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1. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161)
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020r. poz. 6)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz.1219)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz.701 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. z 2014r. poz.1409)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (Dz. U. z 2014r. poz.1408)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018r. poz. 1119)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą,
linia kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011r. poz. 824)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r. 868 ze zm.)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r. poz. 2126 ze
zm.)
- Uchwała Nr VII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.

2. CEL, ZAKRES, METODYKA PROGNOZY
Celem prognozy jest określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego prawdopodobnych
oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez realizację dopuszczonych przez studium
sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu.
Oddziaływania te, prognoza ocenia z punktu widzenia potencjalnych korzystnych i niekorzystnych
wpływów na poszczególne elementy środowiska jak: powietrze, powierzchnia terenu łącznie z glebą,
wody powierzchniowe i podziemne, klimat, fauna, flora, krajobraz, dobra kultury oraz warunki życia
ludzi, a także z punktu widzenia wywołanych konfliktów między różnymi sposobami użytkowania
przestrzeni.
Niniejsza prognoza wykonana została zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.).
Stopień szczegółowości prognozy zależy każdorazowo od stopnia szczegółowości opracowania, do
którego sporządzana jest prognoza.
Prognoza obejmuje następujące zagadnienia:
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rozpoznanie środowiska przyrodniczego,
charakterystykę rozwiązań przyjętych w zmianie studium,
prognozę zmian środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenów oraz
zależności pomiędzy komponentami środowiska
 zalecenia, rozwiązania minimalizujące skutki zmian w środowisku.
Prognoza w szczególności:
 uwzględnia zagrożenia mające wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
 określa wrażliwość i odporność środowiska na presję i jego zdolność do regeneracji,
 analizuje proponowane w projekcie studium warunki zagospodarowania terenu, wynikające
z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony
gruntów rolnych i leśnych.
Prognozę sporządzono w oparciu o analizę istniejących informacji zawartych w:
 projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdnica,
 dokumentach stosowanych w pracach planistycznych,
 wnioskach do studium w tym m. in. z zakresu ochrony środowiska,
 opracowaniach fizjograficznych,
 państwowym monitoringu środowiska,
 innych dokumentach oraz materiałach planistycznych i inwentaryzacyjnych.
Wyniki analizy skonfrontowano z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium, a także
w szczególności z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ekofizjografią wykonaną dla obszaru gminy
w 2015r.
Zmiana studium przeprowadzana jest w granicach administracyjnych gminy Świdnica i dotyczy
kompleksowej aktualizacji uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego, które
uległy zasadniczym zmianom przez okres obowiązywania studium tj. 20 lat.
Określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego prawdopodobnych oddziaływań na
środowisko, które mogą być wywołane przez realizację dopuszczonych przez rozwiązania przyjęte
w projekcie zmiany studium sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu, jest rzeczą trudną
i trzeba liczyć się z szacunkowym charakterem prognozy. Wpływ na to mają zmieniające się warunki
otoczenia, niezależne od ustaleń planu.
Część graficzną prognozy stanowi rysunek w skali 1:10000.
W dniu 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31
lipca 2020r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020r. poz.1332) dotyczące
zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Świdnica a miastem na prawach powiatu Zielona
Góra. Wobec powyższego należało nanieść zmiany na rysunek prognozy.

3.MATERIAŁY WEJŚCIOWE:
3.1. Archiwalne materiały:
- kartograficzne,
- inwentaryzacyjne i studialne oraz inwentaryzacja bezpośrednia
3.2. Inwentaryzacja bezpośrednia w terenie.
3.3. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017. Biblioteka Monitoringu
Środowiska - Zielona Góra 2018r.
3.4. Rejestr zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe
i stanowiska archeologiczne oraz Gminna Ewidencja Zabytków z 2015r.
3.5.Obowiązujące przepisy prawne dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000
i innych terenów chronionych na terenie gminy Świdnica.
3.6. Geografia Regionalna Polski. Jerzy Kondracki, PWN, Warszawa 2001r.
3.7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o., 2000r. oraz zmiany studium z 2011r.
2014r., 2015r., 2017r.
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3.8. Zabytki województwa zielonogórskiego. Stanisław Kowalski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe,
Zielona Góra 1987.
3.9. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Świdnica. Liga Ochrony Przyrody Z.U.”Natura”, Zielona
Góra.
3.10. Ekofizjografia dla Gminy Świdnica i Zielonogórskiego Obszaru Funkcjonalnego – Świdnica.
Environment & Water Consulting, Poznań czerwiec 2015r.
3.11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego – uchwalony uchwałą Sejmiku
Woj. Lub. Nr XLIV/667/18 z dnia 23 kwietnia 2018r.
3.12. System informacji przestrzennej w zakresie: obszarów chronionych, Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, terenów złóż kopalin, terenów
osuwiskowych.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy terenu gminy Świdnica w jej granicach administracyjnych o powierzchni ok.
161 km2, zamieszkiwanej przez ok. 6800 mieszkańców.
Gmina Świdnica jest gminą wiejską położoną w centrum województwa lubuskiego, w powiecie
zielonogórskim. Siedzibą jej władz jest miejscowość Świdnica - wieś. W latach 1975-1998 Gmina
administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.
Gmina Świdnica graniczy:
 od północnego zachodu – z gminą Dąbie,
 od południowego zachodu i południa– z gminą Nowogród Bobrzański,
 od północnego wschodu – z gminą Czerwieńsk,
 od wschodu – z miastem Zielona Góra.
Gmina ma korzystną lokalizację w systemie dróg łączących ją z regionem. Przebiegają tu
następujące drogi o znaczeniu ponadlokalnym:
- droga krajowa nr 27 – relacji Zielona Góra – Żary;
- droga krajowa nr 32 (północna granica gminy) – relacji Zielona Góra – Gubin,
- droga wojewódzka nr 279 – Zielona Góra – Świdnica – Drzonów - Leśniów Wielki – Czerwieńsk.

5. USTALENIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Projekt zmiany studium, dla którego sporządzona jest prognoza, składa się z części tekstowej oraz
rysunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:10000, które
podlegają uchwaleniu. Część tekstowa i graficzna zostały opracowane jako kompleksowo uaktualnione
i zmienione dokumenty.
Gmina Świdnica posiada, sporządzone w 2015r. w oparciu o przepisy odrębne, opracowanie
ekofizjograficzne. Jakkolwiek zawiera ono treści informacyjne, to jednak stanowią one pierwszorzędne
wytyczne – uwarunkowania rozwiązań i ustaleń przyjętych w kierunkach rozwoju przestrzennego
gminy Świdnica.
Rysunek zmiany studium zawiera w szczególności następujące oznaczenia:
 granice opracowania,
 strefy funkcjonalne przyjętych działań przestrzennych – struktura funkcjonalno-przestrzenna,
 zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym,
 zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego i obszarów chronionych,
 zagadnienia dotyczące środowiska kulturowego i archeologii.
Kompleksową zmianę studium sporządza się w szczególności w celu uaktualnienia struktury
funkcjonalno-przestrzennej w zakresie wprowadzenia zmian zachodzących w przestrzeni w wyniku
realizacji decyzji lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto, po analizie sporządzonego na potrzeby studium bilansu terenu i aktualnego
zapotrzebowania na poszczególne funkcje, w projekcie zmiany przewidziano przywrócenie funkcji
rolniczej dla części terenów, wskazanych do urbanizacji w dotychczas obowiązującym dokumencie
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studium. Dotyczy to w szczególności terenów pomiędzy miejscowościami Lipno, Radomia, Letnica
i Świdnica, a także terenów na wschód od miejscowości Piaski.
W związku ze znaczną dezaktualizacją wielu elementów obecnie obowiązującego dokumentu
studium, w sporządzanej zmianie dostosowano zagadnienia demograficzne, infrastrukturalne,
gospodarcze, przyrodnicze, do obecnie obowiązujących uwarunkowań prawnych i aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej.
Rozwój przestrzenny terenów gminy będzie miał miejsce przy bezwzględnym przestrzeganiu
przyjętych w studium zasad ochrony przyrody i krajobrazu oraz zachowaniu właściwych standardów
funkcjonalnych, technicznych i estetycznych zabudowy.
Zakładane w studium kierunki rozwoju przestrzennego terenów zainwestowanych gminy, kierunki
rozbudowy układu komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej nie powinny doprowadzić do
pogorszenia istniejącego stanu środowiska przyrodniczego. Przyjęta skala rozwoju przestrzennego
obszaru gminy nie powinna stwarzać żadnych zagrożeń, gdyż musi być realizowana z pełnym
respektowaniem obowiązujących norm i przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.
Przyszłe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą w swych ustaleniach być
zgodne z przyjętą w studium polityką przestrzenną. Stanowi to pewne zabezpieczenie przed działaniami
inwestycyjnymi mającymi negatywny wpływ na środowisko.

6. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH
PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
ORAZ
PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA KOMPONENTY
ŚRODOWISKA
6.1. Rzeźba terenu i budowa geologiczna.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej gmina Świdnica położona jest na terenie prowincji
Niżu Środkoweuropejskiego (31), podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (314-316)
w makroregionie Wzniesienia Zielonogórskie (315.74) w mezoregionach Wysoczyzna Czerwieńska
(315.73), Wał Zielonogórski (315.74) oraz w podprowincji Niziny Środkowopolskie (318)
w makroregionie Obniżenie Milicko – Głogowskie (318.3) w mezoregionie Obniżenie Nowosolskie
(318.31).
Według mapy geomorfologicznej B. Krygowskiego gmina Świdnica usytuowana jest na
Wysoczyźnie Zielonogórskiej oraz częściowo w Pradolinie Głogowsko-Baruckiej.
Na obszarze gminy można wyróżnić następujące jednostki geomorfologiczne:
Wał Zielonogórski przebiega ze wschodu na zachód obejmując swoją powierzchnią centralną część
gminy. Na jego terenie położone są min. wsie: Wilkanowo, Słone, Buchałów, Letnica, Grabowiec oraz
Koźla. Wał Zielonogórski jest moreną czołową spiętrzoną, zbudowaną w okresie zlodowacenia
południowo–polskiego (bałtyckiego) i środkowo-polskiego. Zlodowacenie północno–polskie
(bałtyckie) dotarło wyłącznie do północnych stoków Wału, nie przekraczając go. Najwyższym
wzniesieniem jest Góra Wilkanowska o wysokości 220,81 m n.p.m. Wał charakteryzuje się bardzo
zróżnicowaną rzeźbą terenu z licznie występującymi wzniesieniami i dolinkami. Na wychodniach
utworów spoistych, w tym pyłów, iłów oraz glin występują liczne obniżenia, dolinki lub załomy terenu,
a na wychodniach gruntów sypkich (piaski i żwiry) liczne wyniesienia. Część grzbietowa Wału jest
lokalnym działem wodnym między Śląską Ochlą na południu i Zimną Wodą na północy. Na Wale
znajdują się dwa systemy dolin. Pierwszy z nich to system ze współcześnie czynnymi potokami,
przecinającymi Wał zgodnie z nachyleniem jego stoków. Drugi system to dolinki dużo mniejszych
rozmiarów, przeważnie suche, usytuowane prostopadle do pierwszego systemu.
Zaburzenia glacitektoniczne Wału w rejonie Zielonej Góry sięgają do 130m. Zaburzenia obejmują
również iły mioceńskie i węgle brunatne. Osady te miejscami występują blisko powierzchni i były
eksploatowane przez kopalnie węgla brunatnego (w Słonem do 1947r.) oraz przez cegielnię
„Krośnieńska” (położoną między Zieloną Górą a Wilkanowem). Iły trzeciorzędowe w okolicach
Świdnicy są wyniesione do wysokości 120–150m n.p.m. Osady czwartorzędowe są zmiennej
miąższości. Gliny zwałowe starszych zlodowaceń są zaburzone glacitektonicznie. Jedynie osady
najmłodszego zlodowacenia nie zostały zaburzone. W utworach czwartorzędowych w obrębie Wału
Zielonogórskiego obserwuje się bardzo dużą zmienność litologiczną, zarówno w profilu pionowym, jak
też w rozprzestrzenieniu poziomym, co wynika ze zmiennych warunków sedymentacji.W obrębie
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wysoczyzny w podłożu występują również piaski o różnej granulacji oraz pospółki i żwiry. Jedynie
podrzędnie są to przewarstwienia mułków, które mogą też występować w lokalnych obniżeniach
terenu. Obszary położone na Wale Zielonogórskim będą miały bardzo urozmaiconą budowę
geologiczną. Występować tu będą zaburzone glacitektonicznie osady trzeciorzędowe (iły, pyły, piaski)
oraz czwartorzędowe (gliny lodowcowe, piaski, żwiry).
Równina Kosierska obejmująca swoim zasięgiem północno-zachodni fragment gminy Świdnica,
w tym okolice wsi Drzonów oraz drzewostany na północny zachód od wsi Lipno. Obszar
charakteryzuje się równinnym położeniem z licznie występującymi miejscami podmokłymi.
Zagłębienia w formie niecek i kotlin można spotkać w okolicach Lubiatowa i Trzebuli. Występujące w
tych okolicach obniżenia powstały na skutek wytapiania się brył martwego lodu, jak również
aktywności wód roztopowych lodowca. Terasa kemowa została utworzona przez utwory piaszczystożwirowe o bardzo niejednorodnej miąższości w zakresie od 4-50 m. Są to najczęściej piaski powstałe
podczas ostatniego zlodowacenia. Pod tymi osadami znajdują się gliny morenowe, mułki
trzeciorzędowe oraz iły zastoiskowe, które mogą być zaburzone glacitektonicznie.
Pradolina Głogowsko-Barucka obejmująca swoim zasięgiem południową część gminy, w tym okolice
wsi Piaski. Jest to obszar płaski, w niektórych miejscach z tendencjami do tworzenia się terenów
podmokłych. Pradolina usytuowana jest na rzędnej w zakresie 76 – 80 m n.p.m. Obniżanie się terenu
ma tendencję w kierunku wschodnim. Wody z Pradoliny odprowadzane są przez rzekę Śląską Ochlę.
Obszar wypełniają najczęściej osady piaszczysto żwirowe zalegające na trzeciorzędowych osadach
ilasto-pylastych. Miąższość form piaszczystych mieści się w zakresie od 5 do 25 m, jednak najczęściej
spotyka się je na głębokości 15 m. Na powierzchni łąk położone są rudy darniowe, a na terenach
zalesionych wydmy. Grunty lepszych klas powstały na madach i namułach.
Krajobraz gminy Świdnica wyróżnia się na tle całego regionu swoją różnorodnością. Według
podziału geobotanicznego Polski J. M. Matuszkiewicza (2008), obszar gminy leży w Krainie
Południowo-wielkopolsko-Łużyckiej, w obrębie dwóch okręgów: Okręgu Zielonogórsko-Gubińskiego
oraz Okręgu Kotlin Środkowej Odry. Zdecydowaną większość powierzchni gminy porastają lasy
(67,75%). Większość miejscowości położona jest na łagodnych stokach Wału Zielonogórskiego. Na
północnych stokach wału rozpościera się szeroka równina, która swoim zasięgiem obejmuje obszary, aż
do doliny rzeki Odry. Południowa część gminy to z kolei tereny, gdzie znajdują się wilgotne łąki
i mokradła. Cały ten obszar, który rozpościera się wzdłuż rzeki Śląska Ochla jest objęty ochroną
krajobrazową. Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie gminy znajduje się 6 570,6 ha obszarów objętych
różnymi formami ochrony, co stanowi 40,8% powierzchni całej gminy Świdnica. Ten bardzo duży
odsetek w stosunku do sąsiednich gmin świadczy o ogromnym potencjale przyrodniczo-krajobrazowym
gminy.
WARUNKI GEOMORFOLOGICZNE I HIPSOMETRYCZNE
Podstawą interpretacji struktury geomorfologicznej obszaru była mapa rzeźby terenu w skali
1: 10 000 oraz Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Przy delimitacji struktur
geomorfologicznych wykorzystano również Mapę Geomorfologiczną Polski w skali 1: 100 000
autorstwa B. Krygowskiego (1953), arkusze: Krosno, Lubsko, Sulechów i Zielona Góra oraz
Przeglądową Mapę Geomorfologiczną Polski w skali 1: 500 000, opracowaną przez Instytut Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania PAN, arkusze Poznań i Wrocław.
Gmina Świdnica położona jest na obszarze objętym arkuszem Szczegółowej Mapy Geologicznej
Polski nr 574 o godle „Buchałów”.
Arkusz Buchałów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (574) ograniczają
współrzędne: 15°15’–15°30’ długości geograficznej wschodniej i 51°50’–52°00’ szerokości
geograficznej północnej. Południowa część obszaru arkusza leży na Obniżeniu Nowosolskim.
Środkową, wyżynną jego część stanowi Wał Zielonogórski, natomiast północna część terenu znajduje
się w obrębie Wysoczyzny Czerwieńskiej.
Mapę wykonano w latach 1995–1999 na podstawie „Projektu prac geologiczno-zdjęciowych dla
tematów Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000”, arkusze: Bobrowice (573),
Buchałów (574), Krzystkowice (610) i Chotków (611) [Bartczak i in., 1994], zatwierdzonego decyzją
KOK/9/95 przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Środkowa część
obszaru arkusza znajduje się w obrębie Wału Zielonogórskiego. Od południa graniczy on z Obniżeniem
Nowosolskim, a od północy z Wysoczyzną Czerwieńską. Powierzchnia terenu jest dość zróżnicowana.
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Najwyższy punkt leży na Wale Zielonogórskim na wysokości 220,5 m n.p.m., najniższy w dolinie
Złotego Potoku w rejonie Płotów na wysokości 55 m n.p.m.
Wał Zielonogórski rozciąga się w kierunku ENE–WSW i jest lekko wygięty w łuk. Struktura ta
osiąga w rejonie Wilkanowa wysokość 220,5 m n.p.m., a dalej w kierunku WSW systematycznie się
obniża do 120 m n.p.m. w rejonie Bogaczowa. Między Koźlą a Buchałowem jest on rozcięty Bramą
Letnicką, przez którą przebiega obecnie dolina Śląskiej Ochli.
Morfologia terenu w obrębie Wału Zielonogórskiego jest bardzo urozmaicona. Występują tu
podłużne kulminacje i obniżenia rozciągające się na ogół w kierunku SW–NE. Kierunek tych form jest
zgodny z przebiegiem stwierdzonych na podstawie otworów wiertniczych i robót górniczych struktur
glacitektonicznych [Fries (1933), Bartkowski (1957), Wróbel (1989)]. W najwyższych kulminacjach
zalegają resztki najmłodszej pokrywy osadów glacjalnych, a w obniżeniach przeważnie odsłaniają się
utwory trzeciorzędowe.
Po okresie spiętrzenia Wał Zielonogórski był silnie denudowany [Kostrzewski (1967)]. Obecnie
struktura ta jest porozcinana licznymi dolinkami erozyjnymi przebiegającymi głównie w dwóch
kierunkach: NE–SW i NW–SE.
Po południowej stronie Wału Zielonogórskiego, u wylotu dolin erozyjnych, zaznaczają się stożki
napływowe. U wylotu Bramy Letnickiej występują resztki poziomów sandrowych, które były sypane
w fazie leszczyńskiej do Pradoliny Barucko–Głogowskiej. W rejonie Krzewin, w czasie fazy
leszczyńskiej, pradolina prawdopodobnie została zasypana stożkami napływowymi Bobru. Obniżenie
Nowosolskie charakteryzuje się płaską, wyrównaną powierzchnią leżącą na wysokości 74–79 m n.p.m.
Szerokość tej formy na badanym obszarze dochodzi do 8 km.
Tarasy pradolinne zostały wydzielone między Ochlą a Świdnicą, gdzie leżą powyżej poziomu
rzeczno-wodnolodowcowego. W obrębie Obniżenia Nowosolskiego wyróżniono tarasy holoceńskie.
Powyżej właściwych tarasów pradolinnych leży poziom rzeczno-wodnolodowcowy charakteryzujący
się spadkiem powierzchni terenu w kierunku wschodnim. Na poziomie rzeczno-wodnolodowcowym
występują pola piasków eolicznych z wyraźnie zaznaczającymi się wydmami. W rejonie Jeleniowa
maksymalna względna wysokość wydm dochodzi do 13 m.
Obszar po północnej stronie Wału Zielonogórskiego znajdował się pod wpływem procesów
glacjalnych związanych z fazą leszczyńską zlodowacenia Wisły. Lądolód w czasie etapu
maksymalnego oparł się o Wał Zielonogórski pozostawiając na północnych jego stokach osady
glacjalne. Nie tworzą one jednak wyraźnych form morfologicznych.
Między Trzebulami a Radomią występuje falista wysoczyzna morenowa związana z etapem
recesyjnym fazy leszczyńskiej. W rejonie tym znajdują się wzgórza moren czołowych o wysokości
względnej dochodzącej do 46 m (134 m n.p.m.) oraz wzgórza kemowe. Najwyższy kem o wysokości
względnej około 40 m (110 m n.p.m.) znajduje się w Łężycy.
Inaczej wygląda powierzchnia terenu na północ od Leśniowa Wielkiego i Przylepu. Wzgórza
morenowe o kilkusetmetrowej długości i towarzyszące im kemy wyraźnie układają się w formie łuków.
Zdaniem autorów mapy geologicznej, formy te tworzyły się na przedpolu lądolodu w wałach czołowo
morenowych [Kasprzak i Kozarski (1992)]. Na obszarze tym ponadto występują szerokie obniżenia po
martwym lodzie oraz rynny powstałe w wyniku działania wód roztopowych. W obniżeniach tych często
znajdują się równiny torfowe.
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Arkusz Buchałów – wyciąg ze szkicu geomorfologicznego e skali 1:100.000 [PIG 2003]
Podłoże mezozoiczne stanowią utwory iłowcowo-mułowcowe triasu-kajpru monokliny przedsudeckiej.
Ich strop zalega 150-300 m poniżej poziomu morza.
Paleogen-neogen (trzeciorzęd) zalega ciągłą pokrywą o zmiennej miąższości od 180 do 300 m.
Zmiana miąższości tych utworów jest uzależniona od powierzchni stropowej, która jest uwarunkowana
z jednej strony erozją podtrzeciorzędową, z drugiej zaś procesami glacitektonicznymi.
Paleogen reprezentują osady oligoceńskie wykształcone w postaci mułów, mułów ilastopiaszczystych, piasków szarych kwarcowych i glaukonitowych. Ich miąższość jest zmienna od 70 do
80 m.
Neogen reprezentowany jest przez utwory miocenu, lokalnie pliocenu. Miocen dolny reprezentują
piaski i mułki z węglem. Ich miąższość w obszarze północnym dochodzi do 160 m. Osady miocenu
środkowego to mułki, piaski i iły z jednym lub dwoma pokładami węgli brunatnych o miąższości do
60 m. Miocen górny to seria mulasto-ilasta warstw poznańskich o bardzo zmiennej miąższości, przy
lokalnym ich braku. Pliocen jest lokalnie reprezentowany przez piaski i żwiry kaolinowe.
Utwory trzeciorzędowe w opisanym rejonie uległy na dużym obszarze, głównie na Wale
Zielonogórskim, procesom glacitektonicznym, zostały lokalnie sfałdowane i przemieszczone łącznie
z utworami czwartorzędowymi w okresie zlodowaceń plejstoceńskich.
Czwartorzęd. Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne, wodnolodowcowe i rzeczne od
zlodowaceń południowopolskich po ostatnie zlodowacenie Wisły. Ich występowanie i miąższość jest
bardzo zmienna, na co oprócz procesów erozyjnych w okresach interglacjalnych i zlodowaceń miały
wpływ procesy glacitektoniczne. Ich miąższość waha się od kilku do 140 m.
Zlodowacenia południowopolskie reprezentowane są przez jeden lub dwa poziomy glin morenowych
oraz poziom piasków i żwirów wodnolodowcowych. Ten układ warstw starszego czwartorzędu
występuje na wysoczyznach morenowych na północ od pradoliny Warty-Odry, zaś na pozostałym
obszarze jest on zachowany szczątkowo, z uwagi na erozję w okresach interglacjalnych i glacitektoniką
(Chachaj J., 2003)
Interglacjał wielki na tym obszarze według wykonanych map geologicznych występuje lokalnie
w formie piasków i żwirów oraz utworów jeziornych mułów i piasków. Osady rzeczne tego
interglacjału w postaci piasków i żwirów występują prawdopodobnie w formie doliny kopalnej Odry w
północno- wschodniej części gminy Sulechów, na co wskazuje analiza wykazanych struktur w
opracowaniach hydrogeologicznych (Dąbrowski S., Tomkowiak – Krajewska A. 1989, Dąbrowski S.
1990) .
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Zlodowacenia środkowopolskie reprezentowane są również dwoma nieciągłymi poziomami glin
morenowych rozdzielonych lokalnie poziomem piasków i żwirów wodnolodowcowych, iłów i mułów
oraz poziomem piasków i żwirów bez mułów i iłów zastoiskowych okresu recesji tego lądolodu.
Interglacjał emski stanowił okres erozji uprzednio złożonych utworów oraz sedymentacji piasków
i żwirów w dolinach rzecznych podobnie do współczesnych form a także w jeziorach. Osady rzeczne
tego okresu zostały włączone w formy dolinne i pradolin powstałe w okresie zlodowacenia Wisły.
Zlodowacenie północnopolskie (Wisły) objęło zasięgiem cały omawiany obszar. W okresie tym
uformowały się aktualnie istniejące formy geomorfologiczne. Z uwagi na zasięg końcowy tego
zlodowacenia (faza leszczyńska), recesję i postój w fazie poznańskiej, uformowały się tutaj obniżenia
Pradoliny Barycko-Głogowskiej i Warciańsko-Odrzańskiej oraz tereny wysoczyzn morenowych
z wyniesieniami moren czołowych, kemów, równin sandrowych. Osadami tego zlodowacenia są jeden
lub lokalnie dwa poziomy glin morenowych o zróżnicowanej miąższości, występujące najczęściej
poniżej 10 m. Z okresu transgresji i postoju maksymalnego lądolodu w obniżeniach terenu głównie
Pradoliny Barycko-Głogowskiej, utworzyły się zbiorniki zastoiskowe, gdzie sedymentowały piaski
pyłowe, mułki i iły zastoiskowe oraz piaski i żwiry. Ich miąższość dochodzi tu do 30-50 m. Nie mniej
ich część, zwłaszcza dolny fragment profilu może pochodzić ze starszej sedymentacji z interglacjału
wielkiego, zlodowaceń środkowopolskich interglacjału emskiego. W okresie fazy poznańskiej
uformowała się Pradolina Warciańsko-Odrzańska, której osady piaszczysto-żwirowe osiągają
miąższość do 15 m. Wzniesienia Wału Zielonogórskiego budują w dużej mierze osady piaszczystożwirowe moren czołowych z fazy leszczyńskiej. Z ostatnim zlodowaceniem związane są liczne pola
sypane w kierunku południowym podczas postoju i recesji lodowca, gdzie miąższość osadów
piaszczysto-żwirowych może lokalnie przekraczać 10 m.
Holocen stanowią w głównej mierze osady piaszczysto-żwirowe i mady tarasów zalewowych
i zagłębień bezodpływowych. Ich miąższość w dolinie Odry może dochodzić do 12 m, zaś w drobnych
ciekach nie przekracza 3-5 m.
Istotną rolę w budowie geologicznej omawianego obszaru odegrały procesy glacitektoniczne, które
spowodowały powstanie szeregu struktur łuskowych i fałdowych w obszarze Wału Zielonogórskiego
o kierunkach W-E i WSW-ENE. Spowodowały one, że w obrębie utworów czwartorzędowych istnieje
wiele oderwanych bloków utworów trzeciorzędowych. Stąd strop osadów trzeciorzędowych obrębie
Wału Zielonogórskiego wynosi 60-170 m n.p.m. i opada przeciętnie na południe do około 40 m n.p.m.
w Obniżeniu Nowosolskim i na północ w obrębie pradoliny warszawsko-berlińskiej i wysoczyzn
Pojezierza Lubuskiego do 10-30 m n.p.m.

6.2. Warunki wodne.
WODY POWIERZCHNIOWE
Sieć hydrograficzna na terenie gminy Świdnica jest ściśle powiązana z powierzchniową budową
geologiczną obszaru i odzwierciedla mozaikowość geomorfologiczną terenu. Generalnie na terenie
gminy można wydzielić trzy odmienne hydrograficznie obszary:
1. część północna obejmująca zlewnie Kanału Zimna Woda i częściowo Kanału Strużyna, położona
w pierwszym przypadku na obszarach wodnolodowcowych równiny sandrowej z kemami
i wydmami oraz wysoczyznowej w drugim przypadku. Obszary te są stosunkowo ubogie w
naturalne cieki wodne,
2. część centralna, niemal pozbawiona sieci hydrograficznej z nielicznymi efemerycznymi ciekami
i urządzeniami melioracji wodnych, położona jest w obrębie wysoczyzny morenowej i północnych
stoków Wału Zielonogórskiego,
3. część południowa z bardzo gęstą, częściowo zmeliorowaną siecią hydrograficzną, obejmująca tereny
pokryte utworami akumulacji dolinnej w Dolinie Śląskiej Ochli.
Recypientem końcowym cieków w gminie Świdnica jest rzeka Odra. Jednakże część wód z cieków
rowów melioracyjnych odprowadzających wody w kierunku zachodnim, trafia najpierw do Bobru.
Z ważniejszych wymienić należy Zimną Wodę w zlewni Kosierskiej Młynówki. Odwodnienie w zlewni
Łączy (zlewnia Kanału Zimny Potok) następuje w kierunku północno-zachodnim. Najbardziej zasobna
część południowa odwadniana jest generalnie w kierunku południowo-wschodnim.
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Do istotnych cieków zaliczyć należy:
Kanał Zimna Woda – bierze swój początek w pobliżu miejscowości Drzonów na terenach
użytkowanych rolniczo. Pozostała część zlewni pokryta jest lasami iglastymi z niewielkim areałem
lasów mieszanych;
Wodna i Świdniczanka (system cieków – Kanał Wodna) – cieki biorą swój początek na południowym
skłonie Wału Zielonogórskiego w obrębie moren spiętrzonych. Spływają następnie w kierunku
południowym rynnami erozyjnymi. W obrębie stożka napływowego cieki zostały połączone
niezależnym kanałem modyfikującym pierwotny kierunek odpływu wód. Właściwe połączenie koryt
o założeniu naturalnym następuje na południe od Świdnicy w granicach Doliny Śląskiej Ochli
(Pradolina Zasieki – Nowa Sól). Z wyłączeniem górnych odcinków obu cieków, mających zlewnie
leśne, pozostała część zlewni ma charakter wybitnie rolniczy, częściowo także zabudowany, co
potwierdzają liczne rowy melioracyjne. Przed opuszczeniem granic gminy Świdnica ciek, nazywany
lokalnie na tym odcinku Starą Ochlą, przyjmuje spływające z północnego-wschodu wody Młynianki;
Młynianka – lewostronny dopływ Wodnej, biorący początek w obrębie Wału Zielonogórskiego.
W przeważającej części drenuje tereny leśne;
Kanał Jarosz z Małym Jaroszem – prawostronny dopływ Śląskiej Ochli, drenujący obszary
pradolinne, użytkowane częściowo rolniczo, częściowo leśne. Prowadzi wody w kierunku północnowschodnim i wpada do Śląskiej Ochli na północ od miejscowości Piaski;
Kanał Polny – niewielki - prawostronny dopływ Śląskiej Ochli, drenujący obszary pradolinne pokryte
głównie lasami. Niewielki odsetek zlewni użytkowany rolniczo związany jest z gruntami wsi Piaski;
Śląska Ochla – jeden z głównych cieków odwadniających tereny Zielonogórskiego Obszaru
Wodonośnego, o znaczących zasobach, co jest efektem stałego zasilania wodami gruntowymi
w obrębie szerokiej doliny oraz spływami potamicznymi z Wału Zielonogórskiego. Zlewnia Śląskiej
Ochli oprócz obszarów dolinnych i wzgórz morenowych zbiera częściowo wody z wyniesień równin
sandrowych centralnej części gminy. Ciek wraz z systemem swoich dopływów odprowadza wody
w kierunku południowo zachodnim i zachodnim. Cechą charakterystyczną Śląskiej Ochli są częste
zmiany poziomu wody będące reakcją na zasilanie opadowe. Tereny zlewni objęte są różnymi formami
użytkowania, od lasów do terenów zabudowanych z wyraźną dominacją obszarów użytkowanych
rolniczo.
Na terenie gminy Świdnica występuje kilkadziesiąt zbiorników wód powierzchniowych.
Usytuowane są głównie w jej zachodniej części. Na uwagę zasługują oddane do użytku 31 sierpnia
2015r. dwa zbiorniki retencyjne, które zostały rozbudowane w latach 2013–2014 ze środków gminy
oraz dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Akwen górny został powiększony od strony zachodniej do powierzchni 1,96
ha. Poniżej zbudowano drugi zbiornik o powierzchni 3,17 ha. Różnica poziomu piętrzenia pomiędzy
zbiornikami wynosi 1,5 m. Oba zbiorniki o łącznej powierzchni 5,13 ha mają charakter przepływowy i
stanowią jeden zbiorczy system gromadzenia wody (Hydrologiczne uwarunkowania …, 2014). Na
pozostałą część sieci hydrograficznej gminy składają się liczne (w jej południowej części) kanały i
rowy melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.
Poniżej zamieszczono wybrane wartości odpływów jednostkowych głównych cieków w m3/s z
km (Hydrologiczne uwarunkowania …, 2015):
2

 Kanał Zimna Woda - 0,005860,
 Młynianka, Wodna, Śląska Ochla - 0,004620.
Na obszarze Zielonogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (w skład którego wchodzi gmina
Świdnica) zlokalizowane są obecnie zaledwie dwie stacje pomiarowo-obserwacyjne wód
powierzchniowych, w których wykonywane są przez PSHM regularne pomiary i obserwacje: Cigacice
(gmina Sulechów) i Nietków (gmina Czerwieńsk), obie zlokalizowane na rzece Odrze. Są to stacje II
rzędu charakteryzujące się ciągłymi automatycznymi pomiarami stanu wody oraz uzupełniającymi
pomiarami wykonywanymi przez obserwatora ryczałtowego w przypadku stacji Cigacice. Nie mogą
one jednak stanowić wyłącznej podstawy do analiz i obliczeń hydrologicznych.
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Charakterystyka stacji pomiarowych PSHM [źródło; Hydrologiczne uwarunkowania… 2015]
Nazwa stacji

Jednostka obsługująca
stację

Rzeka

Typ stacji

Cigacice

IMGW PIB O/Wrocław
SHM Zielona Góra

Odra

Automatyczna
(telemetria)

Nietków

IMGW PIB O/Wrocław
SHM Zielona Góra

Odra

Automatyczna
(telemetria)

Mierzone parametry
Stan wody
Przepływ,
Temperatura wody
Stan wody
Przepływ Temperatura wody

Współrzędne
geograficzne
52°1’59’’
15°36’27’’
52°2’47’’
15°20’51’’

Obliczone na podstawie danych z monitoringu Państwowej Służby HydrologicznoMeteorologicznej IMGW-PIB oraz archiwalnych danych i pomiarów hydrometrycznych
średniorocznych wielkości zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych wynoszą odpowiednio:
 Wodna (ujście Młynianki) – 0,064 m3/s,
 Śląska Ochla – 0,283 m3/s,
 Jarosz – 0,134 m3/s,
 Młynianka – 0,021 m3/s.
Na terenie gminy wyznaczono 8 jednolitych części wód powierzchniowych o określonej typologii
i statusie. Podział ten zamieszczono poniżej:
Lp.

Europejski kod
JCWP

Nazwa JCWP

Kod
SCWP

Kod
typu

1

PLRW60001715385

Czarna Struga od źródła
do Mirotki

SO1114

17

2

PLRW60001715528

Czarna Strużka

SO1115

17

3

PLRW600017155274

Kanał Niedoradzki

SO1115

17

4

PLRW600017155272

Śląska Ochla od źródła
do Kanału Jeleniówka

SO1115

17

5

PLRW600017159669

Kanał Łącza

SO1116

17

6

PLRW6000211739

Odra od Czarnej Strugi
do Nysy Łużyckiej

SO1116

21

7

PLRW60002315569

Śmiga

SO1116

23

8

PLRW600017159659

Zimny Potok od źródła
do Kanału Łącza

SO1116

17

Typologia
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Potok nizinny
piaszczysty
Wielka rzeka
nizinna
Potoki i
strumienie na
obszarach
będących pod
wpływem
procesów
torfotwórczych
Potok nizinny
piaszczysty

Status
silnie zmieniona część wód
silnie zmieniona część wód
silnie zmieniona część wód
silnie zmieniona część wód
naturalna część wód
silnie zmieniona część wód

naturalna część wód

naturalna część wód

WODY PODZIEMNE
Powszechnie w podziale zasobów zostały przyjęte cztery kategorie zasobów wód podziemnych:
 statyczne – inaczej zretencjonowane, jest to objętość wody wolnej zawartej w porach skalnych,
 dynamiczne – określają przepływ w strukturze wód podziemnych, inaczej odnawialne, stanowią
stronę przychodową (głównie z infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych) bilansu
hydrogeologicznego systemów krążenia wód podziemnych,
 eksploatacyjne – stanowią ilość wód możliwych do pobrania z ujęć w określonych warunkach
hydrogeologicznych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych,
 dyspozycyjne – stanowią ilość wód podziemnych możliwych do pobrania z użytkowych
poziomów wodonośnych w obszarze zlewni bilansowej w określonych warunkach
hydrogeologicznych i środowiskowych ustalonych w trybie opracowania dokumentacji
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hydrogeologicznej, uregulowanym przez ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i
górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.),
 bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków technicznych ujmowania wody,
 zasoby perspektywiczne - określa się je dla wyznaczonego obszaru – zlewni podziemnej jako
możliwe do zagospodarowania, ustalone w sposób przybliżony poza trybem dokumentowania
hydrogeologicznego, o niższej wiarygodności.
Zasoby statyczne, dynamiczne i dyspozycyjne w tym perspektywiczne mają charakter regionalny.
Dyspozycyjne i perspektywiczne zasoby wód podziemnych na obszarze środkowej Odry (P. Herbich,
2003) w ramach, której zlokalizowany jest zielonogórski obszar funkcjonalny, kształtują się
następująco:
Zasoby dyspozycyjne – 2037,30 tys.m/d, zasoby perspektywiczne – 2856 tys.m3/d.
Jeżeli chodzi o dział zasilania podziemnego i powierzchniowego w odpływie całkowitym to na
obszarze środkowej Odry występuje równowaga (wody podziemne 50%, wody powierzchniowe 50%).
Gmina Świdnica położona jest w południowej części regionu wielkopolskiego VI, subregionu
zielonogórsko – leszczyńskiego VI5 i subregionu pradoliny barycko – głogowskiej VI6 oraz w
północnej części regionu wrocławskiego (wg Atlasu hydrogeologicznego Polski B. Paczyński, 1995).
Regiony te znajdują się na obszarze prowincji niżowej, która charakteryzuje się dominantą
czwartorzędowych systemów wodonośnych ok. 90% zasobów dyspozycyjnych (Paczyński B. i inni
1976 r.).
W obrębie piętra czwartorzędowego wody występują w utworach piaszczysto-żwirowych różnej
genezy tworząc poziomy wodonośne:
 gruntowy,
 międzyglinowy górny,
 międzyglinowy dolny,
 podglinowy.
Poziom wód gruntowych związany jest z osadami zlodowacenia Wisły i holocenu. Występuje on
w piaskach i żwirach pradolin i dolin rzecznych, sandrach, ozach, kemach i piaszczystych morenach
czołowych. Miąższość warstw wodonośnych dochodzi do 30 m, sporadycznie więcej, najczęściej od 5
do 15 m. Zwierciadło wody tego poziomu zalega na zróżnicowanych głębokościach od 0,1 do 45 m,
w zależności od morfologii terenu (najgłębiej obszarze Wału Zielonogórskiego). Poziom wód
gruntowych jest zasilany w głównej mierze przez infiltrację opadów, a jedynie w dolinach rzecznych,
będących strefami drenażu, może być zasilany z niżej zalegających poziomów. Stąd gromadzi wody
opadowe, które drogą podziemną kierują się do cieków lub przesączają się do niżej zalegających
poziomów. Zasilanie to praktycznie realizuje się w półroczu zimowym. Wody poziomu gruntowego
ujmowane są przeważnie tylko na obszarach pradolin i sandrów, gdzie miąższość osadów wodonośnych
przekracza 10 m. Na poziomie tym bazuje większość ujęć.
W obrębie struktur wodonośnych tego poziomu wyróżniono 4 główne zbiorniki wód podziemnych
(GZWP) stanowiące źródło dla poborów wód podziemnych (Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, 2011):
 nr 148 – Sandr Pliszki (poziom sandrowy i międzyglinowy górny lokalnie),
 nr 150 – Pradolina Warszawsko – Berlińska (poziom gruntowy),
 nr 301 – Pradolina Zasieki – Nowa Sól (poziom gruntowy),
 nr 302 – Pradolina Barycz – Głogów (poziom gruntowy).
Poziom międzyglinowy górny jest związany ze strukturami piaszczysto-żwirowymi, rozdzielającymi
gliny morenowe zlodowacenia północnopolskiego od środkowopolskiego (rysunek 15). Są to struktury
fluwioglacjalne lub rzeczne interglacjalne. Cechuje je duża zmienność miąższości i granulacji. Poziom

13

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica

ten występuje zwykle pod nadkładem glin morenowych zlodowacenia stanowiących warstwę
napinającą. W strefach wyniesień lub krawędzi dolin zwierciadło wody tego poziomu jest lokalnie
swobodne. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 2,5 do 20,0 m. Poziom międzyglinowy górny
występuje w obrębie wysoczyzn Pojezierza Lubuskiego i Wysoczyzny Czerwieńskiej. Ujmowany jest
lokalnie dla potrzeb wodociągów wiejskich.
Poziom międzyglinowy dolny jest związany z osadami interglacjału wielkiego i fluwioglacjałów
zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje w obszarze wysoczyzn lubuskich. Tworzą go osady
piaszczysto-żwirowe o miąższości od 10 do 30 m, rzadziej więcej.
Poziom podglinowy występuje lokalnie. Związany jest z systemem dolin kopalnych interstadiału lub
fluwioglacjału zlodowacenia południowopolskiego.
Ten zarysowany układ warstwowy poziomów wodonośnych nie występuje przestrzennie w strefach
zaburzeń glacitektonicznych, gdzie struktury hydrogeologiczne z reguły nie wykazują ciągłości, lecz są
często połączone w układzie krążenia. Wykazały to sporządzone mapy hydroizohips dla obszarów
Wału Zielonogórskiego i Wysoczyzny Czerwieńskiej w obrębie miasta Zielona Góra oraz gminy
Świdnica i Zabór. W opracowaniach dotyczących rejonu Wału Zielonogórskiego na występowanie
hydrostruktur wód używa się pojęcia „elewacyjny poziom wodonośny” (Wróbel 1979, Bielecka i inni
2000). Zbiorniki „elewacyjne” mają charakter wód swobodnych, lokalnie napiętych. Wykazują one
największe miąższości w osiowych strefach zagłębień synklinalnych. Zbiorniki te zasilane są tylko na
drodze infiltracji opadów. Intensywna eksploatacja tych wód do lat 90-tych XX wieku doprowadziła
w rejonie Zielonej Góry do obniżenia wód podziemnych lokalnie do 20 m. W okresie późniejszym, ze
względu na zmniejszenie poboru wód, poziom powrócił do stanu zbliżonego do naturalnego.
Na większości pozostałych obszarów występowania wód piętra czwartorzędowego poziomy wodonośne
wykazują stany wód zbliżone do naturalnych, gdyż eksploatacja tych wód jest niewielka w stosunku do
ich odnawialności, a obniżenia wywołane nią mieszczą się w wielkościach naturalnych zmian.
W obrębie utworów trzeciorzędowych występują dwa poziomy wodonośne: mioceński i oligoceński.
Mioceński poziom wodonośny. Występowanie mioceńskiego poziomu wód podziemnych związane jest
z serią piasków w obrębie osadów burowęglowych. W obrębie tego poziomu wyróżnia się dwie
zasadnicze warstwy wodonośne: górną i dolną, związane z serią piasków górnego, środkowego
i dolnego miocenu. Warstwy tworzą piaski od grubo do drobnoziarnistych mułkowatych ze
zdecydowaną przewagą piasków drobnych. Warstwy wodonośne rozdzielone są serią słabo
przepuszczalną, którą stanowią warstwy mułków, iłów i węgla brunatnego miocenu środkowego. Do
eksploatacji ujmowana jest najczęściej warstwa górna. Eksploatowana jest w miejscach braku
poziomów czwartorzędu, który na tym terenie jest ujmowany powszechnie.
Warstwa górna posiada najczęściej miąższość 5-20 m, sporadycznie tylko więcej. Miejscami
rozdzielona jest iłami lub mułkami na warstewki drobniejsze. Z analizy przekrojów geologicznych
wynika, że warstwa ta nie posiada ciągłego rozprzestrzenienia. Brak jej w strefach głębokiego wcięcia
osadów czwartorzędowych w północnej części przedmiotowego obszaru lub w strefach zaburzeń
glacitektonicznych.
Warstwa dolna poziomu mioceńskiego występuje na całym obszarze podsystemu. Jest to warstwa
piasków, głównie drobnych, średnich i mułkowatych o miąższości średnio 40-60 m, rzadziej mniej,
a miejscami nawet 70 m. Wodonosiec tworzy zwarty kompleks, miejscami tylko przeławicony węglami
brunatnymi i mułkami.
Warstwa dolna od górnej oddzielona jest kompleksem węgla brunatnego i mułków o miąższości od
paru do około 80 m. Bazy zasilania i drenażu warstwy są identyczne jak warstwy górnej. Parametry
filtracyjne warstwy dolnej na podstawie danych z otworów w Maszewie koło Połęcka i Rudnicy są
następujące: wydajność jednostkowa 0,8-1,8 m3/h 1 m, współczynnik filtracji 0,05 m/h. Warstwę dolną
należy traktować, jako właściwy zbiornik wód w osadach mioceńskich o znaczeniu perspektywicznym.
Aktualnie nie jest ujmowana do eksploatacji. Sięgnięto po nią w Maszewie koło Połęcka w studni nr 4
na terenie SKR, częściowo w Żabicach i Radachowie, została przebadana i poddana systematycznym
obserwacjom na terenie stacji PIG w Rudnicy.
Poziom mioceński jest poziomem ciśnieniowym o wodach subartezyjskich. W układzie krążenia,
w miejscach głębokiego wcięcia wgłębnych poziomów czwartorzędowych wiąże się z tymi poziomami,
zwłaszcza poziomem podglinowym i międzyglinowym dolnym. Warstwą napinającą jest słabo
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przepuszczalny lub bardzo słabo przepuszczalny kompleks iłów poznańskich, warstwy mułków i gliny
zlodowacenia południowopolskiego. Zasilany jest w wyniku przesączania się wód z poziomów
czwartorzędowych poprzez osady ilaste, mułkowate i gliny. Zasilanie jest uwarunkowane wyraźnie
miąższością serii ilastej i mułkowatej, zwiększa się w miejscach jej wyraźnego rozcięcia.
Oligoceński poziom wodonośny. Nie jest on tutaj rozpoznany pod względem hydrogeologicznym,
nigdzie nie został ujęty do eksploatacji. Według danych z sąsiednich terenów wodonosiec oligoceński
tworzą piaski o miąższości od paru do około 50 m. Od dolnej warstwy mioceńskiej oddzielony jest
lokalnie warstwą mułków o niewielkiej miąższości, stąd w układzie krążenia wiązać go należy
z poziomem mioceńskim – warstwą dolną.
Zbiorniki wód podziemnych znajdujących się w zasięgu zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
(wytłuszczono GZWP położony na terenie gminy Świdnica):
Nr GZWP

Nazwa

Zasoby
dyspozycyjne/szacunkowe
[tys.m3/d]

Stopień
odporności

150

Pradolina Warszawa Berlin (Koło-Odra)

456,0

148

Sandr Pliszki

301
302

Pradolina Zasieki Nowa Sól
Pradolina Barycko Głogowska (w)

Stopień
udokumentowania

Rok wyk.
dokument.

-

Nieudokumentowane

2009-2011

243,0

niski

Opracowany projekt

2009-2011

53,21

-

Udokumentowane

2001

59,0

-

Udokumentowane

2008

Zbiorniki wód podziemnych przeważnie są usytuowane w synklinach glacitektonicznych,
wypełnionych osadami żwirowo – piaszczystymi. Zaopatrzenie w wodę wsi położonych na Wale
Zielonogórskim odbywa się ze źródeł: Letnica, Koźla oraz ze zbiorników elewacyjnych Wilkanowo
i Świdnica. Największym zbiornikiem jest zbiornik w Pradolinie Barycko – Głogowskiej GZWP 302.
Długość tego zbiornika wynosi ok. 60 km, a szerokość od 2 do 6 km. Osady wodonośne utworzone są
przez serie piaszczyste z przewarstwieniami mułków, w spągu lokalnie występują piaski gruboziarniste
i żwiry. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 15-80 m, średnio 20-25 m. Zwierciadło wody jest
swobodne. Zbiornik zasilany jest między innymi przez wody Śląskiej Ochli z dopływami. Podłoże
zbiornika wodonośnego tworzą iły trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
Jedna z metod pozwalająca w przybliżony sposób określić zasoby dyspozycyjne i odnawialne dla
danego obszaru zakłada wykorzystanie dwóch modułów odnawialnego Mo i dyspozycyjnego Md. Na
podstawie „Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych międzyrzecza Odry i Bobru w tym GZWP 149
i 301” Tom I (Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima, Wrocław 2001) dla obszaru gmin
zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego przyjęto Mo= 208,6 m3/d × km2 natomiast Md = 0,7 Mo
i wynosi Md = 146,02 m3/d × km2
Zasoby wód podziemnych dyspozycyjne, odnawialne i możliwe do wykorzystania
Nazwa gminy

Zasób dyspozycyjny
[m3/d]

Zasób odnawialny
[m3/d]

Pobór wód
[m3/d](*)

Zasób możliwy do
wykorzystania
[m3/d]

Gmina Świdnica

23 509,22

33 584,60

1 483

22 026,22

(*) Wielkość poborów na podstawie danych dostarczonych WPRZGW we Wrocławiu

Potrzeby zapotrzebowania na wodę określane są przez trendy gospodarcze i demograficzne, co
w konsekwencji ma wpływ na wielkość zasobów wodnych oraz na ich stan zanieczyszczenia. Proces
ten uzależniony jest od zmian cywilizacyjnych i zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.
Zaktualizowana prognoza całkowitego zapotrzebowania na wodę wskazuje, że nastąpi spadek wielkości
zapotrzebowania. Ze względu na zmiany warunków klimatycznych polegających na wzroście częstości
pojawiania się okresów suchych, bez opadów, prognozuje się, że zapotrzebowanie na wodę
w rolnictwie do celów nawadniania oraz hodowli wzrośnie (Hydrogeologia regionalna Polski PIG,
2007). Obecna tendencja tych zmian interpretowana jest przez niektóre grupy naukowców, jako
globalne ocieplenie klimatu. Jeżeli chodzi o przemysł to jego rozwój nie spowoduje w zauważalny
sposób wzrostu poboru wód podziemnych, ponieważ do tych celów głównie wykorzystywane są wody
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powierzchniowe. Zmniejszone potrzeby w przemyśle zrównoważą ewentualny wzrost potrzeb
w rolnictwie. Podsumowując w gospodarce wodnej będziemy obserwować tendencję spadkową poboru
wód podziemnych.
Deficyt możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych dotyczy obszarów, dla
których występują ograniczenia możliwości korzystania z zasobów wód podziemnych. Ograniczenia
mogą wynikać z naturalnych uwarunkowań oraz ze zmian naturalnego środowiska na skutek
działalności człowieka. Ma to istotny wpływ na możliwości pełnego zaspokojenia aktualnych potrzeb
wodnych użytkowników komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Niezwykle istotne jest, aby
w przypadku występowania deficytu zasobowego nie doprowadzić do niekontrolowanego udzielania
pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, w szczególności w przypadku występowania braku rezerw
zasobowych. Niebezpieczne jest również występowanie deficytu formalnoprawnego (brak rezerw
dostępnych do zagospodarowania) spowodowanego również niekontrolowanym udzielaniem pozwoleń
wodnoprawnych na pobór, przy występowaniu rezerw zasobowych w warunkach niewielkich poborów
rzeczywistych. Ograniczenie wynikające z występowania zagrożeń dla zrównoważonego korzystania
z zasobów wód podziemnych dotyczy pogorszenia stanu ilościowego wód powierzchniowych i stanu
ekosystemów lądowych, bezpośrednio zależnych od wód podziemnych. Ma ono miejsce wtedy, gdy dla
danych obszarów występuje deficyt bilansu wodno-gospodarczego tzn. ujemny wynik porównania
aktualnych i prognozowanych potrzeb wodnych użytkowników z możliwymi do zagospodarowania
zasobami dyspozycyjnymi lub perspektywicznymi.
RETENCJA WODNA
Dla poprawy zwiększenia i odbudowy zasobów wodnych, a tym samym dla przyczynienia się do
złagodzenia deficytu wody na terenie województwa lubuskiego, wykonane zostało na zlecenie
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w grudniu 2006r. opracowanie
pod nazwą „Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny”, autorstwa Biura
Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi współpracy w zakresie programu małej
retencji - realizacja tego programu ma na celu przeciwdziałanie powstającemu deficytowi wodnemu,
poprzez odbudowę i zwiększenie zasobów wodnych, przede wszystkim dla celów ochrony
przeciwpowodziowej, rolniczych, ochrony gleb torfowych, zachowania równowagi ekologicznej
biotopów i przeciwpożarowej. Województwo lubuskie znajduje się w I strefie o najpilniejszych
potrzebach rozwoju małej retencji, wynikających z niekorzystnych warunków klimatycznych, oraz
dużych potrzeb poprawy stosunków wodnych na obszarach rolniczych.
Główną rzeką gminy jest odcinek górny Śląskiej Ochli, która ma swoje źródła na terenie Wału
Zielonogórskiego koło wsi Letnica. Długość kanałów podstawowych na terenie gminy wynosi 17,8 km,
z tego:
 rzeka Śląska Ochla – 8,9 km
 kanał Wodna – 9,2 km
 kanał Jarosz – 4,1 km
 kanał Polny – 4,5 km.
Pozostałe cieki są to rowy odwadniające fragmenty terenów leśnych lub łąk.
Na kanale Wodna wybudowano urządzenie piętrzące, w celu retencji korytowej wody. Szacuje się,
że na skutek podpiętrzenia można w korycie kanału zmagazynować około 1500 m3 wody, która metodą
podsiąku nawadnia okoliczne łąki.
Według sprawozdań GUS na terenie gminy jest 28 zbiorników wodnych małej retencji, z tego 15
stawów rybnych, 9 zbiorników retencyjnych i 4 zbiorniki przeciwpożarowe.
Usytuowane są głównie w jej zachodniej części. Na uwagę zasługują oddane do użytku 31 sierpnia
2015r. dwa zbiorniki retencyjne, które zostały rozbudowane w latach 2013 – 2014 ze środków gminy
oraz dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Akwen górny został powiększony od strony zachodniej do powierzchni 1,96
ha. Poniżej zbudowano drugi zbiornik o powierzchni 3,17 ha. Różnica poziomu piętrzenia pomiędzy
zbiornikami wynosi 1,5 m. Oba zbiorniki o łącznej powierzchni 5,13 ha mają charakter przepływowy
i stanowią jeden zbiorczy system gromadzenia wody (Hydrologiczne uwarunkowania …, 2014). Na
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pozostałą część sieci hydrograficznej gminy składają się liczne (w jej południowej części) kanały
i rowy melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.
Na terenie gminy występują dwie zlewnie. Główną zlewnią jest Śląska Ochla, do której spływają
wszystkie cieki ze środkowej i południowej części gminy. Zbiera ona głównie wody spływające
z południowych i zachodnich stoków Wału Zielonogórskiego i Bramy Letnickiej. Okolice wsi
Grabowiec nie odwadnia żaden ciek. Natomiast w okolicach wsi Wilkanowo, Słone i Buchałów
(północne stoki Wału Zielonogórskiego) występują małe rowy, których wody wsiąkają w piaski terasy
kemowej. W okolicach wsi Drzonów i Lipno znajdują się źródła cieków, które spływają ku północnemu
zachodowi do Młynówki Kosierskiej. Przez gminę przebiega więc wododział między Odrą i Bobrem.
Na terenie gminy nie występują zjawiska powodziowe. Mogą zdarzać się tzw. powodzie lokalne,
wywołane gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Szczególnie tego typu zjawiska mogą wystąpić
w Świdnicy, która zbudowana jest wzdłuż potoku spływającego z Wału Zielonogórskiego.

6.3.Gleby.
Kompleksy glebowo-rolnicze to zespoły różnych gleb o zbliżonych właściwościach rolniczych
i podobnym użytkowaniu. Wyróżnia się 14 kompleksów glebowo-rolniczych gleb ornych i 3
kompleksy glebowo-rolnicze użytków zielonych, biorąc pod uwagę charakter samej gleby, warunki
klimatyczne, stosunki wodne i rzeźbę terenu. Nazewnictwo pochodzi od roślin zbożowych jako
wskaźników jakości kompleksu. Kompleksy gleb ornych: 1 - pszenny bardzo dobry, 2 - pszenny dobry,
3 - pszenny wadliwy, 4 - żytni bardzo dobry, 5 - żytni dobry, 6 - żytni słaby, 7 - żytni bardzo słaby, 8 zbożowo-pastewny mocny, 9 - zbożowo-pastewny słaby, 10 - pszenny górski, 11 - zbożowy górski, 12 owsiano-ziemniaczany górski, 13 - owsiano-pastewny górski, 14 - gleby orne przeznaczone pod użytki
zielone. Kompleksy użytków zielonych: 1z - użytki zielone bardzo dobre i dobre, 2z - użytki zielone
średnie, 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe.
Analizowany obszar położony jest w obrębie Regionu Zielonogórskiego. W gminie dominują
gleby kwaśne i bardzo kwaśne, co daje łącznie ponad 80% powierzchni gleb. Udział gleb bardzo
kwaśnych i kwaśnych do gleb bardzo kwaśnych wynosi 86,3/40,7, natomiast średnia dla byłego
województwa zielonogórskiego wynosi 75,0/35,1. Około 70% gleb wymaga systematycznego
nawożenia magnezem. Gleby są mało zasobne w fosfor, a największe niedobory pierwiastków dotyczą
molibdenu, miedzi i boru. W byłym województwie zielonogórskim zużycie nawozów jest ok. 30 %
niższe niż w dawnym województwie leszczyńskim lub poznańskim. Gleby w gminie są przepuszczalne
dlatego nawozy są wypłukiwane do wód gruntowych lub cieków wodnych.
Wśród gruntów ornych dominują gleby kompleksu 6, przy dużym udziale kompleksu 7, 5 i przy
znacznie mniejszym udziale kompleksu 4 oraz kompleksu 2 i 9. (dane z ogólnej charakterystyki gleb
dla rolniczego subregionu Zielonogórskiego).
Kompleksy i profile glebowe gruntów ornych w gminie Świdnica
Kompleks
Kompleks 7
żytni bardzo słaby
Kompleks 6
żytni słaby
Kompleks 5
żytni dobry
Kompleks 4
Żytni bardzo dobry
Kompleks 2
pszenny dobry
Kompleks 9
zbożowo –pastewny słaby

Utworzony przez gleby
tworzą najsłabsze gleby piaskowe
przeważają gleby brunatne wyługowane lub czarne ziemie wykształcone z piasków
słabogliniastych.
to średnie mady na piasku lub gleby brunatne wyługowane, wykształcone z piasków
gliniastych lekkich podścielone średnio głęboko gliną.
to w większości gleby brunatne wyługowane wytworzone z utworów pyłowych lub mady
średnie podścielone piaskiem.
to gleby wykształcone z glin całkowitych lub płytko spiaszczonych.
z piasków murszastych.

Gleby najsłabszych kompleksów żytnich (6 i 7) oraz zbożowo-pastewnego słabego obejmują
w gminie Świdnica ponad 70%, czyli 3 544 ha powierzchni gruntów ornych. Użytki rolne klasy VI to
1 443 ha, co w procentach użytków rolnych daje 28,5%. Na terenie gminy znajdują się kompleksy
użytków zielonych: 2z –użytki zielone średnie i 3z użytki zielone słabe i bardzo słabe.
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Warunki do uprawy w gminie Świdnica są słabe i pod względem rolniczym najmniej korzystne
w całym województwie lubuskim. Gleby w większości zaliczane są do V i VI klasy bonitacji.
Charakteryzują się wysoką zawartością piasku, co powoduje średnią i dużą przepuszczalność oraz mały
kompleks sorpcyjny gruntów. Uboga w związki mineralne gleba jest okresowo lub stale za sucha.
Niedoborów wody nie wykazują jedynie grunty na bazie piasku będące pod stałym źródłem zasilania
naturalnego, znajdujące się np. przy ciekach. Z całkowitego areału gruntów ornych przeszło 70%
znajduje się w kompleksie żytnim słabym i żytnim bardzo słabym. Analogicznie słabe są również
użytki zielone przeznaczone do użytkowania pastwiskowego. W tej grupie użytków znajdują się użytki
zielone średnie, użytki zielone słabe i bardzo słabe.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp., na zlecenie indywidualnych rolników,
przeprowadziła badania gleb pod kątem: odczynu pH, potrzeb wapnowania, zawartości
w makroelementy: fosfor, potas i magnez. W omawianym zakresie w latach 2010-2011 r. przebadano
152 próbki glebowe pobrane z 263 ha użytków rolnych na terenie gminy. Ponadto sprawdzono próbki
pod względem zawartości niektórych mikroelementów.
Jednym z podstawowych wskaźników oceny gleb był ich odczyn, który zależy od rodzaju skały
macierzystej, składu granulometrycznego gleby, warunków przyrodniczych oraz zabiegów
agrotechnicznych. W przebadanych próbkach stwierdzono, że aż 46% gleb ma odczyn kwaśny (odczyn
pH odpowiednio do 4,5 i 4,6÷5,5). Odczyn środowiska glebowego ma wpływ na życie roślin,
mikroorganizmów i fauny glebowej decydując tym samym o aktywności biologicznej gleby. Częściej
spotykane kwaśne odczyny gleb powodują obniżanie plonowania roślin jak również ułatwiają
przyswajanie przez rośliny metali ciężkich. Z odczynem gleb ściśle związana jest potrzeba ich
wapnowania poprawiającego właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. W przebadanych
próbkach procentowy udział gleb wymagających wapnowania w przedziale koniecznym i potrzebnym
wynosił 28%. Natomiast dla 43% przebadanych gleb nie dostrzeżono potrzeby wapnowania. Zawartość
w glebie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu jest ważnym wskaźnikiem pozwalającym
ustalić poziom racjonalnego nawożenia. Procentowy udział zbadanych próbek gleb o bardzo niskiej
i niskiej zawartości fosforu (P2O5) dla użytków rolnych wynosiła 42%. Udział gleb o zawartości potasu
(K2O) bardzo niskiej i niskiej wynosił 49%, a magnezu 19%. Niedobór fosforu powoduje zahamowanie
wzrostu łodyg i liści, karłowacenie roślin, słaby rozwój kwiatów; nie wytwarzają się prawidłowo
nasiona. Rośliny stają się drobne, strzeliste, o cienkich łodygach i słabym systemie korzeniowym.
Zwalnia się proces ukorzenienia i krzewienia rośliny. Ograniczone jest kwitnienie, tworzy się mniej
nasion i owoców o gorszej jakości, a przy głębokim niedoborze roślina nie wytwarza ich wcale. Potas
jest niezbędny dla produkcji cukru w liściach, jego transportu do korzenia i magazynowania. Reguluje
gospodarkę wodną, dzięki czemu roślina traci mniej wody podczas parowania. Natomiast niedobór
magnezu podczas wzrostu roślin powoduje spadek jakości i obniżenie plonów. Ze względu na małą
liczbę próbek wyniki przeprowadzonych badań nie są wynikami reprezentacyjnymi dla danego obszaru
Powierzchnia gminy wynosi 16 090 ha, z czego ok. 30 % zajmują tereny użytków zielonych w tym
grunty orne (3 296 ha). Z ogólnej powierzchni gruntów ornych ponad 70% gleb należy do 6 i 7
kompleksu rolnego (kompleks żytni słaby i żytni bardzo słaby). Podobnie słabe są użytki zielone
przeznaczone na pastwiska i łąki kośne zaliczane do klasy 2z i 3z (użytki zielone średnie, użytki zielone
słabe i bardzo słabe).
Rodzaj użytkowania powierzchni gruntów gminy Świdnica w 2018r.
Rodzaj użytku

Lp.
1

Grunty orne

2

Powierzchnia (ha)

Udział (%)

3239

20,20

Sady

60

0,40

3

Łąki

1100

6,80

4

Pastwiska

426

2,64

5

Lasy i grunty leśne

10284

63,90

6

Grunty zabudowane i
zurbanizowane, drogi, kolej

778

4,80
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7

Grunty pod wodami

8

Pozostałe

Razem:

24

0,15

179

1,11

16090

100,00

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

6.4. Lasy.
Lasy objęte niniejszym opracowaniem administracyjnie należą do Nadleśnictw: Zielona Góra,
Nowa Sól, Krzystkowice – 10 100,1 ha, gminy Świdnica – 6,8 ha oraz do osób prywatnych - 117,8 ha
wg stanu na 31.12.2017r.
Według regionizacji opartej na kryteriach przyrodniczo-leśnych obszar gminy położony jest w III
Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w 6 Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego. Tereny leśne zajmują ok.
61,4% powierzchni ogólnej gminy Świdnica.
Ponad 90% powierzchni leśnych Ziemi Lubuskiej stanowią bory suche, bory świeże i bory
mieszane świeże, o bardzo niskiej produkcyjności. Siedliska żyźniejsze z drzewostanami bukowymi
i dębowymi spotyka się rzadko, głównie w strefie moren czołowych.
Bory sosnowe pod względem fitosocjologicznym wykazują dość znaczne zróżnicowanie
w warstwie roślin zielnych i mchów. Występuje tu wrzos, borówka, śmiałek pogięty, widłak
spłaszczony, goździsty, pomocnik baldaszkowy, a wśród mchów dominuje rokiet pospolity, gajnik
lśniący i widłoząb falistolistny.
Do najważniejszych gatunków drzew na przedmiotowym terenie należą: sosna, dąb, buk, olsza
i jesion. Sosna jest gatunkiem najbardziej rozpowszechnionym i panuje we wszystkich borowych
typach lasów. W borach mieszanych występuje z domieszką dębu i niekiedy buku, w lasach
mieszanych utrzymuje rolę gatunku współpanującego z dębem i bukiem. W lesie i borze mieszanym
wykazuje często nadmierny udział. Dąb szypułkowy jest najważniejszym z gatunków liściastych (ok.
5% składu drzewostanu). Buk występuje w ramach swego rozproszonego zasięgu i odgrywa skromną
rolę lasotwórczą (ok. 2% powierzchni leśnej). Występuje na siedliskach lasu mieszanego i świeżego
oraz na siedliskach boru mieszanego na obszarze moren Dzielnicy Lubuskiej. Olsza czarna jest
pospolita na siedliskach bagiennych, a jesion jest spotykany w postaci domieszki w olsie i lesie
wilgotnym. W roli domieszek o znaczeniu gospodarczym występują: brzoza, grab, świerk, lipa, osika,
klon, jawor, modrzew, wiąz i topola.
Dzielnica Lubuska charakteryzuje się dużym stopniem lesistości (52%). Niekorzystna jest
struktura wiekowa lasu. Największe powierzchnie zajmują lasy II klasy wiekowej – 26,9% (21-40 lat),
a 16,4% klasy V (powyżej 81 lat). Średni wiek drzewostanu wynosi 48 lat.
Typy siedliskowe lasu wykształcone w zależności od pochodzenia geologicznego, warunków
glebowych i wodnych na obszarach leśnych gminy przedstawia poniższe zestawienie (za rok 2015)
Typ lasu

Powierzchnia

Struktura

Bór suchy

1 222,91 ha

12,4%

Bór świeży

6 054,89 ha

61,4%

118,34 ha

1,2%

1 607,40 ha

16,3%

Bór mieszany wilgotny

147, 92 ha

1,5%

Las mieszany świeży

305,70 ha

3,1%

Las mieszany wilgotny

187,37 ha

1,9%

Las świeży

49,31 ha

0,5%

Las wilgotny

78,89 ha

0,8%

Ols

29,58 ha

0,3%

Ols jesionowy

59,17 ha

0,6%

9 861,38 ha

100,0%

Bór wilgotny
Bór mieszany świeży

Razem grunty zalesione i nie zalesione
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Ogółem lasy

9 881 ha

Najliczniejszym i najważniejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która
zajmuje 92% powierzchni leśnej. Jako gatunek główny występuje bez wyjątku na wszystkich
siedliskach na mniejszej lub większej powierzchni. Na siedliskach borowych tworzy przeważnie
drzewostany jednogatunkowe najczęściej bezpodszytowe, a na siedliskach żyźniejszych w większości
z dobrze rozwiniętą warstwą podszytów. Jakość techniczna tych drzewostanów jest zróżnicowana.
Zdecydowanie najsłabsze pod względem jakości technicznej są drzewostany na typie siedliskowym
boru suchego oraz na zniekształconych borach świeżych. Występujące tu drzewostany charakteryzują
się często słabym przyrostem masy, zbieżystością i sękatymi strzałami. Drzewostany o dobrej jakości
technicznej zajmują siedliska żyźniejszych borów świeżych, borów mieszanych świeżych, gdzie sosna
tworzy drzewostany I-III bonitacji o gonnych i dobrze oczyszczających się strzałach. Sosna tworzy
jednowiekowe drzewostany lite na dużych powierzchniach. Na siedliskach żyźniejszych występuje
często z udziałem innych gatunków, głównie brzozy, dębu oraz akcji. Uwzględniając warunki
siedliskowe na omawianym terenie, sosna nadal pozostanie głównym gatunkiem produkcyjnym.
Drzewostany innych gatunków występują na niewielkich powierzchniach. Iglaste (modrzew i świerk)
0,6 % powierzchni leśnej, liściaste łącznie 7,4 %, z tego brzoza, dąb łącznie o dość znacznym znaczeniu
gospodarczym.
W strukturze wiekowej zdecydowanie przeważają drzewostany młode, poniżej 40 lat – 45,2%
powierzchni leśnej zalesionej. Drzewostany 41 do 80 lat zajmują 21,2 % tej powierzchni.
Przeciętna zasobność drzewostanów w gminie Świdnica wynosi 151 m3/ha, przeciętny wiek 53lata, a przeciętny przyrost 2,85 m3/ha.
Podział powierzchni leśnej na kategorie ochronności ustalony został dla lasów skarbu Państwa
pozostających w zarządzie Lasów Państwowych właściwymi Zarządzeniami MOSZNiL, i tak:
a) Dla Nadleśnictwa Krzystkowice Zarządzeniem nr 153 z dnia 13 września 1996r.
b) Dla Nadleśnictwa Zielona Góra Zarządzeniem nr 191, z dnia 31.12.1997r.
c) Dla Nadleśnictwa Nowa Sól – obowiązują Kategorie ochronności ustalone w operacie według
stanu 01.01.1991r.; w lasach obrębu leśnego Niwiska na terenie Gminy Świdnica nie
wyodrębniono lasów ochronnych.
Podział na kategorie ochronności przedstawia się następująco:
1. Lasy wodochronne – 10 ha, lasy położone wzdłuż kanału Młynówka Kosierska.
2. Lasy ochronne wokół Zielonej Góry – 5631 ha, lasy w odległości do 10 km od granic
administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Ochrona lasu w strefie wypoczynku
ludności miasta Zielona Góra.
3. Lasy o podwójnej kategorii ochronności, łącznie – 696 ha, to:
 318 ha, lasy wodochronne położone w strefie wypoczynku ludności miasta Zielona Góra,
 24 ha, lasy wodochronne w strefie ujęć wody położone w strefie wypoczynku ludności miasta
Zielona Góra,
 325 ha, lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (GPW-glebowa
powierzchnia wzorcowa) położone w strefie wypoczynku ludności miasta Zielona Góra,
 29 ha, lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych (bocian czarny) położone w strefie
wypoczynku ludności miasta Zielona Góra.
4. Lasy o potrójnej kategorii ochronności - 20 ha, lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych (bocian
czarny), będące jednocześnie lasami wodochronnymi, położonymi w strefie wypoczynku ludności
miasta Zielona Góra (ww. kategorie ochronności dotyczą tylko obrębu leśnego Wilkanowo
Nadleśnictwa Zielona Góra).
Na terenie pozostałych dwóch obrębów leśnych: Bogaczów i Niwiska lasów ochronnych nie
wyodrębniono.
Ogółem na terenie Gminy Świdnica występują lasy charakteryzujące się następującą strukturą (2015r):
Struktura lasów

Powierzchnia w ha

Lasy ochronne

6 347

20

Struktura
62,4%
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Lasy gospodarcze
Grunty związane z gospodarką leśną
Ogółem

3 514

34,5%

318

3,1%

10 179

100,0%

Lasy o powierzchni 156 ha położone na terenie obrębu leśnego Niwiska, Nadleśnictwa Nowa Sól
zaliczone zostały do I strefy uszkodzeń przemysłowych. Strefy tej nie zalicza się do lasów ochronnych.
Na terenie lasów Gminy Świdnica realizowane są formy ochrony przyrody (dot. obrębu leśnego
Wilkanowo):
 lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym i strukturalnym łącznie – 200ha,
 lasy na siedliskach wydmowych – łącznie na 10ha,
 lasy na siedliskach wilgotnych, terenach źródliskowych (patrz lasy wodochronne obrębu leśnego
Wilkanowo),
 stanowiska zwierząt chronionych (gniazda bociana czarnego),
 stanowiska roślin chronionych (stanowiska widłaka spłaszczonego, widłaka goździstego, paproci
i porostów nadrzewnych,
 użytki ekologiczne: „Dereniówka” nr rej. 19 (0,66 ha), „Dober” nr rej. 20 (0,92 ha),
 pomniki przyrody,
 kępy, grupy i pojedyncze stare drzewa chronione przed wyrębem oraz park w Buchałowie
występujące na terenie obszaru leśnego Wilkanowo w okolicy miejscowości: Świdnica,
Wilkanowo, Słone, Buchałów, Letnica, Piaski.
Na terenach obrębów leśnych Bogaczów i Niwiska zlokalizowano tylko ekosystemy leśne na
siedliskach wilgotnych, podmokłych i wzdłuż cieków wodnych i tak:
 obręb Bogaczów, na powierzchni ok. 100 ha,
 obręb Niwiska, na powierzchni ok. 60 ha.
Lasy położone na obszarze Gminy Świdnica należy zaliczyć do silnie narażonych ze strony
czynników przyrody ożywionej i nieożywionej. Przewaga ubogich siedlisk zajmowanych przez lasy,
w przeważającej powierzchni jednogatunkowy skład drzewostanów sprawiają, że lasy te znajdują się
w sytuacji stałego zagrożenia stanu zdrowotnego. Szczególną rolę odgrywają tu czynniki abiotyczne,
takie jak huragany, które w okresach jesienno-zimowych często wyrządzają szkody. Dość duże
rozproszenie tych szkód w terenie (wiatrołomy, wywroty) powoduje duże trudności z porządkowaniem
sanitarnym lasu. Inne czynniki abiotyczne to wahania poziomu wód gruntowych. Lata susz powodują
przemieszczanie się wód gruntowych poza zasięg korzeni drzew (1982,1992, 208, 2019). Drzewa
w obronie przed nadmierną transpiracją zrzucały przedwcześnie część ulistnienia (np. brzoza część
ulistnienia zrzuciła już w lipcu 2019 r., a sosna jesienią tego roku miała zaledwie 1 rocznik igliwia).
Do czynników biotycznych zaliczamy: gradacje szkodliwych owadów, grzyby pasożytnicze
i szkody powodowane przez zwierzynę. Charakter omawianych lasów sprzyja pojawom gradacyjnym
najgroźniejszych szkodników liściożernych, m.in. brudnicy mniszki, której gradacja o niespotykanej
sile przetoczyła się przez lasy zielonogórskie w latach 1981-1985. Zaszła wówczas konieczność
zwalczania ich środkami chemicznymi. Często występują również inne pierwotne szkodniki owadzie
takie jak: barczatka sosnówka, borecznik rudy. Osłabione drzewostany atakują szkodniki wtórne.
Największe, wręcz gradacyjne nasilenie tej grupy szkodników miało miejsce w latach 1982-1984,
1992-1993, 2018-2019. Grzyby pasożytnicze atakują materiał siewny, siewki i sadzonki, a także
drzewostany powodując choroby liści, igieł lub korzeni (huba korzeniowa, opieńka miodowa). Spośród
łownych ssaków roślinożernych największe szkody w lesie wyrządzają jeleniowate. Szkody polegają
głównie na zgryzaniu pędów młodych drzew przez sarny i jelenie, spałowaniu drzew przez jelenie,
osmykiwaniu drzew w odnowieniach i zdeptywaniu upraw.
Czynniki antropogeniczne to przede wszystkim emisje przemysłowe, pożary lasów i wysypywanie
odpadów. Emisje przemysłowe zakłócają funkcjonowanie ekosystemów leśnych poprzez negatywny
wpływ zanieczyszczeń pyłowych i gazowych takich jak SO, NOx i F. W lasach działanie emisji
przemysłowych uwidacznia się poprzez większy stopień zamierania drzew, zmniejszenie naturalnej
odporności drzewostanów, a także w zmniejszaniu przyrostu bieżącego drzewostanów. Dotyczy to
tylko części lasów gminy: południowej części obrębu Wilkanowo, obrębu Niwiska i lasów w pobliżu
Zielonej Góry. Pożary lasów są najczęściej skutkami działalności człowieka sprzecznej z przepisami
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przeciwpożarowymi. Straty w wyniku pożarów to nie tylko ogromna strata materialna spalonych drzew
na przyroście, ale największe kompletne zniszczenia całego biotopu przyrodniczego - jego odbudowa
trwa przez wiele lat. Zaśmiecanie lasu wynika z masowego korzystania obszarów leśnych przez
turystów i zbieraniu runa leśnego, a także wywożeniem różnych nieczystości z obejść. To zjawisko jest
szczególnie widoczne w lasach wokół wsi i osiedli.

6.5. Flora i fauna.
Według geobotanicznego podziału Polski (Szafer W. i Zarzycki K., 1972) województwo lubuskie
leży w granicach Państwa Holarktydy, Obszaru Eurosyberyjskiego, Prowincji Niżowo-Wyżynnej –
Środkowoeuropejskiej, Dziale Bałtyckim (A), Poddziale Pas Wielkich Dolin (A2), Krainie
Wielkopolsko-Kujawskiej (7), Okręgu Noteckiego (7a), Lubuskiego (7b) i Baryckiego (7e).
W podziale zoogeograficznym Polski (wg A. Jakubowskiego) analizowany teren zaliczony jest do
Krainy Południowobałtyckiej, regionu piaszczysk zachodniolubuskich.
Szata roślinna występująca na terenie gminy cechuje się dużą różnorodnością zbiorowisk
i warunków ich występowania. Charakterystyczny jest strefowy układ zieleni związany z formą
morfogenetyczną i aktualnym sposobem użytkowania. Można tu wyróżnić następujące strefy
roślinności:
- strefa roślinności terenów leśnych;
- strefa roślinności przydomowej, reprezentowana przez nasadzenia sadowniczo-warzywne
i ozdobne;
- strefa roślinności nieużytków rolnych, reprezentowana przede wszystkim przez roślinność
stepową odłogów, łąk i terenów zakrzewionych;
- strefa zieleni obszarów parkowych;
- strefa zieleni nieurządzonej stanowiącej obudowę biologiczną cieków wodnych, reprezentowana
przez gatunki takie jak: dąb, wierzba, topola biała, olsza czarna, wraz z roślinnością wodolubną.
W środowisku leśnym bytują największe ssaki: dziki i jelenie. Licznie występują: lisy, kuny
leśne, jenoty, borsuki, myszy leśna i polna, kret europejski. Gatunki będące pod ochroną prawną
to: jeże, krety, wiewiórki, wydry, łasice, nietoperze, ryjówkowate. Część występujących tu gatunków
zwierząt podlega Prawu Łowieckiemu. Wszystkie gatunki zwierząt łownych podlegają ochronie
okresowej przypadającej na czas godów, narodzin i odchowu młodych. Organizacją ochrony, hodowli
i pozyskania zwierząt łownych zajmują się koła łowieckie.
Ornitofauna występuje w największej koncentracji na obszarach nie zasiedlonych. Stwierdzono tu
występowanie wielu gatunków gniazdujących typowo leśnych, jak m.in.: kowaliki, sikory. Na
terenach leśnych stwierdzono występowanie gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą, tj. kukułki,
dzięciołów, puszczyka, pustułki, myszołowa. Ponadto występują cenne chronione ptaki drapieżne,
m.in. jastrzębie. Częste jest występowanie kawki, gawrona, wróbla. W obszarach zabudowanych wsi
znajdują się miejsca gniazdowania bociana białego.
Przedstawicielami gromady gadów, występującymi na analizowanym obszarze są: jaszczurki
zwinka i żyworodna, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz
plamisty.
Płazy reprezentowane są przez żaby: wodną, trawną, moczarową, jeziorkową, grzebiuszkę
ziemną, ropuchy szarą i zieloną, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną oraz traszki zwyczajną
i grzebieniastą. Wszystkie gatunki gadów i płazów objęte są ochroną ścisłą.
W wodach występują m.in. leszcze, okonie, płocie, szczupaki, węgorze, karpie, liny, karasie.
Świat bezkręgowców jest słabo poznany. Południowa część gminy poprzecinana jest
strumieniami, rzekami i kanałami, co sprzyja życiu i rozwojowi wielu gatunków owadów. W wodach
żyją również pijawki, małże, a w lasach licznie występują różne gatunki ślimaków. Rozpoznanie
występującej fauny wymaga wieloletnich badań i w tym zakresie jest niepełne. Dotyczy to przede
wszystkim owadów.

6.6. Zasoby naturalne.
W obecnej chwili na terenie Gminy Świdnica nie prowadzi się prac w zakresie rozpoznania
występowania kopalin.
W ramach inwentaryzacji wykonano zwiady terenowe oraz przestudiowano materiały archiwalne
w celu inwentaryzacji punktów eksploatacji kopalin. Wynikiem było zarejestrowanie jednego
wyrobiska w Letnicy.
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ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE
Wilkanowo – złoże kruszywa naturalnego rozpoznane szczegółowo, zbudowane z utworów
czwartorzędowych reprezentowanych przez utwory fluwioglacjalne wykształcone, jako piaski
drobnoziarniste oraz podrzędnie jako piaski różnoziarniste z domieszka żwirów.
Złoże buduje głównie kruszywo drobne. Miąższość złoża waha się od 4,5 do 16,6 m. nadkład złoża
stanowi warstwa gleby o średniej miąższości 0,3 m. głębokość spągu 10,4 Złoże jest złożem suchym.
Klasę złoża, ze względu na prostą budowę geologiczną, zaliczono do I grupy złóż.
Powierzchnia złoża wynosi 17,38 ha. Brak zasobów przemysłowych i brak aktualnych: obszaru
górniczego i terenu górniczego. Na obszarze nie występują również elementy i obszary chronione
powoływane na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Zasoby geologiczna w kategorii C1 (stan na dzień 01.01.1978r.) zostały określone na poziomie
2 870 tys. Mg. Złoże jest suche, a jego eksploatacja odbywać się będzie jednym piętrem do głębokości
10,5 m. Przewiduje się, że kruszywo wywożone będzie transportem samochodowym po drodze
gruntowej w kierunku miejscowości Wilkanowo. Całość złoża położona jest na gruntach leśnych
Skarbu Państwa Nadleśnictwo Zielona Góra.
Leśniów Wielki - złoże kruszywa naturalnego rozpoznane szczegółowo, piasek ze żwirem
z zastosowaniem dla drogownictwa.
Miąższość złoża waha się od 10,5 do 17,6 m. nadkład złoża stanowi warstwa gleby o średniej
miąższości 3,4 m. głębokość spągu 16,6 m. Złoże jest złożem suchym. Klasę złoża, ze względu na
prostą budowę geologiczną, zaliczono do I grupy złóż.
Powierzchnia złoża wynosi 0,7960 ha. Brak zasobów przemysłowych i brak aktualnych: obszaru
górniczego i terenu górniczego. Na obszarze nie występują również elementy i obszary chronione
powoływane na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Zasoby geologiczne w kategorii C1 (stan na dzień 19.10.1978r.) zostały określone na poziomie172,5
tys. Mg. Złoże jest suche, a jego eksploatacja odbywać się będzie jednym piętrem do głębokości
10,5 m. Całość złoża położona jest na gruntach leśnych Skarbu Państwa Nadleśnictwo Zielona Góra.
Letnica - złoże kruszywa naturalnego rozpoznane szczegółowo, - R piasek z zastosowaniem dla
budownictwa, drogownictwa.
Miąższość złoża waha się od 4,7 do 9,7 m. nadkład złoża stanowi warstwa gleby o średniej miąższości
3,4 m. głębokość spągu 0,3 m. Złoże jest złożem suchym. Klasę złoża, ze względu na prostą budowę
geologiczną, zaliczono do I grupy złóż.
Powierzchnia złoża wynosi 15,02 ha. Brak zasobów przemysłowych i brak aktualnych: obszaru
górniczego i terenu górniczego. Na obszarze nie występują również elementy i obszary chronione
powoływane na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Zasoby geologiczne w kategorii C1 (stan na dzień 31.12.2020r.) zostały określone na poziomie 1 909
tys. t. Złoże jest suche, a jego eksploatacja odbywać się będzie jednym piętrem do głębokości 10 m.
PUNKTY EKSPLOATACJI
Letnica – wyrobisko położone we wschodniej części miejscowości, w okolicy dawnego, nieczynnego
wysypiska śmieci. Powierzchnia wynosi około 2 ha. Wydobywany jest tam okresowo piasek przez
okoliczną ludność na potrzeby prywatne.
ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
Zagadnienie dotyczące wód podziemnych szczegółowo omówiono w pkt 6.2. niniejszego opracowania.

6.7. Warunki klimatyczne.
Obszar gminy Świdnica położony jest, według podziału regionalnego Polski Kondrackiego (2013)
– na pograniczu podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich i Niziny Środkowo-Polskiej. W dalszej
gradacji jednostek regionalnych tego podziału wyróżnić można makroregiony: Pradolina WarciańskoOdrzańska (mezoregiony; Kotlina Kargowska i Dolina Środkowej Odry), Pojezierze Lubuskie
(Pojezierze Łagowskie, Bruzda Zbąszyńska), Wzniesienia Zielonogórskie (Wysoczyzna Czerwieńska,
Wał Zielonogórski) i Obniżenie Milicko-Głogowskie (Obniżenie Nowosolskie).
Gmina położona jest w strefie przejściowej, objętej wpływami Atlantyku jak i Eurazji. Ze względu
na położenie przy zachodnim skraju Polski uwydatniają się tu także wpływy oceaniczne. Gmina
Świdnica położona jest na terenie XI krainy Wału Zielonogórskiego i IX krainy Pasa Pradolin
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Południowych (okolice wsi Piaski). (Prawdziwiec, Koźmiński, 1972 r. Agroklimat województwa
zielonogórskiego, Zielona Góra).
W stosunku do stacji meteorologicznej w Zielonej Górze zlokalizowanej w południowowschodniej części miasta, którą uznano w tym opracowaniu za „stację matkę” gmina Świdnica
położona jest w odległości ok. 10km w kierunku południowo-zachodnim.
W związku ze znacznym wzniesieniem Wału Zielonogórskiego, klimat jest tu chłodniejszy od
klimatu otaczających go pradolin. Występują tu największe opady atmosferyczne, zwłaszcza w okresie
od kwietnia do września. Wcześniej pojawia się tu zima i występuje największa liczba dni z pokrywą
śnieżną. Kraina ta jest najbardziej uprzywilejowaną pod względem amplitud średnich dobowych
(wynoszą tylko 9 – 10 0C) i bardzo małego zagrożenia przez przymrozki. Przymrozki na Wale
Zielonogórskim zanikają średnio między 15 – 20 kwietnia. Występuje tu również najmniejsza częstość
okresów bezopadowych. W krainie IX Pasa Pradolin Południowych występują nieco wyższe
temperatury, w lecie (VI – VIII) – średnio 0,1-0,2 0C, wyższe amplitudy dobowe (11-12 0C), większa
liczba dni z przymrozkami (średnio 5 dni więcej), a ostatnie przymrozki wiosenne występują średnio do
30 kwietnia. Zasadnicza różnica występuje w opadach atmosferycznych, gdyż w Pradolinie są one
niższe w okresie IV – IX o średnio ok. 40 mm.
Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego zmodyfikowanego przez
J. Kondrackiego (1967), analizowane gminy leżą na obszarze Dzielnicy Lubuskiej – VII, w środkowym
dorzeczu Odry, która obok Niziny Śląskiej i Dzielnicy Tarnowskiej należy w tej skali do
najcieplejszych rejonów naszego kraju. Potwierdza to mapa (rysunek 2) średniej rocznej temperatury
powietrza dla Polski zaczerpnięta z Atlasu Klimatu Polski – Lorenc (2005).
Temperatura średnia roczna obszarów tj.: Wzniesień Zielonogórskich, Wysoczyzny Czerwieńskiej
i południowej części Pojezierza Łagowskiego, na których leży Zielonogórski Obszar Funkcjonalny,
obliczona za okres 1971-2000 zawiera się w przedziale 8,5 – 8,8 °C.
Wydłużając ciąg obserwacyjny danych do Atlasu Klimatu Polski o dane publikowane cyklicznie
w Biuletynach IMGW-PIB oraz w Internecie – www.pogodynka.pl, można jednak zauważyć, że od
końca lat 90-tych i dalej do roku 2013, zmienność temperatury powietrza zarówno z roku na rok, jak
i w ostrych granicach 10-letnich ulegała dużym odchyleniom od wartości średniej uznanej za normową.
Potwierdzają to obserwacje prowadzone przez stacje meteorologiczne zlokalizowane w zachodniej
części kraju i w ogóle w całej Polsce.
Temperatura średnia roczna w °C w kolejnych 10-leciach okresu 1971-2013
OKRESY

Zielona Góra

Gorzów

Słubice

Leszno

Legnica

1971-2000 (norma)

8,5

8,6

8,8

8,4

8,8

1971-1980

8,3

8,2

8,5

8,1

8,5

1981-1990

8,5

8,6

8,9

8,5

8,8

1991-2000

8,9

9

9,1

8,7

9,2

2001-2013

9,2

9,3

9,5

9,1

9,5

∆T+

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Jak z powyższego zestawienia wynika, w ciągu ostatnich 42 lat temperatura na obszarze
zachodniej części Polski, w tym również omawianego rejonu, wzrosła w stosunku do okresu
normowego (1971-2000) aż o 0,7°C. Skutki tak dużego wzrostu temperatury przejawiają się przede
wszystkim we wzroście występowania groźnych zjawisk pogodowych, takich jak: ulewne deszcze,
susze, przyrosty prędkości wiatru w czasie trwania burz, ale także wydłużenie się okresów
wegetacyjnych (szczególnie rozpoczęcia wegetacji na wiosnę), skrócenie okresu występowania
pokrywy śnieżnej, zmiany struktury opadów - przewaga występowania opadów burzowych, nagłych
i krótkotrwałych (szczególnie w lecie) powodujących powodzie lokalne typu flash flood, fal upałów
i innych zjawisk ekstremalnych.
Krzywa trendu wzrostu temperatury wyliczona w opracowaniu ekofizjograficznym dla ZOF
wykazuje stały przyrost, który wynosi ok. 0,3°C/dekadę.
Obserwacje temperatur w latach 2018 i 2019 dają podstawę do wniosków, że będzie następować
dalszy wzrost temperatur.
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Dla charakterystyki klimatu gminy Świdnica posłużono się danymi ze stacji klimatycznej
w Zielonej Górze, gdzie są prowadzone obserwacje całodobowe. Średnia temperatura wieloletnia dla lat
1951-1990 wynosiła 8,30C. Wahania temperatury między poszczególnymi miesiącami są jednak
znaczne. Najwyższa średnia roczna temperatura, po wojnie, wystąpiła w 1989 r. i wynosiła 9,80C.
W całym okresie obserwacji najwyższa średnia była w 1934 r. (100C). Najchłodniejszym rokiem był
rok 1949 ze średnią temperaturą roczną 6,10C. Spośród 106 lat obserwacji najcieplejszy był lipiec 1994
r. ze średnią temperaturą 22,90C. Maksymalna temperatura w okresie powojennym wystąpiła 1 sierpnia
1994 r. Wynosiła ona wtedy 36,80C. Najwyższa temperatura w okresie obserwacji wystąpiła 19 sierpnia
1992 roku i wynosiła 38,90C. Najzimniej natomiast było 10 lutego 1929 r. kiedy to temperatura spadła
do –30,20C, a po ostatniej wojnie – 9 lutego 1956 r.: -29,50C. Najmroźniejsza zima była w latach
1939/40 o średniej temperaturze – 22,70C, a najdłuższa w latach 1995/96, która trwała 124 dni.
Po roku 2000 wystąpiło 6 najcieplejszych lipców w Polsce o podobnym przebiegu temperatury
maksymalnej: w latach 2003, 2006, 2010, 2014, 2018, 2019. W tym ostatnim roku za sprawą dni
upalnych w rejonie Zielonej Góry, fale upałów dały się we znaki zarówno społeczeństwu, jak rolnictwu,
energetyce, gospodarce wodnej i gospodarce leśnej. W 2019r. na obszarze ZOF padły rekordy
termiczne, utrzymująca się przez wiele dni temperatura powietrza powyżej 25°C, w tym powyżej 30°C
jest ostrzeżeniem przed tego rodzaju scenariuszami w przyszłości i negatywnymi skutkami
systematycznego przyrostu temperatury na skutek ocieplania się klimatu.
Kraina pradolin południowych charakteryzuje się najcieplejszym klimatem w województwie,
występuje tu największa liczba dni gorących - średnio 42 i najdłużej trwające lato ok. 110 dni.
Wiosenne przymrozki znikają najwcześniej na Wale Zielonogórskim przed 20.VI; w obniżeniach i na
terenie pradolin utrzymują się średnio do 30.VI; natomiast przymrozki jesienne pojawiają się w
odwrotnej kolejności tj. najwcześniej w niższych partiach gminy ok. 10-15 X, najpóźniej na
wyniesieniach Wału Zielonogórskiego ok. 25-30 X. Okres bezprzymrozkowy jest znacznie
zróżnicowany i trwa od 160 do 195 dni.
Średnie opady gminy Świdnica szacuje się na 600 mm. Największe opady atmosferyczne
występują na Wale Zielonogórskim, a najniższe w obniżeniu Pradoliny w okresie IV – IX o średnio ok.
40 mm. Największe ilości opadu występują w miesiącu lipcu, najniższe w miesiącach zimowych.
Opady w miesiącach IV-IX stanowią ok. 60% rocznego opadu. Zimą dominują wiatry z kierunku
północnozachodniego i południowozachodniego, z maksymalnym udziałem wiatru zachodniego,
natomiast latem dominują wiatry z kierunku wschodniego, północno-wschodniego
i południowowschodniego. Rzeźba i pokrycie terenu ma tu wyraźne odzwierciedlenie w zróżnicowaniu
zarówno wiatrów, opadów, jak i pokrywy śnieżnej. Pokrywa śnieżna występuje tu 55 dni.
W obszarze gminy stosunkowo często pojawiają się dni z pogodą gorącą, słoneczną, bez opadu.
Mniej jest dni z typami pogody przymrozkowej. Gorące i suche lato i jesień 2019r. jak również
praktycznie bezśnieżna zima 2019-2020r. wskazują, ze zmiany klimatu postępują szybciej niż
przewidywały to modele prognostyczne.

6.8. Powietrze.
Ocenę jakości powietrza przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu
o następujące akty prawne:
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1119),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1120),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje
się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012, poz. 914).
Podstawę oceny jakości powietrza w Polsce stanowią określone dla substancji, w prawie krajowym
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu) i w dyrektywach unijnych (2008/50/WE – CAFE oraz 2004/107/WE),
normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego
w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.
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Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych
strefami.
Gmina Świdnica zaliczona została do strefy lubuskiej (kod strefy PL0803).
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie z art. 89
ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią:
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,
- poziom docelowy substancji w powietrzu,
- poziom celu długoterminowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami co roku dokonuje się oceny poziomu substancji w
powietrzu w danej strefie, a następnie klasyfikacji stref, w których poziom:
1) choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
4) przekracza poziom docelowy,
5) nie przekracza poziomu docelowego,
6) przekracza poziom celu długoterminowego,
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego.
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów:
- ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk),
- ustanowionych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju z wyłączeniem aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkańców).
Klasyfikacji dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia, dla każdego parametru znajdującego
zastosowanie w strefie, z uwzględnieniem:
- obszarów wydzielonych (ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych),
- różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych (rok, 24 godziny, 1 godzina) dla SO2, NO2
i PM10 (w przypadku kryteriów związanych z ochroną zdrowia).
Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze względu na ochronę
zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał oceny jakości powietrza na podstawie
pomiarów imisji przeprowadzonych w latach 2016-2017.
Pomiary wykazały, podobnie jak w latach ubiegłych, że głównym problemem w zakresie
zanieczyszczenia powietrza w województwie lubuskim są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10
oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.
W wyniku wykonanych ocen wyodrębniono obszary przekroczeń w województwie lubuskim
w omawianych latach, dla których wymagany jest program ochrony powietrza (wszystkie strefy
zaliczone do klasy C):
- strefa lubuska - klasa C – ze względu na występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości
przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie
wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz
ponadnormatywną liczbę dni (średnia z 3 lat) ze stężeniem ozonu powyżej 120 μg/m3 – w 2016r.
- występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczalnego
średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie wartości docelowej stężenia
średniorocznego arsenu, przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu
w pyle zawieszonym PM10 – w 2017r.
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża
funkcjonuje jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu
Środowiska (PMŚ). Ma on na celu określenie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń
wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu czasowym i przestrzennym. Poprzez
systematyczne badanie składu fizykochemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary
parametrów meteorologicznych monitoring ten dostarcza informacji o obciążeniu obszarów leśnych,
gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi
deponowanymi wraz z opadami z powietrza.
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W 2017r. miesięczne sumy opadów ze stacji monitoringowych województwa lubuskiego
kształtowały się następująco: w Zielonej Górze od 24,1 mm w kwietniu do 133,0 mm w sierpniu,
w Gorzowie Wielkopolskim od 28,1 mm w styczniu do 168,4 mm w czerwcu. Średnioroczna suma
opadów w województwie lubuskim w 2017r. wyniosła 818,7 mm, jest to najwyższa średnioroczna suma
opadów odnotowana od 1999r.
Wniesiony wraz z opadami w 2017r. ładunek siarczanów w porównaniu do średniego z lat 19992016, zmniejszył się o 6,6%, wapnia o 11,7%, magnezu o 15,9%, cynku o 13,6%, ołowiu o 46,0%,
kadmu o 66,1%, niklu o 20,6%, chromu ogólnego o 60,9% oraz wolnych jonów wodorowych o 53,6%.
Zwiększył się, w porównaniu do średniego z lat 1999- 2016, ładunek chlorków o 80,0%, azotu
amonowego o 13,3%, azotu ogólnego o 9,5%, fosforu ogólnego o 22,3%, sodu o 29,9%, potasu
o 49,0% i miedzi o 61,2%, natomiast ładunek azotu azotynowego i azotanowego pozostawał na
podobnym poziomie jak w wieloleciu.
Badania chemizmu opadów atmosferycznych pokazują, że zanieczyszczenia transportowane
w atmosferze i wprowadzane wraz z mokrym opadem atmosferycznym na teren województwa
lubuskiego stanowią znaczące źródło zanieczyszczeń obszarowych oddziaływujących na środowisko
naturalne. Spośród badanych substancji, szczególnie ujemny wpływ na stan środowiska mogą mieć
kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne i metale ciężkie.
Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy Świdnica powodowane jest głównie przez emisje
gazów i pyłów na terenie miasta Zielona Góra oraz przez zanieczyszczenia napływające z południa i
z zachodu. O stanie zanieczyszczenia powietrza decydują również lokalne emitory zanieczyszczeń.
Głównym problemem jest tzw. niska emisja (emisja zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych
kotłowni (emitor do 40m) i indywidualnych palenisk domowych) związana ze stosowaniem paliw o
niskiej jakości i spalaniem odpadów w całkowicie do tego nie przystosowanych paleniskach
domowych. W wielu gospodarstwach domowych często stosuje się różnego rodzaju "paliwa zastępcze"
(butelki i opakowania z mas plastycznych, guma, papier zafoliowany, itp.). Szczególnie dotyczy to
okresu jesiennego, kiedy temperatura powietrza jest na tyle wysoka, że można ogrzać pomieszczenie
mniej kalorycznymi, zastępczymi paliwami.
Mieszkańcy posiadają ogrzewanie z własnych, lokalnych źródeł, o zasięgu ograniczonym do
poszczególnych budynków. W związku z dużą liczbą kotłowni wykorzystujących jako paliwo węgiel
kamienny, miał węglowy oraz koks (paliwa nieekologiczne), oprócz problemu emisji niskiej i
stosowania nieekologicznych paliw, dochodzi jeszcze niska sprawność kotłowni. Stopniowo jednak
obserwuje się zmianę nośników energii z paliw stałych w postaci węgla i koksu na paliwa
ekologiczne, w tym głównie gaz i energię elektryczną, olej opałowy i brykiety ze słomy i
odpadów stolarskich.
W rejonach tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu (przez teren gminy przebiegają drogi
krajowe nr 27 i nr 32) do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek
węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (m.in. benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu,
kadmu, niklu i miedzi. Ponadto drogi są źródłem hałasu. Zjawisku temu towarzyszą drgania
mechaniczne, wstrząsy, infradźwięki i ultradźwięki, dlatego hałas traktowany jest jako szczególny
rodzaj zanieczyszczenia powietrza.

6.9. Zabytki i dobra materialne.
Do największych obszarów zurbanizowanych gminy należą miejscowości: Świdnica, Wilkanowo,
Letnica i Koźla. Do najbardziej rozwojowych należą: Świdnica, Wilkanowo, Letnica i Radomia.
Dostępność wewnętrzna obszaru gminy jest jednolita, gdyż układ osadniczy rozlokowany jest w
miarę równomiernie.
Zdecydowaną większość obszaru gminy porastają lasy. Większość miejscowości położona jest na
łagodnych stokach Wału Zielonogórskiego. Na północnych stokach Wału rozpościera się szeroka
równina. Południowa część gminy to tereny z wilgotnymi łąkami i mokradłami.
Na terenie gminy występuje znaczny odsetek obszarów objętych różnymi formami ochrony
przyrody. Świadczy to o ogromnym potencjale przyrodniczo-krajobrazowym.
Położenie w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz
dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej.
Na terenach zurbanizowanych poszczególnych miejscowości można wyodrębnić obszary
z dominującą architekturą siedliskową z przełomu XIX i XXw., w charakterystycznej konfiguracji
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zagrody – budynek mieszkalny i towarzyszące budynki gospodarskie. Są to budynki w przewadze z
dachami dwuspadowymi krytymi dachówką, o zwartej bryle, niekiedy z detalem architektonicznym,
parterowe z poddaszem użytkowym.
Zabudowa współczesna – mieszkalna i usługowa - występuje jako uzupełnienie istniejącej
struktury funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych miejscowości oraz jako skupiska wykraczające
poza historyczne rozplanowanie wsi. Niekiedy, w wyniku realizacji ustaleń decyzji o warunkach
zabudowy, rozproszona zabudowa występuje w znacznej odległości od terenów już zurbanizowanych.
Mieszkalne budynki współczesne często posiadają rozczłonkowaną bryłę, nierzadko parterową,
pokrytą dachami wielospadowymi, w szerokiej gamie kolorystycznej.
Przy części założeń historycznych rezydencji pałacowych bądź dworskich zachowały się parki
o charakterze krajobrazowym. Stanowią one największe kompleksy historycznej zieleni
komponowanej, często z najstarszymi i najcenniejszymi pod względem przyrodniczym gatunkami
drzew. Przy projektowaniu parków wykorzystywano naturalne ukształtowanie terenu.
Na terenie działek kościelnych pierwotnie istniały cmentarze, których teren obficie porastał
drzewostan. Obecnie jedyną pozostałością po dawnych cmentarzach są pojedyncze drzewa
rozmieszczone wokół budynków kościelnych. W wielu wsiach istnieją miejsca po XIX-wiecznych
cmentarzach, najczęściej w postaci enklaw wysokiej, zapuszczonej zieleni.
Dewastacji uległy stare założenia cmentarne, które w latach powojennych zostały zlikwidowane,
a wszelkie elementy architektury nagrobnej zniszczone bądź rozproszone. Najczęściej tereny lokalizacji
dawnych ewangelickich cmentarzy nie są oznakowane.
OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ – ZABYTKI NIERUCHOME
Wykaz obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica wpisanych do rejestru zabytków:
Lp.

Nazwa

Położenie

Nr rejestru
zabytków

Krótka charakterystyka

Kościół pw. Św.
1.
Mikołaja.

Drzonów

2035 z 29.04.1971

2. Pałac

Drzonów

2036 z 29.04.1971

3. Park

Drzonów

3273 z 19.03.1993
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Kościół powstał w wyniku odbudowy szesnastowiecznej
świątyni, która spłonęła w 1802 r. W klasycznej, murowanej,
z kwadratową wieżą od zachodu budowli zachowały się
jedenastogłosowe organy sygnowane jako „Opus 392” oraz
dzwon odlany w 1809 r. przez E.I.W Thiele z Berlina.
Usytuowany w centrum wsi pałac został wybudowany w
1816 r. przez przedstawicieli rodu von Misitschek, do
których od początku XVIII w. do połowy XIX w. należała
wieś Drzonów. Wzniesioną na planie prostokąta
dwukondygnacyjną budowlę w stylu klasycystycznym
przebudowano w 1868 r. Od południa, wschodu i zachodu
dobudowano aneksy, a także zmieniono wystrój środkowej
partii elewacji północnej. Po wojnie majątek przejął Skarb
Państwa. Od 1945 r. mieściła się tutaj szkoła a także
mieszkania dla nauczycieli oraz biura Gminnej Samopomocy
Chłopskiej. W 1973 r. obiekt przejęło Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze. Od lat 80-tych w budynku
pałacu mieści się Lubuskie Muzeum Wojskowe.
Założony w 1816 r. park rozciąga się na powierzchni blisko
10 ha. Północna jego część powstała na planie wydłużonego
prostokąta natomiast południowa część na planie zbliżonym
do kwadratu. W środkowej części znajduje się niewielki
staw. W trakcie przeprowadzonej w 1988 r. inwentaryzacji
parku zliczono 376 sztuk drzew wśród których dominują
klony pospolite, lipy drobnolistne i olsze czarne. Wiele z
nich osiągnęło rozmiary pomnikowe. Obecnie park jest
miejscem ekspozycji ciężkiej broni, ciężkiego sprzętu
wojskowego oraz kolekcji sprzętu lotniczego.
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Kościół pw.
Jadwigi Śląskiej

Koźla

1759 z 16.03.1965

5. Dwór

Koźla

1760 z 16.03.1965

Kościół pw.
Świętych
6. Apostołów
Szymona i Judy
Tadeusza

Letnica

301 z 19.04.1961

Letnica

517 z 30.04.1963
i 16.03.1965

8. Dwór

Letnica

518 z 30.04.1963
i 16.03.1965

Kościół pw.
9. Matki Bożej
Częstochowskiej

Lipno

519 z 30.05.1993
i 16.03.1965

Lipno

519 z 30.05.1993
i 16.03.1965

4.

7.

Zbór
poewangelicki

10. Plebania

Plebania przykościelna. – obiekt nie istnieje w terenie

Kościół pw. Św.
Marcina

Świdnica

307 z 19.04.1961

Kościół pw.
12. Matki Bożej
Królowej Polski

Świdnica

1784 z 16.04.1965

11.

Murowana z kamienia i cegły świątynia powstała w XIV w.
Masywna wieża zwieńczona murowanym hełmem w formie
iglicy miała charakter obronny na co wskazują dochodzące
do 1 m grubości ściany oraz fakt, że do wnętrza wieży
można dostać się po drabinie przez znajdujące się na
wysokości ok. 4 m małe drzwiczki. Na przełomie wieków
kościół podlegał wielokrotnym renowacjom. Z dawnego
wyposażenia przetrwały min. dwa ołtarze neogotyckie z
1816 r.
Wzniesiony w 1710 r. dwór usytuowany jest w centrum wsi,
nieopodal kościoła parafialnego. Dwukondygnacyjny,
częściowo podpiwniczony budynek należał po wojnie do
PGR, pełniąc funkcję magazynów produktów rolnych. W
latach 80-tych zdewastowany budynek przeszedł w ręce
prywatne. Nowy właściciel przeprowadził gruntowny remont
przywracając zabytkowi dawny wygląd.
Wybudowany w latach 1572 – 1579 kościół nieznacznie
przebudowano w XVIII w., a w XIX i XX w. wielokrotnie
remontowano. We wschodnią ścianę murowanej z kamienia
polnego i cegły świątyni wmurowano płytę nagrobną Wolffa
von Knobelsdorff, prawdopodobnego właściciela ziem
letnickich. We wznoszącej się od zachodu masywnej wieży
zawieszone są trzy żeliwne dzwony odlane w 1880 r.
Klasycystyczny zbór zbudowany w 1819 r. użytkowany był
po wojnie jako kościół rzymsko – katolicki. W połowie lat
60-tych XX w. budynek został przejęty przez PGR i
przekształcony w magazyn zbożowy. W latach 90-tych
właścicielem zboru została Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Obecnie zbór stanowi własność gminy
Świdnica.
Otoczony ze wszystkich stron parkiem krajobrazowym
szesnastowieczny dwór położony jest w północnej części
wsi. Przebudowano go w 1735 r. a następnie w latach 80tych XIX w. Nad drzwiami prowadzącymi na balkon
znajduje się kartusz herbowy z inicjałami właściciela
HEEFVD (Hans Ernst Freiherr von Diebitsch) i datą 1735 r.
Po II wojnie światowej majątek przejął Skarb Państwa. Do
lat 60-tych XX w. mieściła się tutaj gminna szkoła
podstawowa oraz biura PGR. Obecnie obiekt stanowi
własność prywatną.
Świątynia wybudowana w latach 1841 – 1842 jako zbór
ewangelicki o konstrukcji ryglowej. W 1847 r. powstał tzw.
Ołtarz – Ambona, którego pozostałością jest klasycystyczny
ołtarz z umieszczonym w nim obrazem Matki Boskiej z
Dzieciątkiem.
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Szesnastowieczna budowla gotycka łącząca elementy trzech
epok: gotyku, renesansu i baroku. Otoczona kamiennym
murem z barokową bramą w swoich wnętrzach kryje min.
renesansowe płyty nagrobne z XVI i XVII w., poświęcone
właścicielom Świdnicy z rodów von Kittlitz i von Zedlitz.
Budowla powstała w latach 1794 – 1796. W 1876 r.
dobudowano wysoką, oktagonalną wieżę w stylu
neogotyckim. W kościele znajdują się organy wykonane
przez Samuela Gottloba Meinerta z Wilenia, które są
najstarszymi organami na ziemi lubuskiej.
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Renesansowy dwór wzniesiony w 1602 r. znajduje się w
centralnej części miejscowości. Pierwszym właścicielem
otoczonego prawdopodobnie fosą dworu był Heinrich
Młodszy von Kittlitz. Na przełomie XVI – XVII w.
przekształcono budowle obronną w rezydencję tworząc
późnorenesansowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony
obiekt założony na planie litery „L”. Po II wojnie światowej
budynek był użytkowany jako magazyn przez Gminną
Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. W latach 1967 – 1972
został odnowiony i obecnie jest siedzibą Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza.
Założenie dworsko – parkowe jest obecnie siedzibą Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Mapa
topograficzna z 1933 roku ukazuje układ parku, który miał
kształt prostokąta wydłużonego na osi północnopołudniowej. Kompozycja ozdobnego ogrodu w typie
krajobrazowym oparta była na pięciu okręgach ułożonych
względem siebie w sposób przypominający kiść winogrona.
Dzisiaj park w całości należy do gminy Świdnica, a w jego
kompozycji można wyróżnić dwie części: północną
nieużytkową, utrzymującą się w stanie przyrodniczej
równowagi i południową pielęgnowaną i użytkowaną przez
mieszkańców, głównie podczas gminnych imprez. Ta część
parku jest oświetlona. Znajdują się tu współczesne obiekty,
takie jak: scena, ławki i drewniane rzeźby. Polanę parkową
okalają wysokie drzewa.

Pałac
308 z 19.04.1961

13. Zespół pałacowy

Świdnica

Park
3274 z 19.03.1993

14. Park dworski

Świdnica
ul. Parkowa

Stajnia i chlewnia
1785 z 16.03.1965

Pozostałości folwarku.

3186 z 03.09.1981

Park dworski powstał w połowie XIX wieku, w epoce
romantyzmu. Regularnie rozplanowany park został
przekształcony w założenie krajobrazowe. Do dzisiaj
zachowały się jedynie resztki zabytkowego drzewostanu.

Wykaz wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków (sporządzony na podstawie kart ewidencyjnych):
Lp.

Miejscowość

Obiekt

1. Buchałów

Aleja drzew dł. 230 m

2. Buchałów

Cmentarz leśny nieczynny

3. Buchałów

Cmentarz parafialny nieczynny

Lokalizacja/ulica
za parkiem na zachód od
drogi prowadzącej od
Buchałowa do Drzonowa
poza wsią w lesie przy
drodze z Buchałowa do
Letnicy
w centrum wsi

Nr domu/dz.
dz. nr 220

dz. nr 136
dz. nr 172

4. Buchałów

Park pałacowy

dz. nr 86/2,
87/3, 845/4

5. Buchałów

Trafostacja

dz. nr 216

6. Buchałów

Wieża, dzwonnica

7. Buchałów

Budynek gospodarczy

10

8. Buchałów

Dom

15

9. Buchałów

Dom

20

10. Buchałów

Dom

22

11. Buchałów

Dom

28

12. Buchałów

Dom

30

13. Buchałów

Budynek gospodarczy

31

14. Buchałów

Dom

32

15. Buchałów

Dom

36

16. Buchałów

Dom

38

w centrum wsi

30

dz. nr 172

Nr rejestru

Uwagi
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17. Buchałów

Dom

45

18. Buchałów

Dom - leśniczówka

49

19. Buchałów

Dom

49A

20. Buchałów

Budynek gospodarczy

49A

21. Buchałów

Dom

50

22. Buchałów

Budynek gospodarczy I

50

23. Buchałów

Budynek gospodarczy II

24. Drzonów

Cmentarz leśny nieczynny

25. Drzonów

Cmentarz wiejski czynny

26. Drzonów
27. Drzonów

Cmentarz przykościelny
zlikwidowany oraz historyczne
otoczenie kościoła
Dwór - ob. Muzeum Wojska
Polskiego

50
poza wsią, na skraju lasu
przy drodze z Leśniowa
do Drzonowa
w centrum wsi przy
kościele fil. pw. św.
Mikołaja

dz. nr 335, 710
oddz. m
dz. nr 264
dz. nr 347

w centrum wsi

54

2036

28. Drzonów

Kościół fil. pw. św. Mikołaja

w centrum wsi

dz. nr 347

2035

29. Drzonów

Park dworski (część przy muzeum)

w centrum wsi

54

3273

30. Drzonów

Trafostacja

31. Drzonów

Dom

3

32. Drzonów

Budynek gospodarczy I

3

33. Drzonów

Budynek gospodarczy II

3

34. Drzonów

Dom

4

35. Drzonów

Budynek gospodarczy

4

36. Drzonów

Budynek gospodarczy

18

37. Drzonów

Dom

25

38. Drzonów

Budynek gospodarczy

49

39. Drzonów

Budynek gospodarczy I

58

40. Drzonów

Dom

68

41. Drzonów

Dom

70

42. Grabowiec

Układ ruralistyczny

43. Grabowiec

Cmentarz leśny nieczynny

44. Grabowiec

Aleja drzew dł. 500 m

45. Grabowiec

Trafostacja

46. Grabowiec

Dom

4

47. Grabowiec

Budynek gospodarczy

4

48. Grabowiec

Dom

8

49. Grabowiec

Dom

12

50. Grabowiec

Dom z budynkiem gospodarczym

14

51. Grabowiec

Dom z budynkiem gospodarczym

15

52. Grabowiec

Dom

17

53. Grabowiec

Dom

18

54. Grabowiec

Dom

25

55. Grabowiec

Budynek gospodarczy

25

dz. nr 66

historyczny układ wsi
poza wsią w lesie, ok. 200
m od zabudowań
wzdłuż drogi powiatowej
nr 1178F

dz. nr 151/5
dz. nr 214
dz. nr 341

31

wyburzony
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56. Grabowiec

Budynek gospodarczy

26

57. Grabowiec

Świetlica

26

58. Grabowiec

Dom

40

59. Grabowiec

Dom

42

60. Grabowiec

Budynek gospodarczy

42
na krańcu wsi przy torach
kolejowych wśród pól
w centrum wsi wokół
kościoła par. pw. św.
Jadwigi
na rozdrożu, na poł.-zach.
Krańcach wsi między
gospodarstwami
przy drodze polnej na
płn.-zach. od ostatnich
zabudowań

61. Koźla

Cmentarz polny czynny

62. Koźla

Cmentarz przykościelny nieczynny
oraz historyczne otoczenie kościoła

63. Koźla

Cmentarz parafialny nieczynny

64. Koźla

Cmentarz parafialny nieczynny

65. Koźla

Kościół par. pw. św. Jadwigi

w centrum wsi

dz. nr 406

66. Koźla

Trafostacja

w centrum wsi

dz. nr 392

67. Koźla

Dom

1

68. Koźla

Dom

11

69. Koźla

Dom

14

70. Koźla

Dom z budynkiem gospodarczym

15

71. Koźla

Dom

27

72. Koźla

Dom z budynkiem gospodarczym

30

73. Koźla

Szkoła Podstawowa - ob. dom

31

74. Koźla

Budynek gospodarczy

40

75. Koźla

Dom z budynkiem gospodarczym

44

76. Koźla

Dom

46

77. Koźla

Dom

47

78. Koźla

Dom

48

79. Koźla

Dom

51

80. Koźla

Dom

52

81. Koźla

Dom

54

82. Koźla

Dom

56

83. Koźla

Dom z budynkiem gospodarczym

56

84. Koźla

Dom

57

85. Koźla

Dom

59

86. Koźla

Dom

63

87. Koźla

Dom

64

88. Koźla

Stodoła z budynkiem gospodarczym

64

89. Koźla

Stodoła

90. Koźla

Dom

71

91. Koźla

Budynek gospodarczy

71

92. Koźla

Stodoła

71

93. Koźla

Stodoła z chlewami

84

dz. nr. 280/1
dz. nr 406

dz. nr 189

dz. nr 197

67D i 67A

32

1759
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94. Koźla

Dom

88

95. Koźla

Dom

91

96. Koźla

Dom

92

97. Koźla

Dom

93

98. Koźla

Dom

97

99. Koźla

Chlewnia - ob. budynek
gospodarczy

97

100. Koźla

Dom - ob. Gminny Ośrodek Kultury

99

101. Koźla

Zespół folwarczny:

101

102. Koźla

Dwór

101

103. Koźla

Dom

105

104. Koźla

Dom

108

105. Koźla

Plebania

110

106. Koźla

Dom - ob. Szkoła Podstawowa

117

107. Letnica

Cmentarz wiejski czynny

108. Letnica
109. Letnica
110. Letnica
111. Letnica

Cmentarz przykościelny nieczynny
oraz historyczne otoczenie kościoła
Cmentarz przykościelny oraz
historyczne otoczenie kościoła
poewangelickiego
Kościół fil.pw. śś. Szymona i
Tadeusza
Kościół poewangelicki - ob. obiekt
usług kultury

za wsią przy szosie z
Letnicy do Koźli
wokół kościoła fil. pw.
śś. Szymona i Tadeusza
w części wsch. wsi, wokół
d. zboru ewangelickiego

w części wsch. wsi

1760

dz. nr 341
dz. nr 288
dz.nr 310
dz. nr 288

301

dz.nr 310

517

dz. nr: 309,
310, 313,
531/5, 531/8,
531/9, 531/10,
531/14,
531/15, 531/16

112. Letnica

Zespół dworsko-parkowy:

113. Letnica

Dwór

114. Letnica

Park dworski

115. Letnica

Trafostacja

dz. nr 394/3

145. Letnica

Trafostacja II

dz. nr 134/4

117. Letnica

Budynek gospodarczy I

6

118. Letnica

Budynek gospodarczy II

6

119. Letnica

Szkoła - ob. dom

7

120. Letnica

Budynek gospodarczy z chlewikiem

8

121. Letnica

Dom

10

122. Letnica

Dom II

10

123. Letnica

Dom - ob. klub

10

124. Letnica

Dom

18

125. Letnica

Budynek gospodarczy

18

126. Letnica

Dom

20

127. Letnica

Dom

22

128. Letnica

Stodoła

22

129. Letnica

Dom

36

4B

518

dz. nr: 531/8,
531/9, 531/13,
cz. 531/16

33

w GEZ dz. nr.
394/1
w GEZ dz. nr.
134/3
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130. Letnica

Dom

37

131. Letnica

Kuźnia

42

132. Letnica

Dom

43

133. Letnica

Dom z budynkiem gospodarczym

47

134. Letnica

Dom

53

135. Letnica

Dom

55

136. Letnica

Dom

56

137. Letnica

Dom

73

138. Letnica

Chlew

74

139. Letnica

Budynek gospodarczy

74

140. Letnica

Budynek gospodarczy ze stajnią

77

141. Letnica

Dom

82

142. Letnica

Budynek gospodarczy

82

143. Letnica

Zakład prod. ceramiki - ob. dom

92

144. Letnica

Dom

93

145. Letnica

Dom

94

146. Letnica

Budynek gospodarczy

94

147. Lipno

Aleja drzew dł. 220 m

wzdłuż drogi gminnej
001211F

148. Lipno

Cmentarz polny nieczynny

w pobliżu wsi wśród pól

dz. nr 140

149. Lipno

Cmentarz przykościelny nieczynny
oraz historyczne otoczenie kościoła

w centrum wsi przy
kościele fil. pw. św.
Rodziny

dz. nr 164

150. Lipno

Kościół fil. pw. św. Rodziny

w centrum wsi

dz. nr 164

151. Lipno

Park dworski

152. Lipno

Trafostacja

153. Lipno

Budynek gospodarczy

4

154. Lipno

Stodoła

5

155. Lipno

Dom

8

156. Lipno

Budynek gospodarczy

8

157. Lipno

Dom

9

158. Lipno

Budynek gospodarczy

9

159. Lipno

Dom

11

160. Lipno

Dom

14

161. Lipno

Zajazd - ob. Dom

16

162. Lipno

Dom

18

163. Lipno

Dom

37

164. Lipno

Budynek gospodarczy

37

165. Lipno

Stodoła

41

166. Lipno

Budynek gospodarczy

42

167. Łochowo

Dom z budynkiem gospodarczym

3

168. Łochowo

Dom z budynkiem gospodarczym

4

dz. nr 145
dz. nr 188/1

34

519
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169. Łochowo

Dom

6

170. Łochowo

Dom

7

171. Łochowo

Stodoła

7

172. Łochowo

Dom

9

173. Piaski

Aleja drzew dł. 620 m

przy drodze prow. do wsi
od strony m. Zielonej
Góry

174. Piaski

Cmentarz komunalny nieczynny

w centrum wsi

175. Piaski

Trafostacja

176. Piaski

Dom

3

177. Piaski

Budynek gospodarczy

3

178. Piaski

Stodoła

6

179. Piaski

Dom

7

180. Piaski

Dom z budynkiem gospodarczym

8

181. Piaski

Stodoła

8

182. Piaski

Chlewik

8

183. Piaski

Dom dróżnika - ob. dom

9

184. Piaski

Budynek gospodarczy

9

185. Piaski

Budynek gospodarczy

11

186. Piaski

Stodoła

11

187. Piaski

Dom

12

188. Piaski

Dom

14

189. Piaski

Dom

23

190. Piaski

Dom

24

191. Piaski

Stodoła

24

192. Piaski

Budynek gospodarczy

24

193. Piaski

Budynek gospodarczy

27

194. Piaski

Stodoła

27

195. Piaski

Szkoła - ob. dom

28

196. Piaski

Budynek gospodarczy

28

197. Piaski

Dom

30

198. Piaski

Budynek gospodarczy

40

199. Radomia

Cmentarz protestancki nieczynny

200. Radomia

Dwór

3

201. Radomia

Dom

5

202. Radomia

Dom

10

203. Radomia

Dom

204. Orzewo

Dom

205. Słone

Cmentarz polny

Morwowa

dz. nr 262

206. Słone

Trafostacja

Objazdowa

dz. nr 359

207. Słone

Dom

Kamykowa

5

dz. nr 424/1
dz. nr 133,
134, 433/2
dz. nr 135

w lesie, po lewej stronie
drogi prowadzącej do
budynku nr 1A

Tęczowa

dz. nr 738/3

1
16

35
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208. Słone

Dom, Gminny Ośrodek Kultury

Kamykowa

11

209. Słone

Dom

Kamykowa

18

210. Słone

Dom

Objazdowa

21

211. Słone

Dom

Polna

4, 6

212. Słone

Dom

Słoneczna

d. nr 40

213. Słone

Dom

Słoneczna

17, 19

214. Słone

Dom

Słoneczna

21

215. Słone

Dom

Słoneczna

28

216. Słone

Dom

Słoneczna

32

217. Słone

Stodoła

Słoneczna

32

218. Słone

Dom

Słoneczna

33

219. Słone

Budynek gospodarczy

Słoneczna

37

220. Słone

Dom

Słoneczna

45

221. Słone

Dom

Słoneczna

50

222. Słone

Dom

Szkolna

2, 4, 6

223. Słone

Stodoła z budynkiem gospodarczym

Szkolna

8

224. Świdnica

Układ ruralistyczny

historyczny układ wsi

225. Świdnica

Aleja drzew dł. 250 m

Leśna

226. Świdnica

Cmentarz leśny parafialny czynny

Kosynierów

227. Świdnica

Cmentarz przykościelny nieczynny,
hist. otoczenie kościoła, brama
kościelna z murem oraz bramka
kościelna kościoła par. pw. św.
Marcina

Długa

228. Świdnica

Cmentarz parafialny nieczynny

Spacerowa

229. Świdnica

Dom

Długa

7

230. Świdnica

Park (fragment) - zespół dworski

Długa

15

231. Świdnica

Dom

Długa

18

232. Świdnica

Dom

Długa

19

233. Świdnica

Kościół par. pw. św. Marcina

Długa

24

Długa

25 i 27

Długa

27

308

Długa

27

3274

Długa

27

Długa

25

Długa

25a

Długa

25

Długa

25

234. Świdnica
235. Świdnica
236. Świdnica
237. Świdnica
238. Świdnica
239. Świdnica
240. Świdnica
241. Świdnica

Zespół pałacowo-parkowofolwarczny:
Pałac w zespole pałacowo-parkowofolwarcznym - ob. siedziba muzeum
AŚN
Park w zespole pałacowo-parkowofolwarcznym
Budynek administracyjny (2) w
zespole pałacowo-parkowofolwarcznym
Stajnia (5a) w zespole pałacowoparkowo-folwarcznym
Obora (5b), (8) w zespole pałacowoparkowo-folwarcznym
Rządcówka (6) w zespole pałacowoparkowo-folwarcznym - ob. ZUK
Czworak (7) w zespole pałacowoparkowo-folwarcznym - ob.
Biblioteka Gminna

dz. nr 531/9
dz. nr 876

24

dz. nr 315

242. Świdnica

Gorzelnia (10)

Długa

25

243. Świdnica

Budynek gospodarczy (11)

Długa

25

36

dz. nr 354/3

3186
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244. Świdnica
245. Świdnica

Szkoła (17) w zespole pałacowoparkowo-folwarcznym
Plebania przy kościele pw. św.
Marcina

Długa

22

Długa

26

246. Świdnica

Dom - ob. Urząd Pocztowy

Długa

28

247. Świdnica

Dom

Długa

30

248. Świdnica

Stodoła

Długa

30

249. Świdnica

Budynek gospodarczy

Długa

30

250. Świdnica

Dom

Długa

31

251. Świdnica

Dom

Długa

32

252. Świdnica

Dom

Długa

33

253. Świdnica

Kościół fil. pw. Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski

Długa

36

254. Świdnica

Dom - ob. Urząd Gminy

Długa

38

255. Świdnica

Dom

Długa

39

256. Świdnica

Dom

Długa

40

257. Świdnica

Stodoła

Długa

41

258. Świdnica

Dom

Długa

43

259. Świdnica

Budynek gospodarczy

Długa

47

260. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Długa

47

261. Świdnica

Dom

Długa

53

262. Świdnica

Dom

Długa

59

263. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Długa

61

264. Świdnica

Stodoła

Długa

61

265. Świdnica

Dom

Długa

62

266. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Długa

69

267. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Długa

81

268. Świdnica

Dom

Drzymały

1

269. Świdnica

Dom

Drzymały

3

270. Świdnica

Dom

Drzymały

15

271. Świdnica

Dom

Kosynierów

1

272. Świdnica

Dom

Kościuszki

1

273. Świdnica

Trafostacja

Krótka

274. Świdnica

Dom

Krótka 1

1

275. Świdnica

Zespół folwarczny:

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

Leśna

13

276. Świdnica
277. Świdnica
278. Świdnica
279. Świdnica
280. Świdnica
281. Świdnica
282. Świdnica

Dwór (1) w zespole folwarcznym ob. dom
Hydrofornia (2) w zespole
folwarcznym
Obora (3), (7) w zespole
folwarcznym
Paszarnia (5) w zespole
folwarcznym
Spichlerz (8) w zespole
folwarcznym
Transformator (10) w zespole
folwarcznym
Stajnia (13) w zespole folwarcznym

37

dz. nr 110/11

1784
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283. Świdnica

Dom z salą widowiskową

Mieszka I

1

284. Świdnica

Dom

Mieszka I

2

285. Świdnica

Dom ze stodołą

Mieszka I

2a

286. Świdnica

Dom

Mieszka I

6

287. Świdnica

Budynek gospodarczy

Mieszka I

6

288. Świdnica

Dom

Mieszka I

8

289. Świdnica

Budynek gospodarczy

Mieszka I

8

290. Świdnica

Budynek gospodarczy II

Mieszka I

8

291. Świdnica

Trafostacja

Ogrodowa

dz. nr 583

292. Świdnica

Dom

Ogrodowa

4

293. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Ogrodowa

8

294. Świdnica

Budynek gospodarczy

Ogrodowa

8

295. Świdnica

Dom

Ogrodowa

22

296. Świdnica

Budynek gospodarczy

Ogrodowa

22

297. Świdnica

Dom

Ogrodowa

24

298. Świdnica

Dom

Ogrodowa

25

299. Świdnica

Dom z budynkiem gospodarczym

Ogrodowa

26

300. Świdnica

Dom

Ogrodowa

28

301. Świdnica

Dom

Ogrodowa

30A

302. Świdnica

Dom

Ogrodowa

35

303. Świdnica

Dom

Ogrodowa

36

304. Świdnica

Park dworski

Parkowa

dz. nr 85

3186

305. Świdnica

Oficyna w zespole dworskim - ob.
dom

Parkowa

1

1785

306. Świdnica

Dom

Parkowa

3

307. Wilkanowo

Cmentarz polny nieczynny

w pobliżu wsi, wśród pól

dz. nr 64

308. Wilkanowo

Cmentarz leśny nieczynny

w lesie przy trasie Zielona
Góra - Żary

dz. nr 866/1

309. Wilkanowo

Cmentarz parafialny nieczynny
(zabudowany budynkiem)

Wandy Komarnickiej

8A

310. Wilkanowo

Trafostacja

Wandy Komarnickiej

dz. nr 164/1

311. Wilkanowo

Budynek gospodarczy

Kosowa

1

312. Wilkanowo

Stodoła

Kosowa

1

313. Wilkanowo

Dom

Kosowa

9

314. Wilkanowo

Dom

Kosowa

19

315. Wilkanowo

Dom

Piaskowa

1

316. Wilkanowo

Dom z budynkiem gospodarczym

Strumykowa

8

317. Wilkanowo

Dom

Szkolna

1

318. Wilkanowo

Stodoła z budynkiem gospodarczym

Szkolna

2

319. Wilkanowo

Kaplica Rzymsko-Katolicka

Wandy Komarnickiej

3

320. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

4

321. Wilkanowo

Budynek gospodarczy

Wandy Komarnickiej

6

322. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

8

38
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323. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

12

324. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

23

325. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

24

326. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

35

327. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

46

328. Wilkanowo

Dom

Wandy Komarnickiej

58

329. Wilkanowo

Dom

Przysiółek Rybno

33

OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ – STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE - Obszary AZP: 61-12, 62-12, 62-13, 63-12, 63-13
lp

Miejscowość

Obszar

Nr stan.

1

Drzonów, st 14

61-12

32

2

Drzonów, st. 15

61-12

33

3

Drzonów, st. 16

61-12

34

4

Letnica, st. 3

62-12

1

5

Letnica, st. 4

62-12

2

6

Letnica, st. 5

62-12

3

7

Letnica, st. 6

62-12

4

8

Letnica, st. 7

62-12

5

9

Letnica, st. 8

62-12

6

10

Letnica, st. 9

62-12

7

11

Letnica, st. 29

62-12

8

12

Letnica, st. 30

62-12

9

13

Letnica, st. 31

62-12

10

14

Letnica, st. 32

62-12

11

15

Letnica, st. 33

62-12

12

16

Letnica, st. 34

62-12

13

17

Letnica, st. 35

62-12

14

18

Buchałów, st. 1

62-12

15

19

Buchałów, st. 4

62-12

16

20

Lipno, st. 1

62-12

17

Funkcja

Chronologia

punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
cmentarzysko
osada ?
punkt osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko ?
osada ?
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko
osada
osada cmentrzysko
osada cmentrzysko
osada cmentrzysko
ślad osadniczy
osada
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada

WŚ
PŚ
neolit
PŚ
WŚ
PŚ
EK
Ha k. łużycka
OWR
WŚ
PŚ
Ha
EB
WŚ
pradzieje
PŚ
Ha
Lt/OWR
Ha k. łużycka
Lt/OWR
OWR
PŚ
Ha k. łużycka
pradzieje
PŚ
Ha k. łużycka

cmentarzysko
osada ?
osada
ślad osadniczy
osada
osada
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada

Ha k. łużycka
EB k. łużycka
OWR
PŚ
Lt
PŚ
Lt
PŚ
Lt
PŚ
OWR
PŚ
OWR
PŚ
Lt
Lt
PŚ
Lt

punkt osadniczy
punkt osadniczy
cmentarzysko
kurhanowe
ślad osadniczy

EK
pradzieje
k. łużycka

39

PŚ

Rejestr uwagi

370/Ar 1971-11-23

371/Ar 1971-11-28

372/Ar 1971-11-28
archiwalne
373/Ar 1971-11-24
rozbieżność funkcji pomiędzy ewidencją,
a wpisem do rejestru zab.(wyróżniono
rej.)
374/Ar 1971-11-24

375/Ar 1971-11-24
376/Ar 1971-11-24

zakaz zabudowy
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21

Lipno, st. 2

62-12

18

20

punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy

pradzieje
WŚ
PŚ
pradzieje
PŚ/NOW
PŚ

22

Lipno, st. 3

62-12

19

23

Lipno, st. 4

62-12

24

Lipno, st. 5

62-12

21

ślad osadniczy

PŚ

25

Drzonów, st. 1

62-12

22

26

Drzonów, st. 2

62-12

23

27

Drzonów, st. 3

62-12

24

punkt osadniczy
punkt osadniczy
osada
osada
osada
punkt osadniczy

pradzieje
PŚ
pradzieje
WŚ
PŚ
pradzieje

28

Drzonów, st. 4

62-12

25

punkt osadniczy

pradzieje

29

Drzonów, st. 5

62-12

26

30

Drzonów, st. 6

62-12

27

31

Drzonów, st. 7

62-12

28

32

Drzonów, st. 8

62-12

29

33

Drzonów, st. 9

62-12

30

osada
ślad osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy

Lt
PŚ
pradzieje
WŚ
PŚ
Lt
PŚ
neolit/WEB
PŚ
PŚ

34

Drzonów, st. 10

62-12

31

35

Drzonów, st. 11

62-12

32

36

Drzonów, st. 12

62-12

33

37

Drzonów, st. 13

62-12

34

38

Buchałów, st. 7

62-12

35

pradzieje
PŚ
WŚ
PŚ
pradzieje
PŚ
pradzieje
PŚ
EB k. łużycka ?

39

Wilkanowo, st. 1

62-13

1

punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko
kurhanowe
ślad osadniczy
osada

40

Wilkanowo, st. 2

62-13

2

osada
ślad osadniczy

41

Wilkanowo, st. 3

62-13

3

osada
ślad osadniczy
osada

42

Słone, st. 1

62-13

4

ślad osadniczy

Ha/Lt k.
pomorska
ŚR
Ha/Lt k.
pomorska
ŚR
Ha/Lt k.
pomorska
ŚR
WŚ
pradzieje

43

Słone, st. 2

62-13

5

44

Słone, st. 3

62-13

6

45

Słone, st. 4

62-13

7

46

Słone, st. 6

62-13

8

ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
osada

WŚ
PŚ
EK
Ha/Lt
PŚ
Lt
PŚ
Lt/OWR

47

Słone, st. 5

62-13

9

48

Słone, st. 7

62-13

10

49

Słone, st. 8

62-13

11

50

Słone, st. 9

62-13

12

51

Buchałów, st. 4

62-13

13

osada
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy

Lt/OWR
ŚR
Lt
Lt
Lt/OWR
ŚR
Lt
ŚR
WEB ?

52

Buchałów, st. 3

62-13

14

ślad osadniczy
osada

53

Buchałów, st. 2

62-13

15

osada

EK
Ha/Lt k.
pomorska
Lt

40

zakaz zabudowy
dz. ew. nr 815/1
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54

Buchałów, st. 1

62-13

16

17

ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy

neolit
Ha k. pomorska
ŚR
EB
ŚR

55

Buchałów, st. 5

62-13

56

Radomia, st. 2

62-13

18

ślad osadniczy

mezolit

57

Radomia, st. 3

62-13

19

58

Radomia, st. 1

62-13

20

EK
Ha k. łużycka
?

59

Wilkanowo, st. 4

62-13

21

60

Słone, st. 10

62-13

22

ślad osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko
kurhanowe
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy

61

Słone, st. 11

62-13

23

punkt osadniczy

NOW

62

Słone, st. 12

62-13

24

punkt osadniczy

NOW

63

Wilkanowo, st. 5

62-13

25

punkt osadniczy

NOW

64

Wilkanowo, st. 6

62-13

26

punkt osadniczy

NOW

65

Wilkanowo, st. 7

62-13

27

obozowisko

paleolit

66

Słone, st. 13

62-13

28

punkt osadniczy

paleolit

67

Słone, st. 14

62-13

29

68

Słone, st. 15

62-13

30

EB k. łużycka
PŚ
EB k. łużycka

69

Koźla, st. 1

63-12

1

70

Koźla, st. 2

63-12

2

71

Koźla, st. 3

63-12

3

72

Koźla, st. 4

63-12

4

73

Koźla, st. 5

63-12

5

74

Koźla, st. 6

63-12

6

75

Koźla, st. 7

63-12

7

76

Koźla, st. 8

63-12

8

punkt osadniczy
punkt osadniczy
cmentarzysko
kurhanowe
?
cm. płaskie i kurhan.
pkt osadniczy
pkt osadniczy
pkt osadniczy
pkt osadniczy
ślad osadniczy
osada
osada
ślad osadniczy
cmentarzysko
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
osada
ślad osadniczy
cmentarzysko
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada ?
osada ?
punkt osadniczy
ślad osadniczy

77

Koźla, st. 9

63-12

9

osada

78

Koźla, st. 10

63-12

10

79

Koźla, st. 11

63-12

11

80

Koźla, st. 12

63-12

12

81

Koźla, st. 13

63-12

13

82

Koźla, st. 14

63-12

14

83

Koźla, st. 15

63-12

15

osada
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
smolarnia ?
ślad osadniczy
ślad osadniczy
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WEB
PŚ/NŻ
NOW

PŚ
EB, k. łużycka
PR
H, k. łużycka
KŁ
L
PŚ
EB
Ha/Lt
PŚ
Lt/ OWR
OWR
PŚ
EB k. łużycka
OWR ?
WŚ
PŚ
EB k. łużycka
OWR ?
PŚ
Ha k. łużycka
WŚ
PŚ
OWR
PŚ
EB/ Ha k.
łużycka
WŚ
Lt
PŚ
EB/ Ha k.
łużycka
Lt
PŚ
OWR
PŚ
pradzieje
PŚ
Lt
PŚ
PŚ
pradzieje
PŚ

zakaz zabudowy

433/Ar 1973-09-10

350/Ar 1971-10-27

364/Ar 1971-11-23

432/Ar 1973-09-10

349/Ar 1971-10-27

348/Ar 1971-10-27
archiwalne
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84

Koźla, st. 16

63-12

16

85

Koźla, st. 17

63-12

17

86

Koźla, st. 18

63-12

18

87

Koźla, st. 19

63-12

19

88

Koźla, st. 20

63-12

20

89

Koźla, st. 21

63-12

21

90

Koźla, st. 22

63-12

22

91

Koźla, st. 23

63-12

23

92

Koźla, st. 24

63-12

24

93

Koźla, st. 25

63-12

25

94

Koźla, st. 26

63-12

26

95

Koźla, st. 27

63-12

27

96

Koźla, st. 28

63-12

28

97

Koźla, st. 29

63-12

29

98

Koźla, st. 30

63-12

30

99

Koźla, st. 31

63-12

31

100

Koźla, st. 32

63-12

32

101

Koźla, st. 33

63-12

33

102

Koźla, st. 34

63-12

34

103

Koźla, st. 35

63-12

35

104

Koźla, st. 36

63-12

36

105

Koźla, st. 37

63-12

37

106

Koźla, st. 38

63-12

38

107

Koźla, st. 39

63-12

39

108

Koźla, st. 40

63-12

40

109

Koźla, st. 41

63-12

41

110

Koźla, st. 42

63-12

42

111

Koźla, st. 43

63-12

43

112

Letnica, st. 13

63-12

44

cmentarzysko
ślad osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko

OWR
PŚ
EK
Lt
PŚ
pradzieje
PŚ
neolit
Lt
WŚ
PŚ
Lt
WŚ
PŚ
OWR
PŚ
OWR

ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada ?

EK
OWR
PŚ
EB k. łużycka
pradzieje
PŚ
OWR

osada ?
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy

Lt k. luboszycka
WŚ
PŚ
PŚ

punkt osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy

neolit/ WEB
Lt
PŚ
pradzieje
PŚ
PŚ

ślad osadniczy
osada ?
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy

punkt osadniczy

EK
Ha/ Lt
WŚ
EB/ Ha k.
łużycka
PŚ
EB k. łużycka
Lt
OWR
WŚ
PŚ
pradzieje
PŚ
Lt
WEB
WEB
Ha/ Lt
WŚ/ PŚ
pradzieje
PŚ
OWR
PŚ
pradzieje
PŚ
WEB
pradzieje
PŚ
EB k. łużycka
Lt
EK k. amfor
kulistych
Lt
Lt
Ha/Lt k. łużycka

grodzisko

WŚ

punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada
punkt osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko ?
Punk osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
osada
osada
punkt osadniczy
osada
osada
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Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica

113

Letnica, st. 14

63-12

45
46

punkt osadnicy
ślad osadniczy
ślad osadniczy

Lt
PŚ
PŚ/NOW

114

Letnica, st. 15

63-12

115

Letnica, st. 16

63-12

47

cmentarzysko

EB k. łużycka

116

Letnica, st. 17

63-12

48

117

Letnica, st. 18

63-12

49

punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy

pradzieje
PŚ
PŚ

118

Letnica, st. 19

63-12

50

punkt osadniczy

pradzieje

119

Letnica, st. 20

63-12

51

punkt osadniczy

pradzieje

120

Letnica, st. 21

63-12

52

121

Letnica, st. 22

63-12

53

122

Letnica, st. 23

63-12

54

123

Letnica, st. 1

63-12

55

punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy
osada

PŚ
pradzieje
V-VI w.
Pradzieje
OWR
PŚ
k. łużycka

124

Letnica, st. 10

63-12

56

osada

OWR

archiwalne

125

Letnica, st. 11

63-12

57

osada

WEB

archiwalne

126

Letnica, st. 12

63-12

58

gródek stożkowaty

XIV w.

zakaz zabudowy

127

Grabowiec, st. 1

63-12

59

128

Grabowiec, st. 2

63-12

60

osada
osada
osada

OWR
PŚ
PŚ

129

Grabowiec, st. 3

63-12

61

punkt osadniczy

PŚ

130

Grabowiec, st. 4

63-12

62

punkt osadniczy

PŚ

131

Grabowiec, st. 5

63-12

63

132

Świdnica, st. 3

63-12

69

punkt osadniczy
ślad osadniczy
cmentarzysko

EB k. łużycka
PŚ
k. łużycka

133

Letnica, st. 24

63-12

70

134

Letnica, st. 25

63-12

71

Ha/ Lt k. łużycka
PŚ
H/ Lt k. łużycka

135

Letnica, st. 26

63-12

72

136

Letnica, st. 27

63-12

73

137

Letnica, st. 28

63-12

74

osada
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadniczy

138

Letnica, st. 2

63-12

75

osada

k. łużycka

139

Letnica, st. 36

63-12

76

cmentarzysko

Lt k. pomorska

140

Koźla, st. 44

63-12

77

ślad osadniczy

PŚ

141

Świdnica, st. 22

63-13

1

osada

WEB

zakaz zabudowy

142

Świdnica, st. 21

63-13

2

osada

WEB

zakaz zabudowy

143

Świdnica, st. 20

63-13

3

144

Świdnica, st. 19

63-13

4

osada
osada
ślad osadniczy
osada

EB/Ha k. łużycka
WŚ
NŻ
EB/Ha k. łużycka

145

Świdnica, st. 11

63-13

5

?

? k. łużycka ?

146

Świdnica, st. 4

63-13

6

cmentarzysko ?

k. łużycka ?

147

Świdnica, st. 15

63-13

7

znalezisko luźne

EK

archiwalne

148

Świdnica, st. 12

63-13

8

ślad osadniczy
ślad osadniczy

Ha k. łużycka
PŚ

434/Ar 1973-09-10
zakaz zabudowy
dz. ew. nr 868/11, 868/30, 868/31,
868/32, 868/33 ob. 0010 Świdnica
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archiwalne

archiwalne

pradzieje
PŚ
pradzieje
PŚ
PŚ
archiwalne

archiwalne
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149

Świdnica, st. 9

63-13

9

ślad osadniczy

? k. łużycka

150

Świdnica, st. 5

63-13

10

cmentarzysko ?

151

Świdnica, st. 14

63-13

11

osada

Ha/Lt k.
pomorska
Ha k. pomorska ?

152

Świdnica, st. 16

63-13

12

153

Świdnica, st. 7

63-13

13

ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
cmentarzysko ?
ślad osadniczy

154

Świdnica, st. 17

63-13

14

osada
ślad osadniczy

155

Świdnica, st. 1

63-13

15

cmentarzysko

156

Świdnica, st. 2

63-13

16

157

Świdnica, st. 3

63-13

17

osada
ślad osadniczy
osada

EB/Ha k. łużycka
NŻ
Ha C-D, k.
łużycka
WŚ faza A
PŚ
OR
archiwalne

archiwalne

EK
Ha k. pomorska
EK k. pomorska
?
Ha
NŻ
Ha/Lt k.
pomorska ?
PŚ
Lt k. pomorska

158

Świdnica, st. 8

63-13

19

ślad osadniczy
ślad osadniczy
?

159

Świdnica, st. 10

63-13

20

?

OWR

archiwalne

160

Świdnica, st. 13

63-13

21

?

OWR

archiwalne

161

Świdnica, st. 6

63-13

22

ślad osadniczy

OWR ?

archiwalne

162

Świdnica, st. 18

63-13

23

osada

163

Świdnica, st. 23

63-13

42

164

Świdnica, st. 24

63-13

43

165

Świdnica, st. 25

63-13

44

166

Świdnica, st. 26

63-13

45

ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy
ślad osadniczy
ślad osadniczy
osada
ślad osadniczy

167

Świdnica, st. 27

63-13

46

osada
ślad osadniczy

168

Świdnica, st. 28

63-13

47

osada
ślad osadniczy

169

Świdnica, st. 30

63-13

50

cmentarz ewangelicki

Ha/Lt k.
pomorska
pradzieje
NŻ
HAD k. łużycka
NŻ
pradzieje
NŻ
HaD k. łużycka/
k. pomorska
NŻ
Ha D k. łużycka/
k. pomorska
NŻ
Ha D k. łużycka/
k. pomorska
NŻ
XVIII-XIX w.

170

Świdnica, st. 31

63-13

51

cmentarz katolicki

XIII-XVIII w.

171

Świdnica, st. 29

63-13

52

ślad osadniczy

172

Świdnica, st. 33

63-13

55

173

Świdnica, st. 34

63-13

56

ślad osadniczy
miejsce po wieży
rycerskiej
miejsce po dworze

Ha D k. łużycka/
k. pomorska
NOW
XIV w.
2 poł. XVII w.

Na załączniku graficznym do prognozy przedstawiono lokalizację stanowisk archeologicznych
znajdujących się na terenie gminy Świdnica. Lokalizacja ta nie zawsze odzwierciedla faktyczny zasięg
stanowiska. Stanowiska punktowe wrysowano z uwzględnieniem bufora (zgodnie z tabelą). Z tego też
względu, każda inwestycja, w pobliżu której istnieje możliwość wystąpienia stanowiska
archeologicznego, musi uzyskać uzgodnienie w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ – UKŁADY RURALISTYCZNE
Na terenie gminy Świdnica ochroną konserwatorską objęto dwa układy urbanistyczne –
ruralistyczne, tj. układ wsi Świdnica i układ wsi Grabowiec. Zasięg układów wykazano na rysunku
prognozy.
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6.8. Ludzie.
Zmianę studium sporządza się w szczególności w celu uaktualnienia struktury funkcjonalnoprzestrzennej w zakresie wprowadzenia zmian zachodzących w przestrzeni w wyniku realizacji, przede
wszystkim, decyzji lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto, po analizie sporządzonego na potrzeby studium bilansu terenu i aktualnego
zapotrzebowania na poszczególne funkcje, w projekcie zmiany przewidziano przywrócenie funkcji
rolniczej dla części terenów, wskazanych do urbanizacji w obecnie obowiązującym dokumencie
studium. Dotyczy to w szczególności terenów pomiędzy miejscowościami Letnica i Świdnica, a także
terenów na wschód od miejscowości Piaski, okolic miejscowości Lipno, Radomia, Słone.
Projektowane zainwestowanie musi uwzględniać przepisy obowiązującego prawa w zakresie
oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym zdrowie ludzi. Wobec powyższego, rozwiązania
przyjęte w projekcie zmiany studium muszą spełniać warunki w zakresie ochrony środowiska
i możliwości przebywania w nim ludzi bez narażania na negatywne znaczące oddziaływanie
przedsięwzięć.
Hałas, pyły i gazy, promieniowanie – to podstawowe zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza
w wyniku prowadzonej przez człowieka działalności, mające zasadniczy wpływ na zdrowie i życie
ludzi.
Źródłami tych zanieczyszczeń będą w szczególności: funkcjonowanie w środowisku zabudowy
mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, eksploatacja obiektów infrastruktury technicznej,
komunikacja.
W związku z powyższym w projekcie studium zawarto zapis o konieczności stosowania do celów
grzewczych źródeł energii, spełniających parametry środowiskowe, w tym źródeł energii odnawialnej,
jednakże bez możliwości realizacji na tere gminy Świdnica obiektów produkujących energię z wiatru.
Ze względu na występowanie w obszarze gminy elementów zagospodarowania, mogących
oddziaływać na zdrowie ludzi i stan środowiska (w tym gruntowo-wodnego), tj. czynnych cmentarzy,
infrastruktury technicznej, w szczególności napowietrznych linii elektroenergetycznych, terenów
działalności gospodarczej z możliwością lokalizowania farm fotowoltaicznych tj. urządzeń
wytwarzających energię ze odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, w studium
zawarto zapisy o konieczności zastosowania rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na
środowisko i zdrowie ludzi. W szczególności wskazano konieczność uwzględnienia stref ochronnych
od ww. elementów, w obrębie których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Ze względu na występowanie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, stanowiących –
oprócz zanieczyszczeń gazowych – również źródło hałasu, drgań mechanicznych i wstrząsów,
w studium wskazuje się nakaz zachowania standardów akustycznych, zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. Możliwe będzie zastosowanie ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, a także
lokalizowania w sąsiedztwie dróg funkcji nie wymagających ochrony przed hałasem (usługi, produkcja,
przestrzenie otwarte, lasy).
Część terenów, zlokalizowanych w rejonie miejscowości Słone oraz Wilkanowo w kierunku
Świdnicy, położona jest w ewidencji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W związku z
powyższym w studium zawarto zapis, że na tych terenach obowiązują zasady i ograniczenia
w zagospodarowaniu, wynikające z przepisów odrębnych w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych.
Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Realizacja inwestycji na podstawie jego ustaleń, przy optymalnym wykorzystaniu
terenów już zainwestowanych z uwzględnieniem funkcji istniejących nie spowoduje dodatkowego,
znaczącego wzrostu zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (w tym hałasu, pyłów i gazów) oraz
do ziemi i wód.
Projektowane zmiany nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych.
Analizując charakter przewidzianych działań, a w szczególności charakter nowych regulacji
przestrzennych w stosunku do obecnie obowiązujących, można uznać, że realizacja ustaleń projektu
zmiany studium nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.
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7.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody,
parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu obszarów Natura
2000. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin
i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek
itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu.
WYSTĘPUJĄCE FORMY OCHRONY PRZYRODY
Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w gminie
Świdnica wynosi około 21.085 ha, co stanowi około 67% powierzchni gminy i około 15% powierzchni
powiatu.
System obszarów i obiektów prawnie chronionych gminy Świdnica stanowią:
 fragmenty obszarów chronionego krajobrazu,
 2 użytki ekologiczne,
 14 pomników przyrody.
Na terenie Gminy Świdnica nie ustanawiano parków narodowych i rezerwatów przyrody.
UŻYTEK EKOLOGICZNY
Użytek ekologiczny „Dereniówka” – pow. 0,66 ha. Położenie: obręb Słone Nadleśnictwo Zielona Góra
leśnictwo Buchałów, oddz. 872 m
Opis walorów przyrodniczych: pozostałość po dawnej leśniczówce, teren porośnięty: daglezją,
świerkiem, cisem, dereniem, czeremchą, robinią, modrzewiem, jesionem, jabłonią. Na obrzeżu – 6 szt.
Daglezji pomnikowej. Data utworzenia – 3.05.2002r. RWL nr 5 z 2002r. Właściciel: Nadleśnictwo
Zielona Góra.
Użytek ekologiczny „Dober” – pow. 0,92 ha. Położenie: obręb drzonów Nadleśnictwo Zielona Góra
leśnictwo Drzonów, oddz.812 k. Opis walorów przyrodniczych: porośnięta krzewami i starymi
drzewami owocowymi pozostałość po ogrodzie należącym do dawnej osady leśnej, na jej terenie mały
staw (latem wysychający). Data utworzenia – 3.05.2002r. RWL Nr 5 z 2002r. Właściciel: Nadleśnictwo
Zielona Góra
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Jedną z form ochrony przyrody są obszary chronionego krajobrazu, które obejmują wyróżniające
się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Służą rekreacji we wszystkich jej formach, a
także pełnią rolę korytarzy ekologicznych.
Obszar chronionego krajobrazu jest przestrzennie wydzieloną jednostką o określonych granicach
na mapie województwa, poddaną ochronie ze względu na mało zniekształcone środowisko
przyrodnicze zachowujące zdolność równowagi biologicznej.
Analizowany teren położony jest w zasięgu obszarów chronionego krajobrazu:
„Wzniesienia Zielonogórskie” – obszar o powierzchni 2 302,4 ha położony w gminie Świdnica,
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr IX/88/15 z dnia 8 czerwca 2015r.
1. Na terenie obszaru zabrania się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,
6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy wydobywania kopalin ze złóż
udokumentowanych.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy:
1) odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy istniejącego obiektu budowlanego;
2) działek, na których znajdują się już obiekty budowlane.
„Dolina Śląskiej Ochli” – obszar o powierzchni 9.641,89ha położony w gminach: Kożuchów, Otyń,
Nowogród Bobrzański, Świdnica, miasto Zielona Góra, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Lubuskiego Nr XX/228/16 z dnia 16 maja 2016r.
1. Na terenie obszaru zabrania się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;
3) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
POMNIKI PRZYRODY
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Wykaz pomników przyrody zgodny z Wojewódzkim Rejestrem Pomników Przyrody na terenie gminy
Świdnica.
Lp.

Nazwa pomnika
Przyrody (jak w akcie
prawnym o ustanowieniu)

1.

Kasztan jadalny castanea
sativa

2.

Daglezja zielona
Pseuditsuga menziesii

3.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

4.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

5.

Tulipanowiec amerykański
Lirodendron tulipifera

6.

7.

8.

Skupienie drzew – 6 szt.
Daglezja zielona
Pseudotsuga menziessi
Skupienie drzew - 5 szt.
Dąb szypułkowy Quercus
robur
Dąb szypułkowy Quercus
robur

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu
prawnego
R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
848 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 34 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj .Lub. Nr 38 poz.
834 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
848 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
848 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
848 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
848 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 33 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
833 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 42 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
842 z dn. 5.06.2006 r./
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Obwód na
wysokości
1,3 m w [cm]

Wysokość
Miejscowość
[m]

325

ok. 16

Buchałów

350

ok. 26

Świdnica

440

ok. 27

Buchałów

525

ok. 39

Letnica

66

ok. 18

Słone

od 230 do
290

ok. 30

Słone

od 340 do
410

ok. 20

Lipno

510

ok. 27

Świdnica

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica

9.

10.

11.

12.

13.

Źródła potoków z
siedliskami rzadkich roślin
o nazwie „ŹRÓDLANA
DĄBROWA”.
Drzewostan jako
stanowisko rośliny
chronionej - Bluszczu
pospolitego - Hedera helix
o pow. 0,5 ha
Źródło potoku o nazwie
„Ruczaj” z siedliskami
rzadkich i chronionych
roślin.
Źródło potoku z siedliskiem
rzadkich roślin o pow. 1,68
ha
Źródło potoku z siedliskiem
rzadkich roślin o pow. 0,50
ha

14.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

15.

Dąb szypułkowy Quercus
robur o nazwie „BLIŹNIAK”

16.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

17.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

18.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

19.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

20.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

21.

Lipa drobnolistna Tilia
cordata

22.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

23.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

24.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

25.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

26.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

27.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

28.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

29.

Brzoza brodawkowata
Betula pendula

R.W.L Nr 40 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
840 z dn. 5.06.2006 r./

pow. 32,81
ha

-

Świdnica

R.W.L Nr 40 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
840 z dn. 5.06.2006 r./

pow. 0,5 ha

-

Słone

R.W.L Nr 40 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
840 z dn. 5.06.2006 r./

pow. 4,38 ha

-

Słone

pow. 1,68 ha

-

Świdnica

pow. 0,50 ha

-

Świdnica

455

33

Świdnica

470

ok. 24

Świdnica

420

ok. 35

Świdnica

430

ok. 28

Świdnica

470

30

Świdnica

370

29

Świdnica

480

31

Świdnica

470

32

Buchałów

415

35

Drzonów

500

25

Buchałów

385

22

Buchałów

420

28

Buchałów

385

28

Buchałów

425

26

Buchałów

325

23

Buchałów

208

26

Lipno

R.W.L Nr 40 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
840 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 40 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
840 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 36 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38
poz.836 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 35 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
835 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 35 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. .Lub. Nr 38 poz.
835 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 35 z 19 maja 2006 r.
/Dz .U. Woj. .Lub. Nr 38 poz.
835 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz .U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
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30.

Topola czarna Populus
nigra

31.

Klon zwyczajny
platanoides

32.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

33.

34.

Acer

Skupienie drzew – 2 szt.
Platan klonolistny Platanus
acerifolia
Skupienie drzew – 3 szt.
Cis pospolity Taxus
baccata

35.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

36.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

37.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

38.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

39.

Dąb czerwony Quercus
rubra

40.

Dąb czerwony Quercus
rubra

41.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

42.

Dąb szypułkowy Quercus
robur

43.

Skupienie drzew - 2 szt.
Dąb szypułkowy Quercus
robur

44.

Osika - Populus termula

45.

Dab szypułkowy Quercus
robur

R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja
2006./Dz. U. Woj. Lub. Nr 38
poz. 847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U .Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 47 z 19 maja 2006 r.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
847 z dn. 5.06.2006 r./
R.W.L Nr 32 z 19 maja 2006.
/Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.
832 z dn. 5.06.2006 r./
Uchwała nr VI/38/06 Rady
Gminy Świdnica z dnia
26.10.2006 r. /Dz. U. Woj.
Lub. Nr 108 poz. 1922 z dn.
7.12.2006 r./
Uchwała nr VI/38/06 Rady
Gminy Świdnica z dnia
26.10.2006 r. /Dz. U. Woj.
Lub. Nr 108 poz. 1922 z dn.
7.12.2006 r./
Uchwała nr VI/38/06 Rady
Gminy Świdnica z dnia
26.10.2006 r. /Dz. U .Woj
.Lub. Nr 108 poz. 1922 z dn.
7.12.2006 r./
Uchwała Nr IX/39/11 Rady
Gminy Świdnica z dnia 29
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 85 poz. 1688 z dn.
08.08.2011 r.); uchwała Nr
XI/57/11 Rady Gminy
Świdnica z dnia 23.08.2011 r.
(Dz. U .Woj. Lub. Nr 107 poz.
2017 z dn. 22.09.2011r.)

390

28

Lipno

300

26

Lipno

395

ok. 28

Radomia

420; 435

ok. 22

Buchałów

obwodach od
80 do 100

ok. 10

Buchałów

320

25

Buchałów

400

25

Buchałów

375

25

Buchałów

600

25

Buchałów

340

22

Buchałów

360

22

Buchałów

395

ok. 29

Świdnica

390

30

Grabowiec

372; 365

28; 27

Grabowiec

258

25

Grabowiec

313

13

Świdnica

OBSZARY NATURA 2000
Sieć Natura 2000 została utworzona w celu ochrony i zachowania cennych przyrodniczo gatunków
i siedlisk występujących na kontynencie europejskim. W skład sieci wchodzą:
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 Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej
(92/43/EWG z 21 maja 1992r.), w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków;
 Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy Ptasiej
(79/403/EWG z 2 kwietnia 1979r.), w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków
jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania
w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych jedną lub
kilkoma formami ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, jak również obszary i obiekty, nie objęte żadną forma ochrony, użytkowane
gospodarczo. Utworzenie SSO nie oznacza automatycznego objęcia go ochroną ścisłą, tzn. wyłączenia
go z działalności gospodarczej.
Na obszarach SOO, nie będących parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, dopuszczalne jest
użytkowanie gospodarcze, chociaż z uwagi na typy siedlisk, będących podstawą wyznaczenia obszaru,
mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Mogą one mieć postać zakazów wykonywania pewnych
działań na całym obszarze lub w jego części, albo zaleceń dotyczących pożądanych sposobów i czasu
wykonywania zabiegów gospodarczych. Obowiązuje zasada, że użytkowanie nie może spowodować
zaniku określonego typu siedliska, zmniejszenia jego powierzchni czy zaburzenia jego struktury
i funkcji. Generalnie celem jest utrzymanie typów siedlisk przyrodniczych w tzw. właściwym stanie
ochrony. W myśl Dyrektywy Siedliskowej i w odniesieniu do siedliska przyrodniczego oznacza to, że:
 naturalny jego zasięg nie zmniejsza się,
 zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne,
 stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy.
W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że:
 zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez
dłuższy czas,
 naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się,
 pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku.
Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na
środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar
Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz
cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000.
W granicach administracyjnych gminy Świdnica nie występują Obszary Natura 2000.
KORYTARZE EKOLOGICZNE
Wyznaczenie dokładnego przebiegu korytarzy ekologicznych dla wszystkich gatunków objętych
ochroną w ramach sieci Natura 2000 jest w chwili obecnej niemożliwe. Równie problematyczna staje
się ich ochrona prawna. O ile wymogi dotyczące uwzględniania różnorodnych aspektów związanych
z obszarami Natura 2000 w procedurach planistycznych zostały szeroko uwzględnione w przepisach
prawnych, to wymogi te w odniesieniu do tzw. korytarzy ekologicznych są rzadko formułowane.
Pierwszą próbą wyznaczenia korytarzy i przez wiele lat jedynym źródłem informacji w tym
zakresie, było opracowanie pt. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska przedstawiające
sieć ekologiczną (Liro A. i inni, red., 1995), wyznaczoną na podstawie kryteriów środowiskowych
(Pchałek M., Kistowski M., 2009) - Koncepcja korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci
Natura 2000, opracowana przez Kiczyńską A. i Weigle A. (2003).
W ostatnim czasie popularyzowany jest hipotetyczny model korytarzy migracyjnych dużych
ssaków (Jędrzejewski W. i inni, 2005), łączący informacje i oceny uzyskiwane różnymi, wcześniej
stosowanymi metodami.
Zgodnie z aktualnymi materiałami i danymi w zakresie zasięgów korytarzy ekologicznych
łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce, w granicach całego obszaru gminy Świdnica (za
wyjątkiem obszarów zurbanizowanych poszczególnych miejscowości) znajduje się jeden element sieci
korytarzy ekologicznych – Bory Zielonogórskie Wschodnie – Korytarz Zachodni o znaczeniu
krajowym – obszar węzłowy.
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POZOSTAŁE ELEMENTY ŚRODOWISKA CENNE PRZYRODNICZO
Łączna powierzchnia obszarów objętych ochroną prawną na terenie gminy Świdnica wynosi
6 570,6 ha. Należą do nich między innymi najcenniejsze pod względem krajobrazowym
i przyrodniczym tereny leśne Wału Zielonogórskiego, usytuowane na północny wschód od Świdnicy
oraz na południe od Grabowca. Ochroną objęto również duże kompleksy leśne, łąkowe i polne
położone w Pradolinie Głogowsko-Baruckiej, znajdującej się między miejscowościami: Piaski,
Świdnica, Letnica oraz Koźla.
Do najbardziej interesujących pod względem przyrodniczym terenów należą rozległe obszary
graniczące z rzeką Śląska Ochla oraz z jej dopływem Jarosz. Na uwagę zasługują również tereny
wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe pod względem
możliwości zaspakajania potrzeb związanych z ekoturystyką.
Do obiektów cennych przyrodniczo należą aleje, których w gminie Świdnica wyróżniono aż 17.
Aleje te, w większości znajdują się przy drogach o nawierzchni asfaltowej oraz przy drogach polnych.
Przeważają aleje jednogatunkowe: lipowe oraz dębowe ciągnące się wzdłuż dróg gruntowych. Kolejne
popularne gatunki alejowe to klon zwyczajny, topola, kasztanowiec, jesion, brzoza, robinia, a także
drzewa owocowe.
Oprócz ważnych obszarów chronionych w gminie Świdnica na uwagę zasługują również inne
elementy środowiska naturalnego. Zaliczyć do nich należy:
 Zabytkowy Park w miejscowości Drzonów 3,00 ha;
 Zabytkowy Park w miejscowości Letnica 3,55 ha;
 Zabytkowy Park w miejscowości Świdnica I 1,07 ha 3,55 ha;
 Zabytkowy Park w miejscowości Świdnica II 3,61 ha;
 Zabytkowy Park w miejscowości Buchałów 2,32 ha.
Na terenie gminy znajduje się także 7 cmentarzy o łącznej powierzchni ok. 6,00 ha.
OCHRONA GLEB
Stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochronie
podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I
– III). Gleby o wysokiej wartości bonitacyjnej (klasy III – IVa) stanowią 15% ogólnej powierzchni
gruntów ornych (72ha) oraz 54% ogólnej powierzchni użytków zielonych (76 ha w klasach III – IV).
W związku z powyższym praktycznie 1/7 powierzchni gruntów ornych oraz 1/2 powierzchni
użytków zielonych podlega ochronie, a ewentualny rozwój przestrzenny w tym miejscach wymaga
ingerencji w ochronę gleb. Wykorzystanie gruntów chronionych na cele nierolnicze, przy
projektowanym obszarze 0,5 ha i powyżej wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
OCHRONA ZŁÓŻ
Złożem kopaliny jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne
i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku, w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz
geologicznych warunków występowania oraz możliwości wydobycia kopaliny ze złoża sporządza się
dokumentację geologiczną. Udokumentowane złoża kopalin uwzględnia się w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto, zgodnie z art. 95 cytowanej ustawy udokumentowane złoża kopalin oraz
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego
składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ
administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
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W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża
węglowodorów przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża
węglowodorów obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi przedsiębiorca, który sporządził
dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.
Bardzo istotne z punktu widzenia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska jest,
w przypadku złóż eksploatowanych, maksymalne wykorzystanie zasobów w granicach
udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te głównie
ciążą na użytkowniku złoża, natomiast rolą administracji publicznej jest określenie warunków
prowadzenia eksploatacji, jej zakończenia i rozliczenia. W przypadku złóż nie eksploatowanych,
jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów udokumentowanych złóż przed ich utratą jest ochrona
obszarów, na których występują, przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejszą eksploatację.
Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 26 ust.3 ww. ustawy,
przedsiębiorca, na podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji,
sporządza projekt zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża powinien określać
zamierzenia w zakresie:
 ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie;
 technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko.
OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez zapobieganie naruszaniu
równowagi przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich
nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie
podlegają wody śródlądowe powierzchniowe i podziemne oraz obszary ich zasilania.
OCHRONA KRAJOBRAZU
Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na
wartość przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać
ochronie są: lasy, większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg
i cieków wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe
zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu składników
mineralnych oraz warunkują prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku.
Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w
okresie letnim oraz są miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami
upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie
liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania mało przekształconych rzek i ich dolin.
Ochrona niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i użytkowanie rolnicze
dolin rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko
prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu
przeciwpowodziowemu miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed
zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie
doliny rzeczne pełnią rolę korytarzy ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
zespołów roślinnych i zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi być odpowiednio
uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o
cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w ustawie o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.
W gminie Świdnica zauważyć można wyraźną pasowość krajobrazu. Od północy, zgodnie
z typologią krajobrazu naturalnego Polski (A. Richlinga, 1992), rozciąga się krajobraz glacjalny
równinny i falisty przechodzący w krajobraz glacjalny pagórkowaty.
Krajobraz glacjalny równinny i falisty to krajobraz o urozmaiconej rzeźbie terenu oraz słabo
rozwiniętym naturalnym drenażu. Duża ilość zagłębień bezodpływowych wypełniona jest wodami
jezior lub torfowisk. Na obszarze tym występują torfowiska niskie, które powstają w wyniku zaniku
jezior należących przeważnie do typu eutroficznego. Charakterystyczne dla tego typu krajobrazu
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zbiorowiska roślinne to lasy grądowe oraz bory mieszane. Żyzne gleby brunatne oraz czarne ziemie
sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Jeziora występują nielicznie, nie osiągają też one znacznych rozmiarów.
W typowym dla terenów pojeziernych glacjalnym krajobrazie pagórkowatym dominują formy moreny
czołowej a także zespoły drumlinów. Występują liczne duże jeziora, często o wydłużonym kształcie
(jeziora rynnowe).
Nieco na południe rozciąga się krajobraz fluwioglacjalny równinny i falisty. Występuje on
zarówno na obszarach uformowanych przez zlodowacenie północnopolskie jak i przekształconych
peryglacjalnie. Tereny sandrowe to równiny zbudowane z warstwowych piasków i żwirów, zwykle
nachylone ku południowi. Zagłębienia wytopiskowe zajęte częściowo przez jeziora i torfowiska można
zaobserwować w sandrach położonych w zasięgu najmłodszego zlodowacenia. Wody gruntowe
występują tutaj głęboko. Słabo zaludnione tereny są w większości pokryte lasami, gdzie dominują bory,
rzadziej bory mieszane z dużym udziałem świerka.
W części centralnej, w obrębie Wału Zielonogórskiego krajobraz glacjalny wzgórzowy przechodzi
w krajobraz glacjalny równinny i falisty.
Formy morenowe o deniwelacjach sięgających kilkudziesięciu metrów są charakterystyczną formą
dla krajobrazu glacjalnego wzgórzowego. Krajobraz ten pojawia się wyspowo na całym terenie objętym
przez zlodowacenie północnopolskie. Występuje tutaj więcej opadów, a temperatury są nieco niższe niż
na pozostałym obszarze gminy. Znajduje się tu stosunkowo niewiele jezior, część z nich uległa w
przeszłości zdrenowaniu.
W części południowej zaobserwować możemy typ krajobrazu równin tarasowych na terenach
nizinnych i wyżynnych z elementami krajobrazu fluwioglacjalnego równinnego i falistego.
Krajobraz równin tarasowych w terenach nizinnych i wyżynnych charakteryzuje się
występowaniem piaszczystych tarasów rzecznych z wydmami. Pojawia się na obszarach większych
dolin rzecznych, a także rozległych równin akumulacyjnych. Wody gruntowe znajdują się tutaj na
głębokości kilku metrów. Pomiędzy wydmami pojawiają się jednakże mokradła, niekiedy nawet małe
jeziorka śródwydmowe. Obszary te ze względu na mało urodzajne gleby nie są wykorzystywane pod
uprawy, porastają je w większości zbiorowiska borowe.
W gminie Świdnica walory krajobrazowe i przyrodnicze chronione są na obszarach chronionego
krajobrazu - Wzniesienia Zielonogórskie oraz Dolina Śląskiej Ochli oraz częściowo na terenie Rynien
Pławskich - obszaru zlokalizowanego w części granicznej gminy.

8. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJĄCYCH
Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU.
Obszar gminy Świdnica charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-użytkowymi.
Występują tu zarówno ekosystemy cenne przyrodniczo, które należy chronić, jak i obszary o względnie
korzystnych walorach fizjograficznych, które nadają się pod zabudowę głównie o charakterze
mieszkaniowym.
Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Świdnica powinna być kształtowana
z uwzględnieniem trzech podstawowych grup obszarów o różnych funkcjach oraz uwarunkowaniach ze
szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych:
- tereny o dużych walorach przyrodniczych, objęte formami ochrony przyrody, wskazane do
zachowania funkcji przyrodniczych o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spełniających głównie
funkcje ekologiczne. Obejmują swoim zasięgiem największe kompleksy leśne i łąkowo-błotne,
a także fragmenty gminy wyróżniające się walorami estetyczno-krajobrazowymi. Przeważająca ich
część znajduje się w zasięgu obszarów chronionego krajobrazu oraz w lokalnych korytarzach
ekologicznych;
- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, charakteryzujące się dobrymi klasami bonitacyjnymi oraz o
niskich klasach bonitacyjnych nadających się do zabudowy z ograniczeniami;
- tereny zurbanizowane o znacznym stopniu przekształcenia środowiska, obejmujące zwartą,
wielofunkcyjną zabudowę osiedlową oraz zagrodową.
Do najważniejszych elementów docelowej struktury przestrzennej powinny być zaliczane obszary
o dużych walorach przyrodniczych, kształtujących zasoby i jakość środowiska, a także bezpośrednio
wpływające na warunki życia mieszkańców gminy, takie jak:
- lasy pełniące funkcje ochronne, estetyczno-krajobrazowe i społeczne;
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- kompleksy łąkowo-błotne, stanowiące węzły ekologiczne i korytarze ekologiczne;
- doliny rzek i cieków wodnych, zbiorniki wodne;
- parki podworskie o urozmaiconej gatunkowo roślinności oraz drobnej faunie;
- szpalery i aleje drzew śródpolnych, oraz aleje przydrożne i enklawy zieleni wkomponowanej
w zabudowę na terenach zurbanizowanych.
NATURALNE I ANTROPOGENICZNE BARIERY ROZWOJU INWESTYCYJNEGO GMINY
ŚWIDNICA
Dokonując analizy uwarunkowań geograficznych gminy Świdnica, można stwierdzić, że jest to
obszar o zmiennych przestrzennie warunkach do rozwoju społecznego i ekonomicznego, umiarkowanie
korzystnych w części północnej, korzystnych w części centralnej i mniej korzystnych w części
południowej. Do pozytywów obszaru należy zaliczyć fakt, że większość z istniejących barier
ekofizjograficznych ma charakter względny, a więc można częściowo zniwelować ich oddziaływanie.
Tylko nieliczne ze zidentyfikowanych barier mają charakter bezwzględny (czyli taki, który
w bezpośredni sposób determinuje konieczność zastosowania ograniczeń w planowaniu
przestrzennym), a ograniczenia rozwoju z nimi związane są nie do usunięcia ze względów
ekologicznych, ekonomicznych, technicznych czy społecznych. Należy jednak zaznaczyć, że i w tym
przypadku istnieje możliwość wykorzystania tych obszarów do celów innych niż urbanizacyjne, np. do
rozwoju sektora usług turystycznych i rekreacyjnych (w tym agroturystyki) czy racjonalnej gospodarki
leśnej.
BARIERY NATURALNE
Za najistotniejsze bariery naturalne rozwoju gminy należy uznać:
- dolinę Śląskiej Ochli, z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia obiektów
kubaturowych, w tym w szczególności wysoki poziom wód gruntowych i występowanie gruntów
hydrogenicznych;
- obszary zagrożone ruchami masowymi, głównie w rejonie miejscowości: Świdnica, Grabowiec,
Koźla, Letnica, Wilkanowo;
- obszary erozyjne – rozcięcia erozyjne związane z ciekami;
- zwarte obszary leśne (w tym lasy ochronne) - obszary, dla których należy utrzymać dotychczasową
formę użytkowania ze względu na ich walory ekologiczne, ochronne, rekreacyjne i estetyczne;
- obszary płytkiego zalegania wód gruntowych: doliny cieków, zagłębienia bezodpływowe, obszary
podmokłe;
- litologię utworów powierzchniowych.
Uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wymagają również korytarze ekologiczne i obszary
węzłowe korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym. Nie jest to bariera bezwzględnie
ograniczająca sposób zagospodarowania terenu, ale wymagająca zachowania łączników w postaci
otwartych pasów niezabudowanych oraz rozwiązań technicznych pozwalających na swobodną migrację
fauny między poddanymi fragmentacji (w wyniku budowy ciągów komunikacyjnych o intensywnym
ruchu) obszarami zieleni.
BARIERY ANTROPOGENICZNE
Istniejące bariery bezwzględne o charakterze antropogenicznym na terenie gminy są w dużej
mierze wynikiem zakończonej działalności górniczej związanej z wydobyciem węgla brunatnego.
Obszary powyrobiskowe, częściowo zagrożone wystąpieniem ruchów masowych, ograniczające
możliwości swobodnej zabudowy i wymuszające zastosowania dodatkowych zabiegów
technologicznych, położone są w środkowej części gminy, w okolicy miejscowości: Świdnica,
Wilkanowo, Słone, Letnica, Grabowiec, Koźla i Buchałów.
Pozostała część barier ekofizjograficznych o genezie antropogenicznej związana jest z obecnym
rozwojem obszarów zurbanizowanych, w tym sieci komunikacyjnej i struktury osadniczej oraz
elementami dziedzictwa kulturowego, historycznego, obiektami kultu i punktami pochówku.
Do uwarunkowań antropogenicznych niezbędnych do uwzględnienia w dalszych planach rozwoju
gminy należą:
- ograniczenia wynikające z oddziaływania liniowej infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności
w zakresie hałasu. W przypadku gminy Świdnica dotyczy to głównie ciągów komunikacyjnych
w obrębie zwartej zabudowy, ciągi dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych;

54

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica

- ograniczenia wynikające z lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, wskazujące
konieczność wyznaczenia stref ograniczonego użytkowania i pasów technologicznych, ze względu na
występowanie pól elektromagnetycznych.
OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE
Występują one na wszystkich obszarach objętych ochroną prawną i ograniczeniami w użytkowaniu
i zabudowaniu terenu, względnie z nałożonymi określonymi warunkami zabudowy. Są to ograniczenia
związane z:
- ustanowieniem stref ochrony bezpośredniej ujęć;
- ewentualnym ustanowieniem stref ochrony pośredniej ujęć;
- objęciem ochroną konserwatorską układów ruralistycznych wsi Grabowiec i Świdnica;
- lokalizacją zabytków, obiektów kultu, cmentarzy, w tym zabytkowych;
- lokalizacją stanowisk archeologicznych;
- ochroną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych;
- udokumentowaniem złóż surowców naturalnych, obszarami ochrony przyrodniczej i krajobrazowej,
- ochroną gruntów rolnych gleb wysokich klas bonitacyjnych i lasów.
Przeznaczenie terenów gminy pod planowane w projekcie studium inwestycje spowoduje zmiany
w środowisku, które polegać będą na:
 zmianie użytkowania terenu i gleby
W obszarach przewidzianych pod zabudowę w trakcie prac ziemnych nastąpi zerwanie oraz
przemieszczenie powierzchniowych warstw glebowych.
W kontekście planowanych inwestycji występują zagrożenia wpływające na jakość gruntów erozja, ubytek materii organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, zagęszczenie, utrata
bioróżnorodności poprzez zajmowanie gleb na cele inwestycyjne, osuwiska. Również budowa dróg
wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na otaczające środowisko. Tereny przeznaczone pod
przyszłe drogi pozbawiane są naturalnej szaty roślinnej, prowadzi się na nich wzmożone zabiegi
melioracyjne, a także zmienia się w ich buforze rzeźba terenu przez tworzenie nasypów bądź
rozcięć, niwelujących nierówności. Wszystko to zaburza naturalne warunki przyrodnicze
i doprowadza do zubożenia lokalnych ekosystemów.
Zanieczyszczenia komunikacyjne to przede wszystkim tlenki azotu, tlenek węgla
i węglowodory aromatyczne. W okresie zwiększonego ruchu drogowego prawdopodobnie są
przekraczane dopuszczalne stężenia ozonu w powietrzu. Podwyższone stężeni a t lenków
azotu mogą powodować zmi any w funkcjonowaniu ekosystemów, objawiające się
zanikaniem szczególnie wrażliwych gatunków roślinnych na terenach położonych wzdłuż tras
komunikacyjnych. Poza tym drogi krajowe są również zagrożeniem pod kątem przewożenia nimi
materiałów niebezpiecznych oraz miejscami niekorzystnymi dla migracji zwierząt.
Planowane zainwestowanie będzie miało wpływ przede wszystkim na tereny rolne. W wyniku
dalszej urbanizacji i rozwoju jednostek osadniczych gminy nastąpi ubytek areału gruntów
wykorzystywanych rolniczo. Należy jednakże podkreślić, że na terenie gminy Świdnica warunki do
upraw polowych są słabe i pod względem rolniczym najmniej korzystne w całym województwie
lubuskim, a antropopresja na terenach o najwyższej jakości gleb jest ograniczona do niezbędnego
minimum.
 zmianie rzeźby terenu
Posadowienie budynków, projektowany układ komunikacyjny, elementy infrastruktury technicznej,
spowodują konieczność niwelacji i plantowania terenu. Charakter i zakres zmian w tym zakresie
będzie zależał od szczegółowych wytycznych planistycznych, ustalonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
 zmianie krajobrazu naturalnego
W krajobrazie pojawią się nowe obiekty kubaturowe oraz towarzysząca im infrastruktura
techniczna, obce dla środowiska przyrodniczego. Potencjalne oddziaływanie terenów zabudowy
mieszkaniowej, terenów przemysłowych i komunikacji na krajobraz to:
- ubytek terenów otwartych i zielonych, a także ograniczenie lub przerwanie ciągów ekologicznych,
- powstanie nowych dominant, przekształcenie istniejących panoram, likwidacja osi widokowych,
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- ubytek atrakcyjnych krajobrazowo form oraz pojawienie się form niepożądanych: obiektów
o znacznych gabarytach, nieuporządkowanych zespołów zabudowy o dysharmonizujących
formach architektonicznych (kolorystyka, kształt dachu),
- utrata dotychczasowej czytelności i zwartości układu przestrzennego,
- wzrost ekspozycji terenów zabudowy o niskiej atrakcyjności krajobrazowej,
- ponadto w przypadku zabudowy usługowej niepożądany wzrost ekspozycji urządzeń
towarzyszących np. wielostanowiskowych parkingów.
Dodatkowo elementami dysharmonizującymi krajobraz gminy są urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej, zarówno te istniejące jak i projektowane. Dotyczy to przede wszystkim napowietrznych
linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz masztów telefonii komórkowej, stanowiących
mało estetyczne dominanty w otwartej przestrzeni.
 zmianie czystości atmosfery
Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy Świdnica jest spowodowane głównie przez
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka. Pomimo, iż
gmina nie jest uprzemysłowiona, to na wielkość emisji wpływają zarówno pojedyncze zakłady
przemysłowe, usługowe, jak również komunikacja czy indywidualne źródła ciepła. Skala i stopień
oddziaływania jest trudny do oszacowania, a jej względny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń
zależy w głównej mierze od poziomu rozwoju technologicznego sieci ciepłowniczej na terenie
gminy.
Na terenach zakładów usługowych, oczyszczalni ścieków, mogą występować nieprzyjemne
zapachy. Są one oznaczane organoleptycznie, a ich ocena jest subiektywna i nienormowana
normami prawnymi. Zapachy wpływają negatywnie na stan środowiska, powodują dyskomfort
zwłaszcza w rejonach przebywania ludzi. Występowanie zapachów wiąże się głównie
z nieprzestrzeganiem właściwych reżimów technologicznych, złym systemem wentylacyjnym,
nieodpowiednią lokalizacją inwestycji.
Na terenie gminy Świdnica największe źródło uciążliwości związane z hałasem stanowi hałas
komunikacyjny, w szczególności na odcinkach dróg krajowych nr 27 i 32 oraz drogi wojewódzkiej
nr 279, przebiegających przez obszary osadnicze.
Realizacja ustaleń dokumentu studium spowoduje powstanie nowych, lokalnych źródeł hałasu
(motoryzacja) oraz zanieczyszczenia atmosfery (lokalne źródła – nowa zabudowa). Ze względu na
obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw spełniających standardy środowiskowe, stopień
oddziaływania tych czynników na otoczenie nie będzie przekraczał standardów dla terenów
mieszkaniowych.
 zmianie czystości wód
Zdecydowanej ochrony wymagają wody podziemne pierwszego poziomu w dolinach i na
wysoczyźnie, stanowiące do niedawna podstawę zaopatrzenia ludności w wodę.
Ochrony wymagają również występujące na obszarze gminy zbiorniki wodne oraz cieki, rzeki
i kanały. Pogorszenie ich jakości może następować poprzez zwiększoną ilość zrzutów ścieków ze
zwodociągowanych gospodarstw domowych, a nie posiadających jeszcze kanalizacji sanitarnej.
Należy przypuszczać, że na terenach użytkowanych rolniczo mogły być stosowane różne metody
nawożenia. Nieumiejętne stosowanie nawozów może spowodować różnego rodzaju zaburzenia
w środowisku gruntowo-wodnym. Na glebach nawożonych mineralnie może wystąpić wzrost
toksynotwórczych grzybów, które wytwarzają substancje ograniczające rozwój mikroorganizmów
glebowych i roślin uprawnych. Wyraźnym ujemnym efektem chemizacji nawozowej rolnictwa jest
również eutrofizacja oraz skażenie wód powierzchniowych i podziemnych przez nagromadzenie się
w nich azotanów, azotynów i innych związków zawierających azot. Problemem jest również
nawożenie użytków zielonych gnojowicą. Nadmiar składników nawozowych, po nasyceniu gleby,
wsiąka w głąb ziemi lub spływa po powierzchni, stając się przyczyną skażenia wód podziemnych
i powierzchniowych.
Ze względu na przewidywany rozwój terenów zurbanizowanych – mieszkaniowych, usługowoprzemysłowych, ważne z punktu ochrony środowiska powinno być przystosowanie terenów pod
względem technicznym do pełnienia wyznaczonych funkcji, w szczególności dalszy rozwój sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz prawidłowej gospodarki odpadami.
Nie wszystkie miejscowości gminy wyposażone są w systemy wodociągowe. Na łączną ilość 14
miejscowości, mieszkańcy 12 wsi mają możliwość korzystania z wody wodociągowej. Wodociągi
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znajdują się w następujących miejscowościach: Świdnica, Słone, Wilkanowo, Drzonów, Radomia,
Koźla, Grabowiec, Letnica, Lipno, Orzewo, Buchałów, Piaski i Rybno. Do sieci wodociągowej
przyłączonych jest ok. 1 800 odbiorców, co stanowi 85% gospodarstw domowych.
W zakresie gospodarki ściekowej, na terenie gminy funkcjonują trzy systemy gospodarki ściekowej:
- obsługujący: Świdnicę, Piaski, Letnicę, Koźlę, Grabowiec i Lipno poprzez grawitacyjno–pompowy
systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnica – oznaczonej
na rysunku symbolem NO–1,
- obsługujący: Drzonów, Radomię, Orzewo, Buchałów i Słone poprzez grawitacyjno–pompowy
systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzonów – oznaczonej
na rysunku symbolem NO–2,
- ścieki z Łochowa i z nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej
gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach na nieczystości płynne lub w przydomowych
oczyszczalniach ścieków i wywożone taborem asenizacyjnym do najbliższych oczyszczalni
ścieków.
W przypadku przyłączenia nowej zabudowy do sieci kanalizacji nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne; natomiast w przypadku realizacji zbiorników
bezodpływowych warunkiem braku negatywnego oddziaływania na środowisko wodne jest ich
szczelność. Natomiast w przypadku realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi
wprowadzenie do ziemi ścieków oczyszczonych.
Studium, ze względu na charakter programowy, określa jedynie ogólne zasady prowadzenia
gospodarki wodno-ściekowej, przyjęte przez gminę.
Szczegółowe rozwiązania i zasady w zakresie sposobu oczyszczania, odprowadzenia, gromadzenia
ścieków dla poszczególnych terenów określa się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
 możliwym znaczącym oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji, w tym na
obszary objęte formami ochrony przyrody, a także zmianach w świecie przyrody
i bioróżnorodności
Nieustający postęp cywilizacyjny przyczynia się do systematycznego ubożenia zasobów
biotycznych i abiotycznych środowiska, odpowiadających za rozmieszczenie i liczebność populacji.
Wpływa zarówno na pogarszanie się właściwości zasobów jak i na zmniejszanie się powierzchni
biologicznie czynnej.
Wzrastająca powierzchnia zajmowana przez tereny zurbanizowane w poszczególnych jednostkach
osadniczych gminy i łączące je szlaki komunikacyjne prowadzą do wewnętrznej fragmentacji na
mniejsze obszary dużych powierzchni leśnych, tworząc jednocześnie bariery ekologiczne nie do
pokonania dla większości roślin i zwierząt. Jednocześnie niewielkie, izolowane od pozostałego
środowiska naturalnego przestrzenie stają się zbyt małe dla dużych zwierząt drapieżnych. Zanik
drapieżników pociąga za sobą zaburzenia w całym ekosystemie i naturalnym jego funkcjonowaniu.
Zapobiec temu zjawisku ma tworzenie korytarzy ekologicznych, jako mozaiki zbiorowisk leśnych,
łąkowych, terenów podmokłych itp.
Każda forma działalności człowieka, wprowadzająca do środowiska przyrodniczego elementy obce
– zabudowę, infrastrukturę techniczną, zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza, układ
komunikacyjny, zmianę stosunków wodnych, wywiera wpływ na stan środowiska. Powoduje to
powstawanie konfliktów, czyli sytuacji, w których określone formy działalności człowieka
powodują niepożądane zmiany cech komponentów środowiska przyrodniczego, w istotny sposób
zakłócając jego funkcjonowanie, utrudniając lub uniemożliwiając prawidłowy rozwój innych form
działalności oraz zagrażając egzystencji samego człowieka.
Na terenie gminy obszarem konfliktowym o znacznym stopniu uciążliwości jest układ
komunikacyjny, z dwiema drogami krajowymi o intensywnym natężeniu ruchu. Tereny dróg
powodują przerwanie ciągłości ekosystemów, są miejscami niekorzystnymi dla migracji zwierząt
oraz mają negatywny wpływ ze względu na emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu.
Pomimo negatywnych oddziaływań układu komunikacyjnego na środowisko należy stwierdzić, że
system komunikacyjny stanowi integralną część terenów zurbanizowanych gminy i decyduje o ich
funkcjonowaniu i rozwoju. Jest ściśle związany i wzajemnie współzależny praktycznie z każdą
z form zagospodarowania terenu, realizuje jedną z głównych form aktywności człowieka –
mobilność, na którą są zorientowane współczesne struktury przestrzenne.
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Teren gminy Świdnica wykazuje się znaczną mozaikowatością. Obszary zurbanizowane przeplatają
się ze zwartymi kompleksami leśnymi, łąkami i nieużytkami obszarów okresowo lub stale
podmokłych (zwykle dolinnych). Wszystko to wraz ze stosunkowo łagodnymi warunkami
klimatycznymi, wpływa na bogactwo flory, fauny i zajmowanych przez nie siedlisk. Wysokie
walory przyrodnicze obszaru jednoznacznie wskazują na konieczność zachowania istniejącego stanu
ochrony. Warunkiem tego jest jednak przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym
skanalizowanie ruchu turystycznego, zachowanie otwartych przestrzeni (łączników) pomiędzy
poszczególnymi cennymi przyrodniczo fragmentami gminy. Analizując aktualnie obowiązujące
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty
planistyczne zakłada się, że zasady te zostaną zachowane.
Projekt studium przewiduje utrzymanie dotychczas ustanowionych form ochrony przyrody, w tym
dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu. W dokumentach planistycznych (studium, plany
miejscowe) każdorazowo uwzględnia się ograniczenia, zakazy, zalecenia, dopuszczenia
w zagospodarowaniu terenów, wynikające z objęcia daną formą ochrony przyrody. W związku
z tym, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego zagospodarowania na ochronę
przyrody.
Na obszarze gminy były sporządzane inne prognozy oddziaływania na środowisko. Dotyczyły one
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dotychczas
sporządzanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponadto
prowadzono postepowania w zakresie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w zakresie sieci infrastruktury technicznej, dróg, farm fotowoltaicznych.
Ustalenia i wskazania zawarte w ww. opracowaniach wzięto pod uwagę przy sporządzaniu
kompleksowej zmiany studium.

9. ZALECENIA I ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE SKUTKI ZMIAN I
ZAGROŻEŃ
W
ŚRODOWISKU
PRZYRODNICZYM,
ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
Polityka przestrzenna gminy powinna wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju
w działalności gospodarczej i społecznej oraz w stanie środowiska i stabilnym funkcjonowaniu
przyrody.
W zakresie ochrony środowiska, przy sporządzaniu zmiany studium, przyjęto dwie podstawowe
strategie:
- strategię zmierzającą do zachowania walorów i zasobów środowiska w najistotniejszych obszarach,
- strategię oznaczającą podniesienie przyrodniczego potencjału obszaru gminy, przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska przy pomocy środków technicznych, administracyjnych i przestrzennych.
Planowanie przestrzenne jest narzędziem dla realizacji postulatów kształtowania i ochrony
środowiska. Najważniejszą rolę dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi środowiska
pełnią wszystkie elementy przyrodnicze: lasy, wody, tereny podmokłe, łąki i wszelkie formy
zadrzewień.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Zasady te powinny być uszczegóławiane w sporządzanych miejscowych olanach zagospodarowania
przestrzennego. Plany te stanowią prawo miejscowe.
Sporządzanie planów miejscowych, w szczególności dla terenów zlokalizowanych na obszarach
cennych przyrodniczo, wydaje się być idealnym narzędziem w celu minimalizowania negatywnych
skutków planowanego zagospodarowania. Dobrze skonstruowane zapisy planu miejscowego
umożliwiają bowiem określenie odpowiednich standardów zabudowy, kompozycji, warunków
ekspozycji, zakresu utrzymania elementów decydujących o walorach środowiska i krajobrazu. Ponadto
określają odpowiedni stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną, a także zapobiegają
niekontrolowanej ekspansji na tereny, na których zainwestowanie jest niepożądane.
Zalecenia w zakresie ochrony gleb i gruntu:
W celu zapobiegania potencjalnym zagrożeniom gleb należy położyć nacisk na ich właściwe
użytkowanie i ochronę przed zanieczyszczeniami. Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb powinno
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polegać na zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada ich przyrodniczym walorom oraz na
lepszym dostosowaniu formy ich zagospodarowania do naturalnego potencjału.
Istotne jest racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, które
powinno polegać na lepszym dostosowaniu do naturalnego i biologicznego potencjału gleb, do formy
ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji. Gleby należy zagospodarowywać
w taki sposób, aby w pełni wykorzystywać ich walory przyrodnicze i walory klas bonitacyjnych. Z
punktu widzenia względów ekonomicznych i ekologicznych należy wziąć pod uwagę możliwość
wykorzystania gruntów klasy V i VI dla celów zalesiania lub zadrzewiania.
Dla utrzymania optymalnego stanu wilgotności gleby i prawidłowego systemu odwadniania
konieczne będzie utrzymanie właściwej retencji terenowej. Eksploatacja tych systemów powinna
polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym,
utrzymywaniu obszarów mokradeł i zabagnień.
Polityka ochrony gleb będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji.
Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie
nasadzeń na obszarze nieobjętym zabudową oraz stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną.
Wszelkie działania w zakresie lokalizacji zabudowy muszą uwzględniać rozwiązania chroniące
przed wprowadzaniem zanieczyszczeń do gruntu.
W dokumentach planistycznych istnieje możliwość określenia maksymalnej powierzchni
zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co ma na celu ograniczenie negatywnego
wpływu projektowanego zainwestowania na gleby.
Na terenach zurbanizowanych niezwykle istotne jest przeznaczenie części powierzchni na obszary
tzw. biologicznie czynne, a więc utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej, utrzymanie i planowanie
zadrzewień, zakrzaczeń przydomowych i przydrożnych. Wpłynie to korzystnie na walory estetycznokrajobrazowe, a także poprawi warunki do zagospodarowania wód deszczowych, co z kolei pozytywnie
wpłynie na zmniejszenie ewentualnych strat powstających w wyniku wystąpienia deszczy nawalnych.
Wpłynie to również pozytywnie na zmniejszenie skutków zanieczyszczania powietrza.
Zalecenia w zakresie ochrony rzeźby terenu i krajobrazu naturalnego:
Jedną z przesłanek uwzględnianych w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
powinny być reguły kompozycji krajobrazu obejmujące zasady:
- podporządkowania, czyli „wtopienia w tło”,
- neutralności, według której nowe elementy uzupełniają krajobraz bez zmiany istniejącej koncepcji
kompozycyjnej układu,
- kontrastu.
O pięknie krajobrazu decyduje spójność całości, a nie wyłącznie jakość poszczególnych jego
komponentów. Brak konsekwentnego stosowania powyższych zasad w zgodności z przyjętymi celami
i kierunkami zagospodarowania przestrzennego może spowodować zagrożenie lub zniszczenie
istniejącej kompozycji krajobrazu bądź utrudnić kształtowanie jego nowej kompozycji.
Określenie rodzaju oddziaływań na krajobraz polega na identyfikacji zmian, jakie mogą powstać
w wyniku realizacji ustaleń dokumentów planistycznych, czyli do jakiego stopnia zmieni się
dotychczasowy typ krajobrazu, jego kompozycja, warunki ekspozycji, a także w jakim zakresie zostaną
utrzymane elementy decydujące o jego walorach.
Znaczny wzrost oddziaływania planowanych form zagospodarowania może nastąpić w przypadku
braku określenia lub niedostatecznego zakresu warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy
i urządzenia terenu oraz wadliwych zasad zagospodarowania terenu spowodowanych nie
uwzględnieniem w dostatecznym stopniu potrzeby ochrony i kształtowania krajobrazu.
W dokumentach planistycznych istnieje możliwość określenia ograniczeń w postaci maksymalnej
wysokości zabudowy z uwagi na uwarunkowania przestrzenno-krajobrazowe, określenia ograniczeń
intensywności zabudowy, co również ma wpływ na krajobraz, a także określenie nakazów wzbogacenia
obszarów zieleni.
Należy pamiętać, że pogarszanie warunków percepcji krajobrazu ogranicza dostęp do jego piękna,
które stanowi jedną z podstawowych wartości przestrzeni.
Zalecenia w zakresie ochrony wód:
Aby nie dopuścić do dalszej degradacji wód powierzchniowych i podziemnych należy realizować
następujące główne cele:

59

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica

- zapewnienie II klasy czystości wód podziemnych,
- ograniczenie spływu zanieczyszczeń do wód,
- zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej,
- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie
przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie
mieć zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam, gdzie
podatność na ich zanieczyszczenie jest największa. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest
uwzględnienie w dokumentach planistycznych wszelkich informacji bieżących oraz prognoz
dotyczących oddziaływania na środowisko wodne projektowanej zabudowy i obszarów
funkcjonalnych. Sporządzenie na ich podstawie projektów stref ochronnych, a następnie odpowiednie
ich wdrożenie da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji
zanieczyszczeń i tym samym ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być
brane pod uwagę są parametry hydrogeologiczne, topografia, a także dane na temat istniejących
obiektów mogących zagrażać jakości wód (m.in. magazynów substancji niebezpiecznych i tras ich
przewozu, składowisk odpadów, stacji paliw) oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem
wody (ujęcia), a także zbiorników i cieków powierzchniowych.
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych powinno być realizowane
poprzez systematyczne wdrażanie prośrodowiskowych zasad uprawy, chowu i produkcji oraz
racjonalne dawkowanie i przestrzeganie terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony
roślin.
Istotnym źródłem zanieczyszczenia, zwłaszcza wód podziemnych, są spływy obszarowe oraz
przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, ścieki przedostające się z nieszczelnej
kanalizacji bądź zanieczyszczenia migrujące ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.
Z tego względu, dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód konieczne jest uporządkowanie
gospodarki ściekowej w gminie, czyli:
- budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
- kontrola miejsc nielegalnego zrzutu ścieków,
- optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków;
- wdrażanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.
Wyżej wymienione działania, zwłaszcza odnośnie ochrony jakości wód podziemnych, będą
skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości
zależeć będzie także od poprawy wskaźnika zwodociągowania i stanu technicznego istniejącej sieci
wodociągowej oraz wydajności i sprawności stacji uzdatniania wody.
Zalecenia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym klimatu lokalnego:
Emisja zanieczyszczeń pochodząca z procesów spalania paliw to główny czynnik negatywnego
oddziaływania substancji znajdujących się w powietrzu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na wegetację
roślin. Aby nie dopuścić do zwiększenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu należy ograniczyć
powstawanie nowych zanieczyszczeń i redukować już istniejące. Należy podejmować działania
zmierzające do stopniowego ograniczania emisji, wymuszające zmiany technologiczne w procesach
wytwórczych niektórych produktów. Ponadto trzeba ograniczyć: uciążliwość tzw. niskiej emisji
komunalnej w rejonach zabudowy, wysoką energochłonność układu przestrzennego, gwałtowny wzrost
zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także specyficzne dla warunków miejscowych zanieczyszczenia
lokalne (odory, emisja niezorganizowana itp.). Można to uzyskać m.in. poprzez:
- określenie dodatkowych wymagań odnoszących się do systemów zaopatrzenia budynków w ciepło,
wykorzystanie biopaliw i źródeł energii odnawialnej, termomodernizację obiektów, a także
gazyfikację;
- wyeliminowanie problemu spalania w paleniskach domowych „paliw zastępczych”: butelek z PET,
opakowań z mas plastycznych i aluminium, gumy;
- określenie energooszczędnych lub bezodpadowych wymagań technologicznych dla nowych
działalności;
- ochronę czynną dla poprawy standardów jakości powietrza w postaci urządzeń ograniczających
emisję, pasów zieleni lub przeszkód hamujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w tym hałasu,
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- wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania, jeśli zastosowanie innych środków jest
niemożliwe,
- ograniczenie ruchu docelowego na obszarach cennych przyrodniczo,
- egzekwowanie reżimu emisji spalin przez użytkowników pojazdów.
Zakres zmian klimatu lokalnego zależy od konkretnych warunków zagospodarowania terenu.
Działania minimalizujące wpływ negatywnych czynników na klimat lokalny powinny polegać
m.in. na: określeniu preferowanego układu i typu zabudowy oraz układu zieleni, a także sposobu
rozbudowy istniejących osiedli, dogęszczeń i warunków lokalizacji nowych zespołów mieszkaniowych.
Szczególny nacisk należy położyć na ochronę terenów zielonych, gdyż zieleń oddziałuje na zmianę
własności termicznych i wilgotnościowych powietrza oraz na aktywność ruchu powietrza. Klimatyczne
i aerosanitarne oddziaływanie zieleni zależy od wielkości, kształtu powierzchni oraz składu
gatunkowego.
Zalecenia w zakresie ochrony przed hałasem:
Głównym celem polityki transportowej gminy powinno być tworzenie warunków dla sprawnego
i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczaniu uciążliwości transportu dla
środowiska. Należy również dążyć do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na warunki
życia mieszkańców, m.in. poprzez eliminowanie barier przestrzennych spowodowanych przez układ
drogowy, budowę ekranów akustycznych i obwodnic miejscowości, segregację ruchu pieszego
i kołowego, wprowadzanie do planów miejscowych zapisów o standardach akustycznych. Konieczna
jest poprawa jakości sieci drogowej oraz zapewnienie przejezdności dróg gminnych w każdych
warunkach atmosferycznych.
Zalecenia w zakresie ochrony przed promieniowaniem:
Linie elektroenergetyczne i wieże bazowe telefonii komórkowej stanowią ograniczenia
w zagospodarowaniu przestrzennym ze względu na strefy ochronne od tych obiektów. Ustanawianie
stref ograniczonego użytkowania wokół źródeł promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego
(dotyczy to również napowietrznych linii elektroenergetycznych, dla których wyznacza się tzw. pasy
technologiczne o szerokości uzależnionej od napięcia sieci) jest najczęściej stosowanym środkiem
zabezpieczającym. Środek ten jest bardzo skuteczny, gdyż intensywność promieniowania maleje ze
wzrostem odległości od jego źródła. Biorąc pod uwagę szereg parametrów charakteryzujących
występujące na terenie gminy źródła promieniowania, na etapie sporządzania planów miejscowych
należy ocenić czy w danym przypadku zaistnieje konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania. W przypadku nowych urządzeń należy poszukiwać niekonfliktowych lokalizacji.
W zakresie ochrony zdrowia ludzi:
Przy realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego
i obowiązującymi przepisami nie wystąpi wzrost zagrożenia dla zdrowia ludzi. Warunkiem jest
zastosowanie, na etapie realizacji inwestycji, rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie
planowanego zagospodarowania na środowisko, w tym na zdrowie człowieka, które ogólnie, w ramach
zakresu i stopnia szczegółowości dokumentu studium, omówiono w dokumencie.

10. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Mając na uwadze położenie Gminy Świdnica oraz projektowane zagospodarowanie przyjęte
w kierunkach zagospodarowania przestrzennego Studium, nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

11. STRESZCZENIE
Polityka przestrzenna gminy, określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, powinna wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej i
społecznej oraz w stanie środowiska i stabilnym funkcjonowaniu przyrody.
W ochronie środowiska przyjmuje się dwie podstawowe strategie:
- strategię zmierzającą do zachowania walorów i zasobów środowiska w najistotniejszych obszarach,
tj. ochrona cennych przyrodniczo obszarów, pomników przyrody;
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- strategię oznaczającą podniesienie przyrodniczego potencjału obszaru gminy, przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska przy pomocy środków technicznych, administracyjnych i przestrzennych.
Planowanie przestrzenne jest narzędziem dla realizacji postulatów kształtowania i ochrony
środowiska. Najważniejszą rolę dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi środowiska
pełnią wszystkie elementy przyrodnicze: lasy, wody, tereny podmokłe, łąki i wszelkie formy
zadrzewień.
Obszar gminy Świdnica charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-użytkowymi.
Występują tu zarówno ekosystemy cenne przyrodniczo, które należy chronić, jak i obszary o względnie
korzystnych walorach fizjograficznych, które nadają się pod zabudowę głównie o charakterze
mieszkaniowym.
Intensyfikacja zagospodarowania przestrzennego zawsze powoduje zmiany przyrodniczych
uwarunkowań i w jakimś stopniu obniża predyspozycje terenu do przebiegu procesów przyrodniczych.
Dlatego niezwykle istotne jest przypisywanie funkcji poszczególnym obszarom, a także wskazywanie
sposobu realizowania tych funkcji, poprzez różne formy zagospodarowania przestrzennego, bowiem od
nich zależy faktyczny stopień przekształceń struktury przyrodniczej.
Na terenach zurbanizowanych niezwykle ważna jest dbałość o rozwój ogólnodostępnych terenów
wypoczynkowych, ochrona biotopów i różnorodności gatunkowej. Priorytetowe są obszary
niezabudowane, ponieważ to one mają kluczowe znaczenie dla zachowania stanu biocenoz w ich
biotopach.
Należy podkreślić, że dotychczasowa polityka przestrzenna gminy Świdnica pozwoliła na
zachowanie cennych kompleksów leśnych, zadrzewień oraz łąk o wysokiej bioróżnorodności. Ważne
jest kontynuowanie tego kierunku oraz podejmowanie we właściwy sposób prac porządkujących
gospodarkę wodną, ponieważ ma to pozytywny wpływ na środowisko biocenotyczne.
Dotychczasowe użytkowanie i sposób zagospodarowywania kompleksów leśnych, zadrzewień, łąk
ocenia się jako prawidłowe, ale wymaga jeszcze zwiększenia działań ukierunkowanych na
umożliwienie mieszkańcom korzystania z ich walorów w sposób kontrolowany, poprzez stworzenie
miejsc wypoczynku i rekreacji (parkingi, miejsca wypoczynku, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe).
Na etapie ustalania szczegółowego zagospodarowania terenu w planach miejscowych, ważne jest
wskazywanie terenów zieleni urządzonej w nowych zespołach osiedli mieszkaniowych.
Potrzeba szerszego udostępniania lasów mieszkańcom poprzez odpowiednie zagospodarowanie,
pozwala na skanalizowanie ruchu turystycznego, ogranicza niekontrolowaną dewastację i zapewnia
ochronę terenów cennych przyrodniczo.
W celu zachowania bogactwa fauny ważna jest ochrona i kształtowanie struktur przestrzennych
oddziałujących w sposób hamujący na jego degradację. Niezbędne jest rozszerzanie i utrwalanie dobrej
kondycji ekologicznej obszarów objętych ochroną ze względu na duże walory przyrodnicze.
Szczególnie istotne jest dbanie o właściwe zagospodarowywanie wód deszczowych, szczególnie
na nowo projektowanych terenach zurbanizowanych, poprzez projektowanie systemów
odprowadzających wody deszczowe. Ma to znaczenie w kontekście prognozowanych zmian klimatu,
przejawiających się występowaniem coraz większej ilości zjawisk ekstremalnych, takich jak np.
deszcze nawalne.
Niezwykle ważne jest stopniowanie funkcji, w szczególności odseparowanie terenów
przemysłowych, produkcyjnych, magazynowo-składowych, od terenów o funkcji mieszkaniowej.
Przewidując rozwój terenów zurbanizowanych, nie uda się w pełni wykluczyć uciążliwości
związanych z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym. Jednakże, pomimo
negatywnych oddziaływań układu komunikacyjnego na środowisko, należy stwierdzić, że system
komunikacyjny stanowi integralną część terenów zurbanizowanych gminy i decyduje o ich
funkcjonowaniu i rozwoju. Jest ściśle związany i wzajemnie współzależny praktycznie z każdą z form
zagospodarowania terenu, realizuje jedną z głównych form aktywności człowieka – mobilność, na którą
są zorientowane współczesne struktury przestrzenne.
Ze względu na fakt występowania w przeszłości na terenie gminy Świdnica terenów eksploatacji
węgla brunatnego, zalecane jest przed przystąpieniem do realizacji wszelkich zamierzeń
inwestycyjnych wykonanie szczegółowego rozpoznania geologicznego.
Zakładane kierunki rozwoju poszczególnych jednostek osadniczych gminy nie stwarzają zagrożeń,
ponieważ są realizowane z pełnym respektowaniem obowiązujących przepisów z dziedziny ochrony
środowiska i lokalnych uwarunkowań ekofizjograficznych.
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Projektowane wyznaczenie terenów zurbanizowanych wymagać będzie dodatkowych działań
zabezpieczających środowisko przyrodnicze w zakresie:
- uzbrojenia terenów zurbanizowanych i projektowanych do urbanizacji w media infrastruktury
technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych terenów zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w celu zabezpieczenia przed skażeniem wód, gleby i powietrza,
- stopniowania uciążliwości funkcji terenu w celu „wygaszenia” konfliktów.
W projekcie studium wskazuje się konieczność odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji
sanitarnej, sukcesywnie rozbudowywanego. W pozostałych nieskanalizowanych miejscowościach, do
czasu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, przewiduje się indywidualne rozwiązania
gromadzenia i oczyszczania ścieków.
Diagnoza stanu naruszeń, ocena gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w gminie pozwala
określić działania, jakie samorząd i społeczność lokalna winny podjąć, by skutki zagrożeń środowiska
zminimalizować i umożliwić jego funkcjonowanie.
Projektowane zagospodarowanie musi uwzględniać przepisy obowiązującego prawa w zakresie
oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym zdrowie ludzi. Wobec powyższego, rozwiązania
przyjęte w dokumentach planistycznych muszą spełniać warunki w zakresie ochrony środowiska i
możliwości przebywania w nim ludzi bez narażania na negatywne znaczące oddziaływanie
przedsięwzięć.
Biorąc pod uwagę fakt, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
określa tylko zasady i kierunki w zagospodarowaniu przestrzeni, bez określania szczegółowych
rozwiązań, większość zaleceń zawartych w prognozie powinna być uwzględniona i uszczegółowiona na
etapie sporządzania przyszłych planów miejscowych, a także innych, szczegółowych dokumentów
strategicznych.
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