Gorzowie Wielkopolskim. Zapotrzebowanie energetyczne gminy zaspokajane jest
w sposób zadowalający, nie ma problemów w przyłączeniu nowych odbiorców.
W ramach obsługi przez ENEA S.A. Operator sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski :
- północna część gminy tj. miejscowości Wawrów, Czechów, Górki, Janczewo, Gralewo,
Santok, Płomykowo) należą do Rejonu Energetycznego Gorzów.
-południowa część gminy tj. miejscowości Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki
Wielkie, Lipki Małe, Mąkoszyce, Baranowice, Jastrzębnik należą do Rejonu Energetycznego
Międzychód.
Przez zachodnią część gminy (rejon Wawrów) przebiega linia najwyższych napięć 400
kV. Relacji Krajnik – Plewiska oraz linia 220kV relacji Leśniów-SE Gorzów.
83

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

Ponadto linia wysokiego napięcia 110 kV; jedna w rejonie Czechowa, relacji GPZ
Strzelce Krajeńskie – SE Gorzów , która przecina gminę z północnego zachodu do miasta
Gorzowa.
Wokół linii elektroenergetycznej WN wyznaczyć należy obszar strefy ograniczonego
użytkowania o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie
oraz zapewnić dojazd sprzętem specjalistycznym do urządzeń elektroenergetycznych , w celu
przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii. W strefie tej obowiązuje zakaz
sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, ponadto należy
zachować pas wycinki podstawowej drzew na trasie tych linii według przepisów odrębnych.
Wzdłuż istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych dopuszcza się możliwość
budowy sieci elektroenergetycznej zarówno łączącej poszczególne jednostki wytwórcze ze sobą,
sieci elektroenergetycznej umożliwiającej wprowadzenie mocy z farmy wiatrowej lub
biogazowni do sieci danego operatora ( punkty przyłączeniowe) oraz ewentualną ich rozbudowę
/ budowę stacji transformatorowych na wydzielonych geodezyjnie działkach jak i ewentualną
przebudowę/ budowę sieci elektroenergetycznej niezbędnej dla wprowadzenia wytworzonej
mcoy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
Na terenie gminy Santok dopuszcza się lokalizację w obszarze terenów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej inwestycji służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł
energii ( tereny położone w obrębie miejscowości Gralewo i Starego Polichna zgodnie ze
wskazaniem na załączniku graficznym).
a.
ELEKTROWNIE WIATROWE.
W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej na gruntach rolnych, z uwagi na fakt, że
elektrownia wiatrowa jest inwestycją, której żywotność określana jest na ok 30 lat, należy:
• kierować się zasadą oszczędności terenu, tj. przeznaczać na ten cel tereny
o jak najmniejszej powierzchni, umożliwiające realizację i funkcjonowanie elektrowni
wiatrowej,
• zachować dotychczasową funkcję terenu, umożliwiającą rolnicze wykorzystanie bez
prawa do zabudowy .
 wykluczyć z zainwestowania i lokalizowania w granicach udokumentowanych złóż,
elektrowni wiatrowych i wszelkiej infrastruktury.
 przy wyznaczaniu obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, należy
zachować minimalną odległość siłowni lub farmy wiatrowej od zabudowy zwartej lub
rozproszonej terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, szkoły, przedszkola i
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wynoszącą 500 m.
 Odstępstwem od stosowania 500 m strefy bezpieczeństwa może być jedynie budowa
elektrowni wiatrowej nie zaliczanej do inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (tj. o wysokości całkowitej do 30 m).
Dla zachowania i ochrony wartości krajobrazu istotne jest (zgodnie z Europejską Konwencją
Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 14,
poz. 98) zachowanie charakterystycznych krajobrazów i ochrona elementów małoobszarowych,
liniowych i punktowych o charakterze przyrodniczym lub antropogenicznym, stanowiących o
specyfice krajobrazu regionu.
Lokalizację elektrowni wiatrowych należy uszczegółowić na etapie opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego terenu . Dopuszcza się lokalizację
obiektów siłowni wiatrowych w odległościach innych niż wymienione poniżej, w przypadku
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wykazania braku negatywnego oddziaływania na obiekty chronione oraz przy zachowaniu
aktualnych norm prawnych koniecznych przy realizacji tego typu inwestycji.
Minimalne odległości turbin od :
− obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych – 500m,
− rezerwatów i lęgowisk – 1000m,
− rezerwatów flory – 200m,
– skraju lasu – 100m,
− granic istniejących i projektowanych obszarów ochrony przyrody – 200m,
− brzegów jezior o powierzchni do10ha i brzegów rzek – 200m,
− brzegów jezior o powierzchni powyżej10ha – 500m,
− stale podmokłych obniżeń terenów, krawędzi stoków i urwisk – 200m,
− dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych – 100m,
− linii elektroenergetycznych SN – 3 długości ramienia wirnika,
− linii elektroenergetycznych WN i NN – 3 średnice wirnika,
− obiektów kubaturowych niemieszkalnych – 100m,
b.
BIOGAZOWNIE.
Lokalizację biogazowni determinują następujące uwarunkowania lokalizacyjne:
• dostępność substratów,
• wymagania powierzchniowe,
• wymagania infrastrukturalne,
• wymagania środowiskowe,
• dostęp do infrastruktury zapewniającej odbiór wyprodukowanej energii,
• możliwości zagospodarownaia odpadów pofermentacyjnych.
Wymiary przestrzenne dziatki inwestycyjnej są uzależnione od wielkości produkcyjnej
biogazowni, przyjętej technologii produkcji, rodzajów wykorzystywanych substratów
oraz od przyjętych rozwiązań w zakresie dostaw substratów i odprowadzania odpadów
pofermentacyjnych. Różnorodność możliwych rozwiązań powoduje, iż dokładna wielkość
zapotrzebowania na powierzchnię może być ustalona dopiero na etapie projektowania
inwestycji. Nie mniej, wymagania terenowe dla biogazowni rolniczej o mocy produkcyjnej 1
MW + 2 MW, posiadającej komplet obiektów, w tym służących do przechowywania substratów
i składowania odpadów pofermentacyjnych, wynoszą ok. 3 ha.
Dla dużych biogazowni (2 MW) wskazane jest, aby nośność nawierzchni zapewniała możliwość
przewożenia ładunków o masie powyżej 15 t. Z uwagi na stan lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej dla wielu inwestycji konieczne może być wybudowanie nowego lub
przebudowanie istniejącego odcinka drogi.
Dominującym źródłem hałasu o charakterze ciągłym na terenie biogazowni są pracujące
silniki spalinowe agregatów prądotwórczych. W wyniku zastosowywania specjalnie
wytłumianych kontenerów oraz tłumików, hałas ten w znacznej części jest redukowany.
Biogazownia należy do przedsięwzięć, które w swym procesie produkcyjnym w ujęciu
globalnym przyczyniają się pozytywnie do zmniejszenia zanieczyszczeń gleb i wód
podziemnych.
Z uwagi na przepisy ochrony przyrody zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) biogazownie i ich strefy
oddziaływania nie mogą występować w rezerwatach przyrody. Ograniczenia lokalizacyjne mogą
wystąpić w obszarach chronionego krajobrazu, obszarach sieci Natura 2000, obszarach korytarzy
ekologicznych. W przypadku obszarów chronionego krajobrazu należy brać pod uwagę
rozporządzenia Wojewody Lubuskiego dotyczące ich ustanowienia oraz wprowadzania planów
ochrony.
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c. ROZWÓJ ENERGETYKI SOLARNEJ
Wyklucza się z lokalizacji farm solarnych obszary określone w punkcie 5.1.
Utrzymuje się określony w obowiązującym Studium kierunek rozwoju energetyki solarnej
na potrzeby indywidualne, tj.: rozwój i propagowanie wykorzystywania energii słonecznej
do celów gospodarczo-bytowych, przede wszystkim na tych terenach, gdzie dostęp do gazu
sieciowego jest ograniczony lub niemożliwy.
Przy lokalizowaniu farm solarnych obowiązują następujące zasady i założenia:
• na terenie gminy dopuszcza się budowę farm fotowoltanicznych pod warunkiem
przeprowadzenia procedury planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko z wyłączeniem tego typu inwestycji , które na podstawie przepisów
odrębnych nie są sklasyfikowane do obligatoryjnego przeprowadzenia postępowań w
wymienionych wyżej trybie,
• na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczenie terenów dla rozwoju farm solarnych uwarunkowane jest analizą,
oceną i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko;
• szczegółowa analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty
preferowane i alternatywne;
• rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych
w obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej
technologii.
d. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. PODSUMOWANIE
Przy lokalizacji inwestycji obejmujących elektrownie lub farmy wiatrowe, biogazownie rolnicze
i farmy fotowoltaiczne należy uwzględnić także lokalizację infrastruktury drogowej i
elektroenergetycznej związanej z ich realizacją i funkcjonowaniem, do których zalicza się
infrastrukturę:
• drogową:
- trwałą (drogi dojazdowe na teren inwestycji z najbliższą drogą publiczną,
drogi dojazdowe na terenie farmy, prowadzące do poszczególnych
elektrowni wiatrowych, place manewrowe),
- czasową (tymczasowe drogi dojazdowe, place manewrowe, montażowe
i place składowe; realizowana jest na etapie budowy i likwidacji),
• przyłączeniową:
- wewnętrzną (kable światłowodowe, łączące poszczególne elektrownie
z centrum zarządzania, kable energetyczne prowadzące prąd
od poszczególnych elektrowni wiatrowych do stacji transformatorowej tzw. GPZ farmy lub GPZ wewnętrznego),
- zewnętrzną (kabel lub pęk kabli wyprowadzających prąd poza teren farmy
do transformatora umieszczanego na słupie elektroenergetycznym lub GPZ
zewnętrznego).
Lokalizację infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji
i funkcjonowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej należy określić na etapie
przystępowania do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Santok.
Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować poniższe warunki:
• odległość elektrowni wiatrowej od linii NN nie może być mniejsza niż 3-krotna średnica
koła zataczanego przez łopaty turbiny, a w przypadku ,
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• odległość elektrowni wiatrowej od istniejących i planowanych dróg krajowych
powinna uwzględniać odległość min. 1,5 wysokości elektrowni od krawędzi jezdni,
• obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki
wiatrowej należy zapewnić w oparciu o sieć dróg niższych kategorii, tj. gminnych
i powiatowych, a włączenia do dróg krajowych powinny być realizowane
poprzez istniejące skrzyżowania dróg publicznych.

VI.2.1.1.4. Gazownictwo.
Gmina Santok szczególny nacisk położyła na radykalną poprawę stanu środowiska naturalnego,
dzięki tej idei w latach 1990 – 98 na terenie gminy dynamicznie rozwinęła się budowa
gazociągów. Gmina zasilana jest przez Rejon Gazowniczy Gorzów gazem Gz - 50
Obecny stan gazyfikacji
1.

Wawrów

- Gazociągi średniego ciśnienia – 3060mb, oraz 86 szt. przyłączy o łącznej długości 1279mb
- Gazociągi niskiego ciśnienia – 5012mb, oraz 136 szt. przyłączy o łącznej długości 3193mb
2.

Janczewo

- Gazociąg średniego ciśnienia – 14152mb, oraz 233 szt. przyłączy o łącznej długości 4336 mb
3.

Czechów

- Gazociąg średniego ciśnienia – 13186mb, oraz 134 szt. przyłączy o łącznej długości 2508mb
4.

Gralewo

- Gazociąg średniego ciśnienia – 5199mb, oraz 68 szt. przyłączy o łącznej długości 1957mb
5.

Santok

- Gazociąg średniego ciśnienia – 7138mb, oraz 104 szt. przyłączy o łącznej długości 1302mb
6.

Ludzisławice

- Gazociąg średniego ciśnienia – 15288mb, oraz 51 szt. przyłączy o łącznej długości 781mb
7.

Płomykowo

- Gazociąg średniego ciśnienia – 919mb, oraz 1 szt. przyłączy o łącznej długości 287mb
Łącznie na terenie gminy Santok wybudowano 67 381 m gazociągów oraz 847 szt. Przyłączy o
długości 16301mb
Obecnie zakończono budowę gazociągu magistralnego średniego ciśnienia relacji Santok –
Stare Polichno – Nowe Polichno – Ludzisławice – Lipki Wlk. Ogólna długość dotychczas
wybudowanego gazociągu wynosi – 10,5 km.
Obecnie realizowana jest budowa gazociągu magistralnego wysokiego ciśnienia DN 700 .
Przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Kopalnia Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów –Mieszalnia Gazu Kłodawa . Szczecinek-Lwówek na
obszarze obrębu Płomykowo, Gralewo, Janczewo, Czechów. Strefa kontrolowana dla
poszczególnych gazociągów wynosi w zakresie lokalizacji obiektów:
- dla DN 300 z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8,4 MPa – 6,0m
87

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

- dla DN 700 z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8,4 MPa – 12,0m
Przez teren objęty opracowaniem przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji
Skwierzyna- Barlinek ze strefą odległości podstawowej wynoszącej 130,0m.
W przypadku wyłączenia eksploatacji istniejącego gazociągu przez operatora sieci przestają
obowiązywać jego strefy odległości podstawowej.
W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynki, urządzenia stałych składów i
magazynów, sadzić drzewa oraz wykluczyć podejmowanie działalności magącej zagrozić
trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
Na terenie zlikwidowanego urządzenia technicznego tj. odwiertu „Santok-1” oraz dla
wymienionych gazociągów przesyłowych , dotychczasowe tereny znajdujące się w strefie
ochronnej czy kontrolowanej winny zachować swoje dotychczasowe przeznaczenie , w
szczególności winny być wykluczone spod zabudowy.

VI.2.1.1.5. Energetyka cieplna.
Na terenie gminy nie ma centralnego systemu grzewczego zasilającego znaczącą grupę
obiektów. Istniejące obiekty usługowe, indywidualne i produkcyjne ogrzewane są z
indywidualnych źródeł ciepła. W zaopatrzeniu w ciepło należy dążyć do eliminowania węgla
jako nośnika energii i zastępowania go paliwami przyjaznymi środowisku. Wskazane jest
również powszechne stosowanie normatywnej termoizolacji budynków.

VI.2.1.1.6. Gospodarka odpadami stałymi.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy reguluje Regulamin utrzymania
czystości i porządku Uchwała Rady Gminy Santok nr XXXIX/246/06 z dn. 26.01.2006r
oraz jej zmiana na podstawie Uchwały RG nr XL/255/06 z dnia 23.03.2006r.
Nieczystości stałe z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz obiektów
komunalnych usuwa firma , która wywozi do ZOO w Gorzowie Wlkp.
Nieczystości płynne z miejscowości nie skanalizowanych ( ze zbiorników
bezodpływowych) wywożone i usuwane przez: koncesjonowane firmy,
Odpady zwierzęce pochodzące z uboju, usuwane są przez

koncesjonowane

firmy
Planuje się:


uporządkowanie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi z terenu gminy
Santok,

VI.2.1.1.7. Złoża surowców geologicznych.
Na terenie gminy Santok obowiązują koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG SA w Warszawie.
- koncesja Gorzów Wlkp. – Międzychód ważna do dnia 28.09.2016r.
-koncesja Lubniewice ważna do dnia 31.12.2016r.
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VII. USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW I ZASAD
KSZTAŁTOWANIA
ROLNICZEJ
I
LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
VII.1. Ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej
VII.1.1. Funkcje rolnicze – kierunki rozwoju przestrzennego
Predyspozycje do uznania tej funkcji za wiodącą wynikają z :
- rolniczych tradycji terenu,
- struktury użytkowania gruntów w gminie Santok. W łącznej powierzchni gminy wynoszącej
8.937 ha użytki rolne stanowią ok. 51,1%. W strukturze użytków rolnych użytki zielone
stanowią ok. 46,4 %. Strukturę powyższą należy uznać za stabilną,
- jakości użytków rolnych, to znaczy z występowania zwartych, dużych kompleksów żyznych
gleb klas bonitacji III i IVa, z występowaniem na terenie całej gminy mniejszych
kompleksów klasy IVb,
- struktury wielkości gospodarstw indywidualnych. Średnia wielkość gospodarstwa
indywidualnego wynosi około 13,09 ha. Największa liczba gospodarstw występuje w
grupach wielkości do 5 ha i pow. 15 ha.
- struktury zatrudnienia mieszkańców. Przeważający procent mieszkańców gminy utrzymuje
się z rolnictwa. Dodatkowo, przeważająca część bezrobotnych to osoby poprzednio
zatrudnione w sektorze państwowym rolnictwa.
Dotychczasowa struktura produkcji rolnej w gospodarstwach indywidualnych posiada charakter
mieszany (produkcja roślinna i zwierzęca jednocześnie). W gospodarstwach wielkoobszarowych
prowadzona jest specjalizacja w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w zależności od
położenia na obszarze gminy.
Zasada zagospodarowania przestrzennego polega na wyodrębnieniu czterech grup obszarów
funkcjonalnych o zróżnicowanych zasadach użytkowania:
 obszary o dominacji funkcji rolniczej,
 obszary o preferowanej funkcji rolniczej,
 obszary wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
 obszary zurbanizowane „sypialni” Gorzowa
Rozmieszczenie przestrzenne w/w obszarów funkcjonalnych determinowane jest
uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego czyli przede wszystkim: jakości gleb,
ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych.
Ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego:
 Obszary o dominacji funkcji rolniczej:
 utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolniczego terenu,
 zachowanie dotychczasowego pastwiskowo - łąkarskiego użytkowania
organicznych (zapobieganie utracie wartości produkcyjnych gleb organicznych),

gruntów
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 strefa bez inwestycyjna poza nakładami na utrzymanie kultury rolnej,
 optymalna koncentracja zabudowy w obecnych granicach miejscowości, ze wskazaniem
zwiększenia zwartości układu,
 w granicach miejscowości dopuszcza się nową zabudowę zagrodową i mieszkaniową oraz
zabudowę na potrzeby rolnictwa (przechowalnie, magazyny, mieszalnie pasz itp.) oraz jego
obsługi,
 wykorzystanie istniejącego majątku trwałego dla celów rolniczych.
 Dopuszczenie rewaloryzacji układu zabudowy „kolonijnej” przy restrukturyzacji
gospodarstw wielkotowarowych o powierzchni ca 100 ha.
 Obszary o preferowanej funkcji rolniczej:
 preferowane dotychczasowe użytkowanie rolnicze terenów z dopuszczeniem jego zmian dla
potrzeb innych funkcji wiodących i towarzyszących :
 leśnictwo na obszarach wytyczonych granicą rolno-leśną,
 turystyka w atrakcyjnych krajobrazowo rejonach rzeki Warty Noteci oraz jezior ,
 optymalna koncentracja zabudowy w obecnych granicach miejscowości, ze wskazaniem
zwiększenia zwartości układu mające na celu ograniczenie tendencji rozwoju liniowego
jednostek osadniczych,
 w granicach miejscowości dopuszcza się nową zabudowę zagrodową i mieszkaniową, a
także inwestycje związane z obsługą rolnictwa oraz inne inwestycje nie tworzące kolizji z
preferowaną funkcją obszaru.
 dopuszcza się możliwość rewitalizacji istniejących zespołów dworskich i dworsko-parkowych
do celów poza rolniczych (preferowana funkcja turystyczna),
 optymalne wykorzystanie istniejącego majątku trwałego nie tworzące kolizji z preferowaną
funkcją obszaru.
 Na terenie gminy Santok w obrębie miejscowości Gralewo i Stare Polichno dopuszcza
się lokalizację w obszarze terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej inwestycji
służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 Realizacja elektrowni wiatrowych i biogazowni o mocy powyżej 100kW lub farm
fotowoltaicznych jako alternatywa dla wymienionych wcześniej elektrowni na terenach
wskazanych na załączniku graficznym nakłada obowiązek sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą określoną ustawą z 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 Obszary wielofunkcyjnego rozwoju wsi:
 preferowany rozwój wiejskiej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej oraz na
potrzeby usług i działalności produkcyjnej w powiązaniu z istniejącą siecią osadniczą,
 dopuszczalna się rozwój struktur rekreacyjno - turystycznych i produkcyjno-usługowych
poza obszarami jednostek osadniczych,
 Obszary zurbanizowane „sypialni” Gorzowa
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 preferowany rozwój podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz na potrzeby
usług i działalności produkcyjnej w powiązaniu z istniejącą siecią osadniczą, - tereny do
wyłączenia z produkcji rolnej zgodnie z wymogami ustawowymi
 konieczna koordynacja zagospodarowania przestrzennego obszaru pod względem
sukcesywnego (na miarę konkretnych zamierzeń inwestycyjnych) uzbrojenia w
infrastrukturę techniczną i komunikację drogową.
 Zalecane opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w skali 1:10000 w
oparciu o stosowne opracowanie fizjograficzne.

VII.1.2. Funkcje leśne - zasady zagospodarowania przestrzennego
Leśnictwo w gminie należy do grupy funkcji podstawowych, wynika to z udziału powierzchni
leśnych (ok.35 %) w ogólnej powierzchni gminy, co w liczbach bezwzględnych wynosi
6.034 ha.
Zdecydowana większość lasów należy do Skarbu Państwa (ok. 96% ogólnej powierzchni
lasów w gminie). Przewidywane zalesianie gruntów porolnych nie zmieni w istotny sposób
strukturę użytkowania obszaru gminy, co w efekcie w okresie perspektywicznym
spowoduje wzmocnienie funkcji gospodarki leśnej.
Zasady zagospodarowania przestrzennego polegają na :
 utrzymaniu zasięgu przestrzennego terenów leśnych wynikającego z uwarunkowań
naturalnych,
 zwiększeniu powierzchniowym istniejących obszarów leśnych drogą zalesień obszarów
porolnych przy granicy rolno-leśnej, w pierwszej kolejności dolesienia na obszarach
oznaczonych w studium,
 przystosowanie przydatnych kompleksów leśnych, wyznaczonych na podstawie analiz
szczegółowych, do pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych (ścieżki i szlaki
turystyczne i dydaktyczne, punkty widokowe, miejsca piknikowe).

VII.1.3. Funkcje wielokierunkowej działalności gospodarczej, w tym
produkcyjnej


Zakłada się utrzymanie i selektywny rozwój występujących w ograniczonym zakresie
funkcji produkcyjnych oraz magazynowej. Występująca na terenie gminy produkcja
przemysłowa o charakterze rolno-spożywczym, drzewnym skoncentrowana jest w
miejscowości Santok, Płomykowo, Lipki Wielkie.



Zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym rozmieszczenia przestrzennego
poszczególnych elementów funkcjonalnych, dostosowane winny być, w zależności od
charakteru produkcji, do uwarunkowań lokalnych.



Zakłada się możliwość wykorzystania nie zagospodarowanego majątku trwałego do
organizacji produkcji lub składowania pod warunkiem zabezpieczenia podstawowych
warunków w zakresie infrastruktury, czyniących działalność gospodarczą bezpieczną
wykluczającą negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
91

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,



Zakłada się stworzenie obszarów dla rozwoju funkcji produkcyjnych w. Paśmie
Zachodnim gminy przy granicy z miastem Gorzowem Wlkp.( Wschodnia Dzielnica
Przemysłowo Składowa Gorzowa) w kierunku wschodnim głównie przy istniejących
ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich .



Utrzymuje się swobodę lokalizacji dla drobnej produkcji o niskim wskaźniku
zatrudnienia w istniejącej strukturze osadniczej na warunkach określonych wyżej
przy zachowaniu norm ustawowych ochrony środowiska przyrodniczego obszaru
lokalizacji wraz z „kołnierzem” ustawowym.

VII.1.4. Funkcje turystyczne - zasady zagospodarowania przestrzennego
Turystyka jest ważną funkcją uzupełniającą w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Santok.
Z przeprowadzonych analiz oraz waloryzacji tematycznych obszaru gminy (środowiska
przyrodniczego, środowiska kulturowego) wynika, że funkcja turystyczna będzie stanowić
uzupełnienie funkcji rolniczej .
Gmina ma bogate środowisko przyrodnicze (wody, kompleksy leśne, rzeźbę terenu, interesującą
florę i faunę) , dziedzictwo historyczno-kulturowe to ponad 1000 –letnie świadectwo istnienia
władania Polski tu w widłach Warty i Noteci gdzie stał pograniczny gród Bolesława Chrobrego
pierwszego króla polskiego.
Położenie gminy, jej przyroda i historia, brak uciążliwego przemysłu. pozwala na rozwój
turystyki i wypoczynku ( piękne szlaki turystyczne piesze i wodne, istniejące i projektowane ,
,rybołówstwo i wędkarstwo, myślistwo, pozyskiwanie runa leśnego)
Szlaki wodne rzek: Warty i Noteci wchodzą w skład systemu dróg wodnych Odra-Wisła są
fragmentem europejskiej drogi wodnej E – 70, prowadzącej z zachodu kontynentu na wschód,
przez Puszcze Gorzowską i Notecką.
Gmina winna obsługiwać kwalifikowaną turystykę wędrowną wodną j pieszą , rowerową i
konną - o znaczeniu międzynarodowym, także krajoznawczą, oraz organizować turystykę i
rekreacją pobytową o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
Rozpatrując szansę rozwoju funkcji turystycznej w gminie Santok na tle szerszych ponad
lokalnych uwarunkowań, może ona stanowić w przyszłości jedną z funkcji wiodących
gospodarki gminy, i przy przekształceniu lądowiska w Lipkach Wielkich na lotnisko może się
włączyć w sieć powiązań turystyki kontynentalnej jako węzeł logistyczny.
Zasady zagospodarowania przestrzennego wynikające z predyspozycji obszaru opracowania
(udokumentowane pracami analitycznymi) sprowadzają się do określenia głównych terenów
rozwoju dla tej formy aktywności gospodarczej.
 Funkcję głównych obszarów turystycznych przypisano szlakom i drogom wodnym na
obszarach rzek : Warty i Noteci z terenami otaczającymi .
 Natomiast funkcje obszarów uzupełniających nadano:
1. Rejonowi rezerwatu przyrody w ujściu Noteci do Warty,
2. Miejscowości Santok,
3. Obszarom chronionego krajobrazu w pradolinie Warty i Noteci.
Powyższe obszary: główne i uzupełniające łączy układ sieci „infrastruktury turystycznej” w
formie szlaków turystycznych: rowerowych, konnych, pieszych, wodnych oraz tras turystyki
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kołowej o odpowiednim wyposażeniu techniczno-usługowym. Układ ten łączy teren gminy z
regionem i obszarami otaczającymi.
Obszary główne i uzupełniające „nakładają się” na obszary działalności gospodarczej o
charakterze rolniczym i leśnym. Jednakże ze względu na fakt, iż w większości użytki rolne,
wchodzące w skład tych obszarów, posiadają niską produktywność, nie jest przewidywane
pojawienie się sytuacji konfliktowych, szczególnie, gdy zastosowane zostaną racjonalne zasady
zagospodarowania polegające na wykorzystaniu usług turystycznych jako znaczącego elementu
bilansu ekonomicznego gospodarstw rolnych.
W sytuacjach konfliktowych na obszarach leśnych znaczącym winno być stanowisko Zarządcy
terenów leśnych.

VII.1.5. Główne zasady kształtowania infrastruktury turystycznej
rekreacyjnej na terenie gminy Santok :

i

 dostosowanie skali i formy architektonicznej zabudowy o funkcji rekreacyjnej i turystycznej
do regionalnego typu zabudowy obszaru Pradoliny Warty i Noteci i typologi etnograficznej
tej części województwa lubuskiego
 wiązanie zabudowy turystyczno-rekreacyjnej z istniejącymi układami osadniczymi oraz
utworzenie nowych struktur turystycznych w rejonie Jezior Przecięte (zlokalizowane na
północny wschód od miejscowości Janczewo) i Racze (zlokalizowane na północny wschód
od miejscowości Gralewo).
 dla wymienionych powyżej obszarów węzłowych i uzupełniających, ze względu na istniejące
warunki środowiska przyrodniczego, określa się graniczne wartości pojemności turystycznej
(*1 całkowita, maksymalna liczba użytkowników: mieszkańcy i turyści),
 dla projektowanych struktur turystycznych ustala się konieczność rozwiązania gospodarki
wodno-ściekowej zgodnie z zasadami stosowania standardów dotyczących uzbrojenia
terenów szczególnie chronionych.

VIII. DZIAŁANIA OPERACYJNE
Z uwagi na rozległość problematyki zagospodarowania przestrzennego gminy w aspekcie
określenia potencjalnych terenów rozwoju dla poszczególnych funkcji, których zakres (zasady
rozwoju) określony został w skali poszczególnych miejscowości, bądź obszarów
funkcjonalnych, postuluje się opracowanie dokumentu operacyjnego, który uwzględniając
dodatkowo zmienność uwarunkowań zewnętrznych (w tym rynkowych) stanowiłby pod
względem gospodarczo-planistycznym podstawę działań Rady Gminy w określonym przedziale
czasowym (kadencja Rady), aktualizowanym okresowo (corocznie).
Określone w dokumencie operacyjnym wnioski lub ustalenia będą z zestawienia spodziewanych
potrzeb konfrontowane z możliwościami ich finansowania.
Dokument operacyjny (plan działań) okresowo aktualizowany korygować będzie:
 cele etapowe (wg hierarchii zadań i problemów cząstkowych),
 zestawienie przedsięwzięć publicznych realizowanych ze środków własnych,
 zestawienie przedsięwzięć publicznych realizowanych przy współudziale szeroko
rozumianych środków pomocowych,
 występujących ewentualnie zadań rządowych wprowadzanych w układ przestrzeni
gospodarczej w trybie ustawowym,
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kolejność wyznaczania miejsc i udostępniania terenów w obszarach przeznaczonych
do działalności inwestycyjnej w strefie intensywnego rozwoju w oparciu o
wykonanie zalecanych studiów problemowych i programowo-przestrzennych.

IX. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SANTOK WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII
ROZWOJU I PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ORAZ STOSOWNYCH UCHWAŁ SEJMIKU LUBUSKIEGO.
Zadanie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego
zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XXXVII/272/2002 z dnia
02 października 2002r. z aktualizacją uchwaloną uchwałą Sejmiku Województwa
Lubuskiego Nr XXII/191/12 z dnia 21 marca 2012r.
IX.1. ZADANIA WOJEWÓDZKIE UWZGLĘDNIONE W STUDIUM GMINY
SANTOK:
USTALENIA DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYNIKAJĄCE Z POLITYKI
PRZESTRZENNEJ PAŃSTWA DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW
STRATEGICZNYCH ORAZ ICH ODNIESIENIE DO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego
zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 21 marca 2012r.
 Wspieranie rozwoju systemów intermodalnych, zwiększenie przepraw mostowych.
Budowa m obwodnic. Modernizacja sieci kolejowej w celu stworzenia systemu
szybkich kolei towarowych.
 Zintegrowanie transportu powietrznego, drogowego, kolejowego i żeglugi.
 Modernizacja linii kolei szybkiej Poznań – Berlin do szybkości 200 km/h
przewidziana jest do 2015 roku, a do prędkości 120 km/h linia nr 203 Tczew –
Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. – Kostrzyn - do granicy państwa do 2033 roku.
 Konieczność poprawy bezpieczeństwa terenów zalewowych poprzez rozbudowę
systemów pasywnej i aktywnej ochrony oraz zwiększenie restrykcyjności warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach dolin rzecznych i obszarach
podmokłych, prowadząc do ograniczenia wykorzystywania ich pod zabudowę i
ewentualne systematyczne eliminowane zabudowy z tych terenów.
W pkt. 6. KIERUNKI ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WEDŁUG ZMIANY PZPWL
Proponuje się kontynuować zapoczątkowaną politykę rozwoju województwa, związaną z
kształtowaniem Pasma Rozwoju Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Nowa Sól
Kierunki rozwoju i zagospodarowania województwa oparto o analizę wewnętrzną możliwości
rozwojowych.
Wariant koncepcji rozwoju województwa lubuskiego oparty o dominację ochrony i
wykorzystania wartości przyrodniczych (bez eksploatacji złóż węgla brunatnego)
WARIANT 1 związany głównie z walorami przyrodniczymi i kulturowymi województwa
ekologia – innowacje – turystyka – nauka – usługi to wykorzystanie na znacznie większą skalę
(niż ma to miejsce obecnie) możliwości związanych z lokalnymi warunkami rozwoju,
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wynikającymi z istotnych, w skali kraju, walorów zasobów przyrodniczych i ze spuścizny
dziedzictwa kulturowego tych ziem stanowiącej zbiór różnorodnych materialnych i
niematerialnych reliktów historii pochodzących z różnych epok, stanowiących unikatowe
atrakcje turystyczne.
Struktura przestrzenna tego wariantu opiera się na następujących osiach konstrukcyjnych:
Osie przyrodnicze
 oś o kierunku wschód – zachód, w północnej części regionu, to oś doliny Noteci i dolnej
Warty (krajowa droga wodna E70).
Osie antropogeniczne
 Proponuje się również, ze względu na unikatowe wartości krajobrazowe i kulturowe
Doliny Noteci (aż do Bydgoszczy), przebudowę drogi wodnej Warta/Noteć E-70 do
klasy II i wykorzystanie jej dla rozwoju turystyki wodnej;
Wariant koncepcji rozwoju województwa lubuskiego oparty o dominację wykorzystania
zasobów złóż energetycznych i wzrost konkurencyjności działalności gospodarczej
WARIANT 2 – związany głównie z tworzeniem warunków dla podnoszenia konkurencyjności
gospodarczej regionu, akcentując jego walory surowcowe, innowacyjność, potencjał naukowy.
wydobycie – przetwórstwo – logistyka – innowacyjność - konkurencja
to wykorzystanie na znacznie większą skalę, niż ma to miejsce obecnie, możliwości związanych
z lokalnymi warunkami rozwoju, wynikającymi z występowania na terenie województwa złóż
surowców energetycznych, rozwijającego się potencjału naukowego, podnoszenia poziomu
innowacyjności w dominującym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Struktura przestrzenna tego wariantu opiera się na osiach konstrukcyjnych:
Osie przyrodnicze
 oś o kierunku wschód – zachód, w północnej części regionu, to oś doliny Noteci i dolnej
Warty (krajowa droga wodna E70).
 Proponuje się równoległy rozwój technik pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a
w szczególności z energii wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz biomasy.
Przyjęto kierunek rozwoju województwa lubuskiego wynikający z połączenia obu
podstawowych wariantów (wariant 1 i wariant 2) – przyrodniczo – gospodarczy.
Wymaga to głównie:
przyjęcia tezy, że rozwój województwa będzie następował w sposób ciągły i harmonijny w
oparciu o:
 intensyfikację wykorzystania walorów położenia województwa, polegających na
wzajemnych relacjach z Niemcami i Skandynawią, na wykorzystaniu walorów
przyrodniczych i kulturowych. Stąd propozycje rozszerzenia powiązań
infrastrukturalnych z Europą Zachodnią i Północną, budowy zaplecza logistycznego dla
handlu, wytwórczości i turystyki,
 eksploatację złóż: węgla brunatnego, gazu, ropy naftowej i innych bogactw, zgodnie z
koncesjami i programami rekultywacji terenów, eksploatacja możliwa przy zachowaniu
maksymalnej ochrony środowiska,
 zdecydowane zwiększenie roli pozawęglowych, ekologicznych źródeł energii (farmy
wiatrowe, biomasa, elektrownie wodne, geotermia) w oparciu o uwarunkowania lokalne,
 istotny postęp w wykorzystaniu dróg wodnych regionu w kierunku Berlina, Szczecina,
Śląska, Gdańska, Bydgoszczy dla potrzeb transportu towarów i turystyki. Istnieją
preferencje lokalizacyjne dla działalności gospodarczej w rejonach portów rzecznych
(możliwość utworzenia lub wykorzystania przy nakładach inwestycyjnych portów
śródlądowych w ciągu szlaku wodnego Odra - Warta – Noteć – Kanał Bydgoski - Wisła,
takich jak Gorzów Wlkp. i Drezdenko w województwie lubuskim)
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ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W WYZNACZONYCH OBSZARACH
PROBLEMOWYCH
W Zmianie PZPWL: wskazuje się następujące podstawowe obszary problemowe, które
wymagają prowadzenia odrębnej polityki gospodarczej i polityki przestrzennej:
Pkt. b) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi:
1) część rzeki Warty i Noteci terenu województwa lubuskiego, na podstawie materiałów
z opracowanych studiów granic bezpośredniego zagrożenia powodzią sporządzonych dla zlewni
Warty (2003 r.) i dla Noteci (2005 r.) a obecnie traktowanych jako pierwszy etap studium
ochrony przeciwpowodziowej, wskazujący obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych
(obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią dla przepływów o prawdopodobieństwie p = 1 %).
Pkt. c) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin,
W zmianie PZPWL uwzględnia się obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin:
1) zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
2) w związku z art.48 Prawa geologicznego i górniczego (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz.1947):
a) złoża kopalin;
b) udokumentowane wody podziemne w granicach: projektowanych stref ochronnych ujęć i
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.
PRIORYTETY POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO/
według zmiany PZPWL /:
Pkt.9. STREFA PRZYRODNICZA
9.1. OBSZARY I ZASADY OCHRONY PRZYRODY
W Zmianie PZPWL określa się obszary ochrony przyrody wchodzące w system przyrodniczych
obszarów chronionych województwa lubuskiego.
Na obszarze Województwa Lubuskiego formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe; (Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy „Ujście Warty”)
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami wyznaczano przygraniczne obszary cenne pod
względem
przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony.
Pkt. 10. STREFA SPOŁECZNA
10.2. HIERARCHIA I SPECJALIZACJA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH
Wyznaczono ośrodki usługowe:
 I rzędu,
 II rzędu,
 III rzędu,
 IV rzędu.
do ośrodków rozwoju IV rzędu o znaczeniu lokalnym należy Santok
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pkt. 12. STREFA KULTUROWA
12.4. PROPONOWANE PARKI KULTUROWE
Pod pozycją 25: Santok Grodzisko wczesnośredniowieczne w widłach Warty i Noteci.
12.5. Północny szlak zabytków konstrukcji szkieletowej
Szlak zaczyna się w Mosinie, gdzie znajduje się kościół (1780 r.) i wiedzie przez Bogdaniec
(młyn, 1826 r.), Chwałowice (ok. 1790 r.), Górzyce, Gorzów Wlkp. (spichlerz, po 1772 r.),
Gralewo (1709 r.), Santok (dom z 1825 r., dzwonnica z 1769 r.), Stare Polichno (1826 r.),
Gościmiec (XVIII w.), Drezdenko (zbrojownia XVII w.), liczne domy m.in. przy ulicach
Kościuszki 16 i Żeromskiego 11 z XVIII-XIX w.), Karwin (1711 r.), do Lubiatowa (XVIII w.) i
Międzyrzecz (kościół św. Wojciecha).
12.6. Najcenniejsze zabytki Województwa Lubuskiego i ich ranga
Stanowiska archeologiczne:
- o znaczeniu europejskim należy Santok – grodzisko i gródek obronny,
Pkt. 15. KOMUNIKACJA I TRANSPORT
PRZEBUDOWA I BUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH
- Budowa nowego odcinka drogi nr 158 od miejscowości Różanki do Santoka, przebudowa
wiaduktu w
Santoku (z ewent. połączeniem z nową trasą omijająca po północnej stronie Gorzów Wlkp. „drogą 22 bis”),
Pkt. 17. STREFA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Zagrożenie pożarowe
Zagrożenie pożarowe województwa wynika z występowania na jego terenie wielu kompleksów
leśnych, na
terenie których lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie zlokalizowane są siedliska ludzkie.
Najbardziej zagrożone kompleksy leśne to m.in. Santok
Powodzie
Mogą one dotknąć miejscowości leżące przy rzekach: - Warta – m.in. Santok,,
Rozdział III. Programy samorządu województwa lubuskiego
1) Ważniejsze inwestycje w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych i budowy
obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.
Pkt. 2 . droga woj. nr 158 łącząca przyległy obszar S-3 m. i gm. Gorzów Wlkp., gm.
Santok, gm. Drezdenko
Pkt. 18 Budowa nowego odcinka drogi woj. nr 158 na odcinku od wschodniego
wlotu w m. Garlewo do m. Różanki łącznie z przebudową istniejącego
wiaduktu kolejowego w m. Santok gm. Santok, gm. Kłodawa
Zapisy zadań , które utrzymano w dokumencie zmiany PZPWL z 2012r.:
IX.1.1. Zadanie Nr 3. Utworzenie Pasma Przyspieszonego Rozwoju Zespołu Gorzów
WIkp. - Zielona Góra - Nowa Sól.
Zadanie 3.2. Lotnisko regionalne w Gorzowie WIkp.
Budowa lotniska regionalnego dla Gorzowa WIkp. w Lipkach Wielkich.
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Szczegółowe informacje:

rozdział VI.1.1.4. Lotnictwo oraz rozdział VII.1.4. Funkcje

turystyczne - zasady zagospodarowania przestrzennego
IX.1.2. Zadanie Nr 4. Wdrożenie sieci obszarów chronionych Natura 2000 według
kryteriów dyrektyw UE 79/409/EEC i 94/43/EEC.
Zadanie 4.1. Kompleks gospodarki turystycznej i edukacyjnej, pomiędzy
dwoma parkami narodowymi.
Szczegółowe informacje: rozdział IV.6.5. Zachowanie istotnych elementów systemów
przyrodniczych w gminie Santok oraz rozdział VII.1.4. Funkcje turystyczne - zasady
zagospodarowania przestrzennego
IX.2. ZADANIA SAMORZĄDOWE UWZGLĘDNIONE W STUDIUM GMINY
SANTOK:
IX.2.1.

Zadanie Nr 4. Rozbudowa sieci dróg komunikacji rowerowej o znaczeniu

międzyregionalnym i międzynarodowym.
Szczegółowe informacje: rozdział VI.1.1.1. Drogownictwo , część Drogi rowerowe.
IX.2.2. Zadanie Nr 11. Ożywienie gospodarcze i turystyczne miast położonych nad Odra,
Wartą i Notecią oraz intensyfikacja wykorzystania tych rzek poprzez system
portów rzecznych i przystani pasażerskich
Szczegółowe informacje: rozdział VII.1.4. Funkcje turystyczne - zasady zagospodarowania
przestrzennego, rozdział VII.1.5. Główne zasady kształtowania infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Santok .
IX.2.4. Zadanie Nr 14. Północne Pasmo Przyspieszonego Rozwoju – Kostrzyn – Gorzów
Wlkp. z potencjalnym rozwojem do Drezdenka, zlokalizowane równolegle do drogi
europejskiej nr 22 Berlin – Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Gdańsk z linią kolejową o tym
samym kierunku.
Szczegółowe informacje: rozdział VI.1.1.2. Kolejnictwo i rozdział VI.1.1.3. Drogi wodne żegluga śródlądowa.
IX.3.

W STUDIUM GMINY SANTOK ZAKŁADA SIĘ WDROŻENIE SIECI
OBSZARÓW CHRONIONYCH NATURA 2000 ( KRYTERIUM UE 79/409/EEC I
92/43/EEC WIELKOPRZESTRZENNE OSTOJE PRZYRODY CORINE
Szczegółowe informacje: rozdział IV.6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i
jego zasobów, : rozdział IV.6.3. Podstawowe zadania w kształtowaniu struktur
przyrodniczych i systemu przyrodniczego gminy, : rozdział IV.6.5. Zachowanie istotnych
elementów systemów przyrodniczych w gminie Santok, : rozdział IV.6.6. Waloryzacja
zoologiczno-botaniczna, : rozdział VI.1.1.3. Drogi wodne - żegluga śródlądowa.
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IX.4. wykreślony
IX.5 wykreślony
IX.6. WYKAZ DANYCH ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PLANISTYCZNYCH
SPORZĄDZONYCH NA POTRZEBY PROJEKTU STUDIUM GMINY SANTOK
ZGODNIE Z §3 UST.1 ROZPORZĄDZENIA Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz.U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233 :
1. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – zatwierdzony
uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XXXVII/272/2002 z dnia 02
października 2002r. z aktualizacją uchwaloną uchwałą Sejmiku Województwa
Lubuskiego Nr XXII/191/12 z dnia 21 marca 2012r.
2. Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu gorzowskiego na lata 2004 – 2007
z perspektywą na lata 2008 – 2011 opracowany w styczniu 2004 r. przez Instytut Badań i
Ekspertyz Naukowych Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Powiatu Gorzowskiego ,
3. Program operacyjny dla powiatu gorzowskiego na lata 2004-2011 opracowany przez
Zakład Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa IBEN w Gorzowie Wlkp.
4. Program ochrony środowiska dla powiatu gorzowskiego opracowany w 2003 roku przez
Zakład Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Instytutu Badań i Ekspertyz
Naukowych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., – aktualność na dzień 30.09.2004 r
5. RAPORT O STANIE GMINY SANTOK OPRACOWANY PRZEZ UNITED NATIONS
DEVELOPMENT ROGRAMME
UMBRELLA PROJECT W WARSZAWIE W KWIETNIU 2000 R. – AKTUALNOŚĆ NA
DZIEŃ 30.09.2004 R
6. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SANTOK OPRACOWANY PRZEZ
UNITED NATIONS
DEVELOPMENT ROGRAMME
UMBRELLA PROJECT W
WARSZAWIE W CZERWCU 2000 R.- – AKTUALNOŚĆ NA DZIEŃ 30.09.2004 R
7. „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego” Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze, Listopad 2012 r.
8. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2003. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Zielona Góra, listopad 2003 r.
9. Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia
obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego,
10. Dokumentacja planistyczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według
rejestru tych opracowań w gminie Santok– aktualność na dzień 30.09.2004 r.
11. Studium ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz archeologia w gminie Santok –
opracowane w czerwcu 2004 r. przez mgr inż. arch. H.J. Kustosza
12. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Santok opracowane przez INTEGRA
sp. z o.o. w Poznaniu w 2004 r.
11. Studium stanu władania gminy Santok poszczególnych obrębów geodezyjnych – aktualność
na 30.03.2004 r. - mapy w skali 1: 5000, 1: 7500,
12. Studium stanu zagospodarowania i inwentaryzacji obiektów kubaturowych poszczególnych
obrębów geodezyjnych gminy Santok – aktualność na 30.03.2004 r. - mapy w skali 1: 5000,
1: 7500,
99

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,

13. Studium własności i użytków w gminie Santok – aktualność na dzień 30.03.2004 r. - mapy w
skali 1: 5000, 1: 7500,
14. Studium przyrodnicze- degradacja środowiska przyrodniczego i jej przeciwdziałanie- –
aktualność na dzień 30.03.2004 r - mapa w skali 1: 25 000,
15. Studium przyrodnicze- mapa geomorfologiczna i hydrogeologiczna w skali 1: 25 000,
16. Studium przyrodnicze- mapa hipsometryczna w skali 1: 25 000,
17. Studium przyrodnicze- mapa spadków terenu w skali 1: 25 000,
18. Studium przyrodnicze- szata roślinna i obszary chronionego krajobrazu , rezerwaty, ostoje- –
aktualność na dzień 30.03.2004 r - mapa w skali 1: 25 000,
19. Studium przyrodnicze- elementy przyrodnicze ograniczające użytkowanie – – aktualność na
dzień 30.03.2004 r -mapa w skali 1: 25 000,
20. Koncepcja uzbrojenia terenów gminy Santok - sieć kanalizacyjna opracowana przez
„EKOTECH” w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o w marcu 2003 r.
21. Koncepcja uzbrojenia terenów gminy Santok - sieć wodociągowa opracowana przez
„EKOTECH” w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o w marcu 2003 r.
22. Koncepcja uzbrojenia terenów gminy Santok - sieć gazowa opracowana przez „EKOTECH”
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o w marcu 2003 r.
23. Inwentaryzacja sieci przesyłowych energetycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych –
Zachód sp. z o.o. w Poznaniu na terenie gminy Santok- aktualność na dzień 30.12.2003 r.
24. Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych Grupy Energetycznej ENEA S.A. O/Gorzów na
terenie gminy Santok -aktualność na dzień 30.12.2003 r.
25. Inwentaryzacja sieci drogowych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy
Santok - aktualność na dzień 30.12.2003 r.
26. Inwentaryzacja sieci kolejowych PKP S.A. -aktualność na dzień 30.12.2003 r.
27. Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. obszar
Telekomunikacji w Zielonej Górze - aktualność na dzień 30.12.2003 r.
28. Zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze - Delegatura
w Gorzowie Wlkp. - aktualność na dzień 30.12.2003 r.
29. Materiały wyjściowe inne:
wnioski jednostek i instytucji wymienionych w załączniku nr 3 dokumentacji studium
dotyczącym wykazu wniosków do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Santok,
wnioski jednostek organizacyjnych i osób fizycznych złożonych na podstawie art.11
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącym nieruchomości
na obszarze gminy Santok,
dane z Urzędu Gminy w Santoku, – aktualność na dzień 30.03.2004 r
materiały z wizji terenowej oraz inwentaryzacji szczegółowej, serwis fotograficzny,
materiały archiwalne autorów opracowania, branżowe materiały archiwalne,
30. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007r. opracowany przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze– aktualność na dzień 30.12.2007 r
31. Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Warty opracowany przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – aktualność na dzień 30.12.2007
r
31. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 20092012 z perspektywa 2013-2020. opracowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze– aktualność na dzień 30.12.2007 r
32. Lubuski Regionalny program Operacyjny na lata 2007-2013 opracowany przez Zarząd
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze– aktualność na czerwiec 2006 r
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33. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Santok do 2015r. – załącznik do
uchwały rady Gminy Santok nr XXVII/139/08 z dnia 25.09.2008r.
34. Strategia rozwoju województwa lubuskiego – aktualizacja z horyzontem czasowym do
2020r opracowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z uchwałą
Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXII/319/12 z 19 listopada 2012r.
IX.7. WYKAZ DANYCH ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PLANISTYCZNYCH
SPORZĄDZONYCH NA POTRZEBY PROJEKTU STUDIUM GMINY SANTOK
ZGODNIE Z §3 UST.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz.U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233 :
Podstawy prawne wykonania opracowania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Santok:
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 647)
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz. U. Nr 162, poz.
1568.
3. Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995r. Nr
16, póz. 78 ze zmianami),
4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, póz. 444ze zmianami),
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62. póz. 628 ze zmianami),
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, póz.1229 ze
zmianami),
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100,
póz. 1085 ze zmianami),
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92,póz. 880),
10. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Dz. U. 1999 r. Nr 66, poz. 750,
tekst jednolity ze zm.
11. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.
982, tekst jednolity.
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.
13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, tekst
jednolity ze zm
14. Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398,
tekst jednolity.
15. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, tekst
jednolity.
16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504, tekst
jednolity.
17. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dz. U.
Nr 101, poz. 628 ze zm.
18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, tekst
jednolity.
19. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18.
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20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.43.
21. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11, poz.
84.
22. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym. Dz. U. nr 38 poz.452, ze zm.
23. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dz. U. Nr 63, poz. 639,
ze zm.
24. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dz. U. Nr 76,
poz. 811, ze zm.
25. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz. U. Nr 64, poz. 606.
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65. PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE „ŚRODOWISKO”
A. Dyrektywy ustalające standardy jakości powietrza:
Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i kontroli jakości otaczającego powietrza
Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli
(IPCC)
Dyrektywa 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń dwutlenku siarki i
cząstek zawieszonych w powietrzu (znowelizowana Dyrektywą 91/692/EWG)
Dyrektywa Rady 82/884/EWG w sprawie dopuszczalnej wartości stężeń ołowiu w powietrzu
(znowelizowana Dyrektywą 91/692/EWG)
Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku azotu
(znowelizowana Dyrektywą 91/692/EWG)
Rozporządzenie Rady WE/3093/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową
Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez ozon
B. Dyrektywy ustalające standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza:
Dyrektywa Rady 84/360/EWG w sprawie ograniczania zanieczyszczeń powietrza powodowanych
przez zakłady przemysłowe
Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
z dużych obiektów energetycznego spalania paliw (znowelizowana Dyrektywą 94/66/WE)
Dyrektywa Rady 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez nowe
zakłady spalania odpadów komunalnych
Dyrektywa Rady 89/429/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez istniejące
zakłady spalania odpadów komunalnych
Dyrektywa Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (w części dotyczącej
powietrza)
C. Dyrektywy ustalające dopuszczalne, ze względu na ochronę powietrza, ilości określonych związków
w produktach:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych (VOC) powstających wskutek magazynowania ropy
i produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji z terminali do stacji obsługi
Dyrektywa Rady 98/70/WE z dnia 13 października 1998 r. w sprawie jakości benzyny i olejów
napędowych

B. Standardy jakości wód:
1) Ramowa Dyrektywa Rady 2000/60/WE dotycząca wody
2) Dyrektywa Rady 80/778/EWG dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i
Dyrektywa Rady 76/160/EWG w sprawie jakości wody w kąpieliskach, i Dyrektywa Rady
91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany
pochodzące ze źródeł rolniczych.
B. Normatywy dla ścieków:
1) Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
2) Dyrektywa Rady 86/278/EWG dotycząca osadów ściekowych
3) Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje
odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, i dyrektywy Rady dotyczące zrzutów substancji
niebezpiecznych do wód: 74/464/EWG, 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG,
86/280/EWG, 88/347/EWG
C. Ramowe przepisy dotyczące odpadów i odpadów niebezpiecznych:
1) Dyrektywa Rady 75/442/EWG o odpadach
2) Decyzja Komisji 94/3/WE ustalająca listę odpadów
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3) Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych
4) Decyzja Komisji 94/904/WE ustalająca listę odpadów niebezpiecznych
D. Przepisy dotyczące spalania odpadów:
1) Dyrektywa Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych
2) Dyrektywa Rady 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe
zakłady spalania odpadów komunalnych
3) Dyrektywa Rady 89/429/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez
istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych
E. Przepisy dotyczące składowania odpadów:
1) Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowania odpadów
D. Przepisy dotyczące opakowań i odpadów z opakowań:
1) Dyrektywa Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
2) Decyzja Komisji 97/129/WE ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych
3) Decyzja Komisji 97/138/WE ustanawiająca wzory formularzy bazy danych
4) Decyzja Komisji 99/177/WE ustanawiająca warunki naruszenia dla plastikowych klatek i palet w
odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich
F. Przepisy dotyczące indywidualnego postępowania z określonymi rodzajami odpadów:
1) Dyrektywa Rady 75/439/EWG w sprawie usuwania olejów odpadowych (ze zmianami zawartymi
w dyrektywach: 87/101/EWG i 91/692/EWG)
2) Dyrektywa Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne
substancje (ze zmianami zawartymi w Dyrektywach: 93/86/EWG i 98/101/WE),
3) Dyrektywa Rady 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu
4) Dyrektywa Rady 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu
osadów ściekowych w rolnictwie
5) Dyrektywa Rady 96/59/WE w sprawie usuwania odpadów zawierających polichlorowane
dwufenyle (PCB) i polichlorowane trójfenyle (PCT)
G. Przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów:
1) Rozporządzenie Rady 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie,
do Wspólnoty oraz poza jej obszar
2) Decyzja Komisji 94/575/EWG dotycząca procedur kontroli na mocy rozporządzenia Rady
259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów do niektórych państw nie
należących do OECD
3) Decyzja Komisji 94/774/EWG w sprawie standardowego dokumentu przewozowego, o którym
mowa w rozporządzeniu Rady 259/93/EWG
H. Dyrektywy dotyczące dopuszczalnych emisji hałasu z maszyn i urządzeń:
1) Dyrektywa Rady 79/113/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących określenia emisji hałasu ze sprzętu i maszyn budowlanych (znowelizowana Dyrektywą 81/105 l/EWG)
2) Dyrektywa Komisji 84/405/EWG dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady
79/113/EWG
3) Dyrektywa Rady 80/5l/EWG w sprawie ograniczenia emisji hałasu z ponaddźwiękowych
4) statków powietrznych
5) Dyrektywa Rady 89/629/EWG w sprawie ograniczenia emisji hałasu z cywilnych
ponaddźwiękowych samolotów odrzutowych
6) Dyrektywa Rady 84/532/EWG w sprawie zbliżenia aktów prawnych Państw członkowskich
dotyczących fabryk elementów budowlanych wraz z maszynami i urządzeniami
7) Dyrektywa Rady 84/533/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej „A” sprężarek
8) Dyrektywa Komisji 85/406/EWG dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę 84/533/EWG
9) Dyrektywa Rady 84/534/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej „A” żurawi wieżowych
10) Dyrektywa Rady 84/535/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego natężenia hałasu generatorów spawalniczych
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11) Dyrektywa Rady 84/536/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej „A” agregatów prądotwórczych
12) Dyrektywa Rady 84/537/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej „A” zmechanizowanych ręcznych
kruszarek betonu i młotów
13) Dyrektywa Komisji 85/409/EWG dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady
84/537/EWG
14) Dyrektywa Rady 86/622/EWG w sprawie ograniczenia hałasu emitowanego przez koparki
hydrauliczne, koparki linowe, spycharki, ładowarki i koparko-ładowarki
15) Dyrektywa Komisji 89/514/EWG dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady
86/622/EWG
I. Dyrektywy dotyczące dopuszczalnych emisji hałasu sprzętu gospodarstwa domowego i kosiarek do
trawy:
1) Dyrektywa Rady 86/594/EWG dotycząca hałasu emitowanego przez zmechanizowany sprzęt
domowy
2) Dyrektywa Rady 84/538/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich
dotyczących dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej „A” kosiarek do trawy
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