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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa prawna opracowania i forma 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja poprzedniego „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2004-2011” przyjętego wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Sulęcińskiego na bazie Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami 
Celowego Związku Gmin CZG-12 na lata 2004-2011”uchwałą Rady Powiatu Nr XV/96/04 z dnia 9 
lutego 2004 roku. 
 
Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 
wyżej wymienionej ustawy organ powiatu sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania 
programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia radzie powiatu.  
Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z 
polityką ekologiczną państwa. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że 
przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. 
Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy z 
dnia Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa  dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 
Program ochrony środowiska zgodnie z art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska ma określać przede 
wszystkim: 

• cele ekologiczne, 
• priorytety ekologiczne, 
• poziomy celów długoterminowych, 
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 
Program ochrony środowiska przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w nim działania 
obejmują kolejne cztery lata. 
Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska 
w powiecie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, 
ochronę i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami przy 
uwzględnieniu konieczności ochrony środowiska. 
 

1.2. Metodyka sporz ądzenia Programu i jego struktura 

Do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020” zwanego w dalszej części dokumentu Programem, przyjęto 
następującą metodologię: 

1. Określono diagnozę stanu środowiska przyrodniczego na terenie Powiatu Sulęcińskiego, 
zawierającą charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska wraz z ich oceną, 

2. Określono działania mające na celu poprawę stanu aktualnego w zakresie ochrony 
środowiska poprzez przedstawienie obszarów priorytetowych, celów ekologicznych oraz 
zadań ekologicznych, 
przy czym: 

• obszar priorytetowy – rozumiany jako główny parametr określający politykę ochrony 
środowiska, 

•  cele ekologiczne – są to cele, po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa danego 
elementu środowiska, stanowiące ostateczny efekt podejmowanych działań, 
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• zadania ekologiczne – są to przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych 
celów ekologicznych. Zadania te mają charakter krótkookresowy i powinny być 
realizowane aż do osiągnięcia założonego celu. 

3. Przedstawiono uwarunkowania realizacji Programu w zakresie rozwiązań prawno-
instytucjonalnych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem i Programem, 

4. Określono zasady monitorowania efektów wdrażania Programu. 
 
Charakterystykę powiatu oraz diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego sporządzono głównie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ), Starostwa Powiatowego 
w Sulęcinie oraz Urzędów Gmin i Miast Powiatu Sulęcińskiego. Do opracowania wykorzystano 
również dane uzyskane z niżej wymienionych jednostek: 

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ), 
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Szczecinie (RZGW), 
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie (WSSE), 
• Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim (OSCHR), 
• Nadleśnictwo Lubniewice, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Torzym, Międzyrzecz, Cybinka, Krosno, 

Skwierzyna i Świebodzin. 
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze (GDDKiA), 
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (ZDW), 
• Celowy Związek Gmin CZG-12 w Sulęcinie, 
• Zakłady usług komunalnych i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne funkcjonujące na terenie 

powiatu. 
Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, tam 
gdzie było możliwe podane zostały dane bardziej aktualne. 
 
Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Politykę 
ekologiczną państwa.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.) definiuje ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z art. 14 ustawy program 
ochrony środowiska sporządzany jest w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, na podstawie 
aktualnego stanu środowiska określając w szczególności: 

• cele ekologiczne, 
• priorytety ekologiczne, 
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,  
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 
 
Zgodnie z „Polityką ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” program 
ochrony środowiska powinien definiować cele średniookresowe (dla okresu 8-letniego) oraz kierunki 
działań na najbliższe cztery lata oraz monitoring realizacji Programu i nakłady finansowe na jego 
wdrożenie. Cele i kierunki działań zostały ujęte w trzech blokach tematycznych: 

• ochrona zasobów naturalnych, 
• poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 
• kierunki działań systemowych. 

 
W założeniach Programu przyjęto także zapisy w dokumentach szczebla lokalnego tj. Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 i Lokalna Strategia Rozwoju 
Krainy Szlaków Turystycznych oraz  wyższego szczebla tj. Program ochrony środowiska dla 
Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku, Strategia Rozwoju 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

12 
 

Województwa Lubuskiego 2020, Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 
2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. 
 

1.3. Zawarto ść opracowania 

Sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020  składa się z 8 rozdziałów: 
Rozdział 1 – Wstęp 
Przedstawia podstawę prawną opracowania, jego strukturę i metodykę prac zastosowaną przy 
sporządzaniu Programu. 
Rozdział 2 – Podstawowe założenia Programu 
Wyszczególniono dokumenty strategiczne szczebla krajowego i wojewódzkiego, które nakreślają 
wytyczne do sporządzenia Programu. Przedstawiono również uwarunkowania wewnętrzne, czyli 
dokumenty strategiczne szczebla lokalnego, które kształtują politykę ochrony środowiska Powiatu 
Sulęcińskiego. Zostały wyznaczone priorytety ochrony środowiska oraz został określony nadrzędny 
cel Programu. 
Rozdział 3 – Ogólna charakterystyka Powiatu Sulęcińskiego 
Opisano położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, klimat i charakterystykę demograficzną  
powiatu. Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną w poszczególnych gminach powiatu, w tym 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę, w gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz opisano 
funkcjonującą sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami ścieków. Opisano infrastrukturę 
komunikacyjną tj. sieć drogową i kolejową funkcjonującą na terenie powiatu. Przedstawiono potencjał 
gospodarczy Powiatu Sulęcińskiego. 
Rozdział 4 – Ochrona zasobów naturalnych 
Opisano występujące na terenie powiatu formy ochrony przyrody, zieleń urządzoną, lesistość powiatu 
oraz racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi oraz ochronę powierzchni ziemi. 
Rozdział 5 – Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
Rozdział ten opisuje jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz wpływ na 
zdrowie ludzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 
Scharakteryzowano gospodarkę odpadami na terenie powiatu. Opisano prowadzoną na terenie 
powiatu edukację ekologiczną mieszkańców. 
Rozdział 6 – Strategia ochrony środowiska Powiatu Sulęcińskiego 
W rozdziale tym wyznaczono siedem obszarów priorytetowych. Do każdego obszaru przypisano cele 
ekologiczne oraz zaplanowane działania ekologiczne, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów.  
Przedstawiono harmonogram działań na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. 
Rozdział 7 – Zarządzanie środowiskiem  
Przedstawiono sposób zarządzania środowiskiem, przedstawiając instrumenty prawno-
administracyjne, ekonomiczne i społeczne. 
Rozdział 8 – Mechanizmy finansowe realizacji Programu 
Przedstawiono mechanizmy finansowe realizacji Programu oraz szacunkowe koszty wdrażania zadań 
zaplanowanych w ramach Programu w latach 2013-2020. 
Rozdział 9 – Monitoring realizacji Programu 
Wyznaczono wskaźniki do monitorowania realizacji Programu, a w szczególności zawartych w nich 
celów i zaplanowanych zadań na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. 
 

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

2.1. Wprowadzenie 

Znaczącą rolę w definiowaniu polityki ekologicznej Powiatu Sulęcińskiego pełnią zapisy zawarte w 
opracowaniach szczebla krajowego i wojewódzkiego. Należy również uwzględnić uwarunkowania 
wewnętrzne zawarte w dokumentach planistycznych dla powiatu. 
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Podstawowym dokumentem w kształtowaniu Programu ochrony środowiska pełni Polityka 
Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Dokumentami szczebla 
wojewódzkiego są: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Program ochrony środowiska 
dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku oraz Plan gospodarki 
odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. 
Zapisy zawarte w wymienionych dokumentach należy postrzegać jako wytyczne dla niniejszego 
Programu, stanowiące tzn. uwarunkowania zewnętrzne.  
Polityka ochrony środowiska Powiatu Sulęcińskiego kształtowana jest również przez uwarunkowania 
wewnętrzne. Do podstawowych dokumentów należy Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Sulęcińskiego na lata 2009-2014 i Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych. 
 

2.2. Uwarunkowania zewn ętrzne 

2.2.1. Polityka Ekologiczna Pa ństwa 
„Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest dokumentem 
strategicznym określającym na podstawie aktualnego stanu środowiska priorytety polityki 
ekologicznej. Zostały podane kierunki działań w latach 2009-2012, których realizacja pozwoli na 
osiągnięcie niżej wymienionych celów średniookresowych do 2016 roku. 
Kierunki działań systemowych: 

• Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
Cel średniookresowy do 2016 roku - doprowadzenie do sytuacji, w której projekty 
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym 
w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki 
tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów, 

• Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska  
Cel średniookresowy do 2016 roku - uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i 
edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do 
świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, 

• Zarządzanie środowiskowe  
Cel średniookresowy do 2016 roku - jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści 
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie, 

• Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska  
Cel średniookresowy do 2016 roku - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzącą do proekologicznych 
zachowań konsumenckich, pro środowiskowych nawyków i pobudzania odpowiedzialności za 
stan środowiska, organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 
uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska, 

• Rozwój badań i postęp techniczny  
Cel średniookresowy do 2016 roku - zwiększenie roli polskich placówek badawczych we 
wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska 
oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska, 

• Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
Cel średniookresowy do 2016 roku - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W 
przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej 
sprawcy, 

• Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym  
Cel średniookresowy do 2016 roku - przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego 
na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 
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Ochrona zasobów naturalnych: 

• Ochrona przyrody 
Cel średniookresowy do 2016 roku - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z 
umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 
współistnieje z różnorodnością biologiczną, 

• Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  
Cel średniookresowy do 2016 roku - dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania 
zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z 
zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
Cel średniookresowy do 2016 roku - racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności 
zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz 
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

• Ochrona powierzchni ziemi  
Cel średniookresowy do 2016 roku – rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów 
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie skali 
rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, 
rekreacyjną lub rolniczą, 

• Gospodarowanie zasobami geologicznymi  
Cel średniookresowy do 2016 roku - racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów 
gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed 
ilościową i jakościową degradacją. Konieczne jest: doskonalenie prawodawstwa dotyczącego 
ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, ograniczenie presji wywieranej na środowisko 
podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin, wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie 
planowania przestrzennego, wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których 
możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski, rozpoznanie geologiczne złóż 
soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod kątem 
magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz składowania odpadów, w tym 
promieniotwórczych, dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód 
leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 

 
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

• Zdrowie a środowisko 
Cel średniookresowy do 2016 roku - dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w 
wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny 
nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii 
przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska, 

• Jakość powietrza 
Cel średniookresowy do 2016 roku - dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy LCP i Dyrektywy CAFE. Zadania będą 
głównie koncentrować się na dalszej redukcji emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów 
wytwarzania energii, modernizacji systemów energetycznych oraz w dalszym ciągu 
opracowywanie i wdrażanie przez właściwych marszałków województw Programów 
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naprawczych w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego 
PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE, poprzez eliminację niskich źródeł emisji oraz 
zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu, 

• Ochrona wód  
Cel średniookresowy do 2016 roku - do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji 
całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program 
budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 
000 RLM. Osiągnięcie tego celu będzie oznaczało przywrócenie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu 
Działań dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku. Naczelnym celem polityki ekologicznej 
Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu 
wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Cel 
ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru 
dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju, 

• Gospodarka odpadami  
Cel średniookresowy do 2016 roku – utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych 
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które 
nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz 
opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów 
wpływających znacząco na środowisko, eliminacja kierowania na składowiska zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne 
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku 
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, 

• Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych  
Cel średniookresowy do 2016 roku -  dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 
na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest 
ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa 
przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

• Substancje chemiczne w środowisku 
Cel średniookresowy do 2016 roku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad 
substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia 
REACH. 

 

2.2.2. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 202 0 
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest załącznikiem do uchwały nr XXXII/319/12 
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku. Stanowi najważniejszy dokument 
samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary 
szczególnej interwencji. Łączy w sobie diagnozę stanu regionu, stojące przed nim wyzwania 
rozwojowe i aspiracje jego mieszkańców. Strategia jest planem postępowania władz regionalnych, tak 
w procesie zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy 
pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami województwa. Uwzględnienie 
w Strategii dokumentów planistycznych szczebla międzynarodowego i krajowego gwarantuje 
skorelowanie procesów rozwojowych województwa lubuskiego z podstawowymi założeniami 
europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego. Celem głównym strategii rozwoju województwa 
lubuskiego jest wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, 
dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego 
zarządzania jego rozwojem. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów 
strategicznych. 
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Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska Powiatu 
Sulęcińskiego mieszczą się w następujących celach strategicznych: 
Cel strategiczny – Konkurencyjna i innowacyjna gosp odarka regionalna 
Cel operacyjny 1.5 – Rozwój subregionalnych i lokal nych o środków miejskich 
Subregionalnym i lokalnym ośrodkom miejskim zapewnione zostanie wsparcie w zakresie rozwoju 
funkcji gospodarczych, podnoszenia jakości usług publicznych, modernizacji infrastruktury oraz 
prowadzenia programów rewitalizacji, szczególnie na słabo wykorzystywanych obecnie terenach 
powojskowych i poprzemysłowych. 
Cel operacyjny 1.6 – Udoskonalanie oraz rozbudowa i nfrastruktury energetycznej i ochrony 
środowiska 
Na terenie województwa stworzone zostaną wysokosprawne systemy energetyczne, zapewniające 
bezpieczeństwo energetyczne i optymalne wykorzystanie niezbędnych surowców oraz infrastruktury, 
tj. pełne i bezawaryjne zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w energię elektryczną, 
ciepło, gaz ziemny i paliwa. W gospodarce i budownictwie zastosowane zostaną rozwiązania 
energooszczędne, pozwalające na ograniczenie zużycia energii i obniżenie wielkości emisji substancji 
zanieczyszczających do powietrza. Gospodarowanie zasobami energetycznymi będzie odbywać się w 
sposób racjonalny, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia efektywności, np. w obiektach 
użyteczności publicznej. Wzrośnie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Konieczne będzie 
podjęcie działań na rzecz dostosowania do zmian klimatycznych. Poprawie ulegną także systemy 
zaspokajania potrzeb ludności oraz gospodarki regionu w zakresie dostaw wody w wymaganej ilości 
oraz o właściwych parametrach, tj. dostęp do sieci wodociągowej w miejscach zamieszkania lub 
podejmowania działalności gospodarczej; zapewnienie skutecznych i efektywnych systemów zbierania 
i oczyszczania ścieków (budowa, przebudowa i remont sieci kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni 
ścieków), tworzenie sprawnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o 
regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wspieranie działań w zakresie zapobiegania i 
ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu, 
wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji 
zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 
Cel operacyjny 1.6 – Rozwój potencjału turystyczneg o województwa 
Rozbudowana zostanie baza turystyczna, szczególnie ta o podwyższonym standardzie. Intensywnie 
promowane będą atrakcyjne, zintegrowane produkty turystyczne związane z lokalnymi zasobami, np. 
dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym, historycznym. Rozwój turystyki będzie uwzględniać 
działania międzyregionalne podejmowane wspólnie z sąsiednimi województwami (np. tworzenie 
wspólnych szlaków tematycznych, infrastruktury wodnej itp.). 
Cel operacyjny 1.7 – Poprawa jako ści rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Wśród głównych zadań należy wymienić m.in. wsparcie wytwarzania i promocji żywności wysokiej 
jakości (w tym produktów tradycyjnych), wzmocnienie powiązań produkcji rolniczej z przetwórstwem, 
marketingiem i dystrybucją, czy budowanie sprawnego i nowoczesnego doradztwa rolniczego. 
Cel strategiczny – Wysoka dost ępno ść transportowa i teleinformatyczna 
Cel operacyjny 2.1 – Budowa nowej i modernizacja is tniej ącej infrastruktury komunikacyjnej 
Do 2020 r. znacząco zmodernizowana, a częściowo także rozbudowana zostanie infrastruktura 
drogowa. Szczególne znaczenie będzie mała poprawa bezpieczeństwa oraz minimalizacja 
uciążliwości dróg dla mieszkańców. Odnowiony zostanie tabor kolejowy, a najważniejsze linie 
kolejowe będą modernizowane. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie pozostałym gałęziom transportu, dla rozwoju których 
województwo posiada dogodne warunki - transport lotniczy i wodny. Poza tym będzie się dbało 
również o spójność komunikacyjną, szczególnie pomiędzy sieciami transportowymi o znaczeniu 
międzynarodowym i regionalnym.  
Cel operacyjny 2.2 – Usprawnienie systemu transport u publicznego 
Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości obsługi komunikacyjnej ludności, czyli m.in. 
zapewnienie odpowiedniego taboru i działań organizacyjnych, pozwalających na optymalizację 
istniejących i uruchomienie nowych połączeń komunikacyjnych oraz usprawnienie transportu w 
aglomeracjach miejskich i obszarach podmiejskich. Istotne będą także przedsięwzięcia na rzecz 
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zmniejszenia obciążeń środowiska oraz uciążliwości dla mieszkańców związanych z transportem, 
poprzez zwiększanie udziału transportu publicznego w ruchu osobowym oraz przez stałe zwiększanie 
udziału transportu kombinowanego i kolejowego w przewozach. 
Cel strategiczny – Społeczna i terytorialna spójno ść regionu 
Cel operacyjny 3.5 – Zrównowa żony rozwój obszarów wiejskich 
Zasadniczym celem stanie się bardziej intensywne włączenie tych obszarów w procesy rozwojowe 
regionu i kraju. Do 2020 r. częściowo przezwyciężony zostanie problem utrudnionego dostępu bądź 
też ograniczony wachlarz usług publicznych, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy obszarów 
wiejskich. Jednym z ważnych mechanizmów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich będzie 
poprawa dostępności, w tym komunikacyjnej do regionalnych i powiatowych ośrodków 
administracyjnych.  
Cel operacyjny 3.6 – Wsparcie budowy oraz moderniza cji systemów i infrastruktury 
zapobiegania zagro żeniom 
W obliczu stałego narażenia województwa lubuskiego na szereg negatywnych skutków wynikających 
m.in. z uwarunkowań pogodowych (np. długotrwałe opady lub susze) podejmowane będą działania 
dążące do zwiększania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz 
minimalizacji skutków suszy. Podejmowane będą projekty i programy mające na celu przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym oraz m.in. ograniczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności 
publicznej na terenach zalewowych. 
 

2.2.3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2 015 z 
perspektyw ą do roku 2019 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
roku 2019  jest załącznikiem do uchwały nr XXI/185/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 
marca 2012 roku.  
Za cel nadrzędny Programu przyjęto „Zrównoważony rozwój województwa lubuskiego uwzględniający 
poprawę i właściwe wykorzystanie środowiska naturalnego”. Do osiągnięcia tego celu ustalono 
priorytety do których zdefiniowano cele strategiczne (długoterminowe do 2019 roku) oraz cele 
operacyjne (krótkoterminowe do roku 2015). 

1. Priorytet – zanieczyszczenie powietrza atmosfery cznego 
Cel strategiczny – kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza 
Cele operacyjne: 
• Wdrożenie i realizacja założeń programów służących ochronie powietrza 
• Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 

ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych 
2. Priorytet – gospodarka wodna 

Cel strategiczny – osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ochrona przeciwpowodziowa 
Cele operacyjne: 
• Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
• Dobra jakość wód użytkowych i racjonalizacja ich wykorzystywania 
• Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami powodzi 
• Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej rzek 

3. Priorytet – gospodarka odpadami 
Cel strategiczny – stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami 
Cele operacyjne: 
• Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego w PKB 
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• Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska 

• Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów 
• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 

4. Priorytet – ochrona przyrody i krajobrazu 
Cel strategiczny – ochrona, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności 
biologicznej i georóżnorodności 
Cele operacyjne: 
• Pogłębianie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa 
• Stworzenie organizacyjnych i prawnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody 
• Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez zachowanie lub odtworzenie 

właściwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych 
• Ochrona i odtworzenie różnorodności biologicznej systemów leśnych 
• Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów 

leśnych 
• Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji 

przyrodniczych i społecznych 
• Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom 

5. Priorytet – ochrona przed hałasem 
Cel strategiczny – zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do 
poziomu obowiązujących standardów 
Cele operacyjne: 
• Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców województwa na 

ponadnormatywny hałas 
• Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 

6. Priorytet – ochrona przed polami elektromagnetyc znymi 
Cel strategiczny – ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
Cele operacyjne: 
• Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości 

dopuszczalnych 
7. Priorytet – odnawialne źródła energii 

Cel strategiczny – ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
Cele operacyjne: 
• Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 

8. Priorytet – przeciwdziałanie powa żnym awariom przemysłowym 
Cel strategiczny – ograniczenie ryzyka wystąpienia poważanych awarii przemysłowych oraz 
minimalizacja ich skutków  
Cele operacyjne: 
• Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
• Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii 

9. Priorytet – Kopaliny 
Cel strategiczny – zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 
Cele operacyjne: 
• Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed 

negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego 
10. Priorytet – degradacja powierzchni ziemi i gleb  

Cel strategiczny – ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych 
Cele operacyjne: 
• Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju  
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• Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych 
• Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności 

gospodarczej 
11. Priorytet – współpraca transgraniczna 

Cel strategiczny – prowadzenie wspólnych, transgranicznych działań związanych z ochroną 
środowiska i ochroną przeciwpowodziową 
Cele operacyjne: 
• Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej w 

ramach podpisanych umów o współpracy transgranicznej 
12. Priorytet – edukacja ekologiczna 

Cel strategiczny – propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących środowiska 
naturalnego 
Cele operacyjne: 
• Promowanie właściwych zachowań w zakresie zużycia i zanieczyszczeń wody, 

gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza 
• Rozwijanie działań z zakresu edukacji ekologicznej na obszarach cennych przyrodniczo 
• Stworzenie warunków dla rozwoju bazy edukacji ekologicznej. 

 

2.2.4. Plan gospodarki odpadami dla województwa lub uskiego na lata 2012-2017 z 
perspektyw ą do 2020 roku 

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 
roku jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 
września 2012 roku. Dokument został opracowany w celu uporządkowania zagadnień związanych z 
systemem gospodarki odpadami w województwie lubuskim oraz z zarządzaniem tym systemem. Plan 
wskazuje cele do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów odpadów, działania konieczne do realizacji 
tych celów oraz przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu na terenie województwa. 
Nadrzędnym cele planu jest: „Stworzenie systemu gospodarki odpadami opartego na hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami komunalnymi”. Aby osiągnąć cel nadrzędny sformułowano cele 
dla poszczególnych rodzajów odpadów: 
Odpady komunalne, w tym ulegaj ące biodegradacji: 
Cel 1 - Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 1 lipca 2013 r.  
Cel 2 - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów:  

• w 2013 r. nie więcej niż 50%,  
• w 2020 r. nie więcej niż 35%  

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  
Cel 3 - Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 r.  
Cel 4 - Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, (papier, 
metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia 
podobnych do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.  
Odpady zawieraj ące PCB: 
Cel 1 - Likwidowanie odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.  
Oleje odpadowe: 
Cel 1 - Utrzymanie odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja 
na poziomie co najmniej 35%.  
Odpady medyczne i weterynaryjne: 
Cel 1 - Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych w 
okresie do 2022 r., uwzględniającej segregację odpadów u źródła powstawania, zmniejszając tym 
samym ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.  
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Zużyte baterie i akumulatory: 
Cel 1 - Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych pozwalająca na 
osiągnięcie następujących poziomów zbierania:  

• 25% poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do 2012 r., 
• 40% poziom zbierania masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych do 2016 r.  

Cel 2 - Utrzymanie wydajności recyklingu z 2011 r. na poziomie nie mniejszym niż:  
• co najmniej 75% masy zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,  
• co najmniej 50% masy pozostałych zużytych baterii i akumulatorów.  

Cel 3 - Utrzymanie poziomów wydajności recyklingu – co najmniej 65% masy zużytych baterii i 
akumulatorów poprzez dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów 
przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.  
Zużyty sprz ęt elektryczny i elektroniczny: 
Cel 1 - Utrzymanie do roku 2022 poziomów odzysku i recyklingu w wysokości dla zużytego sprzętu 
powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego:  

• poziomu odzysku w wysokości 80% masy zużytego sprzętu,  
• poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 

sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu. 
Cel 2 - Utrzymanie do roku 2022 poziomów odzysku i recyklingu w wysokości dla zużytego sprzętu 
powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, 
narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 
przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:  

• poziomu odzysku w wysokości 70% masy zużytego sprzętu,  
• poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 

sprzętu w wysokości 50% masy zużytego sprzętu.  
Cel 3 - Utrzymanie do roku 2022 poziomów odzysku i recyklingu w wysokości dla zużytych gazowych 
lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy tych zużytych lamp.  
Cel 4 - Utrzymanie do roku 2022 poziomów odzysku i recyklingu w wysokości osiągnięcie poziomu 
selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.  
Pojazdy wycofane z eksploatacji: 
Cel 1 - Osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów 
przyjętych do stacji demontażu w skali roku:  

• 85% i 80% do końca 2014 r.,  
• 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015 r.  

Odpady zawieraj ące azbest: 
Cel 1 - Sukcesywne osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę 
Ministrów „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w okresie od 2012 r. do 2032 
r.  
Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych: 
Cel 1 - W okresie do 2022 r. zakłada się sukcesywne zagospodarowanie materiałów odpadów 
wybuchowych poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków 
bojowych.  
Zużyte opony: 
Cel 1 - Utrzymanie w perspektywie do 2022 r. dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co 
najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%.  
Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej : 
Cel 1 - Osiągnięcie do 2020 r. poziomu 70% wagowo przygotowania do ponownego użycia, recyklingu 
oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.  
Komunalne osady ściekowe: 
Cel 1 - Ograniczenie w perspektywie do 2022 r., składowania osadów ściekowych z uwzględnieniem 
ograniczenia od 2013 r. składowania tych odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych 
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Cel 2 - Zwiększenie w perspektywie do 2022 r. ilości komunalnych osadów ściekowych 
przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami 
termicznymi, jak również wykorzystania osadów do rekultywacji.  
Cel 3 - Maksymalizacja, w perspektywie do 2022 r., stopnia wykorzystania substancji biogennych 
zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego oraz środowiskowego.  
Odpady ulegaj ące biodegradacji inne ni ż komunalne: 
Cel 1 - Zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 40% masy 
wytworzonych odpadów do roku 2022.  
Odpady opakowaniowe: 
Cel 1 - Osiągnięcie do roku 2014 poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań 
oraz utrzymanie poziomów w latach następnych:  

• opakowania razem: 60% odzysku*, 55% recyklingu, 
• opakowania z tworzyw sztucznych: 22,5% recyklingu, 
• opakowania z aluminium: 50% recyklingu,  
• opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej: 50% recyklingu,  
• opakowania z papieru i tektury: 60% recyklingu,  
• opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami: 60% recyklingu,  
• opakowania z drewna: 15% recyklingu. 

Odpady z wybranych gał ęzi gospodarki odpadami, których zagospodarowanie st warza 
problemy: 
Cel 1 - Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.  
Cel 2 - Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.  
 

2.3.  Uwarunkowania wewn ętrzne 

2.3.1. Strategia Zrównowa żonego Rozwoju Powiatu Sul ęcińskiego na lata 2009-2014 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 jest załącznikiem do 
uchwały nr XXIII/156/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 listopada 2008 roku.  
W celu wykorzystania mocnych stron i potencjału rozwojowego oraz zniwelowania słabych stron 
Powiatu Sulęcińskiego dokonano aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Sulęcińskiego przyjętej przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie w marcu 2001. Określono wizję oraz 
misję rozwoju Powiatu Sulęcińskiego oraz wyznaczono cele strategiczne. Niżej opisano cele, których 
realizacja wpłynie na kształtowanie polityki ochrony środowiska Powiatu Sulęcińskiego: 
Cel strategiczny – Podnoszenie standardu systemu be zpieczeństwa publicznego: 
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym 
P-18 Wdrożenie programu zapewnienia bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu 
zamieszkania, 
P-19 Wdrożenie Programu poprawy bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
Cel strategiczny – Budowa, przebudowa i rozbudowa i nfrastruktury 
P-27 Program przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, 
Cel strategiczny – Zapewnienie rozwoju turystyki, k ultury i sportu 
P-34 Opracowanie programu rozwoju turystyki w Powiecie, 
P-35 Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych. 
Cel strategiczny – Zapewnienie warunków ochrony środowiska 
P-37 Wdrożenie POŚ, 
P-38 Wdrożenie PGO. 
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2.4. Nadrzędny cel Programu i priorytety ochrony środowiska Powiatu Sul ęcińskiego 

Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Powiatu Sulęcińskiego i województwa 
lubuskiego oraz Politykę Ekologiczną Państwa i potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców, 
sformułowano nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-
2016 z perspektywą na lata 2017-2020, którego brzmienie jest następujące: 

Zrównowa żony rozwój gospodarczy i turystyczny Powiatu Sul ęcińskiego poprzez zachowanie 
istotnych walorów środowiska naturalnego, popraw ę jego stanu i rozwój infrastruktury 

ochrony środowiska 

 

Zaproponowane w Programie ochrony środowiska cele i zadania ekologiczne powinny posłużyć do 
tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej 
kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie, a następnie na jego 
poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna spowodować zrównoważony rozwój 
gospodarczy i turystyczny, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 
środowiska naturalnego na terenie powiatu. 
Program ochrony środowiska będzie odgrywał coraz to większą rolę w sferze zarządzania 
środowiskiem w powiecie. Zatem w okresie do 2020 roku znaczenie Programu można opisać 
następująco: 

• program mobilizuje administrację publiczną do rozwiązywania w zintegrowany sposób 
problemów ochrony środowiska pojawiających się w powiecie, 

• program określa występujące problemy w poszczególnych komponentach środowiska 
naturalnego oraz proponuje sposób ich rozwiązywania, 

• program jest podstawą do podejmowania decyzji w zakresie działań i przedsięwzięć 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska w skali powiatu, 

• program mobilizuje podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje 
i organizacje do wspólnego precyzowania problemów, sposobu ich rozwiązywania oraz 
wyboru priorytetów w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

 
W Programie dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których realizacja przyczyni się w 
najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu Sulęcińskiego – tzw. 
priorytetów ekologicznych. Ich wyboru dokonano w oparciu o diagnozę aktualnego stanu 
poszczególnych komponentów środowiska, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.   
Do najważniejszych priorytetów ochrony środowiska Powiatu Sulęcińskiego należy: 

• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
• Poprawa i utrzymanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 
• Racjonalna gospodarka odpadami, 
• Ochrona cennych elementów przyrodniczych, 
• Ograniczenie uciążliwości hałasu oraz ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, 
• Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
• Edukacja ekologiczna mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego priorytetu wpisuje się 
także w pozostałe priorytety. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości 
środowiskowe są ze sobą powiązane. Poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje 
poprawą lub ochroną pozostałych. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU SUL ĘCIŃSKIEGO 

3.1. Poło żenie i podział administracyjny 

Powiat Sulęciński położony jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Graniczy z 
pięcioma innymi powiatami: 

• od północy z powiatem gorzowskim, 
• od wschodu z powiatami: międzyrzeckim i świebodzińskim, 
• od południa z powiatem krośnieńskim, 
• od zachodu z powiatem słubickim. 

Powiat zajmuje powierzchnię 1 178 km2, co stanowi 8,42% powierzchni województwa i liczy ponad 
35,9 tys. mieszkańców, co stanowi 3,51% ludności województwa.  
 

 
Rysunek 1 Poło żenie Powiatu Sul ęcińskiego na tle województwa lubuskiego ( źródło: 
www.gminy.pl) 
 
W skład powiatu wchodzi pięć jednostek terytorialnych: Sulęcin, Lubniewice i Torzym, mające status 
Miasta i Gminy oraz Krzeszyce i Słońsk będące gminami wiejskimi. Siedzibą władz powiatu 
jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 
Tabela 1 Powierzchnia poszczególnych gmina powiatu (według stanu na dzie ń 1 stycznia 2013 
roku)  

Gmina Powierzchnia  
[ha] % powierzchni powiatu 

Krzeszyce 19 419 16,49  

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

1 211 
11 758 

11,00  



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

24 
 

Gmina Powierzchnia  
[ha] % powierzchni powiatu 

Słońsk 15 864 13,47  

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

856 
31 152 

27,18 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

911 
36 609 

31,86 

Powiat Sul ęciński  117 780 100,00 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 
Największą gminą w powiecie jest Gmina Torzym, zajmuje 31,86% powierzchni powiatu. Natomiast 
najmniejszą jednostką administracyjną jest Gmina Lubniewice, która zajmuje 11,0% powierzchni 
powiatu.  
 

 
Rysunek 2 Podział administracyjny Powiatu Sul ęcińskiego 
 
Na terenie powiatu najwięcej gruntów zajmują  grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia (57,9%).  
Użytki rolne zajmują ponad 1/3 powierzchni powiatu (35%), z czego najwięcej jest gruntów ornych. 
Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 3% powierzchni powiatu, natomiast grunty pod wodami 
zajmują powierzchnię 1,8%, z czego więcej jest płynących wód powierzchniowych. Użytki ekologiczne, 
nieużytki oraz tereny różne stanowią łącznie 2,3% powierzchni powiatu. Szczegółowa charakterystyka 
użytkowania gruntów w Powiecie Sulęcińskim została przedstawiona w tabeli poniżej. 
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Tabela 2 Struktura u żytkowania gruntów w Powiecie Sul ęcińskim (według stanu na dzie ń 1 stycznia 2013 roku) 

Jednostka 
administracyjna 

Powierzchn
ia ogółem 

Użytki rolne  Grunty le śne 
Grunty 

zabudowane i 
zurbanizowane 

Grunty pod 
wodami Inne grunty  Grunty 

orne Sady Łąki 
trwałe 

Pastwiska 
trwałe 

Pozostałe 
użytki rolne  Lasy 

Grupy 
zadrzewie ń i 
zakrzewie ń 

Krzeszyce 19 419 4 234 13 2 710 1 071 395 9 839 112 523 225 297 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

1 211 
11 758 

 
 

391 
2 244 

 
 

2 
0 

 
 

44 
131 

 
 

13 
73 

 
 

41 
80 

 
 

353 
8 454 

 
 

22 
66 

 
 

106 
163 

 
 

201 
341 

 
 

38 
206 

Słońsk 15 864 2 917 3 6 366 752 475 3 623 104 423 394 807 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

856 
31 152 

 
 

320 
6 927 

 
 

5 
4 

 
 

27 
483 

 
 

21 
429 

 
 

47 
424 

 
 

68 
20 911 

 
 

28 
157 

 
 

313 
749 

 
 

4 
357 

 
 

23 
711 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

 
 

911 
36 609 

 
 

531 
8 645 

 
 

2 
7 

 
 

31 
525 

 
 

9 
526 

 
 

20 
313 

 
 

93 
24 122 

 
 

19 
219 

 
 

165 
1 043 

 
 

14 
580 

 
 

27 
629 

Powiat Sul ęciński  117 780 26 254 36 10 317 2 894 1 750 67 463 727 3 485 2 116 2 738 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
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Powiat ma korzystną lokalizację, znajduje się 90 km od Zielonej Góry oraz 43 km od Gorzowa 
Wielkopolskiego. Atutem regionu jest bliskość granicy z Niemcami oraz dobra dostępność 
komunikacyjna. 
 

3.2. Podstawowe dane o ludno ści 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba ludności Powiatu Sulęcińskiego w 
ciągu ostatnich kilku lat zmienia się. W 2009 roku powiat zamieszkiwany był przez 35 492 osoby, 
a w 2010 roku liczba ta wzrosła do 36 045, czyli wzrosła o 553 osoby, natomiast w roku 2011 liczba ta 
spadła do 35 924 osób, czyli o 121 osób mniej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły nieco ponad 
połowę (50,1%) ludności powiatu. Współczynnik feminizacji (określający liczbę kobiet na 100 
mężczyzn) ukształtował się na poziomie 100, co oznacza, że w powiecie występuje równowaga płci. 
Wskaźnik urbanizacji określający udział ludności miejskiej w ludności ogółem wyniósł 41,3% i był 
jednym z niższych w województwie lubuskim. 
 
Tabela 3 Liczba ludno ści w poszczególnych gminach Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-
2011 

Jednostka 
administracyjna 

Liczba ludno ści w latach  

2009 rok  2010 rok  2011 rok  

Krzeszyce 4 610 4 686 4 703 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

3 067 
 

1 942 
1 125 

3 132 
 

2 020 
1 112 

3 134 
 

2 032 
1 102 

Słońsk 4 809 4 843 4 817 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

16 211 
 

10 105 
6 106 

16 427 
 

10 244 
6 183 

16 307 
 

10 270 
6 037 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

6 795 
 

2 470 
4 325 

6 957 
 

2 540 
4 417 

6 963 
 

2 535 
4 428 

Powiat Sul ęciński  35 492 36 045 35 924 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 1 Liczba ludno ści Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011 ( źródło: Bank Danych 
Lokalnych GUS) 
 
Najwięcej ludności mieszkało w gminie miejsko-wiejskiej Sulęcin – 16 307 (45,4% ogółu ludności 
powiatu), najmniej mieszkańców liczyła gmina miejsko-wiejska Lubniewice – 3 134. (8,7%). Na 
obszarach miejskich obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Natomiast na 
obszarach wiejskich odnotowano spadek liczby ludności, wyjątek stanowi Gmina Krzeszyce oraz 
obszar wiejski Gminy Torzym, gdzie nastąpił systematyczny przyrost mieszkańców. 
 
Powiat cechuje niska gęstość zaludnienia – 31 os/km2 (w województwie lubuskim wynosi 73 os/km2). 
Największa gęstość zaludnienia była na obszarach miejskich (w szczególności w Gminie Sulęcin), a 
najmniejsza na obszarach wiejskich w Gminie Lubniewice). Zróżnicowanie gęstości zaludnienia 
na analizowanym terenie zobrazowano na poniższym rysunku.  
  
W 2011 roku w przeliczeniu na 1000 ludności przyrost naturalny w powiecie wyniósł 0,5 (w 2010 roku 
– 0,6) i ulokował powiat na jednym z niższych miejsc w województwie. W przeliczeniu na 1000 
ludności najwyższy dodatni przyrost naturalny wystąpił w miejskiej części Gminy Torzym (6,3), a 
najniższy w wiejskiej części Gminy Sulęcin (- 1,3). 
 
Tabela 4 Gęsto ść zaludnienia oraz przyrost naturalny w Powiecie Sul ęcińskim w 2011 roku  

Jednostka administracyjna  Gęsto ść zaludnienia  
[os/km 2] 

Przyrost naturalny na 1000 
ludno ści 

Krzeszyce 24 - 0,64 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

24 
 

168 
9 

0,32 
 

- 0,50 
1,80 

Słońsk 30 - 0,41 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

51 
 

1 200 
19 

- 0,73 
 

- 0,40 
- 1,30 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 

19 
 

278 

4,88 
 

6,30 
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Jednostka administracyjna  Gęsto ść zaludnienia  
[os/km 2] 

Przyrost naturalny na 1000 
ludno ści 

- obszar wiejski 12 4,10 

Powiat Sul ęciński  31 0,50 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 

 
Rysunek 3 G ęsto ść zaludnienia Powiatu Sul ęcińskiego w 2011 roku ( źródło: Bank Danych 
Lokalnych GUS)  
 
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 ludności osiągnęło wartość minus 3,9 (w 2010 
roku minus 2,9). Największy odpływ ludności odnotowano w wiejskiej części Gminy Sulęcin (minus 
22,6 osoby na 1000 ludności), natomiast największy napływ ludności na pobyt stały wystąpił w 
miejskiej części Gminy Lubniewice (6,5 osoby na 1000 ludności). 
 
W 2011 roku udział osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji ogółem wyniósł 20,0%, osoby w 
wieku produkcyjnym stanowiły 65,3%, a w wieku poprodukcyjnym 14,7%. Najwyższym udziałem osób 
w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem charakteryzowała się wiejska część Gminy Torzym 
(22,2%), natomiast najwyższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym odnotowano w miejskiej części 
Gminy Lubniewice (16,2%). W Gminie Lubniewice liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym należała do najniższych w powiecie (49). 
 
Główny Urząd Statystyczny opracował prognozę demograficzną dla Polski do 2035 roku. Według 
prognozy liczba ludności powiatu będzie systematycznie spadać. W 2035 roku w powiecie będzie 
mieszkało 31 791 osób, czyli o 4 133 osób mniej niż w 2011 roku. 
 

3.3. Gospodarka 

Bardzo duża ilość lasów znajdujących się na naszym terenie powoduje, iż podstawą gospodarki w 
powiecie jest stale rozwijający się przemysł drzewny. Nieskażone środowisko sprzyja produkcji rolno-
spożywczej, w której najbardziej wyspecjalizowały się gminy Krzeszyce i Sulęcin. Gminy Lubniewice, 
Słońsk i Torzym ze względu na swoje malownicze położenie przyciągają rokrocznie rzesze turystów, 
którzy preferują czynny wypoczynek. 
 
Na koniec 2011 roku funkcjonowało ponad 2,7 tys. podmiotów gospodarczych, jest to o 13 podmiotów 
więcej niż rok wcześniej. W sektorze prywatnym działało 96% podmiotów.  
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Tabela 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowa ne w rejestrze REGON w 2011 roku 

 Ogółem  

Spółki handlowe  

Spółki 
cywilne Spółdzielnie 

Fundacje, 
stowarzyszenia i 

organizacje 
społeczne 

Osoby 
fizyczne 

prowadz ące 
działalno ść 

gospodarcz ą 
Razem 

Z udziałem 
kapitału 

zagranicznego  

Powiat 
Sulęciński  

2 784 179 88 128 20 100 2 150 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 
Najwięcej podmiotów funkcjonowało w Gminie Sulęcin (44% wszystkich podmiotów działających 
na terenie powiatu) oraz w Gminie Torzym (18% wszystkich podmiotów działających na terenie 
powiatu). Najmniej podmiotów było w Gminie Lubniewice – 11%. 
 
Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2012 roku na terenie powiatu funkcjonowało 2 879 
podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,4% więcej niż w 2011 roku. Przybyło państwowych i 
samorządowych jednostek prawa budżetowego (6 podmiotów więcej), osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (77 podmiotów więcej) oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych (7 
podmiotów więcej). 
W 2011 roku w Powiecie Sulęcińskim było zatrudnionych 7 942 osoby, nastąpił spadek zatrudnienia o 
3,5% w stosunku do roku wcześniejszego. Najwięcej osób pracowało w pozostałych usługach 
(29,9%), w przemyśle i budownictwie (27,7%) oraz w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 
(24%). 
 
Tabela 6 Pracuj ący według rodzajów działalno ści w 2011 roku 

Rodzaj 
działalno ści 

Rolnictwo, le śnictwo, łowiectwo i rybactwo  1 909 

Przemysł i budownictwo  2 197 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 
komunikacja 

1 319 

Działalno ść finansowa i ubezpieczeniowa, 
obsługa rynku nieruchomo ści 146 

Pozostałe usługi  2 371 

PRACUJĄCY OGÓŁEM 7 942 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 
Udział kobiet w ogóle pracujących w powiecie wyniósł 52,9%, tj. o 3,6% więcej niż średnio w 
województwie, jednak ich liczba zmniejszyła się w skali roku o 5,0%, przy spadku liczby pracujących 
mężczyzn o 3,5%. 
 
W Powiecie Sulęcińskim na koniec 2012 roku było 1 848 bezrobotnych, z czego 47,3% stanowiły 
kobiety. W porównaniu do roku wcześniejszego stopa bezrobocia w powiecie wzrosła o 1,1%, 
podobną tendencję odnotowano w skali wojewódzkiej jak i krajowej.  
 
Tabela 7 Stopa bezrobocia w latach 2010-2012 w Powi ecie Sul ęcińskim na tle kraju i 
województwa lubuskiego  

Jednostka terytorialna 
Stopa bezrobocia [%] 

2010 rok 2011 rok 2012 rok 
Polska 12,4 12,5 13,4 
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Jednostka terytorialna 
Stopa bezrobocia [%] 

2010 rok 2011 rok 2012 rok 
Województwo Lubuskie 15,6 15,4 15,8 
Powiat Sulęciński 14,4 14,5 15,6 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. 
 
Najwięcej bezrobotnych było w Gminie Sulęcin (46,7% wszystkich bezrobotnych) oraz w Gminie 
Torzym (19,3%). Najmniej bezrobotnych było w Gminie Słońsk i Lubniewice. 
 
Tabela 8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na ko niec grudnia 2012 roku  

Jednostka administracyjna  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

Krzeszyce 221 

Lubniewice 214 

Słońsk 193 

Sulęcin 863 

Torzym 357 

Powiat Sul ęciński  1 848 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. 
 

3.4. Infrastruktura techniczna 

3.4.1. Sieć wodoci ągowa 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody 
między ujęciem, a odbiorcą. W skład sieci wodociągowej wchodzą: przewody magistralne, przewody 
rozdzielcze i połączenia domowe zwane przyłączami. Woda zanim zostanie przesłana do wodociągu 
poddawana jest procesom uzdatniania. 
 
Według danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu w 2011 roku wynosiła 
337,1 km i była krótsza o 45,6 km w porównaniu do roku wcześniejszego. Natomiast w okresie 
ostatnich trzech lat sieć wodociągowa wydłużyła się o 3,9%. W 2011 roku było o 1,3% więcej 
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w porównaniu do 
roku 2009. Jednak ilość ta zmniejszyła się o 44 przyłącza w porównaniu do roku 2010. Powoli wzrasta 
liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej. Na terenie powiatu z sieci wodociągowej w 2011 
roku korzystało 88,2 % ludności. W miastach procent ten był wyższy i wynosił 95,7%. W tabeli poniżej 
przedstawiono szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie powiatu, a na rysunku 
przedstawiono procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej na terenie poszczególnych gmin 
powiatu.  
 
Tabela 9 Sieć wodoci ągowa na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 324,3 382,7 337,1 

Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 5 187 5 299 5 255 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 31 247 31 759 31 669 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 88,0 88,1 88,2 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 13 878 14 157 14 203 
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Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

w miastach 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
w miastach 

% 95,6 95,6 95,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 

 
Rysunek 4 Ludno ść korzystaj ąca z sieci wodoci ągowej w 2011 roku ( źródło: Bank Danych 
Lokalnych GUS) 
 
Największym udziałem ludności korzystającej z sieci wodociągowej na terenie poszczególnych 
jednostek Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku odznaczała się Gmina Słońsk i Sulęcin. Natomiast 
najniższy wskaźnik dotyczył Gminy Krzeszyce. 
 
Poniżej przedstawiono informacje na temat infrastruktury wodociągowej pochodzące m.in. z ewidencji 
powiatu i poszczególnych gmin oraz z ewidencji przedsiębiorstw działających lokalnie w zakresie 
uzdatniania i zaopatrzenia ludności w wodę, które udzieliły odpowiedzi na przesłaną ankietę.  
 
Gmina Krzeszyce 1 – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 120,31 km. Liczba 
przyłączy do budynków wynosi 1 119 sztuk. Gmina posiada dwa eksploatowane zbiorowe ujęcia wody 
w Malcie i Rudnicy. Ujęcie grupowe w Malcie składa się z dwóch studni wierconych ujmujących 
czwartorzędowy poziom wodonośny, stacji uzdatniania wody pracującej w układzie dwustopniowego 
pompowania oraz zewnętrznej sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty przeciwpożarowe. 
Maksymalny dobowy pobór wody wynosi 1 496 m3/d. Natomiast ujęcie wody w Rudnicy składa się z 
dwóch studni wierconych i stacji uzdatniania pracującej automatycznie w układzie dwustopniowej 
filtracji (szeregowej). Średni dobowy pobór wody z ujęcia wynosi 141,8 m3/d.  
 
Gmina Lubniewice 2 – długość sieci wodociągowej na terenie gminy bez przyłączy wynosi 19,6 km. 
Liczba przyłączy do budynków wynosi 574 sztuki. Gmina zwodociągowana jest w 100%. Do sieci 
wodociągowej podłączonych jest 3 079 mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonuje jedno ujęcie wody 
w Lubniewicach, składające się z 9 studni o wydajności 428 m3/d i posiadające strefę ochrony 
pośredniej i bezpośredniej. Na terenie gminy są cztery stacje uzdatniania wody oraz jedna 
przepompownia. 
                                                      
1 Dane z Urzędu Gminy w Krzeszycach, pismo z dnia 22.04.2013 r. 
2 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
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Gmina Sło ńsk 3 – długość sieci wodociągowej na terenie gminy z przyłączami wynosi 92,3 km (bez 
przyłączy – 61,9 km). Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wynosi 1 234 sztuk. Gmina 
zwodociągowana jest w 99,9%. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 4 738 osób. Na terenie 
gminy funkcjonują dwa ujęcia wody: SUW Słońsk ujęcie wody podziemnej, składające się z 4 studni o 
wydajności 150 m3/h. Drugie ujęcie to ujęcie wody podziemnej SUW Lemierzyce składające się z 
dwóch funkcjonujących studni (dwie kolejne studnie są w budowie) o wydajności 75 m3/h. Ujmowana 
woda uzdatniana jest w miejscu jej poboru. Na terenie gminy znajdują się 4 ujęcia uliczne o 
wydajności 2 m3/h.  
 
Gmina Sul ęcin 4 – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 123,9 km, a długość 
przyłączy 24,2 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 16 216 mieszkańców. Gmina 
zwodociągowana jest w 99%. Woda do wodociągu ujmowana jest z 16 studni. Na terenie miasta 
Sulęcin funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody przy ul. Daszyńskiego wraz z jedną stacją 
podnoszenia ciśnienia na terenie osiedla Ostrówek. Natomiast na terenie Gminy Sulęcin funkcjonują  
stacje uzdatniania wody w sołectwach: Zarzyń, Brzeźno, Małuszów, Miechów, Rychlik, Trzebów i 
ponadto występują trzy stacje podnoszenia ciśnienia wody: dwie w Długoszynie i jedna na osiedlu  
Żubrów. 
 
Gmina Torzym 5 – długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 58,7 km. Liczba przyłączy 
wody wynosi 980 sztuk. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 6 236 mieszkańców. Woda 
ujmowana jest z 16 podziemnych ujęć, składających się z 23 studni o łącznej wydajności 762,1 m3/d. 
Na wszystkich ujęciach wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej. Wszyscy odbiorcy mają 
dostarczaną wodę uzdatnianą, z wyłączeniem wodociągu Lubin. 
 

3.4.2. Sieć kanalizacyjna 
Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego 
odbiornika (wody deszczowe). Przewody te, w zależności od wielkości i funkcji zwane są kolektorami, 
kanałami głównymi, kanałami bocznymi i przyłączami domowymi. Integralną częścią sieci 
kanalizacyjnej są studzienki. W zależności od pełnionej funkcji i miejsca usytuowania są to studzienki: 
rewizyjne, połączeniowe lub spadowe. 
 
Według danych GUS sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu Sulęcińskiego jest systematycznie 
rozbudowywana. W 2011 roku miała długość 155,9 km i była dłuższa o 8,3% w porównaniu 
do 2009 roku (przybyło 11,9 km). Co roku przybywa również ilość przyłączy prowadzących do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2011 roku było ich o 182 więcej niż w 2009 
roku. Systematycznie wzrasta liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej. Na terenie powiatu w 
2011 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 59,4% mieszkańców. W miastach procent ten był wyższy i 
wynosił 87%. Istnieje możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przez co coraz większa liczba 
mieszkańców będzie mogła z niej korzystać. 
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu, 
a na rysunku zobrazowano procent ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na terenie 
poszczególnych gmin powiatu. 
 
 
 

                                                      
3 Dane z Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
4 Dane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin, pismo z dnia 20.03.2013 r. 
5 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, pismo nr ZGK 703-22/13 z dnia 
19.03.2013 r. 
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Tabela 10 Sieć kanalizacyjna na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011  

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 144,0 154,3 155,9 

Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 2 743 2 880 2 925 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 20 474 21 057 21 350 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 57,7 58,4 59,4 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
w miastach 

osoba 12 534 12 797 12 914 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
w miastach 

% 86,3 86,4 87,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 

 
Rysunek 5 Ludno ść korzystaj ąca z sieci kanalizacyjnej w 2011 roku ( źródło: Bank Danych 
Lokalnych GUS) 
 
W Gminie Lubniewice i Sulęcin najwięcej ludności korzystało z sieci wodociągowej w 2011 roku. 
Natomiast najniższy wskaźnik korzystania z sieci wodociągowej przez mieszkańców dotyczył gmin: 
Krzeszyce i Torzym. 
 
Poniżej przedstawiono informacje na temat infrastruktury kanalizacyjnej pochodzące m.in. z ewidencji 
powiatu i poszczególnych gmin oraz z ewidencji przedsiębiorstw działających lokalnie w zakresie 
uzdatniania wody i zaopatrzenia ludności, które udzieliły odpowiedzi na przesłaną ankietę.  
 
Gmina Krzeszyce 6 - posiada sieć kanalizacyjną o długości 21,74 km. Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych wynosi 347 sztuk. 
 
Gmina Lubniewice 7 - posiada sieć kanalizacyjną (bez przykanalików) o długości 32,9 km, a liczba 
przyłączy kanalizacyjnych wynosi 494 sztuki. Gmina skanalizowana jest w 96%. Na terenie gminy 
nieskanalizowanych pozostało 126 domostwo. Na terenie gminy nie ma kanalizacji deszczowej. 

                                                      
6 Dane z Urzędu Gminy w Krzeszycach, pismo z dnia 22.04.2013 r. 
7 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
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Gmina Sło ńsk 8 - posiada sieć kanalizacyjną o długości 37,13 km (bez przyłączy 27,8 km). Liczba 
przyłączy kanalizacyjnych wynosi 792 sztuki. Gmina skanalizowana jest w 66,41%, sieć jest tylko w 
miejscowości Przyborów i Słońsk. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 3 135 osób.  
 
Gmina Sul ęcin 9 - posiada sieć kanalizacyjną sanitarną o długości 64,9 km. Długość przyłączy do 
budynków wynosi 10,2 km, a liczba przyłączy do budynków wynosi 533 sztuki. Gmina skanalizowana 
jest w 99,9%, a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 16 054 osób. 
 
Gmina Torzym 10 – na terenie gminy z sieci kanalizacyjnej korzysta 3 830 osób. Liczba przyłączy 
kanalizacyjnych wynosi 534 sztuki. Sieć występuje w następujących miejscowościach: Torzym, 
Garbicz, Boczów, Lubin, Gądków Wlk (w niewielkiej części). W 2013 roku wsie Gądków Wlk., Gądków 
Mały i Mierczany w całości będą skanalizowane. 
 
Na terenach nieskanalizowanych, tam gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa ze względów 
ekonomicznych lub technicznych nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
 

3.4.3. Oczyszczalnie ścieków 
Ścieki systemem kanalizacji sanitarnej dopływają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego. 
 
Tabela 11 Oczyszczalnie ścieków na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Komunalne oczyszczalnie: 
- biologiczne 
- z podwyższonym usuwaniem biogenów 

szt. 
 
4 
3 

 
5 
3 

 
6 
2 

Ścieki odprowadzone ogółem dam3 898,7 1099,0 1065,0 

Ścieki oczyszczane razem,  
w tym: dam3 817 1099 1065 

- oczyszczane biologicznie dam3 628 873 890 

- oczyszczane z podwyższonym usuwaniem 
biogenów  

dam3 189 226 175 

Osady wytworzone ogółem w ciągu roku Mg 198 171 163 

Ludność korzystająca z oczyszczalni  osoba 22239 23901 24187 

Ludność korzystająca z oczyszczalni  % 62,66 66,3 67,3 
1 dam3 = 1 000 m3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Charakterystyka funkcjonujących na terenie powiatu oczyszczalni ścieków: 
Gmina Krzeszyce 11 - na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w 
północno-zachodniej części Krzeszyc na działce nr 611/1. Oczyszczalnia obsługuje całą gminę 

                                                      
8 Dane z Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
9 Dane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin, pismo z dnia 20.03.2013 r. 
10 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, pismo nr ZGK 703-22/13 z dnia 
19.03.2013 r. 
11 Dane z Urzędu Gminy w Krzeszycach, pismo z dnia 22.04.2013 r. 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

35 
 

Krzeszyce, a jej przepustowość wynosi 2 x 300 m3/d (Qśr = 588 m3/d), tj. 3600 RLM. Obecnie pracuje 
na obciążeniu 1760 RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Postomski w km 31 + 250 
jego biegu. 
 
Gmina Lubniewice 12 - na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w 
Lubniewicach. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 623 m3/d. 
Oczyszczalnia obsługuje następujące miejscowości: Lubniewice (w tym Osiedle Trzcińce), Glisno, 
Jarnatów i Świerczów. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lubniewka. 
 
Gmina Sło ńsk 13 - na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w 
miejscowości Przyborów 50. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 
dobowej Qd = 600 m3/h i przepustowości maksymalnej Qmax = 780 m3/h. Oczyszczalnia obsługuje 
miejscowości Słońsk i Przyborów oraz dowożone są taborem asenizacyjnym ścieki z miejscowości: 
Budzigniew, Grodzisk, Głuchowo, Lemierzyce, Polne, Lemierzycko, Ownice, Chartów i Jamno. 
Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów na działce 274 w obrębie 36-Przyborów i 
dalej Kanał Postomski w km 10,1 jego biegu. 
 
Gmina Sul ęcin 14 - na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: 

• Oczyszczalnia ścieków Wędrzyn – jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o 
przepustowości 1 800 m3/d. Obsługuje miejscowości: Długoszynek, Grochowo, Kol. Glisno, 
Trzemeszno, Wielowieś, Zarzyń i Wędrzyn. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka 
Postomia. 

• Oczyszczalnia ścieków Sulęcin – jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną o 
przepustowości średniej 1 860 m3/d i maksymalnej – 3 420 m3/d. Obsługuje miejscowości: 
Brzeźno, Długoszyn, Drogomin, Małuszów, Miechów, Ostrów, Rychlik, Trzebów, Tursk, 
Żubrów i Sulęcin. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Postomia. 

 
Gmina Torzym 15 – na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: 

• Oczyszczalnia ścieków Torzym – o przepustowości średniej Qśr = 450 m3/d i maksymalnej 
Qmax = 550 m3/d. Przepustowość średnio roczna wynosi 164 250 m3/rok. W 2012 roku do 
oczyszczalni odprowadzono 125 000 m3 ścieków. Oczyszczalnia obsługuje miasto Torzym 
oraz przyjmuje ścieki dowożone z rejonu Torzymia. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest rzeka Ilanka. 

• Oczyszczalnia ścieków Boczów - o przepustowości średniej Qśr = 300 m3/d. Przepustowość 
średnio roczna oczyszczalni wynosi 109 500 m3/rok. W 2012 roku do oczyszczalni 
odprowadzono 67 000 m3 ścieków. Oczyszczalnia obsługuje miejscowości Boczów, Garbicz, 
Lubin i przyjmuje ścieki dowożone z tej części gminy. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest rzeka Ilanka. 

• Oczyszczalnia ścieków Gądków Wlk. – o przepustowości średniej Qśr = 9 m3/d i maksymalnej 
Qmax = 16 m3/d. W 2012 roku do oczyszczalni odprowadzono 3 000 m3 ścieków. 
Oczyszczalnia obsługuje niewielką część miejscowości Gądków. Bezpośrednim odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Łękosza. W 2013 roku oczyszczalnia zostanie wyłączona z 
eksploatacji, a ścieki zostaną przekserowane do oczyszczalnie w Boczowie. 

 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego oprócz ścieków komunalnych wytwarzane były również ścieki 
przemysłowe. Według GUS na koniec 2011 roku funkcjonowała jedna biologiczna oczyszczalnia 
ścieków przemysłowych, która w ciągu roku wytworzyła 2 Mg osadów. Ogólnie odprowadzono 
                                                      
12 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
13 Dane z Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku, pismo z dnia 4.04.2013 r. 
14 Dane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin, pismo z dnia 20.03.2013 r. 
15 Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, pismo nr ZGK 703-22/13 z dnia 
19.03.2013 r. 
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60 dam3 ścieków, z czego 66,6% odprowadzono do sieci kanalizacyjnej, a pozostałą część 
bezpośrednio do wód lub do ziemi.  
 

3.4.4. Sieć gazowa 
Według danych GUS ogólna długość czynnej sieci gazowej na terenie powiatu systematycznie 
wzrasta, w 2011 roku wynosiła 182 651 m i w stosunku do 2009 roku była dłuższa o 39 720 m. Do 
poszczególnych budynków w 2011 roku wykonanych było 1 102 sztuki przyłączy gazu, w porównaniu 
z 2009 roku było ich więcej o 114 sztuk. Stale wzrasta liczba odbiorców gazu zarówno w miastach jak 
i na terenach wiejskich. W 2011 roku z sieci gazowej na terenach wiejskich korzystało tylko 2,8 % 
ludności, w miastach wskaźnik ten wynosił 14,4 %.  
 
Tabela 12 Sieć gazowa na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Długość czynnej sieci ogółem m 142 931 144 658 182 651 

Długość czynnej sieci przesyłowej m 36 555 36 555 32 719 

Długość czynnej sieci rozdzielczej  m 106 376 108 103 149 932 

Czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych  szt. 988 1 058 1 102 

Odbiorcy gazu  
Gosp. 

domowe 
840 883 926 

Odbiorcy gazu w miastach 
Gosp. 

domowe 
686 715 748 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 
gazem  

Gosp. 
domowe 536 620 320 

Ludność korzystająca z sieci gazowej  osoba 2 457 2 675 2 730 

Ludność korzystająca z sieci gazowej  % 6,9 7,4 7,6 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Według danych z Banku Danych Lokalnych GUS z 2011 roku w Gminie Krzeszyce z sieci gazowej 
korzystało 5,4% ogółu ludności, a w Gminie Słońsk – 40,5%. W Gminie Lubniewice z gazu korzystało 
26,5% mieszkańców terenów miejskich, na terenach wiejskich nie było sieci gazowej.. W Gminie 
Sulęcin na terenach miejskich z gazu korzystało 13,3% mieszkańców, natomiast na terenach wiejskich 
– 2%. W Gminie Torzym w sieć gazową uzbrojona była tylko część miejska gminy i korzystało z niej 
9,3% mieszkańców. 
 
Systematycznie wzrasta ogólne zużycie gazu oraz gazu wykorzystywanego do ogrzewania mieszkań. 
W 2011 roku mieszkańcy zużyli 1491,60 tys. m3 gazu, jest to o 13,9% więcej niż w 2009 roku. Na 
ogrzewanie mieszkań zużyto 1393,9 tys. m3 gazu, jest to aż o 32,7 % więcej niż w 2009 roku. Jeden 
mieszkaniec powiatu zużywa 41,5 m3 gazu. 
 
Z zachodu na wschód przez miejscowości Długoszyn, Sulęcin, Żubrów i Wędrzyn przebiega gazociąg 
tranzytowy wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną I0 w Sulęcinie, skąd gazociągiem należącym do 
EWE Energia Sp. z o.o. przesyłany jest do Gminy Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice aż do granicy 
państwa.. 

3.4.5. Energia elektryczna i energia cieplna 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku było 12 614 odbiorców energii elektrycznej, ilość ta z 
roku na rok wzrasta. W przypadku zużycia energii elektrycznej ilość ta w 2011 roku wynosiła 26 129 
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MWh i było niższe niż rok wcześniej. Jeden mieszkaniec powiatu zużywa 726,5 kWh energii 
elektrycznej. 
 
Tabela 13 Energia elektryczna na terenie Powiatu Su lęcińskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim 
napięciu 

szt. 12 499 12 540 12 614 

Zużycie energii elektrycznej na niskim 
napięciu MWh 25 496 26 299 26 129 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Przez wschodnią część Gminy Sulęcin, w okolicach miejscowości Zarzyń przebiega linia napowietrzna 
220 kV  Natomiast z północy na południe, przez gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin i Torzym 
przebiega linia napowietrzna 110 kV. Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa główne punkty 
zasilające: GPZ Sulęcin i GPZ Dębrznica. Sieć średniego napięcia na terenie powiatu ukształtowana 
jest w postaci ciągów magistralnych z odgałęzieniami do poszczególnych miejscowości. 
 
W przypadku energii cieplnej na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku było 51 kotłowni. Długość 
sieci cieplnej przesyłowej systematycznie wzrasta. Odnotowano również wzrost kubatury budynków 
ogrzewanych centralnie oraz sprzedaży energii cieplnej, z czego 83,5% zostało sprzedane do 
budynków mieszkalnych. W tabeli poniżej scharakteryzowano sieć cieplną na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego.  
 
Tabela 14 Sieć cieplna na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Kotłownie ogółem szt.  48 52 51 

Kotłownie w spółdzielniach mieszkaniowych szt.  5 5 5 

Długość sieci cieplnej przesyłowej km 4,4 4,7 5,1 

Długość sieci cieplnej przyłączy do 
budynków i innych obiektów  

km 3,8 3,9 4,4 

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie dam3  451,0 501,8 516,5 

Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku GJ 57 172,1 61 106,0 67 769,0 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Na terenie powiatu nie ma centralnego systemu ciepłowniczego. Większość gospodarstw domowych 
ogrzewana jest poprzez kotłownie lokalne lub indywidualne paleniska głównie opalane węglem, 
olejem opałowym lub koksem. Jedynie w Sulęcinie funkcjonuje wyspowy system ciepłowniczy 
obsługiwany przez spółkę KOMUNALNIK Sp. z o.o. 
 

3.4.6. Infrastruktura komunikacyjna 
Przez teren Powiatu Sulęcińskiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, takie jak autostrada A2, 
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. 
Przez Gminę Torzym z zachodu na wschód przebiega autostrada A2 (Berlin – Świecko – Warszawa) z 
węzłem drogowym w Torzymiu oraz równoległa do niej droga krajowa nr 92 (Rzepin – Warszawa). 
Natomiast przez Gminę Słońsk, Krzeszyce oraz na granicy gminy Krzeszyce i Lubniewice przebiega 
droga krajowa nr 22 (Grzechotki – Kostrzyn nad Odrą). 
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W granicach administracyjnych powiatu przebiega sześć dróg wojewódzkich. Ich wykaz wraz z 
długością w poszczególnych gminach został przedstawiony w tabeli poniżej. 
 
Tabela 15 Wykaz dróg wojewódzkich 

Gmina Droga wojewódzka 
Długo ść 

[km] 

Gmina Krzeszyce 

Droga krajowa nr 131 6,84 
Droga krajowa nr 134 2,15 
Droga krajowa nr 136 0,05 
Droga krajowa nr 138 6,17 

Gmina Sulęcin 
Droga krajowa nr 136 0,74 
Droga krajowa nr 137 25,34 
Droga krajowa nr 138 17,34 

Gmina Słońsk Droga krajowa nr 134 2,61 
Gmina Lubniewice Droga krajowa nr 136 17,23 

Gmina Torzym 
Droga krajowa nr 138 17,46 
Droga krajowa nr 139 16,65 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, pismo nr ZDW-ZG-WPE-0612/13 z dn. 19.03.2013r. 
 
Łącznie na terenie powiatu drogi wojewódzkie mają długość 112,58 km. Najwięcej przypada na Gminę 
Sulęcin i Torzym. 
 
Przez teren  powiatu przebiegają również liczne drogi powiatowe. Ich łączna długość wynosi 
306,777 km. Szczegółowy wykaz wraz z przebiegiem dróg został umieszczony w załączniku nr 1 do 
niniejszego opracowania. 
 
Według danych GUS na terenie powiatu w 2011 roku najwięcej dróg gminnych było o nawierzchni 
gruntowej – 321 km (w porównaniu do 2009 roku nastąpił wzrost o 20,4%), o nawierzchni twardej - 
102 km (w porównaniu do 2009 roku spadek o 28,6%) oraz o nawierzchni twardej ulepszonej – 55,9 
km (w porównaniu do 2009 roku spadek o 11,3%). Natomiast najwięcej dróg powiatowych było o 
nawierzchni twardej – 253,9 km (nieznaczny wzrost w porównaniu z 2009 r. o 0,5 km), o nawierzchni 
twardej ulepszonej – 213,1 km (przybyło 0,6 km) oraz o nawierzchni gruntowej – 62,6 km (spadek o 
0,6 km). 
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego w latach 2009-2011. 
 
Tabela 16 Długo ść dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w latach 
2009-2011 

Wyszczególnienie Jednostka  
Rok 

2009 2010 2011 

Drogi gminne  

o nawierzchni twardej  

km 

142,8 142,2 102,0 

o nawierzchni twardej ulepszonej  63,0 62,4 55,9 

o nawierzchni gruntowej  266,6 267,3 321,0 

Drogi powiatowe  

o nawierzchni twardej  

km 

253,3 253,9 253,9 

o nawierzchni twardej ulepszonej  212,5 213,1 213,1 

o nawierzchni gruntowej  63,2 62,6 62,6 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Przez obszar powiatu przebiegają również trzy linie kolejowe: 

• Nr 3 relacji Warszawa - Kunowice, 
• Nr 273 relacji Wrocław – Szczecin, 
• Nr 364 relacji Wierzbno - Rzepin. 

 

3.4.7. Szlaki piesze i rowerowe 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego dobrze rozwinięta jest infrastruktura do wędrówki pieszej jak i 
rowerowej. Wyznaczone trasy przebiegają przez piękne krajobrazowo tereny obszarów prawnie 
chronionych, przez tereny leśne, wzdłuż brzegów jezior oraz w sąsiedztwie obiektów kulturalnych i 
historycznych. 
 
Szlaki piesze 
Szlaki przebiegające przez obszar Gminy Lubniewice mają łączną długość 60,3 km16: 

• Szlak niebieski – wokół jeziora Lubniewsko – o długości 14,0 km, pozwala zobaczyć ciekawe 
i malownicze tereny Lubniewic oraz Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Uroczysko 
Lubniewsko”. Szlak jest stosunkowo łatwy. Swój początek bierze przy węźle szlaków nad 
zatoką jeziora Lubniewsko. Z elementów kulturowych na trasie znajduje się 
wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z VII w oraz pozostałości po dawnym młynie. 
W obrębie szlaku znajduje się punkt widokowy „Domek na Wodzie” jak również słowiańskie 
grodzisko czy Rybakówka przy której  można przyjrzeć się hodowli ryb oraz zobaczyć 
budowle piętrzące wodę. Szlak kończy się w Lubniewicach przy zabytkowej  księgarni. 

• Szlak czerwony – Lubniewice (Urząd Miejski) – Trzcińce – Jezioro Krzywe - szosa Jarnatów-
Lubniewice – długość szlaku to 8,9 km. Szlak jest wytyczony tak aby zobaczyć zabytki 
Lubniewic i samo miasteczko oraz okrąża jezioro Lubiąż. Trasa szlaku jest łatwa. 

• Szlak zielony – Lubniewice (Urząd Miejski) - Rezerwat Janie - Lubniewice (Ośrodek 
Jeździecki „Master”) -  szlak o długości 10,9 km, prowadzi do Rezerwatu Przyrody "Janie im. 
Włodzimierza Korsaka", gdzie ochronie podlega zarastające jezioro Janowiec (Janie). Na 
trasie można zobaczyć ruiny dawnej rybakówki, w której w latach 1942-45 istniał oddział 
jeńców radzieckich. 

• Szlak czarny – Lubniewice (Stary Zamek) - wokół Jeziora Krajnik - Lubniewice (Urząd Miejski) 
– o długości 4,8 km. Trasa prowadzi przez Lubniewice oraz wokół najgłębszego 
lubniewickiego jeziora - jeziora Krajnik. Można zobaczyć również stary młyn, przy którym 
przepływa rzeka Lubniewka. Trasa szlaku prowadzi nieopodal głazu narzutowego tzw. 
Diabelskiego Kamienia, którego obwód wynosi 920 cm i który jest uznany za pomnik przyrody. 

 
Szlaki przebiegające przez obszar Gminy Słońsk:17 

• Szlak pieszo - rowerowy o długości ok. 10 km (bez statusu szlaku turystycznego), 
przebiegający ulicami Słońska - Przystanek PKS, ul. Sikorskiego, WOP-u, Poniatowskiego, 
Chopina, do przepompowni i wałem przeciwpowodziowym zbiornika retencyjnego „Słońsk”, 
aż do Kłopotowa, dalej wałem przeciwpowodziowym do mostu na rzece Warcie 
w Świerkocinie, 

• Rowerowo - piesza ścieżka przyrodnicza „Ptasim Szlakiem”  o długość ok. 2 km (bez statusu 
szlaku turystycznego) wiedzie drogą betonową za wsią Przyborów przez Park Narodowy 
„Ujście Warty”, 

• Szlak rowerowo – pieszy ulicami Słońska o długość ok. 5 km (bez statusu szlaku 
turystycznego) przebiega przez ul. Lipową, Sienkiewicza, Wiejską, do wsi Przyborów do 
ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem”, 

                                                      
16 www.lubniewice.pl 
17 www.slonsk.pl 
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• Szlak rowerowo – pieszy ulicami Słońska o długość ok. 2 km (bez statusu szlaku 
turystycznego) przebiega ul. Sikorskiego, WOP-u, Plac Wolności, Puszkina, Słoneczna, 
Tkacka, Metejki do ul. 3-go Lutego. 

 
Szlaki przebiegające przez teren Gminy Sulęcin:18 

• Szlak czerwony - Odcinek Sulęcin - Żubrów (11,7 km) - bardzo atrakcyjny widokowo i 
przyrodniczo, jednocześnie trudny: strome podejścia, odcinki eksponowane. Prowadzi przez 
szczyty najwyższych wzgórz, Dolinę Czerwonego Potoku, schodzi na dno wąwozów 
znajdujących się na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Uroczysko Lubniewsko". 

• Szlak czarny - Stara Gliśnieńska Droga - Bukowina - Górski Młyn (1,7 km) - bardzo atrakcyjny, 
a jednocześnie trudny. Prowadzi przez porośnięty pięknym bukowym lasem, wał o długości 
2,5 km wznoszący się 131 m n.p.m., zamykający od południowego wschodu Dolinę 
Czerwonego Potoku i Jeziora Lubniewsko. 

• Szlak żółty - Sulęcin - Wędrzyn - Glisno (15,3 km) - wiedzie przez tereny znajdujące się w 
granicach administracyjnych gmin Sulęcin i Lubniewice. 

• Szlak zielony - Paprotna - Głaźnik - Lubniewki - Wąwóz Sucha Rzeka (12,7 km) - "Ścieżka 
nad wąwozami" - bardzo atrakcyjny a zarazem trudny szlak, pozwalający z innego profilu 
poznać "Uroczysko Lubniewsko". 

• Szlak niebieski - dookoła jeziora Lubniewsko (13,9 km) - wiedzie przez tereny znajdujące się 
w granicach administracyjnych gmin Sulęcin i Lubniewice. 

 
Szlaki rowerowe 
Szlaki przebiegające przez obszar Gminy Lubniewice mają łączną długość 67,1 km: 

• szlak niebieski – Osiecko – Lubniewice – Glisno - Górski Młyn – Sobieraj - Jarnatów  - o 
długości 21,1 km. Szlak łatwy, miejscami nieco trudniejszy. Nawierzchnia  na sporym odcinku 
asfalt,  ale także drogi  gruntowe, sporadycznie miejscami piachy. Szlak przebiegający przez 
teren Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko-Lubniewsko”, gdzie poprowadzony 
jest po malowniczych,  głębokich jarach i  wąwozach morenowych, a następnie wzdłuż brzegu 
jeziora Lubniewsko. 

• Szlak czerwony – Lubniewice (Urząd Miejski) - Rezerwat Janie – Rogi - Jarnatów – długość 
szlaku to 20,2 km. Miejscami nieco trudny szlak prowadzący przez bardzo ciekawe 
przyrodniczo zakątki gminy jak: Rezerwat Janie im. Włodzimierza Korsaka, Zalew Wałdowicki 
(leśny zbiornik retencyjny), Jezioro Jarnatowskie. W miejscowości Rogi znajduje się pałac 
zlokalizowany nad urokliwym jeziorkiem i otoczony parkiem, a we wsi Jarnatów również pałac 
z otaczającym go parkiem, barokowy kościół i grobowiec rodziny von Waldow. 

•  Szlak żółty – od czerwonego szlaku rowerowego - Rogi – długość ok. 2,5 km. Szlak 
łącznikowy od czerwonego szlaku rowerowego do miejscowości Rogi. Trasa łatwa, 
poprowadzona po starym nasypie kolejowym. 

 
Szlaki przebiegające przez obszar Gminy Sulęcin mają długość około 360 km. W skład sieci wchodzą 
trzy „duże pętle” (Lubniewicka, Łagowska i Słońska), każda o długości około 90 km, trzy „małe pętle” 
biegnące wokół Sulęcina (trasa Głaźnika i Czerwonego Potoku, licząca 19 km; trasa Doliny Postomii - 
20 km oraz trasa Ostrowska - 14 km) i szlaki tematyczne: 

• Szlak czerwony – Odcinek Sulęcin – Zubrów (11,7 km) - atrakcyjny widokowo i przyrodniczo, 
jednocześnie trudny szlak ze stromymi podjazdami. Prowadzi obok szczytów najwyższych 
wzgórz, Dolinę Czerwonego Potoku, przy wąwozach znajdujących się na terenie Zespołu 
Przyrodniczo - Krajobrazowego "Uroczysko Lubniewsko". 

• Szlak czarny – Wąwóz Długi – Rozdroże- Grodzisko (5,6 km) - atrakcyjny szlak o średnim 
stopniu trudności. Na trasie mijamy wąwozy, Dolinę Czerwonego Potoku oraz Stary Nasyp 

                                                      
18 www.sulecin.pl 
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Kolejowy. Docieramy do Grodziska, gdzie znajdują się pozostałości po wczesnohistorycznym 
słowiańskim grodzie. 

• Szlak żółty – Sulęcin – Łagów – Torzym (51,2 km) - wiedzie przez tereny znajdujące się w 
granicach administracyjnych Gmin Sulęcin i Gminy Lubniewice. 

• Szlak zielony – Sulęcin rondo – Wąwóz Sucha Rzeka (9,7 km) - atrakcyjny, a zarazem trudny 
szlak, pozwalający z innego profilu poznać "Uroczysko Lubniewsko". Prowadzi wzdłuż 
atrakcyjnych wąwozów oraz zgrupowania wzgórz Lubniewki. 

• Szlak niebieski – dookoła jeziora Luniewsko (13,9 km) - wiedzie przez tereny znajdujące się w 
granicach administracyjnych gmin Sulęcin i gminy Lubniewice. 

 
Szlaki mi ędzynarodowe: 

• Europejski długodystansowy szlak pieszy E-11 - jest znakowanym szlakiem turystycznym 
(kolor żółty). Długość szlaku wynosi 2 100 km. Przebieg szlaku rozpoczyna się w Holandii 
(Haga) i prowadzi przez Niemcy, Polskę, Litwę oraz Łotwę. W Polsce szlak prowadzi kolejno 
przez miejscowości: Słubice, Stare Biskupice, Sułów, Drzeńsko, Lubiechnię Wielką, Ośno 
Lubuskie, Radachów, Trzebów, Jarnatów, Lubniewice, Bledzew, Pniewo, Międzyrzecz, 
Międzychód, Toruń, Iławę, Jasieniec, Czerwony Dwór, Gołdap, Stańczyki, Wigry, Giby, 
Dworczysko i Ogrodniki aż do granic Polski. 

• Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1 – szlak wiedzie z Boulogne-sun-Mer (nad kanałem La 
Manche) we Francji, przez Holandię, Belgię, Niemcy, Polskę i dalej do Kaliningradu, przez 
Litwę, Łotwę, Estonię i kończy się w Sankt Petersburgu (nad Zatoką Fińską). W województwie 
lubuskim szlak wiedzie przez miejscowości : Kostrzyn, Ośno Lubuskie, Brzeźno, Sulęcin, 
Miechów, Jarnatów, Lubniewice, Międzyrzecz i Drezdenko. 

• Szlak rowerowy Beeskow – Sulęcin o długości ok. 120 km, prowadzi głównie asfaltowymi i 
prawie w całości zmodernizowanymi drogami oraz bocznymi szlakami o niskim natężeniu 
ruchu. Przebiega ona przez historyczne miasta, takie jak: Beeskow, Friedland, Müllrose, 
Frankfurt n. Odrą, Słubice, Górzycę, Ośno Lubuskie i Sulęcin. Turyści poruszający się tym 
szlakiem mogą poznać Park Przyrody Schlaubetal, łęgowe lasy koło Słubic, polską stronę 
doliny Odry, murawy kserotermiczne koło Owczar, Park Krajobrazowy Ujście Warty oraz 
Sulęcińską Szwajcarię. Przemierzając trasę Beeskow - Sulęcin warto zwrócić uwagę także na 
inne atrakcje turystyczne, a wśród nich m.in.: zabytkową starówkę i Kościół Mariacki w 
Beeskow, Zamek we Friedland, Wildpark oraz liczne muzea i galerie we Frankfurcie n. Odrą, 
Park kultury i wypoczynku w Słubicach, Muzeum Łąki w Owczarach, dawną siedzibę 
biskupów lubuskich w Górzycy, Fort Żabice, kościół p.w. św. Jakuba i Muzeum Ziemi 
Torzymskiej w Ośnie Lubuskim, czy rynek z Fontanną Dobrosąsiedztwa, Dom Joannitów oraz 
kościół św. Mikołaja w Sulęcinie. 

 
Szlaki tematyczne 
Szlak świętego Jakuba - Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de 
Santiago. Szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-
zachodniej Hiszpanii. Lubuska Droga św. Jakuba łączy już istniejącą od kilku lat Wielkopolską Drogę 
św. Jakuba, która biegnie z Gniezna przez Poznań, Głogów, Zgorzelec aż do Pragi z drogami 
niemieckimi na terenie Brandenburgii. Droga św. Jakuba rozpoczyna się w Murowanej Goślinie i 
prowadzi przez Oborniki, Szamotuły, Ostroróg, Obrzycko, Wronki, Biezdrowo, Sieraków, Międzychód, 
Pszczew, Rokitno, Międzyrzecz, Bledzew, Lubniewice, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Rzepin, Drzeńsko, 
Kowalów, Stare Biskupice do Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Długość Lubuskiej Drogi św. Jakuba 
obejmuje 114 km w powiatach słubickim i sulęcińskim. Na terenie powiatu sulęcińskiego długość 
oznakowanego odcinka wynosi 55 km i wiedzie przez Brzeźno, Sulęcin, Żubrów i Lubniewice. Szlak 
od Słubic do Lubniewic został w 2010 roku oznakowany i wyposażony w odpowiednią infrastrukturę.  
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Trasy nordic walking 
W ostatnich latach na terenie Ziemi Sulęcińskiej wytyczono i oznakowano 7 tras nordic walking, o 
następujących nazwach: Karpatka, Wuzetka, Jagodzianka, Napoleonka, Szarlotka, Czart i Baba Jaga. 
Trasy te przebiegają po szczególnie atrakcyjnych pod względem turystyczno-przyrodniczym terenach, 
a ich zróżnicowanie pod względem długości i stopnia trudności sprawia, że każdy miłośnik nordic 
walking, w zależności od stopnia przygotowania kondycyjnego i sprawności, będzie mógł wybrać trasę 
odpowiednią dla siebie. 
 
Szlaki projektowane 
Na terenie Gminy Lubniewice projektowane są następujące szlaki: 

• Lubniewicki szlak legend  – poprowadzony w formie gry terenowej przez wszystkie 
miejscowości gminy Lubniewice, 

• Szlak tradycji kulturowych – poprowadzony w formie gry terenowej przez wszystkie 
miejscowości gminy Lubniewice, 

• Szlaki Nordic Walking, 
• Niebieski szlak rowerowy: Lubniewice-Gorzów Wlkp., 
• Żółty szlak rowerowy: Rogi-Kołczyn. 

 

3.5. Ukształtowanie powierzchni ziemi 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Powiat Sulęciński położony jest w obrębie 
następujących makroregionów: 

• Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka będąca rozległą formą wklęsłą, oddzielającą pojezierza 
pomorskie od wielkopolskich. Region składa się z 4 kotlinowych rozszerzeń połączonych 
odcinkami węższymi. Największym mezoregionem Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej jest 
Kotlina Gorzowska, na terenie której położona jest Gmina Słońsk i znaczna część Gminy 
Krzeszyce. Kotlina Gorzowska jest szlakiem odpływu na zachód wód lodowcowo-rzecznych w 
subfazie krajeńsko-wąbrzeskiej oraz w fazie pomorskiej, 

• Pojezierze Lubuskie, w którego środkowej części wzgórza są zbudowane z zaburzonych 
glacjotektonicznie warstw trzeciorzędowych. Na południowym-zachodzie i wschodzie 
występują sandry, związane z morenami fazy poznańskiej. Dział wodny Odry i Warty 
przebiega skośnie z północnego-zachodu na południowy-wschód. Pojezierze Lubuskie 
położone jest między Kotliną Gorzowska na północy, Doliną Środkowej Odry na południu i 
obniżeniem wykorzystywanym przez dopływ Warty – Obrę na wschodzie. Spośród czterech 
regionów (na jakie dzieli się Pojezierze Lubuskie) dwa z nich leżą na terenie powiatu: 
Pojezierze Łagowskie i Równina Torzymska 

o Pojezierze Łagowskie jest pagórkowatym terenem morenowym na wschód od 
Lubuskiego Przełomu Odry, na południe od Kotliny Gorzowskiej i na zachód od 
Bruzdy Zbąszyńskiej, sąsiadującym od południowego zachodu z Równiną Torzymską. 
Moreny Pojezierza Łagowskiego są przeważnie typu glacjotektonicznego, tzn. 
powstały pod wpływem nacisku nasuwającego sie lodowca na podłoże, przy czym 
uległy sfałdowaniu. W obrębie tego mezoregionu leży Gmina Lubniewice, Sulęcin i 
częściowo Gmina Torzym, 

o Równina Torzymska od północy i wschodu graniczy z Pojezierzem Łagowskim, a od 
południa i zachodu otacza ją Dolina Środkowej Odry. Obejmuje ona około 1560 km2 
przeważnie zalesionego terenu. Jest to równina sandrowa. W obrębie tej jednostki 
leży znaczna część Gminy Torzym.19 

 

                                                      
19 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego 
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Rysunek 6 Poło żenie powiatu na tle jednostek fizyczno-geograficzny ch (źródło: 
www.geoportal.gov.pl) 
 
Swoje niezwykłe zróżnicowanie terenowe i piękno krajobrazu powiat zawdzięcza działalności lądolodu 
skandynawskiego, zwłaszcza podczas fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Deniwelacja 
pomiędzy najwyższym miejscem powiatu – Górą Bukowiec (227 m npm), a najniższym – zwierciadłem 
lustra wody Postomi w pobliżu jej ujścia do Warty (10 m npm) wynosi aż 217 m. Jest to sytuacja 
rzadka na Niżu Polskim, odzwierciedlająca znakomicie ogromne zróżnicowanie krajobrazowe regionu. 
Na północy jest rozległa, płaska, zajęta przez łąki, pola i rozlewiska Basenu Słońskiego warciańska 
dolina ograniczona od południa wyraźnymi krawędziami Pojezierza Łagowskiego, pomiędzy którego  
zalesionymi wzgórzami, kryją się malownicze jeziora. Ten typ krajobrazu zajmuje największą, 
środkową część powiatu i na południu przechodzi w Równinę Torzymską poprzecinaną rynnami 
glacjalnymi i pofałdowaną przez wzgórza kemowe. Tutaj również znajdują się kompleksy leśne z 
urokliwymi jeziorami.20 
 

3.6. Klimat 

Klimat położonego na zachodzie kraju powiatu jest bardzo zmienny w ciągu całego roku. Na jego 
wpływ podobnie jak całego województwa lubuskiego mają wpływ masy powietrza napływające znad 
oceanu atlantyckiego. Duża ilość kompleksów leśnych tego terenu przyczynia się do podwyższenia 
opadów i wilgotności powietrza oraz do zmniejszania amplitud temperatury w stosunku do terenów 
bezleśnych. 
Zachodnia część województwa lubuskiego należy do najcieplejszych regionów Polski. Najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec z temperaturą około 23°C, natomiast najchłodniejszym stycze ń z temperaturą 
około -7°C. Temperatura średnia dla regionu wynosi 9,7°C. Średnie roczne opady kształtują się na 

                                                      
20 Między Wartą a Pliszką czyli Wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego 
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poziomie 500-600 mm. Przeważające wiatry to wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich 
o średniej prędkości wynoszącej 2,7 m/s. 
 

4. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

4.1. Ochrona przyrody 

Podstawowymi aktami prawa z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony 
i kształtowania środowiska na terytorium Polski są ustawy: z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W pierwszym z wymienionych aktów 
ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 
tworów i składników przyrody, 

• dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, 
• roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 
• zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, 
• siedlisk przyrodniczych, 
• siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
• tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 
• krajobrazu, 
• zieleni w miastach i wsiach, 
• zadrzewień. 

 
Z kolei ochrona środowiska w myśl Prawa ochrony środowiska oznacza: podjęcie lub zaniechanie 
działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w 
szczególności na:  

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego występują następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe (1), 
parki krajobrazowe (2), obszary chronionego krajobrazu (7), rezerwaty przyrody (5), stanowiska 
dokumentacyjne (1), użytki ekologiczne (35), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (1) i pomniki 
przyrody (138).21 
 
Według danych GUS na terenie województwa lubuskiego obszary prawnie chronione zajmują 38,9% 
powierzchni województwa. W Powiecie Sulęcińskim w 2011 roku było 61 814,4 ha prawnie 
chronionych. Stanowi to 52,5% powierzchni powiatu. W porównaniu do 2009 roku ilość na wzrosła, 
przybyło 815,6 ha  prawnie chronionych, czyli nastąpił wzrost o 0,7 %. Największą powierzchnię 
zajmowały obszary chronionego krajobrazu i parki narodowe. 
 
Tabela 17 Obszary prawnie chronione na terenie Powi atu Sul ęcińskiego w 2011 roku 

Forma ochrony przyrody Powierzchnia [ha] 

Ogółem 61 814,4 
Parki narodowe 4 570,1 
Rezerwaty przyrody 477,6 
Parki krajobrazowe 8 416,9 
Obszary chronionego krajobrazu 47 049,3 
Użytki ekologiczne 267,0 

                                                      
21 Dane ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
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Forma ochrony przyrody Powierzchnia [ha] 

Stanowiska dokumentacyjne 5,6 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 1 436,9 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych jest zróżnicowana w poszczególnych gminach. W 
Gminie Torzym obszary prawnie chronione zajmują największą powierzchnię, natomiast najmniej jest 
w Gminie Lubniewice. 
 

 
Wykres 2 Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w poszczególnych gminach Powiatu 
Sulęcińskiego (wg Banku Danych Lokalnych GUS 2011 rok) 
 
Opisu poszczególnych form ochrony przyrody występujących na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
dokonano w oparciu o wykazy i charakterystyki udostępnione m.in. przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Szczecinie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. 
 

4.1.1. Obszary Natura 2000 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników 
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod 
względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż 
jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów 
biogeograficznych. W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski 
(4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i 
gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. 
Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do 
polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) / obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW). 
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Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, ale 
nakazuje zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. 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. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego wyznaczono siedem obszarów22: 

• PLC080001 Ujście Warty  – został zatwierdzony jako OZW w grudniu 2008 roku oraz 
zaklasyfikowany jako OSO w listopadzie 2004 roku. Obszar o łącznej powierzchni 33 297,4 
ha, administracyjnie położony jest na terenie gmin: Kostrzyn nad Odrą, Bogdaniec, Witnica, 
Górzyca, Krzeszyce i Słońsk. Obszar obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do 
Odry, wraz z Kostrzyńskim Zbiornikiem Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinaną 
licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Na terenach zalewowych dominują 
okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe. Prawie co roku 
około 1/3 obszaru jest zalewana przez wodę, roczne wahania jej poziomu dochodzą do 3,5 m, 
a najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu. Zdarzają się ponadto 
silne wahania poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. Na obszarze poza 
wałami dominują ekstensywnie użytkowane łąki i pola orne. Na krawędzi dolin wykształciły się 
płaty muraw kserotermicznych. 
Obszar obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych granicach. Występuje co 
najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 5 gatunków z 
Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest ostoja ptasią o randze europejskiej E 32 
(Rozlewiska Warty Słońsk). Obszar objęty częściowo Konwencją Ramsar. W obszarze 
występują chronione siedliska przyrodnicze, łącznie 11 typów, reprezentowanych przez 14 
podtypów, reprezentujące dobrze zachowane fragmenty dolin dużych rzek i ich krawędzi, ze 
starorzeczami, okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami, lasami łęgowymi, grądami i 
murawami kserotermicznymi. Łączna powierzchnia siedlisk chronionych na podstawie 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG wynosi ponad 7% powierzchni obszaru. Część ostoi - dawny 
rezerwat Słońsk, obecnie część Parku Narodowego Ujście Warty jest jednym z 
najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Europie Środkowej. Przy północno-zachodniej 
granicy obszaru znajduje się system umocnień obronnych, które są miejscem zimowania dla 
dużej kolonii nietoperzy (do 500 os.). 

• PLH080008 Buczyny Łagowsko-Sul ęcińskie  – został zatwierdzony jako OZW w grudniu 
2008 roku. Obszar o łącznej powierzchni 6 771,0 ha, administracyjnie znajduje się na terenie 
trzech gmin: Sulęcin, Torzym i Łagów. Obszar położony jest w krajobrazie morenowym 
Pojezierza Lubuskiego. Charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu i stromymi zboczami. 
W obniżeniach znajdują się mezotroficzne jeziora. Wokół nich wykształciły się torfowiska. 
Obszar obfituje w tereny źródliskowe. Około 90% powierzchni zajmują lasy, zdominowane 
przez bory sosnowe. Wśród nich znajdują się rozległe fragmenty lasów bukowych i dąbrów. 
Występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 
1 gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Występuje m.in. puchacz, gąsiorek, zimorodek 

                                                      
22 http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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li lerka. Ważny obszar występowania całego spektrum lasów bukowych charakterystycznych 
dla regionu, jezior mezotroficznych oraz torfowisk wysokich i przejściowych, a także stabilnych 
populacji gatunków, związanych z tymi siedliskami. Występuje tu łącznie 12 typów siedlisk 
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących ok. 52% powierzchni 
ostoi oraz 9 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy (w tym 7 gatunków związanych z wodami). 
Obszar stanowi najlepiej zachowany fragment krajobrazu morenowego Pojezierza 
Lubuskiego.  

• PLH080003 Nietoperek  – został zatwierdzony jako OZW w listopadzie 2007 roku. Obszar o 
powierzchni 7 377,4 ha leży na terenie czterech gmin: Międzyrzecz, Sulęcin, Lubrza i 
Świebodzin. Teren urozmaicony morfologicznie. Na niewielkich obszarach sąsiadują ze sobą 
strefy wysoczyznowe oraz obniżenia rynien i dolin rzecznych. Ostoja należy do 
najcieplejszych terenów województwa lubuskiego. Obejmuje rozległą sieć starych fortyfikacji 
podziemnych tj. 30 km żelbetonowych podziemi, 30-50 m pod powierzchnią ziemi. Tworzą 
one część tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zbudowanego przez hitlerowców w 
latach 1933 - 1945. Podziemia łączą się z powierzchnią ziemi kilkoma pionowymi szybami 
wentylacyjnymi, korytarzami prowadzącymi do bunkrów. Dodatkowo do ostoi włączono Tunel 
w Wysokiej. W skład ostoi wchodzą także naziemne tereny żerowiskowe nietoperzy, 
odpowiadające mniej więcej granicom Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Uroczyska 
MRU", stanowiącego otulinę podziemnych rezerwatów nietoperzy "Nietoperek" i "Nietoperek 
II". Obszar obejmuje najważniejsze zimowisko nietoperzy w środkowej Europie i ich tereny 
żerowiskowe. Zimuje tu nawet 34 000 osobników, należących do co najmniej 13 gatunków. 
Najliczniej występują: nocek rudy, nocek duży, gacek wielkouch i nocek Natterera. Głównym 
celem ochrony jest zachowanie występujących w tej części ostoi populacji czterech gatunków 
nietoperzy wymienionych w  Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: nocek duży, mopek, 
nocek Bechsteina i nocek łydko włosy oraz ich siedlisk.  

• PLH080009 Dolina Ilanki  –  obszar zatwierdzony jako OZW w grudniu 2008 roku o łącznej 
powierzchni 2 232,8 ha, administracyjnie znajduje się na terenie gminy Rzepin i Torzym. 
Ostoja obejmuje najciekawszy przyrodniczo fragment doliny Ilanki z Jeziorem Pniów. Dolina 
ma zróżnicowany charakter, na odcinku bliższym miasta Torzymia jej szerokość sięga 1 km. 
Rzeka meandruje tu wśród torfowisk niskich wytworzonych na podłożu wapiennym (ich łączna 
powierzchnia wynosi około 90 ha), jednych z najlepiej zachowanych na Ziemi Lubuskiej. 
Krawędź doliny jest wysoka, porośnięta lasami sosnowymi. Podłoże torfowisk jest silnie 
uwodnione, na znacznej powierzchni występuje ruchome pło. Torfowiska od wielu lat nie są 
użytkowane. W dalszej części rzeki dolina zwęża się, a Ilanka płynie wąwozem o silnie 
nachylonych ścianach, przypominając rzekę górską. Wąskim pasem obejmują ją lasy łęgowe, 
miejscami przechodzące w olsy. Do rzeki wpada tu kilka strumieni wypływających ze źródlisk 
na krawędzi. Strome zbocza porastają lasy bukowe. W dalszym biegu dolina rozszerza się, a 
jej dno zajmują nieużytkowane od lat, silnie podtopione łąki oraz lasy łęgowe. Przykład dobrze 
zachowanej, naturalnej i renaturyzującej się doliny rzecznej, obejmującej jedno z cenniejszych 
torfowisk Ziemi Lubuskiej. Duża różnorodność biotopów (w tym 12 rodzajów siedlisk 
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie 70% 
powierzchni ostoi), a zwłaszcza dobrze wykształcone i zachowane siedliska łęgowe. 
Występują liczne gatunki zagrożone, 9 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG, 11 gatunków roślin zagrożonych w skali kraju, 18 gatunków roślin chronionych. 

• PLH080011 Dolina Pliszki  – obszar zatwierdzony jako OZW w grudniu 2008 roku o łącznej 
powierzchni 5 033,9 ha przypadający na teren gmin: Bytnica, Maszewo, Cybinka, Słubice, 
Torzym i Łagów. Ostoja obejmuje małą dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola 
sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony jest wysokimi krawędziami od wyższych poziomów 
sandrowych i wzgórz moreny czołowej. Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona 
przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych. Wzdłuż rzeki występują płaty 
nadrzecznych zbiorowisk leśnych oraz torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest 
strefowość mokradeł, związana z reżimem hydrologicznym rzeki oraz oddziaływaniem wód 
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podziemnych i źródliskowych w sąsiedztwie zboczy doliny. Kolonia rozrodcza nocka dużego 
znajduje się w pomieszczeniach pod zrujnowanej fabryce celulozy. Jest to obszar 
występowania cennych siedlisk przyrodniczych (11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG), w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni. 
Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków chronionych, 27 
gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG), w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrząszcza, jelonka rogacza. 
Jest to trzecia w Polsce znana kolonia rozrodcza nocka dużego w warunkach podziemnych. 
W tych samych pomieszczeniach oraz w podziemnych tunelach leżących na terenie tego 
samego zakładu hibernuje corocznie kilkanaście - kilkadziesiąt nietoperzy. 

• PLH080042 Stara Dąbrowa w Korytach  – został zatwierdzony jako OZW w styczniu 2011 
roku. Obszar o powierzchni 1 630,4 ha, położony na terenie gmin Torzym i Łagów. Obejmuje 
zwarty fragment Puszczy Lubuskiej, zwanej inaczej Rzepińską. Obszar ten leży w południowej 
części Puszczy, na południe od miejscowości Koryta (od której bierze swą nazwę), na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego, gminy Torzym i Nadleśnictwa Torzym. Od południa graniczy z "Doliną 
Pliszki" i poprzez nią łączy się z "Lasami Dobrosułowskimi". Obejmuje niezwykle cenne, stare 
drzewostany dębowe z rzadkimi gatunkami chrząszczy ksylofagicznych. Do tej pory, pomimo 
licznych przymiarek, nie został objęty ochroną rezerwatową. Puszcza Lubuska stanowi wielki 
kompleks leśny obejmujący obszar pomiędzy trzema rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Tworzą go 
głównie piaszczyste tereny sandrowe, dość liczne jeziora oraz drzewostan o charakterze 
monokultury, w którym zdecydowanie dominuje sosna zwyczajna. Nielicznie spotyka się 
drzewostany o charakterze naturalnym, np. buczyny, dąbrowy, grądy czy łęgi. Obszar jest 
dość słabo zaludniony. Puszczę odwadniają dwie główne rzeki: Pliszka i Ilanka. Obszar 
utworzony w celu zachowania starych drzewostanów dębowych z silną populacją jelonka 
rogacza. Stanowi bardzo istotny element w sieci korytarzy ekologicznych w Polsce 
zachodniej, łącząc się poprzez "Dolinę Pliszki" z "Lasami Dobrosułowskimi". Niestety, od 
północy ograniczony ruchliwą i pozbawioną przejść dla zwierząt drogą E30.  
Z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oprócz jelonka rogacza stwierdzono tutaj niezbyt 
licznie występującą traszkę grzebieniastą, dla zachowania której obszar ma znikome 
znaczenie. O wartości obszaru stanowi więc przede wszystkim obecność stabilnej populacji 
jelonka rogacza oraz jego siedliska, którym są stare dąbrowy pokrywające ponad 18% całości 
kompleksu. Występują tu także inne siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
których stwierdzono tu 8 typów. 

• PLH080073 Rynna Jezior Torzymskich  – obszar zaproponowano jako OZW w listopadzie 
2012 roku. Zajmuje powierzchnię 306,1 ha i w całości znajduje się na terenie Gminy Torzym. 
Jest to rynna polodowcowa o długości ponad 10 km wypełniona ciągiem jezior, torfowisk i 
lasów. Obszar jest ciekawy zarówno pod kątem przyrodniczym jak i krajobrazowym. W 
granicach obszaru dominuje siedlisko - twardowodne zbiorniki z podwodnymi łąkami 
ramienicowymi zajmujące łącznie 105 ha. Oprócz jezior ramienicowych znajdują się tutaj 
naturalne jeziora eutroficzne, łęgi i grądy, kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy bory bagienne 
oraz torfowiska przejściowe. Stan zachowania jezior jest dobry, jednak pod względem 
niektórych parametrów wymagający poprawy. Jeziora te należą niewątpliwie do najczystszych 
i najcenniejszych przyrodniczo w województwie lubuskim. Występujące w rejonie jeziora 
Dzikiego torfowisko przejściowe należy do jednych z cenniejszych w województwie lubuskim. 
Jezioro Jasne oraz Dzikie charakteryzują się występowaniem m.in. szuwarów kłociowych. 
Odsłonięte brzegi jeziora Dzikiego zasiedlane są przez rzadkiego torfowca Sphagnym 
inundatum. W jeziorze Jasnym stwierdzono występowanie rzadkiego w województwie 
lubuskim gatunku - jezierzy morskiej, a pod względem różnorodności gatunków i zespołów 
ramienic jezioro to należy do najcenniejszych w województwie. W okolicach Garbicza znajdują 
się skupienia starych dębów i lip z rzadkimi gatunkami chrząszczy: jelonkiem rogaczem i 
pachnicą dębową. Jednocześnie obszar stanowi miejsce lęgów m.in. takich gatunków ptaków 
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jak: żuraw, dzięcioł czarny, gągoł, zimorodek, błotniak stawowy, wodnik oraz stanowi ważny 
obszar żerowania bielika. 

 
Rysunek 7 Obszary Natura 2000 na terenie Powiatu Su lęcińskiego ( źródło: 
www.geoportal.gov.pl) 
 

4.1.2. Parki narodowe 
Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w 2001 roku i zajmuje powierzchnię 8 074 ha. Położony jest 
przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną 
Gorzowską. Administracyjnie położony jest na terenie czterech gmin: Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, 
Słońsk i Witnica. Na teren Powiatu Sulęcińskiego przypada 4 570,1 ha powierzchni Parku. 
 
Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Na bogatą sieć 
hydrograficzną tego obszaru składają się też liczne starorzecza oraz torfianki (zbiorniki powstałe po 
wydobyciu torfu). Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma 
obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym. Obszar zalewowy, to teren półnaturalny, 
na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości 
w miesiącach wiosennych: marcu-kwietniu. Polder Północny oddzielony jest od bezpośredniego 
wpływu wód Warty wałem przeciwpowodziowym zbudowanym równolegle do koryta rzeki. Poziom 
wód jest tam więc znacznie niższy niż na lewym brzegu Warty i stosunkowo stabilny.  
 
Na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków, z 
czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki. Wiele, z bytujących w 
Parku, ptaków uznano za „gatunki specjalnej troski” zgodnie z tzw. Dyrektywą Ptasią. Spośród 190 
gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie, w Parku stwierdzono 78. Są to zarówno ptaki lęgowe 
na tym obszarze, np.: bąk, ślepowron, derkacz, kropiatka, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, 
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wodniczka; jak i przebywające tu w okresie migracji: siewka złota, błotniak zbożowy, czy zimowania: 
łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby. 
Rozlewiska i łąki Parku Narodowego „Ujście Warty” to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków 
- nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie 
migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, np.: łęczaki, brodźce śniade, bataliony. Jesienią 
nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60 - 80 tys. (a 
maksymalnie nawet 200 tys.). W stadach arktycznych gęsi dominują gęsi zbożowe. Park to również 
ważne miejsce zimowania wielu gatunków np.: łabędzi krzykliwych i niemych, bielików. 
Nadwarciańskie rozlewiska objęte są ochroną w ramach Konwencji Ramsar. 
 
Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie 
zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych. Do 
pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy 
korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy - 
prawdopodobnie pozostałości po dawnych łęgach. Dotychczas stwierdzono na tym terenie ok. 60 
zbiorowisk roślinnych oraz ok. 500 gatunków roślin naczyniowych. Największe obszary w Parku 
zajmują zbiorowiska szuwarowe, równie często spotykane są zbiorowiska ziołoroślowo-łąkowe, 
odgrywające znaczną rolę w szacie roślinnej Parku. W kanałach i płytkich starorzeczach spotykane są 
zbiorowiska roślin wodnych o prostej strukturze, w nieco głębszych zbiornikach stagnującej wody 
rozwijają się zespoły lilii wodnych. Na mulistych brzegach wód wykształcają się fitocenozy pionierskich 
roślin jednorocznych. W miejscach o stabilnym poziomie wód wykształciły się łęgi jesionowo-olszowe i 
olsy, a także Łozowska. Na terenach podlegających zalewom występują wikliny nadrzeczne. 
Fragmentarycznie przy korycie Warty wykształcają się płaty lasu łęgowego. Na niewielkich 
wyniesieniach terenu, występują murawy napiaskowe. 
 
25 stycznia 2011 roku w Jedlni-Lotnisku dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, podpisał umowę 
na realizację projektu „Opracowanie planów ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty" oraz obszaru 
PLC 080001 "Ujście Warty"”. Prace nad opracowaniem planów ochrony, nadzorowane przez 
pracowników Parku, trwać będą do 2014 roku, kiedy to powstać mają: Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie planu ochrony PN „UW” oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty23. 
 

4.1.3. Parki krajobrazowe 
Łagowsko-Sul ęciński Park Krajobrazow y został utworzony w 1985 roku, uchwałą Nr VI/42/85 WRN 
w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia1985 r. w sprawie utworzenia Łagowskiego Parku Krajobrazowego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 6 poz. 159). Ostatnia uchwała dotycząca 
Parku to uchwała Nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
zmieniająca rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i 
granice Łagowskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 112 
poz. 2112 z dn.04.10.2011 r.). 
 
Łączna powierzchnia Parku wynosi 5 367,2 ha, a powierzchnia otuliny 6 394,7 ha. Administracyjnie 
Park położony jest na terenie gminy Łagów i Sulęcin. Na Gminę Sulęcin przypada 2 264,3 ha Parku tj. 
42,2% ogólnej powierzchni. Natomiast powierzchnia otuliny Parku w Gminie Sulęcin wynosi 959,5 ha, 
a w Gminie Torzym – 1 006,4 ha.  
 
Najciekawszym elementem Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo urozmaicona 
rzeźba terenu. Do najciekawszych fragmentów Parku należy łagowska rynna polodowcowa o długości 
15 km i szerokości 100-750 m., głębokości 20-90 m. i nachyleniu stoków 18-53 st. w niej położone są 

                                                      
23 http://www.pnujsciewarty.gov.pl/ 
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piękne jeziora. Wysokie i strome krawędzie rynny pocięte są licznymi dolinkami, parowami i 
wąwozami, porośniętymi lasem bukowo-sosnowym. 
W wyniku dotychczasowych badań na terenie Parku zidentyfikowano 554 gatunki roślin zaliczonych 
do 94 rodzin. Znaczne bogactwo flory wynika ze zróżnicowania siedlisk. Szczególną cechą tego 
obszaru stanowi spotkanie się tu różnych gatunków geograficznych: atlantyckich, subarktycznych i 
kserotermicznych. Na terenach bagiennych Parku żyje wiele roślin chronionych, jak: rosiczka 
okrągłolistna, żurawina błotna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy. Celami 
ochrony Parku jest zachowanie wartości przyrodniczych, wartości historycznych i kulturowych oraz 
walorów krajobrazowych.  
 
Park Krajobrazowy „Uj ście Warty”  został utworzony w 1996 roku Rozporządzeniem Wojewody 
Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście 
Warty” (Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r.). Ostatnie zmiany 
prawne zostały ujęte w Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o 
zmianie rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia 
Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 91 poz. 
1357). 
Łączna powierzchnia Parku wynosi 20 532,46 ha, na Gminę Słońsk przypada 6 152,57 ha tj. 30% 
ogólnej powierzchni. Jest to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. 
Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, 
kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. 
 

4.1.4. Obszary chronionego krajobrazu 
Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb 
związanych z masową turystyką lub ze względu na istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. 
 
Obszary chronionego krajobrazu występujące na terenie województwa lubuskiego zostały powołane 
na podstawie uchwały nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 
roku zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. 
Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 2867). 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego jest siedem obszarów chronionego krajobrazu: 

• „5-Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty” obszar o łącznej powierzchni 15 086 ha, z czego na 
Gminę Krzeszyce przypada 6 028 ha, a na Gminę Słońsk 221 ha. Ochronie poddana jest 
Dolina Warty w jej dolnym biegu. Celem ochrony jest zachowanie kulturowego i 
przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkiej doliny rzecznej, 

• „8B-Dolina Jeziornej Strugi” obszar o powierzchni 5 708 ha, z czego na teren Gminy Sulęcin 
przypada 5 000 ha. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo–
rekreacyjno–historycznych malowniczego kompleksu leśnego buczyn Łagowsko–
Sulęcińskich, 

• „9-Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie” obszar o powierzchni 14 917 ha, położony m.ni. na 
terenie gmin: Krzeszyce - 708 ha, Lubniewice – 6 617 ha, Sulęcin – 6 166 ha i Torzym -  
977 ha. Ochronie poddany jest obszar pojezierza Lubniewicko-Sulęcińskiego, z wyłączeniem 
rejonu jeziora Lubniewsko stanowiącego rezerwat. Są to tereny rekreacyjne z malowniczymi 
jeziorami wśród lasów, 

• „10-Dolina Postomii” obszar o powierzchni 2 457,35 ha położony w całości na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego w gminach: Krzeszyce – 1 160,35 ha i Sulęcin - 1.297 ha. Ochronie poddane są 
kompleksy leśne w Dolinie Postomii na jej dolnym odcinku, powyżej Sulęcina, z wyłączeniem 
przyujściowego odcinka rzeki na terenie Krzeszyc. 
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• „11A-Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim” obszar o powierzchni 2 223 ha, z czego 
na teren Gminy Słońsk przypada 2 073 ha, 

• „14-Dolina Ilanki” obszar o powierzchni 7 864 ha z czego 4 169 ha leży na terenie Gminy 
Torzym. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych 
i historycznych Puszczy Rzepińskiej, najcenniejszymi obiektami wchodzącymi w skład 
obszaru są siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, stanowiska 
archeologiczne, 

• „16-Puszcza nad Pliszką” obszar o łącznej powierzchni 32 244 ha, z czego na teren Gminy 
Torzym przypada 12 633 ha. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości 
przyrodniczych, rekreacyjnych i historycznych Puszczy Lubuskiej, najcenniejszymi obiektami 
wchodzącymi w skład obszaru są siedliska przyrodnicze, użytki ekologiczne, chronione 
gatunki roślin, zwierząt i grzybów, stanowiska archeologiczne, obiekty kulturowe (grodziska, 
cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły). 

 

4.1.5. Rezerwaty przyrody 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (ustawa o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).  
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego utworzono pięć rezerwatów przyrody: 

• Buczyna Łagowska – został utworzony w 1968 roku na podstawie Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa z dnia 4 listopada 1968 r. , Nr 182 (M.P. Nr 50 z 1968 r., poz. 347) i Zarządzenia Nr 
50/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lipca 2011 
r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1581 z 
dn. 26.07.2011 r.). Jest to rezerwat leśny o powierzchni 115,86 ha, zlokalizowany w Gminie 
Sulęcin. Obszar rezerwatu znajduje się w regionie Wysoczyzny Lubuskiej, wśród pagórków 
sulęcińsko-świebodzińskich. Zespołem dominującym jest zespół buczyny pomorskiej. 
Występuje również pomorski bór mieszany i olszyna. Buczyna pomorska reprezentuje las 
świeży i las mieszany. Główny gatunek to buk V i VI klasy, a w domieszce świerk, sosna, dąb, 
modrzew. Drzewostany bukowe odznaczają się dużą zdrowotnością i wymiarami, osiągają 
wysokość do 30 m. Są zwarte i cieniste. Dlatego podszyt prawie nie występuje. W runie 
spotykamy: perłówkę jednokwiatową, turzycę leśną, barwinka pospolitego, zawilca gajowego. 
Ols zajmuje niewielką powierzchnię rezerwatu, około 0,5 ha, na terenie okresowo zalewanym 
wodą. Rezerwat stworzony w celu zachowania ze względów dydaktyczno-naukowych i 
krajobrazowych fragmentu lasu bukowego na krańcu jego naturalnego zasięgu, z domieszką 
innych gatunków drzew. Rezerwat posiada ustanowiony plan ochrony - Zarządzenie Nr 
47/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 
listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna 
Łagowska” (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 15.11.2012 r. poz. 2249), 

• Lemierzyce – został utworzony w 1970 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z 
dnia 31 marca 1970 r. , Nr 55 (M.P. Nr 12 z 1970 r., poz. 105) oraz Zarządzenia Nr 45/2011 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 
r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lemierzyce” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1577 z dn. 
26.07.2011 r.). Jest to rezerwat leśny o powierzchni 3,32 ha zlokalizowany w Gminie Słońsk. 
Rezerwat graniczy od północy z rzeką Postomią i bagnem, od zachodu z powierzchnią leśną, 
od południa z gruntami ornymi i osadą Nadleśnictwa oraz na długości 90 m z gruntami wsi 
Lemierzyce. Rezerwat stanowi fragment naturalnego lasu mieszanego, porastającego strome 
zbocze. W rezerwacie występuje szereg drzew o charakterze pomnikowym. Rezerwat tworzy 
się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych lasu mieszanego o 
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naturalnym charakterze. Rezerwat posiada ustanowiony plan ochrony - Rozporządzenie Nr 16 
Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
rezerwatu przyrody o nazwie „Lemierzyce” – (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25 z 22.04.2004 r., 
poz. 446), 

• Janie im. Włodzimierza Korczaka – rezerwat został utworzony w 1984 roku, na podstawie 
Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody. (M.P. Nr 15/84, poz. 108) i Zarządzenia Nr 62/2011 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 
2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Janie im. Włodzimierza Korsaka” ( Dz. U. Woj. Lub. Nr 
139 poz. 2902).Jest to rezerwat wodny o powierzchni 50,52 ha, administracyjnie położony na 
terenie Gminy Lubniewice. Rezerwat położony jest 4,5 km od Lubniewic. W skład rezerwatu 
wchodzą 3 elementy: Jezioro Janie pochodzenia lodowcowego na sandrze, rozległe bagno 
(pochodzące z zarastającego mulistego jeziora Janowiec), przez które przepływa rzeka 
Lubniewka, pas lasu (otulina) stanowiąca najstarszą część basenu pojeziornego. Całość 
przypomina kształt półksiężyca. Środek jeziora pokrywają grzybienie białe, grążel żółty, osoka 
aloesowata. Brak wyraźnej granicy jeziora z bagnem. Na bagnie występują turzyce: bagienna 
i pospolita, pałka szerokolistna, śledzienica skrętolistna. Na znacznych obrzeżach zarośla 
sosnowe, olszowe. Gatunkami dominującymi są olsza czarna – 87%, sosna pospolita – 18%. 
Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystyczną roślinnością wodną 
i bagienną, będącego ostoją licznych gatunków ptaków wodnych. Rezerwat posiada plan 
ochrony przyrody - Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w 
sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie „Janie im. Włodzimierza 
Korczaka” – (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 23 z 17.04.2003 r., poz. 451), 

• Dolina Ilanki – utworzony w 2000 roku na podstawie Rozporządzenia Nr 11 Wojewody 
Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz. 
Woj. Lub. Nr 34 z dnia 15.12.200 r. poz. 421) i Zarządzenia Nr 16/2012 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012 roku w 
sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 26.03.2012 r. poz. 722). 
Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 239,53 ha zlokalizowany w Gminie Torzym. 
Obszar rezerwatu położony jest w górnym biegu rzeki Ilanki, wyróżnia się pod względem 
przyrodniczym na tle otaczających obszarów sandrowych. Duża w stosunku do niewielkiego 
obszaru zmienność warunków hydroekologicznych ma decydujący wpływ na powstanie i 
obecny rozwój zróżnicowanych torfowisk i innych ekosystemów bagiennych i wodnych doliny 
Ilanki. Pod względem chemicznym wody rzeki Ilanki należą do I klasy czystości. W obrębie 
rezerwatu stwierdzono występowanie trzech typów torfowisk. Tworzą one kompleks 
przestrzenny i mogą się przekształcać jedne w drugie w wyniku sukcesji. Największy obszar 
zajmują torfowiska pojeziorne. Ostatnią pozostałością pierwotnego zbiornika wodnego jest 
jezioro Pniów. Otoczone pływającym trzęsawiskiem, nasuwającym się od brzegu, 
zarastającym taflę wody. W obrębie granic rezerwatu stwierdzono występowanie 340 
gatunków roślin, z czego 274 to rośliny naczyniowe. Mchy reprezentowane są przez 55 
gatunków; występowanie 9 gatunków wątrobowców, 7 gatunków roślin objętych jest ochroną 
ścisłą oraz wiele ochroną częściową. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk, zespołów w obrębie naturalnego i 
półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych rzadkich 
fitocenoz. Rezerwat posiada ustanowiony plan ochrony - Zarządzenie Nr 7/2012 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 
2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z dnia 28.02.2012 r. poz. 560), 

• Dolina Postomii – rezerwat utworzony w 2005 roku, rozporządzeniem Nr 1 Wojewody 
Lubuskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. 
Lub. Nr 2 z dnia 17 stycznia 2005 r., poz. 25). Jest to rezerwat leśny o powierzchni 68,6574 
ha, zlokalizowany na terenie Gminy Słońsk. „Dolina Postomii” obejmuje południową krawędź i 
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dno doliny Postomin, stanowiącej jednocześnie krawędź szerokiej pradoliny Warty. Dno doliny 
zajmują zbiorowiska szuwarowe i łąkowe. Graniczą one przestrzennie z wąskim pasem łęgów 
olszowo – jesionowych. Na wyższych terasach i stromych krawędziach doliny zachowały się 
bardzo dobrze wykształcone fragmenty lasów grądowych i dąbrów acydofilnych. Rezerwat jest 
ostoją szeregu ginących i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków i 
owadów. Występuje tu m.in.: bluszcz pospolity, cis pospolity, czerniec gronkowy, dzwonek 
brzoskwiniolistny, kokorycz wątła, konwalia majowa, paprotka zwyczajna, przylaszczka 
pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, żankiel zwyczajny. Zlokalizowano tutaj około 80 drzew o 
wymiarach pomnikowych. W grupie chrząszczy kózkowatych stwierdzono 32 gatunki, w tym 
rzadkie i ginące. Awifauna lęgowa rezerwatu liczy 50 gatunków ptaków. Celem ochrony jest 
zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych i nieleśnych.  

 

4.1.6. Użytki ekologiczne 
Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub 
dla ochrony określonych ekosystemów. Zazwyczaj są to obszary, które ze względu na małą 
powierzchnię lub mniejszą rangę przyrodniczą nie mogą być rezerwatem przyrody. Są to pozostałości 
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zalicza się do nich: 
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 
torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 
kamieńce, siedliska przyrodnicze, a także stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Po-
wierzchnie te najczęściej byty zaliczane do nieużytków leśnych lub rolniczych.  
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego znajduje się 35 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 
266,92 ha Najwięcej użytków ustanowiono w gminie Sulęcin i Torzym, natomiast najmniej w gminie 
Lubniewice i Słońsk. Na terenie Gminy Krzeszyce nie ma użytków ekologicznych.  Ilość i powierzchnia 
użytków ekologicznych w poszczególnych gminach została przedstawiona w tabeli poniżej. 
 
Tabela 18 Wykaz u żytków ekologicznych w poszczególnych gminach Powiat u Sulęcińskiego 

Jednostka administracyjna  Liczba u żytków ekologicznych Powierzchnia  
[ha] 

Krzeszyce 0 0 

Lubniewice 4 9,62 

Słońsk 1 0,25 

Sulęcin 13 54,85 

Torzym 17 202,2 

Powiat Sul ęciński  35 266,92 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Szczegółowy wykaz ustanowionych użytków ekologicznych na terenie Powiatu Sulęcińskiego został 
przedstawiony w załączniku nr 2. 
 

4.1.7. Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o 
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
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Według danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego znajduje się 138 pomników przyrody: 

• Gmina Krzeszyce – 9 pomników przyrody, 
• Gmina Lubniewice – 13 pomników przyrody, 
• Gmina Słońsk – 4 pomniki przyrody, 
• Gmina Sulęcin – 63 pomniki przyrody, 
• Gmina Torzym – 49 pomników przyrody. 

 
Są to głównie pojedyncze drzewa i grupy drzew.  Szczegółowy wykaz pomników przyrody na terenie 
poszczególnych gmin został przedstawiony w załączniku nr 3. 
 

4.1.8. Pozostałe formy ochrony przyrody 
Stanowisko dokumentacyjne jest to forma ochrony przyrody nieożywionej obejmująca miejsca ważne 
pod względem naukowym i dydaktycznym. Najczęściej chroni ona specyficzne formacje i profile 
geologiczne, twory mineralne, warstwy zawierające nagromadzenia skamieniałości, miejsca, z których 
pochodzą nowo odkryte gatunki fauny lub flory kopalnej, jaskinie i schroniska podskalne oraz 
wyrobiska powierzchniowe i podziemne. 
Stanowiska dokumentacyjne często mogą być miejscami zupełnie nie niewyróżniającymi się na 
powierzchni ziemi lecz muszą być oznakowane tablicami. Sankcjom prawnym podlega tam 
jakiekolwiek niszczenie lub przekształcanie chronionego obiektu. Nie można też w żaden sposób 
ingerować w glebę, wydobywać minerałów, torfu ani skamieniałości. Ochroną na stanowiskach 
dokumentacyjnych objęta jest cała fauna i flora. 
Stanowiska dokumentacyjne należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego utworzono jedno stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Źebra”, 
zlokalizowane w Gminie Sulęcin, obręb ewidencyjny Żubrów, działka nr 4461/2. Jest to skupisko 
skałek piaskowych o powierzchni 4,2925 ha. Zostało ustanowione uchwałą Nr XXXVIII/306/06 Rady 
Miejskiej  w Sulęcinie z dnia 23 czerwca 2006 r. Stanowisko stanowi własność Skarbu Państwa i jest 
w zarządzie Lasów Państwowych -  Nadleśnictwo Sulęcin,  Leśnictwo Jeziora oddz. 110 A.  
 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów 
krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i 
estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem 
dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i 
historyków. Nie jest wykluczone prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie 
spowoduje ona utraty chronionych wartości. 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony 
przyrody. Często objęte nią są zabytkowe (choć niekoniecznie) budowle, np. pałacyki, dworki, kościoły 
wraz z towarzyszącą im przyrodą, np. zespoły pałacowo-parkowe. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego znajduje się jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko 
Lubniewsko” położony na terenie Gminy Lubniewice (obręb ewidencyjny Glisno i Jarnatów) i Gminy 
Sulęcin (obręb ewidencyjny Żubrów). Powierzchnia zespołu wynosi 1 436,90 ha, z czego na teren 
Gminy Lubniewice przypada 1 239,59 ha, a na Gminę Sulęcin - 197,31 ha. Grunty leśne zajmują 
powierzchnię 1 137,00 ha, wody - 240,00 ha, a pozostałe grunty - 59,90 ha.  
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” położony jest w mezoregionie Pojezierze 
Łagowskie, granicząc od północy w Kotliną Gorzowską. Bardzo bogata rzeźba terenu jest efektem 
działalności lodowca w stadiale poznańskim i pomorskim ostatniego zlodowacenia Dotyczy to zarówno 
pochodzenia jezior rynnowych jak i licznych jarów i wąwozów. Uroczysko jest terenem gdzie na małej 
przestrzeni różnice wysokości dochodzą do 11 m. Liczne zalesione głównie lasami bukowym jary i 
wąwozy rzutują na malowniczość tego terenu. Bezpośrednie sąsiedztwo dużej tafli jeziornej o bardzo 
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urozmaiconej i wydłużonej linii brzegowej potęguje urokliwość krajobrazu. Niezwykle bogata rzeźbą 
terenu jest obok walorów estetycznych podstawowym czynnikiem warunkującym istnienie 
różnorodności zbiorowisk roślinnych. Na podstawie prawie 300 gatunków roślin wyróżniono 36 
zespołów– co jest liczbą bardzo wysoką, wskazującą na bardzo dużą zmienność przyrodniczą terenu. 
Ponad południowo-wschodnim brzegiem jeziora wznosi się wczesnohistoryczne grodzisko słowiańskie 
z VII wieku. Z budowli ziemno drewnianej dobrze zachowała się oryginalna część ziemna. 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy został powołany na podstawie Rozporządzenia Nr 3 Wojewody 
Lubuskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
„Uroczysko Lubniewsko” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 30, poz. 347 z dnia 1 marca 2002 r.). 
 

 
 
Rysunek 8 Obszary prawnie chronione na terenie Powi atu Sul ęcińskiego ( źródło: 
www.geoportal.gov.pl) 
 

4.2. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

Według ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Sulęcinie grunty leśne wraz z zadrzewieniami 
i zakrzewieniami zajmują powierzchnię 68 190 ha, z czego lasy stanowią 67 463 ha (według stanu na 
dzień 1.01.2013 r.).  
Natomiast według Banku Danych Lokalnych GUS w 2011 roku było 67 122,4 ha gruntów leśnych, z 
czego 65 030,4 ha stanowiły lasy. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane na temat 
gruntów leśnych wszystkich form własności. 
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Tabela 19 Le śnictwo na terenie poszczególnych gmin Powiatu Sul ęcińskiego w 2011 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Grunty le śne 
ogółem 

Grunty le śne 
publiczne  

Grunty le śne 
prywatne 

Lasy 
ogółem 

Lasy 
publiczne 

Skarbu 
Państwa 

Lasy 
niestanowi ące 

własno ści 
Skarbu 

Państwa 

Lesisto ść 

ha % 

Krzeszyce 9 799,8 9 766,2 33,6 9 473,3 9 430,3 43,0 48,8 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

8 754,2 
 

342,4 
8 411,7 

8 723,0 
 

340,2 
8 382,7 

31,2 
 

2,2 
29,0 

8 421,5 
 

331,6 
8 089,9 

8 368,7 
 

307,8 
8 060,9 

52,8 
 

23,8 
29,0 

64,9 
 
27,4 
68,8 

Słońsk 3 582,9 3 576,6 6,3 3 483,8 3477,5 6,3 22,0 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

20 931,5 
 

72,3 
20 859,2 

20 880,0 
 

66,0 
20 814,0 

51,5 
 

6,3 
45,2 

20 287,7 
 

69,8 
20 217,9 

20 231,1 
 

60,4 
20 170,7 

56,6 
 

9,4 
47,2 

63,4 
 

8,2 
64,9 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

24 054,1 
 

39,9 
24 014,1 

24 008,3 
 

34,2 
23 974,0 

45,8 
 

5,7 
40,1 

23 364,2 
 

39,2 
23 325,0 

23 316,5 
 

31,6 
23 284,9 

47,7 
 

7,6 
40,1 

62,3 
 

4,3 
63,7 

Powiat Sul ęciński  67 122,4 66 954,0 168,4 65 030,4 64 824,0 206,4 55,2 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
Z danych GUS wynika, że lesistość powiatu wynosiła 55,2%, przewyższając wskaźnik dla 
województwa lubuskiego (49%). Blisko 99,7% lasów jest własnością Skarbu Państwa, tylko niewielka 
część to lasy prywatne. Największą lesistością odznaczała się Gmina Lubniewice i Sulęcin, najniższą 
– Gmina Słońsk. 
Na rysunku poniżej przedstawiono zróżnicowanie wskaźnika lesistości na terenie poszczególnych 
gmin Powiatu Sulęcińskiego. 
 

 
Rysunek 9 Lesisto ść Powiatu Sul ęcińskiego w 2011 roku ( źródło: Bank Danych Lokalnych 
GUS) 
 
Lasy na terenie Powiatu Sulęcińskiego zarządzane są przez następujące nadleśnictwa: 
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• Nadleśnictwo Lubniewice, 
• Nadleśnictwo Sulęcin, 
• Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, 
• Nadleśnictwo Skwierzyna, 
• Nadleśnictwo Międzyrzecz, 

które są w strukturze administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
• Nadleśnictwo Torzym, 
• Nadleśnictwo Cybinka, 
• Nadleśnictwo Świebodzin, 
• Nadleśnictwo Krosno, 

które są w strukturze administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. 
 
Nadleśnictwo Lubniewice  na terenie Powiatu Sulęcińskiego obejmuje gminy: Lubniewice 
(4 220,02 ha), Krzeszyce (9 372,72 ha), Sulęcin (1 965,19 ha) oraz miasto Lubniewice (313,49 ha). 
Średnia lesistość obszaru będącego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 69 %. Prawie cała 
powierzchnia leśna leży w jednym kompleksie, stanowiącym część Puszczy Lubuskiej. 
 
Na terenie gmin, będących w zasięgu Nadleśnictwa Lubniewice, powierzchnia lasów należących do 
Skarbu Państwa wynosi 15 516,2275 ha, natomiast powierzchnia lasów powierzonych do 
nadzorowania – 42,33 ha. 
 
Tabela 20 Powierzchnia lasów b ędąca w administracji Nadle śnictwa Lubniewice 

Gmina Lasy Skarbu Pa ństwa  
 [ha] 

Lasy „niepa ństwowe” *  
[ha] 

Krzeszyce 9 191,8223 35,59 
Sulęcin 4 359,3938 5,77 

Lubniewice 1 965,0114 0,97 
* - powierzchnia lasów powierzonych do nadzorowania na podstawie stosownego porozumienia. 
Źródło: Nadleśnictwo Lubniewice, pismo nr ZG-0400-2/13 z dnia 7.03.2013 r. 
 
Lasy Nadleśnictwa stanowią zwarty kompleks, który przecinają dwie malownicze rzeki: Lubna i 
Postomia. Rzeki te meandrują wśród borów sosnowych tworząc w zakolach, wzdłuż swego biegu 
fragmenty siedlisk łęgowych, olsów jesionowych i lasów wilgotnych. Struktura lasów jest dość 
jednorodna. Udział siedlisk borowych stanowi aż 89,94 % powierzchni Nadleśnictwa, a siedliska 
lasowe stanowią 10,06 %. 
Gatunkiem zdecydowanie dominującym jest sosna zwyczajna (95,80% powierzchni lasów). Znaczenie 
gospodarcze mają także brzoza i olsza zajmując łącznie 2,8% powierzchni leśnej oraz dąb, świerk i 
buk, których łączny udział w powierzchni leśnej wynosi 1,0%. 
 
Powierzchnia nowych zalesień i odnowień drzew w lasach powiatu w latach 2010-2012 wynosiła 
358,51 ha, w tym w 2010 roku - 123,14 ha, w 2011 roku - 118,24 ha, a w 2012 roku - 117,13 ha.24 
 
Nadleśnictwo Sul ęcin  położone jest w południowo-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie. W skład Nadleśnictwa wchodzą dwa obręby: Sieniawa i Sulęcin, które 
łącznie obejmują 11 leśnictw. Ogólna powierzchnia wynosi: obręb Sieniawa 12 979,47 ha, obręb 
Sulęcin 7 153,08 ha. 
 
Powierzchnia lasów Skarbu Państwa będąca w zarządzie Nadleśnictwa wynosi 18 028,58 ha, w tym: 

• miasto Lubniewice – 7,82 ha, 
• Gmina Lubniewice – 2 014,05 ha, 
• miasto Sulęcin – 56,05 ha, 

                                                      
24 Nadleśnictwo Lubniewice, pismo nr ZG-0400-2/13 z dnia 7.03.2013 r. 
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• Gmina Sulęcin – 14 896,01 ha, 
• Gmina Torzym – 1 054,65 ha. 

Powierzchnia lasów Skarbu Państwa należąca do Agencji Nieruchomości Rolnej wynosi 196,39 ha, 
natomiast powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 81,74 ha.25 
 
Teren Nadleśnictwa jest urozmaicony obecnością 25 jezior śródlądowych głównie na wschodniej i 
południowej części obrębu Sieniawa powstałych w wyniku działalności lodowca. Są to jeziora rynnowe 
o dość stromych brzegach, układając się jedno za drugim i tworzące charakterystyczne łańcuchy, a 
cały ciąg jeziorny przypomina dolinę rzeczną. Siedliska wilgotne, bagna i łąki występują głównie w 
dolinach rzek, strumieni i w otoczeniu jezior. Bardzo ważną rolę odgrywają również rowy, bagna 
(torfowiska), małe oczka wodne, jeziorka i zbiorniki wodne, które obok roli biocenotycznej spełniają 
funkcje tzw. małej retencji wodnej, oraz stabilizują poziom wód gruntowych. 
 
Powierzchnia nowych zalesień i odnowień drzew w lasach powiatu w 2010 roku wynosiła 233,57 ha, w 
2011 roku – 164,03 ha, a w 2012 roku – 156,45 ha.26 
 
Nadleśnictwo O śno Lubuskie  położone jest na terenie województwa lubuskiego w granicach dwóch 
powiatów: Słubickiego i Sulęcińskiego: na terenie sześciu gmin: Ośno Lubuskie, Górzyca, Rzepin, 
Krzeszyce, Sulęcin i Słońsk. Obejmuje powierzchnię 18 734 ha, z czego lasy zajmują 18 331 ha. 
Nadleśnictwo tworzy jeden obręb: Ośno Lubuskie -  z dziesięcioma lennictwami.  
 
Na terenie gmin, będących w zasięgu Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, powierzchnia lasów należących 
do Skarbu Państwa wynosi 6 141,16 ha, natomiast powierzchnia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa – 27,74 ha27. 
 
Tabela 21 Powierzchnia lasów b ędąca w administracji Nadle śnictwa O śno Lubuskie 

Gmina Lasy Skarbu Pa ństwa 
 [ha] 

Lasy niestanowi ące własno ści 
Skarbu Pa ństwa  

[ha] 
Sulęcin 2 001,75 7,79 
Słońsk 3 575,58 19,45 

Krzeszyce 563,83 0,50 
Źródło: Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, pismo nr ZG-731-01/13 z dnia 21.03.2013 r. 
 
Powierzchnia nowych zalesień i odnowień drzew w lasach powiatu w latach 2010-2012 wynosiła 
121,32 ha. 
 
Na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie występują liczne jeziora, na szczególną uwagę zasługuje ciąg 
jezior położonych w południowo zachodniej części Nadleśnictwa objęty ochroną jako Zespół 
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczysko Ośniańskich Jezior”. W składzie gatunkowym lasów 
Nadleśnictwa dominuje sosna zwyczajna, która zajmuje 87,9% powierzchni. Drugim po sośnie 
gatunkiem jest brzoza, zajmuje ona 4,9%. Dąb zajmuje w Nadleśnictwie trzecią pozycję z udziałem 
3,3%. Siedliska borowe zajmują 58,5 % powierzchni, natomiast lasowe i olsy 41,5 %. 
 
Nadleśnictwo Skwierzyna  pod względem geomorfologicznym w większości zajmuje dno szerokiej 
pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, wypełnionej piaskami rzecznymi, miejscami zawydmionymi. 
Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 19 005,33 ha. W skład nadleśnictwa wchodzi dziesięć leśnictw. 
Powierzchnia lasów Skarbu Państwa na terenie Powiatu Sulęcińskiego wynosi 2 267,62 ha (w Gminie 
Lubniewice) , natomiast powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 

                                                      
25 Nadleśnictwo Sulęcin, pismo nr ZO-732-4/2013 z dnia 18.03.2013 r. 
26 Nadleśnictwo Sulęcin, pismo nr ZO-732-4/2013 z dnia 18.03.2013 r. 
27 Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, pismo nr ZG-731-01/13 z dnia 21.03.2013 r. 
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nadleśnictwo sprawuje nadzór wynosi 30,9 ha. W latach 2010-2012 przeprowadzono odnowienia i 
zalesienia na terenie Powiatu Sulęcińskiego na powierzchni 55,11 ha.28 
 
Przeciętny wiek drzewostanu w nadleśnictwie wynosi 51 lat, przy czym drzewostany do 40 lat zajmują 
ok. 31% ogólnej powierzchni. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna, która zajmuje 97% 
powierzchni. Wśród siedlisk dominuje bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży.  
 
Nadleśnictwo Mi ędzyrzecz  zajmuje powierzchnię 20 631,14 ha i jest podzielone na dwa obręby: 
Międzyrzecz i Białe Łąki.  
 
Lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz znajdują się na terenie Gminy 
Sulęcin, a ich powierzchnia wynosi 874,11 ha. Pozostałe lasy Skarbu Państwa niebędące w zarządzie 
Nadleśnictwa w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa na terenie Gminy Sulęcin wynoszą 
25,52 ha. W ostatnich latach nie zalesiano gruntów, przeprowadzono jedynie odnowienia: w 2011 roku 
na powierzchni 3,57 ha, a w 2012 roku – 1,34 ha.29  
 
Ponad 90% powierzchni leśnej stanowią bory suche, bory świeże i bory mieszane o niskiej 
produktywności. Stosunki wodne w głównej mierze kształtowane są przez rzekę Obrę, będącą główną 
arterią odwadniającą teren wraz z lewym dopływem rzeki Struga Jeziorna i lewym dopływem rzeki 
Paklica.  
 
Nadleśnictwo Torzym  obejmuje kompleksy leśne własności Skarbu Państwa ulokowane dość 
równomiernie wokół miejscowości Torzym, położonej między miejscowościami Koryta (od strony 
wschodniej) i Pniów (od strony zachodniej), bezpośrednio przy drodze krajowej nr 2.  
 
Ogólna powierzchnia nadleśnictwa na terenie województwa lubuskiego wynosi 21 724,87 ha. Tereny 
te administracyjnie położone są w Gminie Sulęcin – 18,74 ha, w Gminie Torzym – 21 235,14 ha, oraz 
w Gminie Łagów (powiat świebodziński) – 308,98 ha. 
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zlokalizowane są w Gminie Torzym i  zajmują 
powierzchnię 67,84 ha.  
W latach 2010-2012 nadleśnictwo przeprowadziło odnowienia drzew na powierzchni 719,16 ha.30  
 
Przez teren nadleśnictwa przepływają rzeki Pliszka i Ilanka, występują również liczne jeziora. 
Przeważającymi na terenie Nadleśnictwa siedliskowymi typami lasu są bór mieszany świeży, bór 
świeży oraz las mieszany świeży. Gatunkiem głównym w drzewostanie jest najczęściej sosna 
pospolita. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 51 lat. 
 
Nadleśnictwo Cybinka położone jest w środkowo zachodniej części województwa lubuskiego, na 
południowo zachodnim skraju Puszczy Lubuskiej. Zasięgiem swym obejmuje tereny położone w 
powiatach: słubickim (Gmina Cybinka), krośnieńskim (Gminy Maszewo i Krosno) i sulęcińskim (Gmina 
Torzym).  
Powierzchnia lasów na terenie Gminy Torzym będących w administracji nadleśnictwa wynosi 
693,73 ha. W latach 2010-2012 przeprowadzono odnowienia na powierzchni 29,09 ha.31  
Zachodnią granicę zasięgu wyznacza rzeka Odra - granica państwa. Lasy nadleśnictwa tworzą 
zasadniczo dwa duże kompleksy leśne (90% ogólnej powierzchni) oraz 95 mniejszych. Małe 
kompleksy mają powierzchnię od 0,1 do 68 ha. W drzewostanach gatunkiem zdecydowanie 
dominującym jest sosna pospolita (92,8%), która występuje jako gatunek panujący na wszystkich 
niemal siedliskach. Na siedliskach borowych (słabszych), tworzy lite drzewostany z niewielką 

                                                      
28 Nadleśnictwo Skwierzyna – pismo nr ZG-732-10/13 z dn. 15.05.2013 r. 
29 Nadleśnictwo Międzyrzecz – pismo nr ZZ-062-1/2013 z dn. 23.04.2013 r. 
30 Nadleśnictwo Torzym – pismo z dnia 25.03.2013 r. 
31 Nadleśnictwo Cybinka – pismo z dnia 7.05.2013 r. 
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domieszką brzozy, modrzewia i dębu. Na siedliskach żyźniejszych, występuje w zmieszaniu z 
modrzewiem, świerkiem, bukiem, dębem, grabem i brzozą tworząc drzewostany mieszane. Przeciętny 
wiek drzewostanów wynosi 53 lata. Przeciętna zasobność w masę drzewną wynosi 226 m3 na 1 ha. 
Charakterystyczną cechą panującego tutaj klimatu są: łagodne zimy, dość chłodne lata, niskie opady 
atmosferyczne mała wilgotność powietrza, powtarzające się okresy suszy wiosennej i letniej, 
bezśnieżne zimy, często występujące przymrozki późne. Średnia roczna opadów wynosi 536 
mm. Ubogie są zasoby wodne. Zaledwie 1% ogólnej powierzchni zajmują obszary pod wodami. 
 
Nadleśnictwo Świebodzin  położone jest w Powiecie Sulęcińskim w granicach gminy Sulęcin i 
Torzym, w Powiecie Świebodzińskim, w granicach gmin: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, 
Świebodzin oraz na terenie miasta Świebodzin. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów. 
Terytorialnie zasięg działania Nadleśnictwa Świebodzin wynosi 56 529 ha. Powierzchnia lasów na 
terenie Powiatu Sulęcińskiego będących w administracji nadleśnictwa wynosi 2 151,2383 ha, w tym na 
terenie Gminy Sulęcin – 817,76 ha, a na terenie Gminy Torzym – 1 333,5083 ha. W latach 2010-2012 
przeprowadzono odnowienia i zalesienia na powierzchni 37,55 ha.32 
 
Nadleśnictwo Krosno  zasięgiem terytorialnym obejmujemy 21 418 ha na terenie gmin: Krosno 
Odrzańskie, Maszewo, Bytnica, Torzym, Łagów, Cybinka. Na terenie Gminy Torzym powierzchnia 
lasów wynosi 295,67 ha. W latach 2010-2012 na terenie Powiatu Sulęcińskiego nadleśnictwo 
wykonało odnowienia na powierzchni 5,05 ha.33 Tereny administrowane przez Nadleśnictwo 
zlokalizowane są na obszarach o bardzo dużej lesistości (78%) oraz o bardzo małym zaludnieniu. 
Zróżnicowana rzeźba terenu, liczne jeziora polodowcowe i stawy, malownicza pstrągowa rzeka 
Pliszka, oraz rzeka Odra, torfowiska, ciekawa szata roślinna, bytowanie gatunków zwierząt będących 
pod ścisłą ochroną oraz licznych populacji zwierzyny łownej determinuje prowadzenie gospodarki 
leśnej z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej. 
 

4.2.1. Stan zdrowotny i sanitarny lasów 
Na stan zdrowotny i sanitarny lasów wpływają różne czynniki, określane jako stresowe, które 
powodują niekorzystne zmiany w zasobach leśnych. Występujące zagrożenia można podzielić na trzy 
grupy: 

• zagrożenia abiotyczne – czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe), właściwości gleby 
(żyzność, wilgotność), warunki fizjograficzne, 

• zagrożenia biotyczne – szkodniki owadzie, choroby grzybicze, nadmierne występowanie 
roślinożernych ssaków, 

• zagrożenia antropogeniczne – zanieczyszczenie powietrze, wód, gleby, przekształcanie 
powierzchni ziemi, pożary, kłusownictwo i niewłaściwa gospodarka leśna. 

 
Nadleśnictwo Lubniewice 34: 
Największym zagrożeniem dla drzewostanów są szkodniki liściożerne sosny (brudnica mniszka, 
barczatka sosnówka), których gradacje pojawiają się okresowo. W roku 2013 Nadleśnictwo planuje 
zabieg chemicznego zwalczania w/w szkodników na powierzchni ok 10 000 ha. 
W ciągu ostatnich lat notuje się coraz więcej szkód powodowanych przez bobry. Zakłócenie 
stosunków wodnych przez budowanie żeremi i podtapianie lub zalewanie gruntów leśnych oraz 
ścinanie drzewek w różnym wieku to główne szkody wyrządzane przez tego gryzonia.  
Znaczne szkody w drzewostanach powodowane są również przez inne ssaki, w tym populację 
jeleniowatych, która wyrządza szkody w uprawach (zgryzanie, wydeptywanie, złamanie sadzonek) 
oraz młodnikach (spałowanie strzał). Nadleśnictwo ogranicza te szkody metodami mechanicznymi 

                                                      
32 Nadleśnictwo Świebodzin, pismo z dn. 8.05.2013 r. 
33 Nadleśnictwo Krosno, pismo z dn. 13.05.2013 r. 
34 Nadleśnictwo Lubniewice, pismo nr ZG-0400-2/13 z dnia 7.03.2013 r. 
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(grodzenia upraw, osłonki, wełna owcza), przez stosowanie preparatów chemicznych, oraz poprzez 
zwiększanie baz żerowych (np. wykładanie drzew do spałowania). 
Na terenie Nadleśnictwa incydentalnie notuje się szkody od grzybów (opieńka miodowa oraz huba 
korzeniowa). Nie odgrywają one istotnej roli dzięki odpowiednim zabiegom profilaktycznym (m.in. 
infekowanie pni ściętych drzew preparatem z grzybem Phlebia gigantea, który przyspiesza ich 
rozkład). 
Do czynników abiotycznych mających największy wpływ na poziom uszkodzeń drzewostanów w 
Nadleśnictwie Lubniewice należą huraganowe wiatry, przymrozki, szkody od śniegu (okiść), oraz 
wahania poziomu wód gruntowych.  
Szkody powodowane przez człowieka to w głównej mierze pożary lasów oraz zaśmiecanie terenów 
leśnych. Szkody wyrządzane przez ludzi w wyniku nadmiernej penetracji lasów skutkują między 
innymi wydeptywaniem roślinności, w tym objętej ochroną gatunkową, niszczeniem gniazd ptaków 
oraz niepokojeniem zwierzyny leśnej. Do szkód antropogenicznych zaliczyć należy również tzw. 
szkodnictwo leśne (kradzieże drewna, choinek czy siatek leśnych) oraz kłusownictwo. Zjawiska te na 
terenie Nadleśnictwa występują stosunkowo rzadko. 
 
Nadleśnictwo Sul ęcin 35: 
Do czynników biotycznych wyrządzających szkody na terenie Nadleśnictwa Sulęcin należą grzyby 
patogenne, szkodliwe owady oraz zwierzyna płowa. Wśród grzybów patogennych największe szkody 
wyrządza huba korzeniowa oraz opieńka miodowa. Do szkodliwych owadów mających gospodarcze 
znaczenie należy: szeliniak sosnowiec, brudnica mniszka, boreczniki sosnowe, chrabąszcz majowy, 
chrabąszcz kasztanowiec, cetyniec większy oraz cetyniec mniejszy. Wśród zwierzyny płowej 
najliczniej występuje jeleń i sarna, jednak z roku na rok szkody powodowane przez tę grupę zwierząt 
systematycznie maleją.  
Wśród czynników abiotycznych największe znacznie mają zagrożenia wywołane zmianami stosunków 
wodnych, silnie wiejące wiatry, w mniejszym stopniu zagrożenia związane z ekstremami temperatur 
(przymrozki wczesne, późne, okiść, listwy mrozowe). W ostatnim okresie nie odnotowano większych 
pożarów lasów. Jednak na obszarach sąsiadujących z lasami dochodzi stosunkowo często do 
wypalania suchej roślinności trawiastej, a to stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe. 
Do zagrożeń antropogenicznych należy zaliczyć: zaśmiecanie lasów oraz występowanie dzikich 
wysypisk śmieci, zwiększająca się penetracja lasu, niszczenie gleby i ściółki, wydobywanie kopalin, 
kradzież i niszczenie infrastruktury leśnej – ogrodzenia, tablice, elementy urządzeń turystycznych oraz 
kłusownictwo i nielegalne pozyskiwanie surowca drzewnego.  
 
Nadleśnictwo O śno Lubuskie 36: 
We wrześniu 2011 roku wystąpiły wyjątkowo dotkliwe szkody od huraganowych wiatrów. Od września 
2011 roku do końca 2012 trwało sanitarne porządkowanie uszkodzonych drzewostanów. W 2012 roku 
zinwentaryzowano 1,35 ha powierzchni drzewostanów podtopionych na skutek nadmiaru odpadów w 
okresie jesienno-zimowym oraz utrudnionego odpływu wód poza obszar nadleśnictwa.  
W 2012 roku zaobserwowano zwiększoną liczebność występowania szkodników pierwotnych: 
barczatki sosnówki, brudnicy mniszki oraz boreczników sosnowych. 
Wśród zagrożeń antropogenicznych należy wymienić zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
spowodowane przez ścieki i odpady powstałe w wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka, 
wywóz śmieci do lasu – z roku na rok coraz większa ilość śmieci wywożona jest do lasów, 
niekorzystne zmiany po działalności kopalni węgla brunatnego w latach 1950-1960 – zawały 
pokopalniane (niebezpieczne zapadliska). 
 
 
 
 

                                                      
35 Nadleśnictwo Sulęcin, pismo nr ZO-732-4/2013 z dnia 18.03.2013 r. 
36 Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, pismo nr ZG-731-01/13 z dnia 21.03.2013 r. 
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Nadleśnictwo Skwierzyna 37: 
Najważniejszymi zagrożeniami dla terenu Nadleśnictwa Skwierzyna należącego do Powiatu 
Sulęcińskiego są pożary i gradacje szkodników owadzich mogących wpływać na niemożność 
utrzymania trwałości ekosystemów leśnych. Do mniej istotnych zagrożeń należy zaliczyć szkody od 
zwierząt łownych, od wiatru i podtopienia. Natomiast zagrożenia antropogeniczne ze względu na 
ekspansję turystyczną są dwojakie: ponad 90% zaprószeń pożarów oraz zanieczyszczenie 
środowiska przez odpady.  
 
Nadleśnictwo Mi ędzyrzecz 38: 
Wśród czynników przyrody ożywionej największe szkody wyrządzają grzyby, owady i zwierzyna 
płowa. Najbardziej podatne na zagrożenia od patogenicznych grzybów są drzewostany na gruntach 
porolnych. Całkowitą powierzchnię występowania chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne 
na terenie nadleśnictwa trudno jest ustalić, gdyż szkody występują z reguły pojedynczo i widoczne są 
w dłuższym przedziale czasowym. Do najistotniejszych patogenów należą grzyby systemu 
korzeniowego: huba korzeni oraz opieńka. Jednogatunkowe drzewostany stanowią doskonałą bazę 
żerową dla szeregu szkodników owadzich. Najpoważniejsze zagrożenia wywołują: brudnica, mniszki, 
barczatki sosnówki, boreczniki i strzygonia choinówka. W drzewostanach w wieku do 20 lat 
największe szkody powoduje zwierzyna płowa. Szkody wyrządzone przez jelenie i sarny polegają na 
zgryzaniu sadzonek i spałowaniu drzew. 
Wśród czynników przyrody nieożywionej największe znaczenie mają zagrożenia wywołane zmianą 
stosunków wodnych, silnie wiejącymi wiatrami, w mniejszym stopniu zagrożenia związane z 
ekstremalnymi temperaturami (przymrozki wczesne, późne, okiść, listwy mrozowe).  
Wśród czynników antropogenicznych wpływających na stan zdrowotny i sanitarny lasów należy 
wymienić zagrożenia związane z przebiegiem szlaków komunikacyjnych, które powodują powstanie 
bariery ekologicznej utrudniającą migrację zwierząt, emisję zanieczyszczeń i hałasu, degradację 
terenów cennych przyrodniczo oraz zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 
Zagrożenie występuje również w przypadku kopalni odkrywkowych żwiru i węgla brunatnego, które 
powodują zmiany w stosunkach wodnych. Dużym zagrożeniem dla drzewostanów są pożary, które 
pojawiają się głównie na terenach atrakcyjnych pod względem turystycznym, przy torach kolejowych i 
drogach publicznych.  
 
Nadleśnictwo Torzym 39: 
Do najważniejszych szkodników korzeni drzew należą pędraki chrabąszczy. Stanowią one lokalne 
zagrożenie dla szkółki leśnej i gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia, upraw na gruntach 
porolnych. Aby zapobiec szkodom wyrządzonym przez szkodniki glebowe należy stosować dobrego 
jakościowo materiału sadzeniowego oraz systematycznie pielęgnować gleby w szkółkach i na 
uprawach. Do najgroźniejszych szkodników upraw występujących na terenie nadleśnictwa należy 
szeliniak sosnowiec. Aby zapobiegać szkodom należy monitorować populację za pomocą pułapek 
feromonowych, wałków chwytnych i dołów chwytnych oraz kontrolować stopień uszkodzenia 
sadzonek. Do ograniczania występowania szkodników pierwotnych młodników służy zakładanie 
wielogatunkowych upraw, prawidłowe wykonywanie czyszczeń wczesnych i późnych. 
Występowanie jednogatunkowych drzewostanów sosnowych, osłabienie drzewostanów przez 
niekorzystne czynniki atmosferyczne stanowi przyczynę wzmożonej aktywności szkodników owadzich. 
Do najważniejszych szkodników pierwotnych należą: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, 
barczatka sosnówka, poproch cetyniak oraz foliofagi dębowe. Do najważniejszych szkodników 
wtórnych należą: przypłaszczek granatek, smoliki i cetyńce.  
Wśród grzybów chorobotwórczych w szkółkach leśnych największe szkody może powodować zgorzel 
siewek, mączniak dębu, osutka sosny oraz rdze. Duży problem dla nadleśnictwa stanowi huba korzeni 

                                                      
37 Nadleśnictwo Skwierzyna – pismo nr ZG-732-10/13 z dn. 15.05.2013 r. 
38 Nadleśnictwo Międzyrzecz – pismo nr ZZ-062-1/2013 z dn. 23.04.2013 r. 
39 Nadleśnictwo Torzym – pismo z dnia 25.03.2013 r. 
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oraz opieńka. Występują one z reguły na gruntach porolnych na około 10% ogólnej powierzchni 
nadleśnictwa.  
Szkody spowodowane przez zwierzynę są głównym powodem obniżającym jakość hodowlaną 
drzewostanów. Dużym zagrożeniem dla drzewostanów są także gryzonie oraz bobry. 
Wśród czynników abiotycznych zagrażającym lasom należy wymienić wiatrołomy, śniegołomy oraz 
zakłócenia stosunków wodnych.  
Wśród zagrożeń antropogenicznych należy wymienić budowę  i funkcjonowanie szlaków 
komunikacyjnych, które mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia pożarowego, zanieczyszczeń 
powietrza, wody, gleby i hałasu. 
 
Nadleśnictwo Cybinka 40 
Na terenie lasów położonych w Gminie Torzym będących w administracji Nadleśnictwa Cybinka w 
ostatnich latach nie występowały zagrożenia abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne wpływające na 
stan zasobów leśnych. 
 
Nadleśnictwo Świebodzin 41: 
Największym zagrożeniem dla lasów na terenie nadleśnictwa jest działalność gospodarcza „Kopalni 
Sieniawa”, w której wydobywany jest węgiel brunatny. 
 
Nadleśnictwo Krosno 42 
Wśród czynników biotycznych istotne znaczenie w ostatnich latach mają szkody od owadów – 
szkodników pierwotnych. Nadleśnictwo prowadzi zabiegi agrolotnicze zwalczające szkodniki pierwotne 
sosny. Szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach również stanowią znaczący problem. Zagrożenia 
abiotyczne to przede wszystkim silne wiatry, wahania wód gruntowych i zjawisko okiści. Ze względu na 
atrakcyjność turystyczną terenów nadleśnictwa istotnym i znaczącym zagrożeniem dla stanu 
sanitarnego i zdrowotnego lasu ma szkodnictwo leśne spowodowane ruchem turystycznym. W związku 
z tym na terenie nadleśnictwa istnieje większe ryzyko powstawania pożarów. 
 

4.3. Tereny zieleni urz ądzonej 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.) definiuje tereny zieleni jako tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z 
nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, 
pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a 
także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 
lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. Definicja ta nie ma jednak charakteru 
operacyjnego i w związku z tym jest mało przydatna z punktu widzenia zarządzania tymi terenami. 
 
Zieleń pełni istotne funkcje na obszarach zurbanizowanych, takie jak: 

• przyczynia się do wymiany gazowej - w krajach o umiarkowanym klimacie i krótkim okresie 
wegetacji, każdy hektar zwartej roślinności pochłania w procesie fotosyntezy nie mniej niż 5 
ton dwutlenku węgla; znaczny udział w regulowaniu zawartości tlenu i dwutlenku węgla w 
atmosferze odgrywają duże przestrzenie trawników; 1 m2 trawnika w okresie wegetacji 
pobiera od 48 do 768 g dwutlenku węgla, a wydziela od 35 do 560 g tlenu, przy czym 
aktywność ekologiczna trawników zależy od stopnia czystości środowiska i związanej z nią 
biologicznej aktywności roślin; hektar zieleni miejskiej wchłania w ciągu jednej godziny ok. 8 
kg dwutlenku węgla, tj. tyle, ile wydziela go w tym czasie ok. 200 osób; jedno drzewo w ciągu 
10 lat produkuje tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 20 lat życia; 1 m2 powierzchni liści 

                                                      
40 Nadleśnictwo Cybinka – pismo z dnia 7.05.2013 r. 
41 Nadleśnictwo Świebodzin – pismo z dnia 8.05.2013 r. 
42 Nadleśnictwo Krosno – pismo z dnia 13.05.2013 r. 
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wytwarza w sezonie wegetacyjnym (180 dni) tlen w ilości 2,6 kg, dla przeciętnego człowieka o 
wadze 60 kg zapotrzebowanie na tlen wynosi 182 kg/rok, więc ilość tę może zapewnić 
fotosynteza zachodząca na 70 m2 powierzchni liści, 

• wpływa na warunki termiczne - modyfikuje stosunki termiczne, co wiąże się głownie z 
odmiennym charakterem pochłaniania i akumulacji ciepła w porze dziennej oraz oddawaniem 
ciepła atmosferze w ciągu nocy przez powierzchnie zabudowane i tereny zielone. W parkach 
nagrzewanie dzienne jest szybsze i nocne wychładzanie silniejsze – w porównaniu z terenem 
zabudowanym. Powoduje to wyraźne zwiększenie dobowych wahań temperatury powietrza 
wśród zieleni; istotnie wpływa na zmniejszenie natężenia miejskiej wyspy ciepła. Prawidłowo 
zaplanowane i zagospodarowane tereny zieleni rozczłonkowują obszar wyspy ciepła, 
zmniejszając tym samym jej natężenie i zasięg występowania, 

• wpływa na wilgotność względną - tereny zurbanizowane są na ogół ubogie w wodę, która 
po opadach w znacznej mierze spływa do kanalizacji. Parki, szczególnie w okresie 
wegetacyjnym, magazynują dużą ilość wody. W ciągu doby, zarówno w zimie, jak i w lecie, 
wilgotność względna w parkach jest wyższa niż poza nimi – w porze chłodnej średnio o 3-8%, 
a w porze ciepłej o 5-20%. Pas roślinności zbudowanej z drzew i krzewów, o szerokości 10 m, 
zwiększa wilgotność względną powietrza do 80% i wyżej, 

• znacznie zmniejsza porywistość wiatru, np. we wnętrzu lasu prędkość jest zredukowana do 
ok. 10-30% prędkości, 

• spełnia funkcję izolacyjną, co poza ograniczeniem zanieczyszczeń, obniża również poziom 
hałasu, 

• posiada zdolność do zatrzymywania części zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
znajdujących się w powietrzu (średniej wielkości drzewo liściaste jest zdolne w ciągu jednego 
okresu wegetacyjnego wchłonąć metale ciężkie pochodzące ze spalania ok. 130 kg paliwa 
samochodowego), 

• tłumi hałas, najbardziej skutecznie tłumiącym typem zieleni są drzewostany, a wielkość 
tłumienia wzrasta wraz ze wzrostem łącznej powierzchni, gęstością zieleni i wielkością 
obszaru zajmowanego przez cały kompleks zieleni. 

 
Według danych GUS w 2011 roku na terenie Powiatu Sulęcińskiego było 14 parków spacerowo-
wypoczynkowych, z czego 8 z nich było na terenach wiejskich, 21 zieleńców, z czego 11 z nich było 
zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz 40 cmentarzy, w tym 36 z nich było na terenach wiejskich. 
W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnie terenów zieleni urządzonej w poszczególnych gminach. 
 
Tabela 22 Tereny zieleni urz ądzonej w Powiecie Sul ęcińskim w 2011 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Parki, ziele ńce i tereny 
zieleni osiedlowej Cmentarze Lasy gminne 

ha 

Krzeszyce 1,0 9,0 9,4 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

39,4 
 

13,1 
26,3 

2,0 
 

0,8 
1,2 

21,6 
 

21,6 
- 

Słońsk 7,9 6,7 - 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

14,4 
 

14,4 
- 

11,2 
 

4,2 
7,0 

5,1 
 

3,1 
2,0 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 

51,2 
 

25,8 

6,5 
 

3,1 

1,9 
 

1,9 
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Jednostka 
administracyjna 

Parki, ziele ńce i tereny 
zieleni osiedlowej Cmentarze Lasy gminne 

ha 

- obszar wiejski 25,4 3,4 - 

Powiat Sul ęciński  113,9 35,4 38,0 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 

 
Wykres 3 Ziele ń urządzona na terenie Powiatu Sul ęcińskiego (wg Banku Danych Lokalnych 
GUS 2011 rok) 
 
Największa powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej występuje w Gminie Torzym 
oraz Lubniewice. Największe tereny zajęte przez cmentarze występują w Gminie Sulęcin, natomiast 
lasy gminne zajmują największą powierzchnię w Gminie Lubniewice. 
 
Z uzyskanych informacji wynika, że na terenie poszczególnych gmin występują następujące tereny 
zielone: 

• Gmina Krzeszyce43 - na terenie gminy brak jest parków wiejskich. Znajdują się tu dwa parki 
dworskie: w Rudnej (XIX w.) o powierzchni 4,80 ha i w Przemysławiu (XIX w.) o powierzchni 
4,20 ha. 
We wsi Rudna, zachował się w dobrym stanie park dworski wraz z budynkami. Tereny 
podworskie znajdują się w północno-zachodniej części wsi i wraz z dziedzińcem oraz parkiem 
tworzą wspólny układ przestrzenny przylegający od południowej strony do niewielkiego stawu. 
Przez park biegnie wyschnięty rów (rzeka Rudzianka), dawniej doprowadzający wodę do 
stawu parkowego. Nad stawem i rowem rosną olsze i wierzby. Kompozycję parku tworzy 
polana położona w centralnej części parku otwarta na północ w kierunku dziedzińca i na 
południe w kierunku jeziora. W zachodniej części, między polną drogą a wyschniętym 
stawem, rośnie zwarta grupa dębów. Na skraju grupy drzew rosnącej od strony dziedzińca 
znajduje się dawna kuźnia. W parku został zachowany pierwotny układ ścieżek i drzew. Na 
terenie parku znajdują się dwa okazałe dęby szypułkowe o obwodach pnia – 450 i 500 cm. 
Park otoczony jest ochroną konserwatorską z uwagi na zachowany układ przestrzenny, cenny 
drzewostan i naturalne krajobrazowe otoczenie. 
Zespół pałacowo-parkowy w Przemysławiu graniczy od zachodu z kościołem. W chwili 
obecnej zachowały się jedynie fundamenty po pałacu i stodole. 

                                                      
43 Urząd Gminy Krzeszyce, pismo z dnia 9.04.2013 rok 
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• Gmina Lubniewice44 – na terenie gminy znajdują się dwa parki miejskie, a w miejscowości 
Glisno znajduje się pałac z 1793 roku wraz z parkiem z przełomu XVIII/XIX wiek, w którym 
znajdują się sztuczne ruiny oraz mauzoleum. W miejscowości Jarnatów znajdują się założenie 
folwarczne z XVIII wiecznym pałacem i parkiem oraz grobowiec rodzinny Waldow – 
zlokalizowany w parku przy jarnatowskim cmentarzu. 

• Gmina Słońsk -  w Słońsku jest cmentarz Obozu Sonnenburg oraz park przy ul. 
Paderewskiego. 

• Gmina Sulęcin45 – na terenie gminy jest jeden park spacerowo-wypoczynkowy o powierzchni 
3.1 ha, jest również 6 zieleńców o łącznej powierzchni 6,00 ha, zieleń uliczna o powierzchni 
1,20 ha i tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 1,00 ha. 

• Gmina Torzym - parki wiejskie znajdują się w 15 miejscowościach.46 
 

4.4. Ochrona powierzchni ziemi 

Gleba stanowi podstawowy nieodnawialny element lądowego środowiska przyrodniczego 
(agrosystemu), który charakteryzuje się określonymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i 
biologicznymi ukształtowanymi pod wpływem naturalnego procesu glebotwórczego oraz rolniczej i 
pozarolniczej działalności człowieka. Właściwości te znajdują się w stanie określonej równowagi, która 
może ulegać zmianom pod wpływem tej działalności. 
Biorąc pod uwagę cechy morfologiczne, stopień i rodzaje przekształceń antropogenicznych wyróżnia 
się: 
1) Gleby naturalne, które zachowamy cechy morfologiczne: 

• gleby brunatne właściwe, gleby brunatne wyługowane i gleby płowe z klasy gleb 
brunatnoziemnych,  

• gleby bielicowe z klasy gleb bielicoziemnych, 
• gleby opadowo-glejowe i gleby gruntowe glejowe z klasy gleb zabagnionych, 
• gleby organiczne mineralno-murszowe, torfowo-murszowe, czarne ziemie właściwe i czarne 

ziemie zdegradowane z klasy gleb pobagiennych, 
• mady właściwe, mady brunatnoziemne i mady próchniczne z klasy gleb napływowych. 

2) Gleby antropogeniczne - urbanoziemy, które różnicują się w zależności od charakteru i stopnia 
przekształceń na: 

• gleby przekształcone mechanicznie, 
• gleby nasypowe, 
• gleby przekształcone chemicznie. 

 
Gleby powiatu charakteryzują się dużą różnorodnością. W obniżeniach dolinnych rzek (Ilanki, 
Postomii, Warty) wykształciły się gleby podmokłe bagienne, torfowe i mady. Gleby brunatne i 
bielicowe znajdują się na terenach wyżej położonych. 
Poszczególne gminy charakteryzują się następującymi glebami: 

• Gmina Krzeszyce - gleby bielicowe i brunatne, a także gleby murszowe, mułowo-błotne, mady 
lekkie i średnie i gleby glejowe, 

• Gmina Lubniewice - gleby brunatne wyługowane, bielicowe, mady i torfowe, 
• Gmina Słońsk - gleby murszowe, mady , bielicowe, brunatne i mułowo-błotne, 
• Gmina Sulęcin - gleby brunatne, gleby brunatne wyługowane i płowe, gleby torfowe i 

murszowe oraz mady, 
• Gmina Torzym - gleby bielicowe wytworzone na piaskach luźnych i słabo gliniastych. 

 

                                                      
44 www.lubniewice.pl 
45 Urząd Miejski w Sulęcinie, pismo z dnia 23.04.2013 r. 
46 Informacje dotyczące gmin: Słońsk i Torzym pochodzą z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Sulęcińskiego na lata 2004-2011 
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Użytki rolne w Powiecie Sulęcińskim zajmują powierzchnię 41 251 ha, co stanowi 35% całkowitej 
powierzchni powiatu. W skład użytków rolnych wchodzą:  

• grunty orne – o powierzchni 26 254 ha, 
• sady – o powierzchni 36 ha, 
• łąki trwałe – o powierzchni 10 317 ha, 
• pastwiska trwałe - o powierzchni 2 894 ha,  
• grunty rolne zabudowane – o powierzchni 1 097 ha, 
• grunty pod stawami – o powierzchni 216 ha, 
• grunty pod rowami – o powierzchni 437 ha. 

 
Na terenie powiatu najwięcej gruntów ornych zajmują gleby IV klasy bonitacyjnej – 50,4%. Gleby 
najwyższej klasy, tj. I, II i III zajmują 8,2 % powierzchni. Gleby o niskiej klasie bonitacyjnej (klasa V i 
VI) zajmują 41,4% powierzchni gruntów ornych. 
 
W Gminie Krzeszyce grunty orne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zasobności. W części 
północnej i północno-zachodniej gminy przeważają dobre grunty IV klasy bonitacyjnej, natomiast w 
części wschodniej i południowej przeważają gleby słabe – V i VI klasy. W gminie najwięcej jest gleb 
zaliczanych do IV klasy bonitacyjnej, a najmniej jest gleb dobrych i bardzo dobrych (I, II i III klasa). 
W Gminie Lubniewice przeważają gleby o IV klasie bonitacyjnej, a najmniej jest gleb bardzo słabych 
należących do VI klasy. 
Gleby w Gminie Słońsk to głównie IV klasa bonitacyjna, najmniej jest gleb należących do I, II i III klasy. 
W Gminie Sulęcin zdecydowanie najwięcej jest gleb o IV klasie bonitacyjnej, a najmniej jest gleb 
bardzo słabych. Gmina odznacza się największa ilością gleb o najlepszej I klasie pośród wszystkich 
gmin powiatu. 
Gmina Torzym charakteryzuje się największym udziałem gleb IV klasy bonitacyjnej oraz najniższym 
udziałem gleb dobrych i bardzo dobrych pośród wszystkich gmin powiatu.47  
 
Według danych GUS na terenie Powiatu Sulęcińskiego powierzchnia gruntów wymagająca 
rekultywacji w 2011 roku wynosiła 69 ha. Były to grunty zdewastowane.  
Według danych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w 2012 roku zakończono rekultywację w kierunku 
rolnym gruntów zajętych pod likwidację odwiertu „Chartów-I” o powierzchni 4 241 m2, leżących w 
granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 64 i 65 w obrębie Chartów 
w Gminie Słońsk. 
 
Kompleksowe badania odczynu gleby i potrzeb wapnowania na terenie województwa lubuskiego 
zostały przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gorzowie Wielkopolskim w 
latach 2009-2011. Uzyskane wyniki wskazały, że na terenie województwa przeważają gleby lekko 
kwaśne (pH 5,6 – 6,5) – 37% oraz gleby kwaśne (pH 4,6 – 5,5) – 34%. Natomiast najmniej jest gleb 
zasadowych (pH>7,2) – 5%. W przypadku wapnowania, przeważają gleby, których wapnowanie jest 
zbędne – 26%. Za konieczne do wapnowania uznano 15% gleb.  
 
Podobne badania przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gorzowie 
Wielkopolskim (OSCHR) zostały wykonane na terenie Powiatu Sulęcińskiego. Badania zostały 
przeprowadzone na podstawie indywidualnych zleceń rolników i producentów rolnych, dlatego nie są 
one reprezentatywne dla całego powiatu. 
 
Z wyników badań przeprowadzonych w latach 2009-2012 wynika, że na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
przeważają gleby kwaśne i lekko kwaśne. Natomiast najmniej  jest gleb zasadowych. W przypadku 
wapnowania, przeważają gleby, których wapnowanie jest potrzebne i wskazane.  
 
 

                                                      
47 Dane z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2004-2011 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

69 
 

Tabela 23 Odczyn i potrzeby wapnowania gleb na tere nie Powiatu Sul ęcińskiego, na podstawie 
wykonanych bada ń gleb w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2012 rok 

 
Powierzchnia 
przebadana 

Ilość 
próbek 

Odczyn (pH) Potrzeby wapnowania 

ha sztuk  bkw kw lkw ob zas K P W O Z 
Powiat 

Sulęciński 
5620,52 2751 

415 
15% 

1294 
47% 

818 
30% 

164 
6% 

60 
2% 

481 
18% 

654 
24% 

657 
24% 

501 
18% 

458 
16% 

Odczyn:  bkw – bardzo kwaśny, kw – kwaśny, lkw – lekko kwaśny, ob – obojętny, zas – zasadowy.  
Potrzeby wapnowania:  K – konieczne, P – potrzebne, W – wskazane, O – ograniczyć, Z – zbędne.  
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim, pismo nr DA/67/2013 z dn. 8.03.2013 
 
Zasobność gleb Powiatu Sulęcińskiego w makroelementy takie jak fosfor, potas i magnez w 
większości przypadków jest średnia. 
 
Tabela 24 Zasobno ść gleb Powiatu Sul ęcińskiego w makroelementy, na podstawie 
wykonanych bada ń gleb w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2012 rok 

 
Zawarto ść fosforu – ilo ść 

próbek 
Zawarto ść potasu – ilość 

próbek 
Zawarto ść magnezu – ilo ść 

próbek 
BN N Ś W BW BN N Ś W BW BN N Ś W BW 

Powiat 
Sulęciński 

38 
1% 

519 
19% 

1164 
43% 

666 
24% 

458 
16% 

212 
8% 

805 
29% 

976 
36% 

433 
16% 

325 
11% 

582 
21% 

758 
28% 

860 
31% 

372 
14% 

179 
6% 

Zawarto ść: BN – bardzo niska, N – niska, Ś – średnia, W – wysoka, BW – bardzo wysoka. 
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim, pismo nr DA/67/2013 z dn. 8.03.2013 
 
W 2012 roku OSCHR w Gorzowie Wielkopolskim wykonał również badania na terenie poszczególnych 
gmin powiatu. Wynika z nich, że gleby w Gminie Krzeszyce w większości przypadków mają odczyn 
kwaśny, a wapnowanie gleb jest konieczne. W Gminie Słońsk przeważają gleby o odczynie 
zasadowym, których wapnowanie jest zbędne. W Gminie Sulęcin najwięcej jest gleb bardzo 
kwaśnych, których wapnowanie jest konieczne. Natomiast w Gminie Torzym przeważają gleby o 
odczynie bardzo kwaśnym i obojętnym i w większości przypadków ich wapnowanie jest zbędne. 
 
Tabela 25 Odczyn i potrzeby wapnowania gleb w poszc zególnych gminach powiatu, na 
podstawie wykonanych bada ń gleb w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 rok 

Jedn. 
administracyjna 

Powierzchnia 
przebadana 

Ilość 
próbek 

Odczyn (pH) Potrzeby wapnowania 

ha sztuk  bkw kw lkw ob zas K P W O Z 
Gmina 

Krzeszyce 
96,16 48 

8 
17% 

21 
44% 

12 
25% 

5 
10% 

2 
4% 

17 
35% 

6 
13% 

8 
17% 

5 
10% 

12 
25% 

Gmina  
Słońsk 

18,00 10 
0 

0% 
3 

30% 
1 

10% 
2 

20% 
4 

40% 
1 

10% 
2 

20% 
1 

10% 
0 

0% 
6 

60% 
Gmina  
Sulęcin 

76,00 22 
8 

36% 
4 

18% 
7 

32% 
2 

9% 
1 

5% 
9 

41% 
2 

9% 
4 

18% 
2 

9% 
5 

23% 
Gmina  
Torzym 

17,00 9 
3 

33% 
0 

0% 
1 

11% 
3 

33% 
2 

23% 
3 

33% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

11% 
5 

56% 
Powiat 

Sulęciński 
207,16 89 

19 
21% 

28 
32% 

21 
24% 

12 
13% 

9 
10% 

30 
33% 

10 
11% 

13 
15% 

8 
9% 

28 
32% 

Odczyn:  bkw – bardzo kwaśny, kw – kwaśny, lkw – lekko kwaśny, ob – obojętny, zas – zasadowy.  
Potrzeby wapnowania:  K – konieczne, P – potrzebne, W – wskazane, O – ograniczyć, Z – zbędne.  
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim, pismo nr DA/67/2013 z dn. 8.03.2013 
 
Zasobność gleb w makroelementy w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana. W Gminie 
Krzeszyce przeważają gleby o bardzo wysokiej zawartości fosforu i magnezu oraz o bardzo niskiej 
zawartości potasu. Podobna sytuacja występuje w Gminie Słońsk. W Gminie Sulęcin gleby mają 
bardzo niską zawartość fosforu i magnezu oraz niską zawartość potasu. Natomiast gleby na terenie 
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Gminy Torzym charakteryzują się średnią zawartością fosforu, niską zawartością potasu i bardzo 
niską zwartością magnezu.  
 
Tabela 26 Zasobno ść gleb w makroelementy na terenie poszczególnych gmi n powiatu, na 
podstawie wykonanych bada ń gleb w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 rok 

 
Zawarto ść fosforu – ilo ść 

próbek 
Zawarto ść potasu – ilość 

próbek 
Zawarto ść magnezu – ilo ść 

próbek 
BN N Ś W BW BN N Ś W BW BN N Ś W BW 

Gmina 
Krzeszyce 

1 
2% 

2 
4% 

15 
31% 

12 
25% 

18 
38% 

17 
35% 

16 
33% 

10 
21% 

3 
6% 

2 
4% 

0 
0% 

7 
15% 

4 
8% 

8 
17% 

29 
60% 

Gmina  
Słońsk 

1 
10% 

2 
20% 

2 
20% 

2 
20% 

3 
30% 

8 
80% 

1 
10% 

1 
10% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
10% 

1 
10% 

7 
70% 

Gmina  
Sulęcin 

7 
32% 

5 
23% 

2 
9% 

2 
9% 

6 
27% 

2 
9% 

13 
59% 

1 
5% 

0 
0% 

6 
27% 

9 
41% 

6 
27% 

1 
5% 

2 
9% 

4 
18% 

Gmina  
Torzym 

0 
0% 

0 
0% 

6 
66% 

1 
11% 

2 
23% 

0 
0% 

7 
78% 

1 
11% 

1 
11% 

0 
0% 

4 
44% 

3 
33% 

2 
23% 

0 
0% 

0 
0% 

Powiat 
Sulęciński 

9 
10% 

9 
10% 

25 
28% 

17 
19% 

29 
33% 

27 
30% 

37 
42% 

13 
15% 

4 
4% 

8 
9% 

13 
15% 

16 
18% 

8 
9% 

11 
12% 

40 
46% 

Zawarto ść: BN – bardzo niska, N – niska, Ś – średnia, W – wysoka, BW – bardzo wysoka. 
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim, pismo nr DA/67/2013 z dn. 8.03.2013 
 
Nadmierne zakwaszenie gleb powoduje niekorzystne skutki dla rolnictwa oraz ochrony środowiska 
przyczyniając się m.in. do obniżenia plonów, pogorszenia ich jakości i większego ich 
zanieczyszczenia. W glebach kwaśnych występuje większe wypłukiwanie pierwiastków i związków 
chemicznych, które trafiają do wód gruntowych, a dalej wgłębnych, a także powierzchniowych 
powodując ich zanieczyszczenie. Aktywacja metali ciężkich wzrasta więc wraz ze wzrostem 
zakwaszenia. 
Wapno ma wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne 
gleb. Wpływa na poprawę ich żyzności, umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów oraz efektywne 
wykorzystanie składników mineralnych azotu, fosforu i potasu z nawozów. 
Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie decyduje o wielkości i jakości plonów, a także o 
wykorzystaniu pozostałych składników. W warunkach gleb zakwaszonych przechodzi on w formy 
niedostępne dla roślin i znacznie zmniejsza się jego przyswajalność.  
Magnez odgrywa bardzo istotną rolę we wzroście roślin, powszechne jest jego znaczenie dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. 
 
Według informacji uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
na terenie Powiatu Sulęcińskiego w latach 2011-2012 nie odnotowano przekroczeń standardów 
jakości gleby i ziemi, zgodnie z prowadzonym przez niniejszą instytucję wykazem terenów 
zanieczyszczonych, zgodnie z art. 24 ust. 1 i z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.). 
 
Innym problemem związanym z powierzchnią ziemi jest występowanie na terenie powiatu ruchów 
masowych. Osuwisko to nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i 
mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. Jest to rodzaj 
ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż 
powierzchni poślizgu, połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska 
są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to 
naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna 
zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.  
Do zjawisk wywołujących osuwisko należą: 

• wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami lub roztopami,  
• podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności człowieka, np. 
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przy budowie drogi,  
• nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę,  
• wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami,  
• trzęsienia ziemi.  

Osuwiska podobnie jak powodzie klasyfikowane są jako katastrofy naturalne. Ryzyko wystąpienia 
osuwisk i straty z nimi związane można minimalizować poprzez wykorzystywanie posiadanej wiedzy, 
systemów ostrzegania, sprzętu i nowoczesnej technologii. W 2006 r. na zlecenie Ministra Środowiska 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiono 
przedsięwzięcie pn. System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Jego podstawowym celem jest 
rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz 
terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu 
wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Wyniki Projektu mają pomóc w 
zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń 
wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechanie budownictwa drogowego i mieszkaniowego w 
obrębie aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk.  
 
Szczegółowo tereny zagrożenia ruchami masowymi zostały przedstawione na mapach w skali 
1:50 000 (załącznik nr 4). 
 

4.5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

W Gminie Słońsk udokumentowane jest złoże azotowego gazu ziemnego. Jest to jedno z dwóch złóż 
w Polsce. Zawartość azotu w gazie ziemnym wynosi ponad 90 %. Azotowy gaz ziemny może być 
przeznaczony do produkcji ciekłego azotu, ale częściej wykorzystywany jest do korekty składu 
chemicznego gazu ziemnego przesyłanego w krajowych gazociągach. Do tego celu szczególnie 
nadaje się gaz, w którym zawartość azotu przekracza 70 %. Złoża Sulęcin występuje w cechsztyńskim 
dolomicie głównym. Skład chemiczny gazu przedstawia się następująco: 97,6 % azotu, 1,6 % metanu, 
a także 0,4 % etanu, 0,36 % węglowodorów ciężkich i 0,04 % dwutlenku węgla. Jest to złoże o 
zasobach rozpoznanych szczegółowo ale obecnie nie jest prowadzone z niego wydobycie. 
Głównym rejonem występowania złóż gazu ziemnego jest Niż Polski. Około trzy czwarte zasobów 
gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, a pozostałe w osadach kambru, 
dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Złoże Kamień Mały w Gminie Słońsk zostało 
udokumentowane w 2011 roku. 
 
W przypadku ropy naftowej największe znaczenie gospodarcze mają złoża występujące na Niżu 
Polskim, które występują w utworach permu, karbonu i kambru. Są to ropy średnioparafinowe o 
zawartościach 4,3-7,4% parafiny, siarki nieco powyżej 1% i gęstości w granicach 0,857 – 0,870 g/cm3. 
W 2011 roku udokumentowano nowe złoże ropy naftowej na terenie Gminy Słońsk – Kamień Mały. 
 
Pozostałe eksploatowane kopaliny na terenie Powiatu Sulęcińskiego to: 

• piaski i żwiry - naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe dzielą się na dwie zasadnicze grupy: 
kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa 
drobne – piaszczyste. Na terenie powiatu kopaliny te eksploatowane są głównie w gminie 
Torzym i Sulęcin, a także w mniejszych ilościach w Gminie Krzeszyce. 

• torfy – to osady organiczne powstałe w późnym czwartorzędzie, głównie holocenie, utworzone 
w czasie długotrwałego osadzania się częściowo rozłożonych szczątków roślin. Do procesu 
powstawania torfu wymagany jest wysoki poziom wód gruntowych i niewielki dopływ 
powietrza. Ze względu na cechy genetyczne wyróżnia się torfy: niskie, wysokie i przejściowe. 
Najbardziej zasobne w składniki pokarmowe są torfy typu niskiego występujące w dolinach 
rzek, w obniżeniach terenowych oraz na brzegach jezior. Torfy typu wysokiego są ubogie w 
składniki pokarmowe i występują na wododziałach, natomiast torfy typu przejściowego 
charakteryzują się cechami obu typów łącznie. Torf jest stosowany w ogrodnictwie jako środek 
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poprawiający strukturę gleby i rolnictwie jako nawóz organiczny oraz w lecznictwie jako środek 
do kąpieli i okładów. Na terenie powiatu torfy eksploatowane są okresowo ze złoża Bargów w 
Gminie Torzym. 

 
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz złóż kopalin na terenie Powiatu Sulęcińskiego. 
 
Tabela 27 Zło ża gazu i ropy naftowej na terenie Powiatu Sul ęcińskiego  

Typ zło ża Nazwa zło ża Gmina 

Zasoby 

Wydobycie  Wydobywane 
bilansowe 

Przemysłowe 

Azotowy gaz ziemny Sulęcin Gm. Sulęcin 3 300.00 mln m3 - - 
Gaz ziemny Kamień Mały Gm. Słońsk 129.84 mln m3 - - 
Ropa naftowa Kamień Mały Gm. Słońsk 709.07 tys. Mg - - 
Źródło: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r.” Państwowy Instytut Geologiczny. 
 
Tabela 28 Wykaz złó ż kopalin na terenie Powiatu Sul ęcińskiego 

Typ zło ża Nazwa zło ża Gmina 

Zasoby  
Wydobycie Geologiczne 

bilansowe Przemysłowe  

tys. Mg  

Złoża eksploatowane  

Piaski i żwiry Małuszów Gm. Sulęcin 1 132 1 132 195 

Maszków Gm. Krzeszyce 1 925 1 925 8 

Przęślice Gm. Torzym 1 072 1 072 15 

Walewice Gm. Torzym 95 95 248 

Złoża zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

Torfy Bargów Gm. Torzym 13 tys. m3 - - 

Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo 

Węgiel 
brunatny 

Sieniawa II Gm. Sulęcin 17 634 - - 

Sieniawa-siodło IX-
XVI 

Gm. Sulęcin 24 429 - - 

Piaski i żwiry Bielice Południe Gm. Torzym 2 171 - - 

Lubin Gm. Torzym 15 160 15 002 - 

Lubów OP Gm. Torzym 646 - - 

Sulęcin „W” Gm. Sulęcin 171 - - 

Tarnawka Gm. Torzym 72 - - 

Walewice I Gm. Torzym 98 - - 

Walewice II Gm. Torzym 1 010 - - 

Złoża o zasobach rozpoznanych wst ępnie  

Węgiel 
brunatny 

Sądów Gm. Sulęcin 226 469 - - 

Torzym Gm. Torzym,  
Gm. Sulęcin 

843 879 - - 

Kreda Gądków Wielki Gm. Torzym 707 - - 

Tarnawa Gm. Torzym 603   
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Typ zło ża Nazwa zło ża Gmina 

Zasoby  
Wydobycie Geologiczne 

bilansowe Przemysłowe  

tys. Mg  

Złoża, z których wydobycie zostało zaniechane 

Piaski i żwiry Bielice Gm. Torzym - - - 

Bielice II Gm. Torzym 1 401 485 - 

Krzeszyce Gm. Krzeszyce 220 - - 

Słońsk Gm. Słońsk 364 - - 

Grabów Gm. Torzym 560 - - 

Surowce ilaste 
ceramiki 
budowlanej 

Muszkowo II Gm. Krzeszyce 4 034 - - 

Źródło: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r.” Państwowy Instytut Geologiczny.  
 
W latach 2009-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wydał 8 decyzji udzielającej 
koncesji na poszukiwanie lub wydobywanie kopalin. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy 
wykaz wydanych koncesji. 
 
Tabela 29 Wykaz wydanych przez Urz ąd Marszałkowski Województwa Lubuskiego koncesji na 
poszukiwanie lub wydobywanie kopalin w latach 2009- 2012 

Nazwa 
złoża Poło żenie Rodzaj kopaliny 

Termin 
ważności 
koncesji 

Numer oraz data 
wydania decyzji 

udzielaj ącej koncesji 
„Lubin” działki nr 27/1, 

28/2, 226/1 obręb 
Lubin, gmina 
Torzym 

kruszywo naturalne –  
piaski i żwiry 

15 lat DW.III.7512-19/10, 
16-03-2010 
Zmieniona 
DW.III.7422.69.2012 

„Bielice 
Południe” 

działki nr 76/1, 
77/1,  
obręb Bielice, 
gmina Torzym 

kruszywo naturalne - 
piaski i żwiry 

10 lat DW.III.7512-26/10 
23-03-2010 
Zmieniona 
DW.III.7422.67.2012 
28-12-2012 

„Walewice” działka nr 9/2  
obręb Walewice, 
gmina Torzym 

kruszywo naturalne - 
piaski i żwiry 

5 lat DW.III.7512-79/10 
27-09-2010 

„Prześlice” m. Prześlice, 
gmina Torzym 

kruszywo naturalne -  
piaski i żwiry 

10 lat wydana przez  
Wojewodę Lubuskiego 
RŚ.IV.ZNow.7412/08-
5/05   
20-05-2005 
Zmieniona  
DW.III.7512-78/07 
29-04-2008 
DW.II.7512-101/10 
07-10-2010 

„Małuszów” m. Małuszów, 
gmina Sulęcin 

kruszywo naturalne -  
piaski i żwiry 

15 lat wydana przez  
Wojewodę Lubuskiego 
RŚ.IV.ZNow.7412/1-
K/2003   
29-09-2003 
Zmieniona 
DW.III.7512-158/09 
08-12-2009 
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Nazwa 
złoża Poło żenie Rodzaj kopaliny 

Termin 
ważności 
koncesji 

Numer oraz data 
wydania decyzji 

udzielaj ącej koncesji 
DW.III.7422.25.2012 
11-07-2012 

„Maszków” część działki nr 
158/1 obręb 
Maszków, gmina 
Krzeszyce 

kruszywo naturalne -  
piaski i żwiry 

15 lat DW.III.7512-161/09 
14-12-2009 

„Bielice II” część działki nr 
170/4 obręb 
Bielice, gmina 
Torzym 

kruszywo naturalne -  
piaski i żwiry 

5 lat DW.III.7512-172/09 
11-02-2010 

„Rudnica” działka nr 206/1 
obręb Rudnica, 
gmina Krzeszyce  

kruszywo naturalne do 21-09-
2021 r. 

DW.III.7422.39.2012 
11-09-2012 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, pismo DW.II.706.14.2013 z dnia 2.04.2013 r. 
 
Wydobycie kopalin na ogół powoduje niekorzystny wpływ na środowisko. Powstające wyrobiska 
powoduję zmiany w ukształtowaniu terenu oraz ich degradację,  w szczególności niekorzystny wpływ 
wydobywanie kopalin ma na wody podziemne, powodując obniżenie ich poziomu. Dużym problemem 
mogą być także nielegalne wyrobiska kopalin prowadzone bez odpowiednich koncesji. 
Należy zatem prowadzić działania monitorujące i prowadzące do zrównoważonego rozwoju poprzez 
racjonalne wydobycie i użytkowanie kopalin, a także przeprowadzać właściwą rekultywację po 
zakończeniu eksploatacji. 
 

5. POPRAWA JAKO ŚCI ŚRODOWISKA i BEZPIECZE ŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

5.1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w 
powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza 
zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie 
zwiększonych ilościach. Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić ze względu na 
pochodzenie na dwie grupy: pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego. 
O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł z 
uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w 
atmosferze. Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa 
lubuskiego jest nierównomierny. Największe ilości zanieczyszczeń emitowane są na obszarach 
powiatów gęsto zaludnionych i uprzemysłowionych (miasto Zielona Góra, powiaty ziemskie – 
zielonogórski, żarski, żagański i międzyrzecki – ze względu na zanieczyszczenia pyłowe oraz miasto 
Gorzów Wlkp. i powiaty ziemskie – gorzowski i zielonogórski – ze względu na zanieczyszczenia 
gazowe).  
 
Emisja punktowa 
Emisja punktowa to emisja z procesów przemysłowych i energetyki, charakteryzuje się 
zorganizowanym sposobem emisji spalin – określonymi parametrami emitorów. Do głównych gałęzi 
przemysłu w województwie lubuskim zalicza się przemysł energetyczny, chemiczny i drzewny, a także 
produkcję spożywczą, w tym głownie przemysł browarniczy i rybołówstwo. 
Powiat Sulęciński odznacza się niewielkim poziomem rozwoju przemysłu oraz wysokimi walorami 
przyrodniczymi związanymi m.in. z dużą lesistością terenu (55,2%) oraz dużą powierzchnią obszarów 
prawnie chronionych (52,5% powierzchni powiatu). 
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Wg danych GUS w 2011 roku emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych 
funkcjonujących na terenie powiatu wynosiła 9 563 Mg/rok. W tabeli poniżej przedstawiono 
szczegółowy rozkład zanieczyszczeń powietrza. 
 
Tabela 30 Emisja zanieczyszcze ń powietrza z zakładów szczególnie uci ążliwych* na terenie 
Powiatu Sul ęcińskiego w latach 2008-2011 

Emisja zanieczyszcze ń pyłowych [Mg/rok] 

 2008 2009 2010 2011 

ogółem  41 39 36 24 

ze spalania paliw  41 39 36 24 

Emisja zanieczyszcze ń gazowych [Mg/rok] 

 2008 2009 2010 2011 

ogółem  10 554 10 678 11 731 9 539 

dwutlenek węgla  10 411 10 545 11 585 9 431 

dwutlenek siarki  48 48 53 45 

tlenki azotu  13 14 17 11 

tlenek węgla  82 71 76 52 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w u rządzeniach do redukcji [Mg/rok] 

 2008 2009 2010 2011 

pyłowe  82 72 78 49 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
* dane o emisji z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza dotyczą zanieczyszczeń 
wprowadzonych w sposób zorganizowany (tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i ogrzewczych 
za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni wentylacyjnych) oraz w sposób niezorganizowany (z hałd, 
składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.). 
 
Analizując wielkość emisji w latach 2008-2011 można zauważyć, że emisja zanieczyszczeń pyłowych 
systematycznie spada, natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych systematycznie spadała w latach 
2008-2009, w roku 2010 nastąpił wzrost, a w 2011 gwałtowny spadek zanieczyszczeń gazowych. 
 
W tabeli poniżej przedstawione zostały jednostki funkcjonujące na terenie Powiatu Sulęcińskiego, 
które w 2012 roku emitowały największą ilość zanieczyszczeń do powietrza. Dane zostały 
udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i pochodzą z Wojewódzkiego 
Banku Zanieczyszczeń Środowiska. 
 
Tabela 31 Jednostki funkcjonuj ące na terenie powiatu o najwi ększej emisji zanieczyszcze ń do 
powietrza 
Lp.  Nazwa Adres 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Witosa 7,  

69-200 Sulęcin 
2. Zakłady Przemysłu Chemicznego Spółdzielnia Pracy 

"Gumoplast" 
 Magazynowa 1,  
69-200 Sulęcin 

3. Komunalnik Sp. Z O.O. Bolesława Chrobrego 3,  
69-200 Sulęcin 

4. "LEKS" Sp. Z O.O. E. Plater 4,  
69-200 Sulęcin 

5. Spółdzielnia Gospodarki Mieszkaniowej W Żubrowie Żubrów 3b,  
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Lp.  Nazwa Adres 
69-200 Sulęcin 

6. Sulęciński Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji Moniuszki 1, 
69-200 Sulęcin 

7. Turski Dom Pomocy Społecznej Tursk,  
69-200 Sulęcin 

8. I Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Mickiewicza E. Plater 1,  
69-200 Sulęcin 

9. "Molex" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Poznańska 23,  
69-200 Sulęcin 

10. Urząd Gminy Sikorskiego 15,  
66-436 Słońsk 

11. "Lootor" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Wiejska 17,  
66-436 Słońsk 

12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Warta 3 Lutego 3,  
66-436 Słońsk. 

13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wojska Polskiego 19,  
66-235 Torzym 

14. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologoczno-
Kardiologiczny Spółka Z O.O. 

Wojska Polskiego 52,  
66-235 Torzym 

15. Publiczna Szkoła Podstawowa W Torzymiu Mickiewicza 10,  
66-235 Torzym 

16. Spółdzielnia Gospodarki Mieszkaniowej Saperska,  
66-235 Torzym 

17. Gospodarstwio Rolno - Hodowlane Łukasz Galoński Muszkowo 24,  
66-435 Krzeszyce 

18. Spółdzielnia Gospodarki Mieszkaniowej Boh. Stalingradu 11, 
 69-210 Lubniewice 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, pismo nr DW.II.706.14.2013 z dnia 2.04.2013 
 
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Powiatu Sulęcińskiego, które uzyskały pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 
 
Tabela 32 Emisja zanieczyszcze ń powietrza na terenie Powiatu Sul ęcińskiego na podstawie 
wydanych pozwole ń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 

Lp. Podmiot 
Substancja 

zanieczyszczaj ąca 
Emisja 

[Mg/rok] 

Ilość 
emitorów 

[szt.] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 
1. ENNSTONE Sp. z o.o. 

Zakład Produkcji Betonu 
Towarowego w 
Boczowie, ul. Krótka 2 

Pył zawieszony 0,06 3 30.10.2019 r. 

2. Zakład Odlewniczy 
Józef Lejko, Stanisław 
Światłowski Spółka 
Jawna, ul. Magazynowa 
7, 69-200 Sulęcin 

Pył PM 10 
Dwutlenek siarki 
Tlenek węgla 
Ksylen 

1,6673 
1,5555 

37,3109 
0,0559 

8 16.04.2014 r. 

3. LOOTOR Sp. z o. o., ul. 
Wiejska 17, 66-436 
Słońsk 

Pył ogółem 
Pył PM10 
Dwutlenek siarki 
Dwutlenek azotu 

8,72 
4,84 

27,98 
24,97 

4 9.06.2021 r. 
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Lp. Podmiot 
Substancja 

zanieczyszczaj ąca 
Emisja 

[Mg/rok] 

Ilość 
emitorów 

[szt.] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 
Tlenek węgla 142,73 

4. MOLEX Sp. z o.o., ul. 
Poznańska 23, 69-200 
Sulęcin 

pył ogółem 
dwutlenek siarki 
tlenki azotu jako NO2 

tlenek węgla 
ksylen 
miedź 
toluen 
metyloetyloketon 
węglowodory 
aromatyczne 
cynk i jego związki 
cykloheksanon 
etylobenzen 
izocyjaniany 
propylobenzen 

0,0093 
0,0155 
0,295 
0,058 

0,0213 
0,0000114 

0,00024 
0,198 

0,000107 
 

0,007 
0,0137 
0,0048 
0,135 

0,00000894 

6 7.10.2021 r. 

5. NCC Industri Polska Sp. 
z o.o. ul. Św. Mikołaja 7, 
50-125 Wrocław 
Wytwórnia Mas 
Bitumicznych przy 
ul. Lipowej 29A 
w Sulęcinie 

dwutlenek siarki 
tlenek azotu 
pył ogółem 
pył do 10 µm 
tlenek węgla  
węglowodory 
alifatyczne 
węglowodory 
aromatyczne 
fenol 
benzo/a/piren 

5,28 
9,113 

1,55319 
1,55319 

49,2 
0,9 

 
0,49668 

 
0,000731 
8,00E-09 

8  

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 
W wielu jednostkach gospodarczych, także tych funkcjonujących na terenie Powiatu Sulęcińskiego, 
zainstalowane są urządzenia do redukcji zanieczyszczeń. Są to głównie odpylacze, cyklony i baterie 
cyklonów, filtry tkaninowe, multicyklony i elektrofiltry służące do eliminacji pyłów ze strumienia gazów 
odlotowych oraz urządzenia i instalacje do redukcji zanieczyszczeń gazowych. 
 
Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, zakłady 
zlokalizowane na terenie kraju muszą respektować i dotrzymywać wielkości emisji ustalone w 
wydanych pozwoleniach. Sukcesywną redukcję pyłu zawieszonego PM10 w dalszej perspektywie (do 
roku 2020) pomoże zapewnić realizacja planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Działania naprawcze 
w zakładach powinny obejmować modernizacje układów oczyszczania spalin w celu podwyższenia 
skuteczności redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10. Dodatkowo do zmniejszenia ładunku 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza powinna przyczyniać się racjonalizacja zużycia energii 
i surowców. 
 
Emisja powierzchniowa 
Głównym źródłem emisji powierzchniowej (tzw. niskiej emisji) są lokalne kotłownie i indywidualne 
paleniska domowe. Ze względu na to, że większość „niskich” źródeł ciepła zasilanych jest wciąż 
węglem słabej jakości, emisja ta ma decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w 
województwie w tym również na terenie Powiatu Sulęcińskiego, a ich udział wśród pozostałych źródeł 
emisji jest wiodący. Odzwierciedleniem niskiej emisji jest wzrost stężeń zanieczyszczeń gazowych i 
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pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Ograniczenie niskiej emisji polega na stopniowej likwidacji 
kotłowni wyposażonych w stare, wyeksploatowane kotły opalane węglem. Do najważniejszych 
przyczyn wysokiej emisji pyłów i benzo(a)pirenu do powietrza zaliczyć należy również spalanie 
odpadów w paleniskach domowych. Proceder ten jest trudny do kontrolowania i sankcjonowania. 
Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania. Wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu emisji na 
terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz kilkudziesięciu procent na obszarach wiejskich. Jej 
działanie odzwierciedla się wzrostem stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie 
grzewczym. 
Zmiana nośnika ciepła, dzięki wykorzystywaniu paliw powodujących dużo mniejszą emisję pyłu, 
prowadzi do redukcji stężeń pyłu na obszarze, gdzie zlokalizowane są źródła „niskiej emisji”. Wymiana 
kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe opalane węglem: groszek, orzech, 
brykiety umożliwia redukcję stężenia pyłu PM10 poprzez redukcję emisji pyłu dzięki poprawie 
sprawności i parametrów procesu spalania.48 
 
Emisja liniowa to emisja pochodząca z ruchu komunikacyjnego. Zalicza się tu zarówno transport 
drogowy i kolejowy, jak i wodny (śródlądowy i morski). Największe zagrożenie dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia ludzi stwarza transport drogowy. Obszarami najbardziej narażonymi na 
emisję liniową są tereny miejskie, gdzie często główne drogowe ciągi komunikacyjne prowadzą przez 
ich centra, powodując znaczne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Istotny wpływ na 
wzrost emisji z transportu drogowego ma wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych w ostatnich latach. 
W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 
gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne (szczególnie 
benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 
 
Przez teren Powiatu Sulęcińskiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne takie jak autostrada A2 
(Berlin – Świecko – Warszawa), drogi krajowe nr 22 i 92, sześć dróg wojewódzkich oraz liczne drogi 
powiatowe, na których notuje się duże natężenie ruchu. Duży udział w ruchu mają samochody 
ciężarowe. 
 
Tabela 33 Średni dobowy pomiar ruchu w 2010 roku na drogach kr ajowych, wojewódzkich i 
powiatowych przebiegaj ących przez teren powiatu 

Nr 
drogi 

Długo ść 
[km] 

Nazwa odcinka 
Ogółem pojazdy 

silnikowe 

22 

13,3 KOSTRZYN-LEMIERZYCE 3 288 
11,0 LEMIERZYCE/OBWODNICA/ 3 445 
3,4 LEMIERZYCE/OBWODNICA/ -KRZESZYCE 5 713 
14,2 KRZESZYCE-DROGA 24 5 418 

2 
(obecni
e droga 
nr 92) 

18,3 DR.WOJ.134 RZEPIN- DR.WOJ.138 TORZYM 17 036 

11,7 DR.WOJ.138 TORZYM-POŹRZADŁO 13 967 

131 11,3 DW 132/NOWINY WIELKIE/ - DK 22/KRZESZYCE/ 1 972 
134 15,8 DK 22/MUSZKOWO/ - OŚNO LUBUSKIE 2 753 
136 18,1 DK 22 - DW 137/WĘDRZYN/ 1 913 

137 

13,9 DW 134/OŚNO LUBUSKIE/ - DW 
138/DŁUGOSZYN/ 

1 645 

4,1 DW 138/DŁUGOSZYN/ - DW 138/SULĘCIN/ 2 747 
5,4 DW 138/SULĘCIN/ - DW 136/WĘDRZYN/ 3 648 
26,6 DW 136/WĘDRZYN/ - gr.m.MIĘDZYRZECZ 1 886 

138 14,5 DK 22/MUSZKOWO/ - DW 137/DŁUGOSZYN/ 798 

                                                      
48 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 
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Nr Długo ść Nazwa odcinka Ogółem pojazdy 
14,3 DW 137/SULĘCIN/ - DK 2/TORZYM/ 2 478 
10,1 DK 2/TORZYM/ - DW 139/DEBRZNICA/ 547 
16,4 DW 139/DEBRZNICA/ - DK 29/KORCZYCÓW/ 492 

139 21,0 DW 134/RZEPIN/ - DW 138/DEBRZNICA/ 587 
1256F  LUBICZ - BOCZÓW 125 
1275F  LUBIEŃ - SULĘCIN 262 
1297F  MIECHÓW - LUBNIEWICE 116 
1285F  SŁOŃSK - PRZEMYSŁAW 87 
1291F  SŁOŃSK - CHARTÓW 227 
1267F  TRZEMESZNO – GR. POW. SIENIAWA 160 
1278F  KOŁCZYN - SULĘCIN 2 958 
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra, Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 
Według danych GUS na koniec 2011 roku w powiecie było zarejestrowanych 24 654 pojazdów 
samochodowych tj. o 6,1% więcej niż rok wcześniej. Ilość ta z roku na rok wzrasta. 
 
Ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie emisji liniowej jest poprawa stanu technicznego 
pojazdów oraz poprawa stanu technicznego dróg, która ma wpływ na zmniejszenie wielkości emisji 
wtórnej pyłu PM10 z unosu i emisji ze ścierania. Dodatkowo ograniczenie oddziaływania emisji 
komunikacyjnej można osiągnąć poprzez częściowe wyprowadzenie ruchu samochodowego poza 
tereny zabudowane, aby nie kumulować emisji liniowej i powierzchniowej. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze co roku dokonuje oceny stanu 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie województwa lubuskiego. W 2011 roku 
ocenę dokonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń uzyskanych z pomiarów 
przeprowadzonych na 4 stałych automatycznych stacjach monitoringu powietrza (3 z nich to stacje 
działające ze względu na ochronę zdrowia, 1 stacja funkcjonująca ze względu na ochronę roślin) oraz 
jednej automatycznej stacji przewoźnej (semimobilnej) zlokalizowanej w Sulęcinie. 
  
Stacja zlokalizowana jest na terenie przedszkola przy ul. Dudka w Sulęcinie i wykonuje pomiary w 
rejonie miejskim, dla określenia poziomu stężeń zanieczyszczeń (tła miejskiego) w Sulęcinie. 
Stacja semimobilna jest przewoźną stacją kontenerową, wyposażoną w pięć analizatorów do pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza i panel meteorologiczny do kontroli warunków pogodowych. 
Przeznaczeniem stacji semimobilnej jest prowadzenie rocznych cyklów pomiarów imisji 
zanieczyszczeń powietrza w różnych miejscowościach na terenie województwa lubuskiego dla 
uzupełnienia informacji o jakości powietrza w miejscach, gdzie nie prowadzi się innych pomiarów 
zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo przy stacji automatycznej w Sulęcinie ustawiony jest 
manualny pobornik pyłu PM10 w celu określenia zawartości metali (arsen, nikiel, kadm i ołów) i 
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Pomiary były wykonywane od 27 stycznia do 31 grudnia 
2011 r. 
 
Tabela 34 Pomiary zanieczyszcze ń powietrza na stacji semimobilnej w Sul ęcinie w 2011 roku 

Parametr 

Norma dla 
roku 

kalendarzow
ego 

Miesiące, w których były wykonane pomiary 

II III IV V VI VII VIII IX X 

µg/m 3 
Dwutlenek siarki 20 10 6 4 2 2 - 2 2 3 
Tlenek azotu   2 2 2 1 0 1 1 2 3 
Dwutlenek azotu 40 19 19 15 10 8 7 7 10 12 
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Parametr 

Norma dla 
roku 

kalendarzow
ego 

Miesiące, w których były wykonane pomiary 

II III IV V VI VII VIII IX X 

µg/m 3 
Tlenek węgla  0,44 0,39 0,26 0,18 0,19 0,25 0,24 0,25 0,34 
Ozon  - 59 69 76 86 57 51 43 38 
Tlenki azotu 30 23 23 18 11 9 8 9 13 17 
Pył zawieszony 
PM10 

40 - 35 24 19 14 11 18 27 25 

Źródło: Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza. 
 

5.1.1. Jako ść powietrza 
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2011 wykonana została w oparciu o ustawę 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska do tej ustawy. W ocenie rocznej za rok 2011 uwzględniono 
nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dnia 11 stycznia 2011 roku. W 
dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego 
podziału strefami są:  

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,  
• miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,  
• pozostały obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 
Zgodnie z tą zasadą województwo lubuskie zostało podzielone na 3 strefy: 

• miasto Gorzów Wlkp., 
• miasto Zielona Góra, 
• strefa lubuska. 

Powiat Sulęciński podlega pod strefę lubuską. 
 
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 
dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego i celu 
długoterminowego: 

• poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym 
terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest 
standardem jakości powietrza, 

• poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie 
za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten 
określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na 
zdrowie ludzi lub środowisko jako całość, 

• poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze 
stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko 
jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i technologicznych, 

• margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą 
poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 
2008/50/WE. 

 
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

• ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), 
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• ustanowionych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju z wyłączeniem aglomeracji i miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców). 

 
Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia obejmują: 

• dwutlenek siarki SO2, 
• dwutlenek azotu NO2, 
• tlenek węgla CO, 
• benzen C6H6, 
• ozon O3, 
• pył PM10, 
• ołów Pb w PM10, 
• arsen As w PM10, 
• kadm Cd w PM10, 
• nikiel Ni w PM10, 
• benzo(a)piren BaP w pyle PM10, 
• pył PM2,5. 

 
Natomiast oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
obejmują: 

• dwutlenek siarki SO2, 
• tlenki azotu NOx, 
• ozon O3. 

 
Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze względu na ochronę zdrowia 
i jednej klasy ze względu na ochronę roślin: 

• klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń jest nieprzekraczający poziom dopuszczalny. 
Wymagane działania to utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem, 

• klasa B – poziom stężeń zanieczyszczeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego lecz nie 
przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Wymagane 
działania to określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określenie przyczyn 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu i podjęcie działań w celu 
zmniejszenia emisji substancji, 

• klasa C – poziom stężeń zanieczyszczeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji. W tym przypadku wymagane działania to: określenie 
obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji, opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym terminie. 

 
W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas: 

• klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 
• klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

 
Wyniki klasyfikacji jakości powietrza w strefie lubuskiej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 
przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 35 Symbole klas wynikowych dla poszczególnyc h zanieczyszcze ń w strefie lubuskiej 
oceny jako ści powietrza wg kryteriów oceny dla ochrony zdrowia  

Strefa 
Ocena według kryteriów dla ochrony zdrowia  

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 Pb As  

Strefa lubuska A A A A C A C 

 
 

Ni Cd B(a)P PM2,5 O3 

Strefa lubuska A A C A A* D2** 

* poziom docelowy 
** poziom celu długoterminowego 
Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, na podstawie badań imisji wykonanych w 
2011 roku” WIOŚ Zielona Góra. 
 
Wyniki badań w strefie lubuskiej wskazują na ponadnormatywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego 
24-godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10 w powietrzu (wynoszącej 35 dni 
w roku). Na stacji w Sulęcinie odnotowano 41 dni z przekroczeniami. W miejscowości Wschowa został 
przekroczony poziom docelowy określony dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 i na tej podstawie 
całą strefę lubuską zaliczono do klasy C. Został również przekroczony poziom docelowy 
benzo(a)pirenu, przez co strefa lubuska została zakwalifikowana do klasy C – wymagającej 
opracowania programów ochrony powietrza. Odnotowano także przekroczenia poziomu celu 
długoterminowego dla ozonu. 
 
Klasyfikację pod kątem ochrony roślin przeprowadzono dla substancji zawartych w powietrzu, dla 
których określono dopuszczalne stężenia tj. dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. Ponadto dokonano 
oceny zawartości ozonu w powietrzu – w odniesieniu do poziomu docelowego i poziomu celu 
długoterminowego. 
 
Tabela 36 Symbole klas wynikowych dla poszczególnyc h zanieczyszcze ń w strefie lubuskiej 
oceny jako ści powietrza wg kryteriów oceny dla ochrony ro ślin 

Strefa 
Ocena według kryteriów dla ochrony ro ślin 

SO2 NOx O3 

Strefa lubuska A A A* D2** 
* poziom docelowy 
** poziom celu długoterminowego 
Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, na podstawie badań imisji wykonanych w 
2011 roku” WIOŚ Zielona Góra. 
 
W strefie lubuskiej przekroczony został poziom celu długoterminowego, określony dla ozonu ze 
względu na ochronę roślin. 
 
W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2011 roku na obszarze 
województwa lubuskiego, dokonanej pod kątem ochrony zdrowia, wszystkie strefy zaliczono do klasy 
C (w tym również strefę lubuską), ze względu na przekroczenia dopuszczalnych i docelowych stężeń 
substancji w powietrzu. 
W strefie lubuskiej stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń 
dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie wartości 
docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu i arsenu w pyle PM10. Stwierdzono również 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia ozonu (8 
godz. średnia krocząca). 
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W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2011 roku na obszarze strefy 
lubuskiej, dokonanej pod kątem ochrony roślin stwierdzono stężenia ozonu (wskaźnika AOT40) 
przekraczające poziom celu długoterminowego. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego 
zawartości ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska winno być jednym z 
celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 
 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla wszystkich stref, w których stwierdzono 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (strefy w klasie C) należy opracować 
programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji w powietrzu.49 
 

5.2. Ochrona wód 

5.2.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest dokumentem 
ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej. Transpozycja przepisów 
dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim: 

• zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, 
• ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym, 
• poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, 
• zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych, 
• zmniejszeniu skutków powodzi i suszy. 

 
Pobór i zu życie wody 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego działa pięciu producentów zaopatrujących ludność w 
wodę są to:  

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin,  
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,  
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, 
• Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku  
• Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach. 

 
W 2012 roku zakłady te dostarczały wodę dla mieszkańców w następujących ilościach50: 

• w Gminie Sulęcin – 2 036,9 m3/dobę, 
• w Gminie Lubniewice - 459 m3/dobę, 
• w Gminie Torzym - 809,8 m3/dobę, 
• w Gminie Słońsk - 630 m3/dobę, 
• w Gminie Krzeszyce - 623 m3/dobę. 

 
Pobór wody odbywa się poprzez ujęcia z wód podziemnych i powierzchniowych, a także poprzez 
własne ujęcia w oparciu o wydane decyzje wodnoprawne. W załączniku nr 5 został przedstawiony 
wykaz podmiotów, które uzyskały pozwolenia wodnoprawne na pobór wody. Dane według stanu na 

                                                      
49 „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, na podstawie badań imisji wykonanych w 2011 
roku” WIOŚ Zielona Góra. 
50 „Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu sulęcińskiego za rok 2012” WSSE Gorzów 
Wielkopolski. 
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2012 rok zostały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i pochodzą z 
Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska. 
 
W latach 2011-2012 Starostwo Powiatowe w Sulęcinie wydało 11 pozwoleń wodnoprawnych, które 
zostały zestawione w poniższej tabeli. 
 
Tabela 37 Pozwolenia wodnoprawne wydane przez Staro stwo Powiatowe w Sul ęcinie w latach 
2011-2012 

Lp.  Podmiot Cel 
Wielko ść 
poboru 
[m 3/rok] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 
1. Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Miasta i 
Gminy Sulęcin, ul. 
Daszyńskiego 58,  
69-200 Sulęcin 

Pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych dla potrzeb 
wodociągu wiejskiego z istniejącego 
ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego na działce nr 54/3, 
obręb Brzeźno, gmina Sulęcin.  

40 985,0 21 maja 2022 r. 

2. Nadleśnictwo Torzym, ul. 
Wodna 1, 66-235 Torzym 

Pobór wód podziemnych z ujęcia 
zlokalizowanego na działce nr 7293/2, 
obręb Koryta, dla potrzeb Leśniczówki 
w Korytach, gmina Torzym 

810,0 19 stycznia 2022r. 

3. Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Miasta i 
Gminy Sulęcin, ul. 
Daszyńskiego 58,  
69-200 Sulęcin 

Pobór wód podziemnych dla potrzeb 
wodociągu wiejskiego z istniejącego 
ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego na działce nr 50, 
obręb Małuszów, gmina Sulęcin. 

204 212,0 09 maja 2022 r 

4. Krzysztof Mieleszko, ul. 
M. Konopnickiej 6, 69-
200 Sulęcin, Kamil 
Mieleszko, ul. 
Daszyńskiego 57, 69-200 
Sulęcin 

Pobór wody z rzeki Postomia poprzez 
brzegowe ujęcie wody, zlokalizowane w 
km 27+546, działka nr 81/3 obręb 
Sulęcin, dla potrzeb stawów rybnych 
zlokalizowanych przy ulicy 
Daszyńskiego w Sulęcinie 

409 968,0 06 lutego 2032 r. 

5. Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Miasta i 
Gminy Sulęcin, ul. 
Daszyńskiego 58,  
69-200 Sulęcin 

Pobór wód podziemnych z utworów 
trzeciorzędowych i czwartorzędowych 
dla potrzeb wodociągu wiejskiego z 
istniejącego ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego na działce nr 108/65, 
obręb Brzeźno, gmina Sulęcin.  

40 985,0 14 czerwca 2022r 

6. Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Miasta i 
Gminy Sulęcin, ul. 
Daszyńskiego 58,  
69-200 Sulęcin 

Pobór wód podziemnych dla potrzeb 
wodociągu wiejskiego z istniejącego 
ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego na działce nr 29/4, 
obręb Zarzyń, gmina Sulęcin. 

133 906,0 02 maja 2032 r. 

7. Zakład Gospodarki 
Wodno – Ściekowej, ul 3-
go Lutego 47, 66-436 
Słońsk 

Wykonanie urządzeń wodnych, tj. 
obiektów do poboru wód podziemnych 
(studnia Nr 1A zlokalizowana na 
działce nr 842/3, obręb Słońsk, studnia 
Nr 1B zlokalizowana na działce nr 
844/2, obręb Słońsk). 

- - 

8. Zakład Gospodarki 
Wodno – Ściekowej, ul 3-
go Lutego 47, 66-436 
Słońsk 

Wykonanie urządzeń wodnych, tj. 
studni Nr 3 i Nr 4 ujęcia wód 
podziemnych, na działce nr 13/5, obręb 
Lemierzyce, gmina Słońsk, będącej 
własnością Gminy Słońsk.  

- - 

9. Zakład Gospodarki 
Wodno – Ściekowej, ul 3-
go Lutego 47, 66-436 

Pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych, z istniejącego 
ujęcia wód podziemnych 

198 664,8 31 grudnia 2032 r.  
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Lp.  Podmiot Cel 
Wielko ść 
poboru 
[m 3/rok] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 
Słońsk zlokalizowanego na działkach nr 842/2, 

842/3, 844/2, obręb Słońsk, gmina 
Sulęcin. 

10. Mirosław Drabarek, ul. 
Przemysłowa 4, 69-220 
Ośno Lubuskie 

Wykonanie urządzenia  wodnego: 
jednej  studni wierconej na   działce  nr  
ewid.  171, obręb Bielice. Pobór   wód  
podziemnych  z  ujęcia 
zlokalizowanego  na  działce o nr  ewid. 
171, obręb Bielice dla  potrzeb 
nawadniania upraw rolnych w rejonie 
wsi Bielice - Kolonia Bielice, gmina 
Torzym. 

21 000,0 28 marca 2021r. 

11. Nadleśnictwo Torzym, ul. 
Wodna 1, 66-235 Torzym 

Pobór wód podziemnych z ujęcia 
zlokalizowanego na działce  o nr  
ewidencyjnym 7258/6, obręb Drzewce, 
dla potrzeb leśniczówki na terenie 
osady leśnej Drzewce Kolonia 8, gmina 
Torzym 

933,15 31 grudnia 2020r. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 
Według danych GUS w 2011 roku w województwie lubuskim zużyto 88 087,9 dam3 wody, to jest o 
około 1,6% mniej niż w roku 2010. Z ilości tej 38 575,9 dam3 (43,8%) skierowano do miejskich i 
gminnych sieci wodociągowych, 11 375 dam3 (12,9%) zostało zużyte na potrzeby przemysłu, a 38 137 
dam3 (43,3%) – do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. Natomiast zużycie wody w Powiecie 
Sulęcińskim na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2011 roku przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 38 Zu życie wody na potrzeby gospodarki narodowej w 2011 r oku 

Jednostka 
administracyjna 

Ogółem 
Zużycie wody na cele  

Przemysł  Rolnictwo i 
leśnictwo 

Eksploatacja sieci 
wodoci ągowej  

dam 3 

Krzeszyce 160,4 - - 160,4 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

104,4 
 

72,6 
31,8 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

104,4 
 

72,6 
31,8 

Słońsk 231,4 - - 231,4 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

935,4 
 

454,4 
481,0 

51 
 

14 
37 

250 
 

- 
250 

634,4 
 

440,4 
194,0 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

596,1 
 

125,1 
471,0 

9 
 

- 
9 

343 
 

- 
343 

244,1 
 

125,1 
119,0 

Powiat Sul ęciński  2 027,7 60 593 1 374,7 
1 dam3 = 1000 m3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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W 2011 roku zużycie wody w Powiecie Sulęcińskim wyniosło 2 027,7 dam3. Na cele bytowo 
gospodarcze wykorzystano 67,8% pobranej wody, w celach rolniczych i leśnych zużyto 29,2% 
pobranej wody, a pozostała część była wykorzystana na potrzeby przemysłu. Największe zużycie 
wody odnotowano w Gminie Sulęcin, natomiast najmniejsze w Gminie Lubniewice. 
 

 
Wykres 4 Zu życie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ści w Powiecie Sul ęcińskim 
w latach 2009-2011 ( źródło: Bank Danych Lokalnych GUS) 
 
Ogólne zużycie wody w 2011 roku było mniejsze niż rok wcześniej. Również mniej wody zużyto na 
cele gospodarczo bytowe. Na podobnym poziomie utrzymuje się zużycie wody na potrzeby rolnictwa i 
leśnictwa. Natomiast zużycie wody w przemyśle systematycznie spada. 
 
W Powiecie Sulęcińskim gospodarstwa domowe pobrały wodę w ilości 1 120,3 dam3. W 2011 roku 
w czasie doby dostarczano do wodociągów 3,8 dam3 wody. Jeden odbiorca w powiecie zużył 35,4 m3 
wody, tj. o 2,2 m3 mniej niż rok wcześniej. W tabeli poniżej przedstawiono zużycie wody przez jednego 
odbiorcę w poszczególnych gminach powiatu. 
 
Tabela 39 Zu życie wody przez jednego odbiorc ę w poszczególnych gminach w latach 2010-
2011 

Jednostka 
administracyjna 

Zużycie wody na jednego odbiorc ę [m 3] 

2010 rok  2011 rok  

Krzeszyce 46,4 42,6 

Lubniewice 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

28,8 
 

30,6 
25,7 

31,8 
 

32,7 
30,3 

Słońsk 36,1 35,0 

Sulęcin 
w tym: 
- obszar miejski 
- obszar wiejski 

40,9 
 

41,3 
40,2 

37,3 
 

38,3 
35,6 

Torzym 
w tym: 
- obszar miejski 

29,5 
 

32,8 

28,5 
 

33,2 
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Jednostka 
administracyjna 

Zużycie wody na jednego odbiorc ę [m 3] 

2010 rok  2011 rok  

- obszar wiejski 27,1 25,0 

Powiat Sul ęciński  37,6 35,4 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
W większości gminach zużycie wody w 2011 roku na jednego mieszkańca spadło w porównaniu do 
roku wcześniejszego. Wyjątkiem jest Gmina Lubniewice, w której odnotowano wzrost. Największe 
wody zużył jeden odbiorca w Gminie Krzeszyce, a najmniej  w Gminie Torzym. Na obszarach 
miejskich odbiorcy zużywają więcej wody niż odbiorcy z terenów wiejskich. 
  
Gospodarka ściekowa 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego funkcjonuje 7 komunalnych oczyszczalni ścieków, do których 
odprowadzono łącznie 1 065,0 dam3 ścieków. W 2011 roku z oczyszczalni ścieków korzystało 24 187 
mieszkańców powiatu, było to o 1,2% więcej niż rok wcześniej. Niestety istnieją duże dysproporcje w 
zakresie korzystania z oczyszczalni przez mieszkańców terenów miejskich i wiejskich. Na terenach 
miejskich z oczyszczalni korzystało 97,5% mieszkańców, a na terenach wiejskich tylko 46,1%. Z roku 
na rok przybywa sieci kanalizacyjnych i przyłączeń do oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo pozytywny 
trend i powinien być w dalszym ciągu podtrzymywany zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. Jakość ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni w 2011 roku 
została przedstawiona w tabeli poniżej. 
 
Tabela 40 Średnie roczne wska źniki w ściekach dopływaj ących do oczyszczalni 

Oczyszczalnia 
ścieków  

BZT5 ChZT Zawiesina ogólna  Azot  Fosfor  

[mgO 2/l]  [mg/l]  

Sulęcin 483,9 1030,4 528,1 - - 

Boczów 197 458 312 - - 

Torzym 607 890 382 - - 

Lubniewice 0 0 0 - - 

Przyborów 256 723 452 121 18 

Krzeszyce 536 1381 458 - - 

Wędrzyn 458 976 500 - - 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2011 rok. 
 
Tabela 41 Średnie roczne wska źniki w ściekach odpływaj ących z oczyszczalni 

Oczyszczalnia 
ścieków  

BZT5 ChZT Zawiesina ogólna  Azot  Fosfor  

[mgO 2/l]  [mg/l]  

Sulęcin 5 30 8 - - 

Boczów 6 48 6 - - 

Torzym 29 131 26 - - 

Lubniewice 22 128 27 - - 

Przyborów 19 92 9 16 1 

Krzeszyce 11 69 14 - - 

Wędrzyn 5 29 8 - - 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2011 rok. 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

88 
 

 
Sprawność oczyszczalni ścieków została oszacowana na podstawie różnicy pomiędzy ilością 
zanieczyszczeń w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni a stężeniem zanieczyszczeń 
w odprowadzanych ściekach do odbiornika. 
 
Tabela 42 Sprawno ść oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia 
ścieków  

BZT5 ChZT Zawiesina ogólna  Azot  Fosfor  

% redukcji  

Sulęcin 99 97,1 98,5 - - 

Boczów 97 89,5 98,1 - - 

Torzym 95,3 85,3 93,2 - - 

Lubniewice - - - - - 

Przyborów 92,6 87,3 98 86,8 94,5 

Krzeszyce 98 95 97 - - 

Wędrzyn 98,9 97 98,4 - - 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Najwyższą sprawnością charakteryzuje się oczyszczalnia ścieków Sulęcin, w której nastąpiła 
największa redukcja zanieczyszczeń. Wysoką sprawnością charakteryzuje się również oczyszczalnia 
ścieków Wędrzyn i Krzeszyce. 
 
Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 21 maja 
1991 roku (91/271/EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest 
ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska 
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym 
oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o 
RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Program 
koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury 
sanitacji na ich terenach. 
Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 2010 jest trzecią 
aktualizacją Programu i w swoim zakresem obejmuje wyłącznie dane dotyczące terminów realizacji 
inwestycji. Pozostałe wartości są zgodne z dokumentem AKPOŚK2009. 
 
W KPOŚK określono priorytety inwestycyjne wprowadzając podział aglomeracji na: 

• Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 1), 
• Aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 

(Załącznik 2),  
• Aglomeracje pozostałe (Załącznik 3) – nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów 

formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2. 
 
W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych uwzględnionych jest obecnie 60 
aglomeracji priorytetowych województwa lubuskiego, w tym na terenie Powiatu Sulęcińskiego znajduje 
się 6 aglomeracji: Sulęcin, Boczów, Torzym, Lubniewice, Słońsk i Krzeszyce (Załącznik 1), 9 
aglomeracji wojewódzkich niestanowiących priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 
(Załącznik 2) oraz jedna pozostała aglomeracja Wędrzyn  o RLM wynoszącym 3 467 (Załącznik 3). 
Podstawowe dane dotyczące planowanego stanu systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków na 
koniec 2015 roku na terenie Powiatu Sulęcińskiego przedstawiają tabele poniżej.  
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Tabela 43 Planowany stan systemu kanalizacyjnego na  dzień 31.12.2015 roku w aglomeracjach 
Powiatu Sul ęcińskiego zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

System kanalizacyjny (planowany stan na 31.12.2015 r.)  

Parametry  Aglomeracja 
Sulęcin 

Aglomeracja 
Boczów 

Aglomeracja 
Torzym 

Aglomeracja 
Lubniewice 

Aglomeracja 
Słońsk 

Aglomera cja 
Krzeszyce 

Przyrost Mk 
korzystaj ących z systemu 
kanalizacyjnego w latach 

2007-2015 

1 628 1 154 805 540 904 1 087 

Liczba Mk korzystaj ących 
z systemu kanalizacyjnego  

15 196 1 906 3 395 3 481 4 119 2 587 

% Mk korzystaj ących z 
systemu kanalizacyjnego 

100 79,09 99,33 89,76 100 82,57 

Długo ść sieci planowana 
do budowy [km] 

13,6 9,6 6,7 4,5 7,5 9,1 

Długo ść sieci planowana 
do modernizacji [km] 

1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mk – liczba mieszkańców 
Źródło: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 
Tabela 44 Obecny i planowany stan oczyszczalni ścieków na dzie ń 31.12.2015 roku w 
aglomeracjach Powiatu Sul ęcińskiego zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 

Parametry 
Nazwa oczyszczalni ścieków  

Sulęcin  Boczów  Torzym Lubniewice  Przyborów  Krzeszyce  

Stan na 31.12.2006 r.  

Przepustowo ść istniej ącej 
oczyszczalni [m 3/d] 

2 000 300 450 300 657 288 

Wydajno ść istniej ącej oczyszczalni 
[RLM] 13 333 2 859 3 000 2 000 4 380 1 920 

Rodzaj istniej ącej oczyszczalni B B B B B B 

Planowane na 31.12.2015 r.  

Rodzaj planowanej oczyszczalni PUB 2 B B B B B 

Rodzaj inwestycji RM I M I M I 

Przepustowo ść oczyszczalni 
[m 3/d] 

2 000 300 450 300 657 288 

Wydajno ść oczyszczalni [RLM]  13 333 2 859 5 625 3 750 8 213 3 600 

Termin osi ągni ęcia efe ktu 
ekologicznego w zakresie 

oczyszczania ścieków 
2010 I 2009 I 2010 I 

Termin osi ągni ęcia efektu 
ekologicznego w aglomeracji 

2010 I 2009 I 2010 I 

Termin osi ągni ęcia efektu 
ekologicznego w zakresie 

gospodarki osadowej 
  2009 2015 2010  

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 15 000 RLM < 100 000 RLM; B - oczyszczalnia biologiczna 
spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM; I - istniejąca oczyszczalnia, która 
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spełnia wymagania i nie wymaga inwestycji; RM – istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu 
na przepustowość oraz modernizacji części obiektów; M - istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania ze 
względu na przepustowość lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków. 
Źródło: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 
Oprócz ścieków komunalnych na terenie powiatu powstają także ścieki przemysłowe. Według danych 
GUS na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku odprowadzono 60 dam3 ścieków przemysłowych, 
jest to o 68,8% mniej niż rok wcześniej. Do kanalizacji odprowadzono 66,6% powstałych ścieków 
przemysłowych, a resztę odprowadzono bezpośrednio do wód lub ziemi.  
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie ilości odprowadzonych i oczyszczonych ścieków 
przemysłowych w latach 2010-2011.  
 
Tabela 45 Ścieki przemysłowe wytworzone na terenie powiatu w l atach 2010-2011 

Parametry Jednostka 2010 rok 2011 rok 
Ścieki odprowadzone ogółem 

dam3 

192 60 
Ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 170 40 
Ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do 
ziemi 

22 20 

Ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do 
ziemi wymagające oczyszczania 

22 20 

Ścieki oczyszczane razem 22 20 
Ścieki oczyszczane biologicznie 22 20 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
 
W celu zapobiegania powstawania coraz większej ilości ścieków i odprowadzania ich do wód lub do 
ziemi należy stosować najlepsze dostępne techniki w produkcji przemysłowej w celu ograniczenia 
ilości odprowadzanych ścieków bezpośrednio do odbiorników. Należy również stosować i promować 
zamknięte obiegi wód, urządzenia podczyszczające dzięki którym zostaną zmniejszone ładunki 
zanieczyszczeń w ściekach. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145 z późn. zm.) wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi zobowiązani są zapewnić ochronę 
wód przed zanieczyszczeniem w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej 
ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca 
i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania 
na środowisko. Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mogą zostać zobowiązane do 
przeprowadzania pomiarów jakości wód podziemnych jak i powierzchniowych powyżej i poniżej 
miejsca zrzutu ścieków.  
Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi wydaje starosta. Dlatego 
istotnym elementem ograniczającym ilość wprowadzanych w ten sposób ścieków jest racjonalne 
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń 
wodnoprawnych co najmniej raz na 4 lata, a w przypadku wystąpienia niezgodności z warunkami 
ustalonymi w pozwoleniu, starosta może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne. 
 
W latach 2011-2012 Starostwo Powiatowe w Sulęcinie wydało 13 pozwoleń wodnoprawnych na 
szczególne korzystnie z wód, które zostały zestawione w poniższej tabeli. 
 
Tabela 46 Pozwolenia wodnoprawne wydane przez Staro stwo Powiatowe w Sul ęcinie w latach 
2011-2012 

Lp.  Podmiot Cel 

Maksymalny 
roczny zrzut 
ścieków 
[m 3/rok] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 

1. AS 24 Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 
Al. Jana Pawła II 80/12A 

Odprowadzanie podczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych z 
terenu stacji paliw, działka nr 319/14 i 

2 114,56 30 kwietnia 2022 r. 
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Lp.  Podmiot Cel 

Maksymalny 
roczny zrzut 
ścieków 
[m 3/rok] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 

319/15 w Torzymiu do ziemi, działka 
nr 319/20 (naturalne zagłębienie 
terenu). 

2. Gmina Torzym, ul 
Polskiego 32, 6. Wojska 
6-235 Torzym 

Odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 
138 oraz drogi gminnej ul. Łąkowa w 
miejscowości Torzym do rowu 
zlokalizowanego na działce nr 159/1, 
obręb Torzym. 

8 923,2 30 września 2022 r. 

3. Mariusz Henryk Siarka, 
ul. Jana Paska 18A, 69-
200 Sulęcin 

Odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z terenu placu i parkingu 
przy projektowanej okręgowej stacji 
kontroli pojazdów działka nr 210/2, 
obręb 44 Ostrów do rowu 
zlokalizowanego na terenie działki nr 
210/3, obręb 44 Ostrów, gmina 
Sulęcin. 

95,58 22 września 2021 r. 

4. Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Krzysztof 
Sobieraj, ul. Gorzowska 
19, 66-435 Krzeszyce 

Odprowadzanie podczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych z 
terenu projektowanego Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego 
zlokalizowanego na działce nr 611/3, 
obręb Krzeszyce do zbiornika 
ziemnego 

3 646,0 07 listopada 2021 r.   

5. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Samochodowej w 
Gorzowie Wlkp. Sp. z 
o.o.,  
ul. Podmiejska 20, 66-
400 Gorzów Wlkp 

Odprowadzanie podczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych do 
ziemi (studnie chłonne), z terenu 
projektowanej bazy transportowej 
wraz z zapleczem technicznym, 
administracyjno-socjalnym i stacją 
kontroli pojazdów na działce nr 383/9, 
obręb 48 Sulęcin. 

1 407,6 22 lutego 2022 r.   

6. Shell Polska Sp. z o.o., 
ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 7a, 02-366 
Warszawa 

Odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z terenu stacji paliw 
płynnych Shell Polska w miejscowości 
Kolonia Poręby 1, gmina Torzym do 
ziemi (działka nr 56/16, obręb 
Torzym), za pośrednictwem studni 
chłonnej wraz z drenażem 
rozsączającym.  

1 662,84 31 sierpnia 2022 r. 
 

7. Zakład Przemysłu 
Chemicznego 
Spółdzielnia Pracy 
„GUMOPLAST” w 
Sulęcinie,  
ul. Magazynowa 1 

Odprowadzanie wspólnym kanałem 
deszczowym, za pośrednictwem rowu 
melioracji wodnej szczegółowej R-G5 ( 
działka nr 20/1, obręb 46 Sulęcin), do 
rzeki Postomii w km 28+310, 
oczyszczonych ścieków ( wód z myjni 
pojazdów samochodowych, wód 
opadowych i roztopowych oraz wód 
popłucznych z czyszczenia filtrów 
odżelaziaczy) z części uzbrojonego 
terenu Zakładów. 

7,28 31 sierpnia 2022 r. 

8. Lafarge Kruszywa i 
Beton Sp. z o.o. 
Wiśniowy Business Park 
ul. Iłżecka 24, budynek 
F, 02 – 135 Warszawa 

Odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych  do gruntu, z terenu 
zakładu produkcji betonu 
zlokalizowanego na działce nr 9/104, 
obręb Boczów, gmina Torzym. 

1 249 19 kwietnia 2021r. 

9. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej w 
Torzymiu, ul. 
Świebodzińska 12, 66-
235 Torzym 

Odprowadzanie do ziemi ( rowu 
melioracji szczegółowej R-A14 w km 
0,05, działka nr 13/22, obręb Boczów) 
oczyszczonych ścieków komunalnych, 
pochodzących z gminnej oczyszczalni 
ścieków w Boczowie (1935 RLM) 

109 500 31 sierpnia 2022 r.   
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Lp.  Podmiot Cel 

Maksymalny 
roczny zrzut 
ścieków 
[m 3/rok] 

Data 
obowi ązywania 

pozwolenia 

10. Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Miasta i 
Gminy Sulęcin, ul. 
Daszyńskiego 58,  
69-200 Sulęcin 

Odprowadzanie wylotem brzegowym 
na działce nr 328, obręb Żubrów do 
rzeki Postomii w km 26+220 jej biegu, 
oczyszczonych ścieków komunalnych 
z mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie 
(10283 RLM) 

680 760 22 maja 2022 r. 

11. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Zielonej 
Górze,  
ul. Boh. Westerplatte 31, 
65-950 Zielona Góra 

Odprowadzanie podczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych z drogi 
krajowej nr 22 w Krzeszycach do rzeki 
Postomii w km 0+825, za pomocą 
dwóch wylotów zlokalizowanych po 
obu brzegach rzeki. 

zlewnia nr 1 - 
9 401, 
zlewnia nr 2 - 
16 720 
 

16 marca 2022 r. 

12. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Zielonej 
Górze,  
ul. Boh. Westerplatte 31, 
65-950 Zielona Góra 

Odprowadzanie podczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych z drogi 
krajowej nr 22 w Słońsku do rzeki 
Ośnianki w km 2+125, za pomocą 
dwóch wylotów zlokalizowanych po 
obu brzegach rzeki. 

Zlewnia nr 1 - 
7 011, 
Zlewnia nr 2 - 
3 090 

04 kwietnia 2022 r. 

13. Zakład Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w 
Słońsku, ul. 3-go Lutego 
47, 66-436 Słońsk 

Odprowadzanie do ziemi (działka nr 
842/3, obręb Słońsk) oczyszczonych 
ścieków technologicznych (wody 
popłuczne), pochodzących ze stacji 
uzdatniania wody, zlokalizowanej na 
działce nr 842/2 w Słońsku, gmina 
Sulęcin. 

1 428 31 grudnia 2022 r.   
 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. 
 

5.2.2. Zasoby wodne 
Wody powierzchniowe 
Grunty pod wodami zajmują 2 116 ha, tj. 1,8% powierzchni Powiatu Sulęcińskiego. System 
hydrograficzny składa się z systemu rzecznego i systemu wód stojących. Większa część powiatu 
położona jest w rejonie wodnym Warty, a pozostała część w rejonie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego. 
 
Do głównych cieków powierzchniowych występujących na terenie powiatu należą: 

• Rzeka Warta – jest największą rzeką Powiatu Sulęcińskiego, na który przypada część dolnego 
i przyujściowego fragmentu jej biegu. Środek nurtu wyznacza północną granicę powiatu od 
wysokości osady Łąków na wschodzie do punktu na rzece odległego o 800 m w górę od 
mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą i 3,7 km od jej ujścia do Odry. Tak więc do powiatu 
sulęcińskiego należy lewy brzeg Warty. Nie jest to jednak granica ciągła, bowiem na odcinku 
od wysokości północno – zachodnich zabudowań wsi Studzionka do miejsca leżącego na 
przedłużeniu drogi biegnącej w kierunku Warty z osady Czaplin, całe jej koryto wchodzi w 
skład powiatu gorzowskiego. W związku z tym stanem rzeczy długość całkowita rzeki w 
granicach Powiatu Sulęcińskiego wynosi 20,3 km. Do Warty uchodzą bezpośrednio, bądź 
pośrednio niemal wszystkie rzeki powiatu sulęcińskiego. Jedynie Ilanka i Pliszka są 
prawobrzeżnymi dopływami Odry. Rzeka jest uregulowana, żeglowna, a jej doliny nie 
przegradza żadne piętrzenie. Przy normalnych stanach wody ma ona średnią szerokość 90 m, 
a przeciętna głębokość w korycie przy tzw. wodzie regulacyjnej wynosi ok. 2,4 m, chociaż 
zdarzają się lokalne Głęboczki nawet 3-4 m. 

• Rzeka Lubniewka (Lubna, Lubnia) - z hydrologicznego punktu widzenia za jej początek należy 
przyjąć źródła Czerwonego Potoku – strumienia spływającego do krańca południowo – 
zachodniego malowniczego jeziora Lubniewsko w pobliżu Lubniewic. Tak zdefiniowana rzeka 
ma 34,9 km długości i w całości płynie przez teren Powiatu Sulęcińskiego. Lubniewka 
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przepływa przez 4 akweny (jezioro Lubniewsko, Lubiąż, Krajnik i Janie), a sumę jeziorowych 
odcinków należy określić na ok. 8 km, tj. niemal jedną czwartą jej całkowitej długości. Rzeka 
kończy swój bieg wpływając jako rów melioracyjny poniżej Kołczyna do górnej części Kanału 
Postomskiego, zwanego tutaj Kanałem Bema, w jego lewym brzegu. 

• Kanał Postomski - bierze początek z jeziora Glinik w powiecie gorzowskim w pobliżu północno 
– wschodnich granic Powiatu Sulęcińskiego i uchodzi do Warty pod Kostrzynem nad Odrą. 
Tak określony ciek ma długość całkowitą 60,9 km, w tym 44,4 km na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego. Jest on głównym ciekiem lewostronnego przywala Warty w jej ujściowym 
odcinku, i powstał w wyniku prac melioracyjnych prowadzonych w tej dolinie począwszy od 
XVIII wieku. Kanał Postomski wpływa na teren powiatu na północny – zachód od wsi Płonica i 
nazywany jest tu Kanałem Bema.  

• Rzeka Postomia – bierze swój początek ze wzgórz koło Trzemeszna Lubuskiego położonego 
na wschód od Sulęcina. Jako niewielka, uregulowana struga płynie tu wśród pól, a następnie 
lasów w kierunku zachodnim do Wędrzyna. Jako rów pokonuje nieczynną dla ruchu 
pasażerskiego linię kolejową z Międzyrzecza do Rzepina, a następnie drogę wojewódzką nr 
137. Tutaj przyjmuje krótki odpływ z pobliskiego jeziora Postomsko. Do niedawna wypływ z 
tego akwenu uważano za początek Postomi. Rzeka kończy swój bieg w Krzeszycach przy 
ujściu do Kanału Postomskiego  i ma długość całkowitą 43 ,6 km, płynąc w całości w obrębie 
Powiatu Sulęcińskiego. Rzeka bardzo silnie meandruje, często podmywając brzegi i 
powodując powstawanie stromych osuwisk. W wielu miejscach można zauważyć fragmenty 
starych, odciętych zakoli. Miejscowości leżące nad Postomią: Wędrzyn, Ostrów, Sulęcin, 
Krzeszyce, Lemierzyce, Słońsk. 

• Rzeka Ilanka - jest prawobrzeżnym dopływem Odry, do której uchodzi w okolicy Rybocic w jej 
184,7 km. Całkowita długość strugi wynosi 57,9 km, a swój początek bierze ze szczytowego 
fragmentu rynny glacjalnej zajętego przez dwa połączone ze sobą małe, płytkie jeziora 
Trawno i Trawienko. 

• Rzeka Bobrowa Struga –prawobrzeżny dopływem Ilanki. 
• Rzeka Pliszka – to prawostronny dopływ Odry, do której uchodzi w 196,8 km jej biegu w 

pobliżu wsi Urad. Długość całkowita strugi wynosi 67,9 km, a w granicach powiatu – 32,6 km. 
Rzeka wypływa obecnie z jeziora Malcz Południowy, a do niedawna czyniła to z położonego 
powyżej jeziora Malcz Północny. Ciek w swoim biegu wyznaczać granicę pomiędzy powiatem 
sulęcińskim, a świebodzińskim. 

• Rzeka Moskawa – prawobrzeżny dopływ Pliszki. W rejonie Gądkowa Wielkiego ciek zasila 
stawy rybne. 

• Rzeka Łęcza (Ośnianka, Lenka, Łącza) – jest lewostronnym dopływem Kanału Postomskiego, 
do którego wpływa w Słońsku w jego 14,6 km biegu. Długość całkowita rzeki wynosi 23,9 km, 
w tym 12 ,5 km na terenie Powiatu Sulęcińskiego. Spadek średni koryta cieku osiąga aż 
2,4‰, co oznacza, że na odcinku 1 km różnica poziomów jego dna sięga 2,4 m. Struga bierze 
początek ze wzgórz w okolicach wsi Grabno na południowy – wschód od Ośna Lubuskiego i 
kieruje się na północ. 

 
Tabela 47 Wykaz cieków wodnych na terenie Powiatu S ulęcińskiego 

Jednostka administracyjna Rzeki Kanały 

Gmina Krzeszyce Warta, 
Postomia, 
Lubniewka, 
Rudzianka, 
Trzepielinka 

Marianowski, Przemysław - Malta, 
Lemierzycki, Czartowski, Głuchowski, 
Grodziski, Krępiński, Op. Studzionka, 
Torfowy, Op.Lemierzyce, Op. Kołczyn, 
Środkowy, Muszkowiecki, Stróżnik, 
Postomski 

Gmina Lubniewice Lubniewka Lubniewicki, Jarnatowski 
Gmina Słońsk Warta, 

Łęcza,   
Postomski, Racza Struga, Marianowski, 
Lemierzycki, Głuchowski, Op. 
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Jednostka administracyjna Rzeki Kanały 

Postomia Słońsk, Grodziski, Krępiński, Jamno - 
Budzigniew, Lednik, Sumatra, 
Starołęcze, Rypidłów, Sumice, Stara 
Głusza, Budzigniewski, Torfowy, 
Op. Lemierzyce, Lemierzycko - Krzeszycki, 
Doprowadzalnik, Muszkowiecki, Kobowa, 
Zbiornik 

Gmina Sulęcin Postomia,  
Jeziorna 

Młynówka, Ostrowski, Muszkowicki 

Gmina Torzym Ilanka, 
Pliszka, 
Bobrowa Struga, 
Moskawa 

„A”. Kolonia Drzewce, „B” Kolonia Drzewce 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2004-2011. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego występują także liczne jeziora. Jezior o powierzchni powyżej 1 ha 
jest obecnie 62. Łączna ich powierzchnia wynosi 1 342,6 ha. 
 
Poniżej opisano wybrane najważniejsze i największe jeziora na terenie poszczególnych gmin.51 
 
Gmina Krzeszyce 
W gminie znajdują się 2 jeziora: 

• Jezioro Czajcze (Brzozowa, Rogi II) – jezioro położone w miejscowości Brzozowa o 
powierzchni 1,47 ha. 

• Jezioro Rudna – położone w okolicach miejscowości Rudna o powierzchni 4,29 ha. 
Na terenie gminy znajdują się również Stawy Piaskorzno zlokalizowane w Krzeszycach. 
 
Gmina Lubniewice 

• Jezioro Lubniewsko (Nakońskie, Świerczowskie) - jest to jedno z największych jezior, 
położonych na terenie Powiatu sulęcińskiego. Jego powierzchnia to 240,4 ha, a głębokość 
maksymalna - 15,1 m. Znajduje się w środkowej części powiatu, pomiędzy Sulęcinem a 
Lubniewicami. Jezioro ze wszystkich stron otoczone jest wysokimi, stromymi wzgórzami 
morenowymi. Akwen ma kilka stałych i okresowych dopływów powierzchniowych. Są to 
krótkie cieki spływające ze skłonów otaczających je wzgórz: Potok Glisno, Potok pod 
Grodziskiem, Strugę Świerczowską i Stawki, także Czerwony Potok. Rzeka Lubniewka 
stanowi jedyny odpływ jeziora.  

• Jezioro Lubiąż (Lubniewice) – o powierzchni 130,5 ha i głębokości maksymalnej 12,8 m. Jest 
drugim pod względem powierzchni jeziorem Powiatu Sulęcińskiego.Jjezioro położone na 
wschodnich obrzeżach miasta Lubniewice. Jest jednym z trzech jezior grupy lubniewickiej. 
Akwen ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, dwie wyspy, liczne zatoki i półwyspy. Jezioro 
Lubiąż zasilają dwa dopływy. Do wąskiego krańca północno – zachodniego wpływa Kanał 
Jarnatowski. Drugim dopływem jest rzeka Lubniewka prowadząca swe wody z pobliskiego 
jeziora Lubniewsko. Jezioro Lubiąż jest najintensywniej pod względem rekreacyjnym 
zagospodarowanym zbiornikiem ziemi sulęcińskiej. 

• Jezioro Krajnik (Trzciniec) -  o powierzchni 38,8 ha i głębokości maksymalnej 35,2 m. Jest to 
pierwsze jezioro  z grupy tzw. „jezior lubniewickich”, do której ponadto należą głównie j. 
Lubniewsko i j. Lubiąż. Do północno – zachodnich brzegów zbiornika przylegają zabudowania 
Lubniewic. Jest to drugie pod względem głębokości jezioro na terenie powiatu. Głównym 
dopływem jeziora jest rzeka Lubniewka (Lubna). Zbiornik zasilają dodatkowo 4 krótkie rowy. 
Rzeka Lubniewka stanowi także jedyny odpływ z jeziora. 

                                                      
51 "Między Wartą a Pliszką czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego" 
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• Jezioro Jarnatowskie (Miechowskie) – o powierzchni 31,4 ha i głębokości maksymalnej 3,6 m. 
Leży 5 km w linii prostej na północny zachód od Lubniewic i 1 km na północ od wsi Jarnatów. 
Zbiornik posiada tylko jeden dopływ. Jest to rów melioracyjny odwadniający kompleks 
zdegradowanych łąk na południowy – zachód od jeziora. Niestety w ostatnich latach 
przepływy często zupełnie w nim ustają. Także jedyny odpływ z jeziora obecnie nie 
funkcjonuje. 

• Jezioro Krzywe Duże – o powierzchni 14,4 ha i głębokości maksymalnej 4,7 m. Znajduje się 
obecnie w odległości niespełna 1 km na północny zachód od zachodniego krańca jeziora 
Lubiąż. Dawniej jezioro Krzywe i Lubiąż stanowiły jedną całość. Jezioro pozbawione jest 
dopływów, a poziom lustra wody podtrzymywany jest dzięki wodom podziemnym. Jedyny 
odpływ znajduje się w wydłużonej, południowej zatoce zbiornika. Płynie on dalej środkiem 
zmeliorowanej doliny i nosi nazwę Kanału Jarnatowskiego. 

• Jezioro Janowiec – należące do najpiękniejszych akwenów wodnych tych okolic. Obecna 
powierzchnia lustra wody stanowi 50% stanu pierwotnego; pozostała część pokryta jest 
kożuchem roślin torfowiskowych. 

 
Gmina Sło ńsk 

• Jezioro Radachowskie – o powierzchni 65,7 ha i głębokości maksymalnej 6,6 m. Linia 
brzegowa charakteryzuje się dużym urozmaiceniem, czego dowodem jest obecność licznych 
zatok i półwyspów. Jezioro posiada także jedną niewielką wysepkę. Jezioro posiada dwa 
krótkie, funkcjonujące głównie okresowo, dopływy. Zbiornik ma również kontakt z 
wodonośnymi warstwami podziemnymi, o czym świadczy wielkość odpływu opuszczającego 
jezioro w jego północnym krańcu. Jest on krótkim, lewostronnym dopływem Łęczy. 

• Jezioro Głęboczek (Głębokie) – położone w okolicach Słońska o powierzchni 7,66 ha. 
• Jezioro Głęboczek Mały - położone w okolicach Słońska o powierzchni 1,99 ha. 

 
Gmina Sul ęcin 

• Jezioro Buszenko – powierzchnia jeziora wynosi 27,9 ha, jego maksymalna głębokość to 20,0 
m. Jezioro położone na terenie Łagowskiego Parki Krajobrazowego, na terenie Poligonu 
Wędrzyn. Jest najwyżej położonym jeziorem w województwie lubuskim, lustro wody znajduje 
się na rzędnej 129,5 m npm. Akwen nie posiada dopływów i jest zasilany głównie wodami 
podziemnymi. Odpływem jest Jeziorna, która bierze tutaj swój początek. 

• Jezioro Buszno – o powierzchni 51,4 ha i głębokości maksymalnej 36 m. Jest bardzo podobne 
do Jeziora Buszenko, dzieli je jedynie przesmyk o szerokości 250 m. Jest to najgłębsze 
jezioro Powiatu Sulęcińskiego. Rzeka Jeziorna jest jedynym dopływem i odpływem jeziora 

• Jezioro Ostrowicko (Głuche Wielkie) – o powierzchni 48,2 ha i głębokości maksymalnej 12 m. 
Akwen posiada bardzo nieregularny kształt przypominający owal z trzema większymi 
zatokami. Na jeziorze znajduje się jedna wyspa. Jezioro nie ma żadnych dopływów ani 
odpływów.  

• Jezioro Ostrowskie – o powierzchni 9,3 ha i głębokości maksymalnej 4,6 m. Leży na północ od 
wsi Ostrów. Jezioro nie posiada obecnie żadnego dopływu, a mimo to większe lub mniejsze 
ilości wody stale opuszczają jego misę w krańcu południowo – wschodnim. Wskazuje to 
dobitnie na kontakt z wodami podziemnymi. Odpływ z jeziora jest krótkim, lewostronnym 
dopływem pobliskiej Postomi. 

 
Gmina Torzym 

• Jezioro Gądkowskie Duże (Wielicko, Wielkie) – o powierzchni 99,5 ha i głębokości 
maksymalnej 3,5 m. Jezioro leży w dolno-środkowym biegu rzeki Pliszki. Z hydrograficznego 
punktu widzenia jest właściwie, płytkim zbiornikiem zaporowym w dolinie Pliszki po 
wybudowaniu na niej budowli piętrzącej. Rzeka Pliszka stanowi jedyny odpływ i główny 
dopływ akwenu. Ponadto uchodzą do niego 4 śródleśne rowy. W środkowej części 
północnego brzegu głównego basenu wpływa także struga Łękosza 
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• Jezioro Karasienko (Ciemne, Karasienko) – o powierzchni lustra wody 19,8 ha i głębokości 
maksymalnej 4,1 m. Akwen posiada tylko jeden powierzchniowy dopływ. Jest to ciek 
wpływający do zachodniego krańca jeziora. Niegdyś nadmiar wody z jeziora opuszczał go w 
krańcu wschodnim, w kierunku J. Wilczego 

• Jezioro Lubińskie – o powierzchni 23,2 ha i głębokości maksymalnej 21,5 m. znajduje się w 
odległości 1 km na północ od wsi Lubin i 1,5 km na południowy– zachód od Boczowa. Jezioro 
nie posiada żadnych powierzchniowych dopływów, zasilają go więc głównie wody podziemne 
rynny oraz spływy z opadów i roztopów z jej krawędzi. 

• Jezioro Malcz Południowy (Malcz Mały, Malcz II) – o powierzchni 36,2 ha i głębokości 
maksymalnej 8,3 m. Jest pierwszym jeziorem z grupy tzw. jezior poligonowych leżących w 
obrębie Poligonu Wędrzyn. Do części północnej uchodzi zarośnięty i zabagniony jedyny 
dopływ akwenu - odpływ z j. Malcz Duży. z jeziora uchodzi jedyny odpływ – rzeka Pliszka. 

• Jezioro Malcz Północny (Malcz Duży, Malcz I) – o powierzchni 62,3 ha i głębokości 
maksymalnej 8,7 m. Leży na terenie Poligonu Wędrzyn. Zbiornik składa się z dwóch basenów 
- zachodniego i wschodniego. Jezioro nie ma dopływów i jest zasilane wodami podziemnymi.  

• Jezioro Kręcko (Krzywe, Garbackie) – o powierzchni 54,8 m i głębokości maksymalnej 13,2 m. 
Południowy kraniec akwenu sąsiaduje z zabudowaniami wsi Garbicz. Linia brzegowa akwenu 
jest bardzo rozwinięta, pełno tu półwyspów i różnej wielkości zatok. Akwen nie ma żadnych 
dopływów i odpływów powierzchniowych.  

• Jezioro Garbicz (Wielicko, Wielkie) – o powierzchni 39,8 ha i maksymalnej głębokości 21,7 m. 
Jezioro przylega do południowej części wsi Garbicz. Obecnie nie posiada żadnego większego 
dopływu, uchodzi do niego jedynie krótki rów. Zbiornik nie ma także żadnego odpływu. Jest 
czwartym pod względem głębokości akwenem powiatu.  

• Jezioro Ratno (Gądkowskie Małe) – o powierzchni 44,7 ha i głębokości maksymalnej 2,1 m. 
Jezioro na trasie Pliszki w jej środkowym biegu. Jezioro jest w fazie daleko posuniętego 
zaniku.  

• Jezioro Rzepinko (Boczowskie) – o powierzchni 14 ha i głębokości maksymalnej 3,7 m. 
Jezioro leży na południowo – wschodnim skraju wsi Boczów. Z jeziora wypływa rzeka Rzepia, 
która bierze tu swój początek. Rzepia jest bezpośrednim, lewobrzeżnym dopływem Ilanki. 
Jezioro nie posiada obecnie żadnego dopływu powierzchniowego, jest zasilane głównie 
wodami podziemnymi. 

 
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz jezior w poszczególnych gminach powiatu, których 
powierzchnia jest większa niż 1 ha. 
 
Tabela 48 Wykaz jezior Powiatu Sul ęcińskiego o powierzchni powy żej 1 ha 

Nazwa jeziora 
Powierzchnia lustra wody 

[ha] 
Lokalizacja 

[miejscowo ść, kierunek] 
Gmina Krzeszyce 

Czajcze 1,5 Brzozowa SE 
Rudna 4,3 Rudna 

Gmina Lubniewice 
Rogi 3,2 Rogi 
Lubiąż 130,5 Lubniewice 
bez nazwy 2,6 Świerczów NE 
Janie 10,4 Lubniewice N 
Jarnatowskie 31,4 Jarnatów N 
Karpnik 2,8 Trzcińce W 
Krzywe Duże 14,4 Trzcińce W 
Oko 2,9 Lubniewice 
Krajnik 38,8 Lubniewice 
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Nazwa jeziora 
Powierzchnia lustra wody 

[ha] 
Lokalizacja 

[miejscowo ść, kierunek] 
Lubniewsko 241 Świerczów 

Gmina Sło ńsk 
Świerczów 2,1 Ownice S 
Radachowskie 65,7 Ownice SW 
Głęboczek 7,7 Słońsk SE 
Głęboczek Mały 2,0 Słońsk SE 

Gmina Sul ęcin 
Rychlickie 3,7 Rychlik N 
Postomsko 12 Wędrzyn 
Zimne 1,2 Miechów W 
bez nazwy 1,1 Wielowieś NE 
bez nazwy 1,5 Jemiołów NE 
bez nazwy 4,5 Jemiołów NW 
Buszenko 27,8 Długoszynek W 
Buszno 51,4 Długoszynek W 
bez nazwy 1,2 Jemiołów W 
bez nazwy 6 Jemiołów W 
Kopaniec 14,6 Walewice NE 
bez nazwy 1,5 Małuszów E 
Długie 7,2 Małuszów E 
Trzcienno 10,1 Małuszów E 
bez nazwy 3,2 Małuszów SE 
Męcko Duże 40,9 Małuszów NE 
Ostrowicko 48,2 Małuszów NE 
bez nazwy 2,9 Małuszów NE 
bez nazwy 3,2 Tursk E 
Sandacznik 13,6 Tursk SE 
Pierwsze 19,3 Tursk SE 
Ostrowskie 9,3 Ostrów S 
Kolejowe I 2 Długoszyn NE 
Kolejowe II 3,5 Żubrów NW 
Kolejowe III 1,8 Miechów SW 

Gmina Torzym 
Męcko Małe 9,2 Walewice NE 
Malcz Płn. 62,3 Walewice E 
Malcz Płd. 36,2 Walewice 
Kręcko 54,8 Garbicz N 
Tarcholin 6,7 Debrznica SE 
Czerwone 3,6 Debrznica SW 
bez nazwy 5,6 Bielice NW 
Pniów 8,8 Pniów NE 
Piaskowe 2,5 Lubin NW 
Lubińskie 23,2 Lubin N 
Rzepinko 14 Boczów S 
Garbicz 39,8 Garbicz SE 
Pniewy 5,4 Garbicz SE 
Karasienko 19,8 Torzym SW 
Wilcze 27,7 Torzym SW 
Dzikie 4,9 Torzym S 
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Nazwa jeziora 
Powierzchnia lustra wody 

[ha] 
Lokalizacja 

[miejscowo ść, kierunek] 
Trawno 7,1 Torzym SE 
Trawienko 1,6 Torzym SE 
Ilno 12,2 Torzym 
Ratno 44,7 Debrznica SW 
Gądkowskie D. 99,5 Gądków W. SW 
Źródło: "Między Wartą a Pliszką czyli wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego". 
 
Wody podziemne 
Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców województwa lubuskiego w 
wodę przeznaczoną do spożycia. Zasobność w wody podziemne na terenie województwa jest dobra w 
części północnej i średnia w części południowej. Wody podziemne zaliczają się głównie do regionu 
Środkowopolskiego, tylko obszar południowo – wschodni należy do regionu Przedsudeckiego. Zasoby 
eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zasobów całego kraju i jest 
jedną z najlepszych w kraju. Wynika to przede wszystkim z występowania znacznej liczby struktur i 
zbiorników wodonośnych, głównie w utworach czwartorzędowych. Utwory takie charakteryzuje płytkie 
położenie o stosunkowo słabej izolacji od powierzchni terenu, a więc o dobrym zasilaniu i szybkim 
przepływie. Niestety wody te ze względu na swój charakter wymagają szczególnej ochrony przed 
zanieczyszczeniem. Zasoby wód tego piętra stanowią 93% całości (14 GZWP), pozostałą część 
stanowią praktycznie wody w utworach trzeciorzędu (2 GZWP). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 
wszystkich GZWP na tym terenie ocenia się na 1 252 tys. m3/d (52 200 m3/h). Wykorzystanie wód 
podziemnych kształtuje się na poziomie 5% ogólnej wielkości zasobów województwa. Ze względu na 
stosunkowo słabą izolację aż 80% powierzchni wszystkich lubuskich GZWP wymaga ochrony. 
 

 
Rysunek 10 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych ( źródło: www.psh.gov.pl) 
 
Główne zbiorniki wód podziemnych są to zbiorniki wód podziemnych przeznaczone przede wszystkim 
do zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości do wykorzystania w przyszłości. Na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego położone są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 
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• GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolski – są to utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych, 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 480 tys. m³/dobę, a średnia głębokość ujęć – 
60 m. 

• GZWP nr 148 Sandr Rzeki Pliszki. – to utwory czwartorzędu w sandrach, o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych wynoszących 243 tys. m³/dobę i średniej głębokości ujęć – 35 m. 

 
Z uwagi na duże znaczenie wód podziemnych przedmiotowych zbiorników, stanowiących główne 
źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia ludności oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniej jej jakości, niezbędne jest ciągłe podejmowanie działań zapewniających ich ochronę. W 
pierwszej kolejności powinny one obejmować właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające 
lokalizację GZWP oraz ustanowionych dla nich obszarów ochronnych, tak aby zapobiec lokalizacji 
obiektów mogących negatywnie wpływać na jakość wód. 
 

5.2.3. Jako ść wód 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) określa zasady gospodarowania wodą w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Na jej podstawie wszystkie kraje członkowskie zobowiązane 
są do osiągnięcia do końca roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód 
powierzchniowych. 
Transpozycji przepisów RDW do prawodawstwa polskiego dokonano przede wszystkim poprzez 
ustawę Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia wykonawcze. Ustawa ta stanowi podstawę prawną i merytoryczną do realizacji 
Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie badania wód powierzchniowych. 
 
Do głównych czynników, które negatywnie wpływają na środowisko wodne, zaliczamy: 

• źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami 
kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich, 

• zanieczyszczenia obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z 
terenów zurbanizowanych, nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów 
rolnych i leśnych, 

• zanieczyszczenia liniowe – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane 
przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z 
rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych. 

 
Stan czystości wód określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1008). Rozporządzenie wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, stanu chemicznego i 
stanu jakości jednolitych części wód. W załącznikach od 1 do 5 i 8 rozporządzenia zamieszczono 
wartości graniczne dla poszczególnych klas. Wartości z załączników od 1 do 4 zróżnicowane są w 
zależności od kategorii wód i typów jednolitych części wód. 
WW. rozporządzeniu zdefiniowanych jest 5 klas stanu ekologicznego: 

• klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

• klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

• klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
• klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizykochemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie 
różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

• klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 
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Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku, gdy stan elementu biologicznego jakości wód jest 
umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), wówczas nadaje się taki sam stan 
ekologiczny wód. Natomiast, gdy stan wskaźnika biologicznego jakości wód jest bardzo dobry (I klasa) 
lub dobry (II klasa) w ocenie stanu ekologicznego należy uwzględnić również stan wskaźników 
fizykochemicznych oraz wskaźników substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych. 
W przypadku wskaźników fizykochemicznych rozporządzenie rozróżnia wartości graniczne dla klasy I i 
II. Jeśli wyniki badań nie spełniają kryteriów dla klasy II - jakość wód ocenia się jako „poniżej stanu 
dobrego”. Dla substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych przyjęto wartości graniczne 
chemicznych wskaźników jakości wód. 
Do oceny stanu wód na terenie Powiatu Sulęcińskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze wykorzystał wyniki monitoringu prowadzonego w 2010 roku, zgodnie z Wojewódzkim 
Programem Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012. 
 
Jeziora 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010 roku badaniami objęto jedynie jezioro Buszno położone w 
Gminie Sulęcin. Badanie było wykonane w ramach monitoringu operacyjnego, w związku z czym nie 
badano substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych, na podstawie których można ocenić stan 
chemiczny wód, a tym samym dokonać oceny jednolitej części wód. Dokonano jedynie oceny stanu 
ekologicznego na podstawie wyników badań elementów biologicznych i fizykochemicznych. 
 
Tabela 49 Wst ępna ocena stanu ekologicznego Jeziora Buszno 

Jezioro 
Przewodno ść 

Nasycenie 
hypolimnionu  

tlenem 
Widzialno ść 

Azot 
całk. 

Fosfor 
całk. 

Chlorofil 
„a” 

Fitobe
ntos 

Ocena stanu 
ekolog. 

µS/cm % m mgN/l mgP/l  µg/l 

Buszno 318 3,0 4,0 0,55 0,059 1,3 dobry Bardzo dobry 

Źródło: „Stan środowiska w powiecie sulęcińskim” WIOŚ Zielona Góra, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Podstawą oceny stanu ekologicznego były średnie dla jeziora wartości wskaźników biologicznych, 
takich jak fitoplankton (multimetriks fitolanktonowy i chlorofil „a”). Przy ocenie uwzględniono również 
cechy abiotyczne jeziora, tj.: przezroczystość wód, zawartość tlenu, przewodność elektrolityczną oraz 
związki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny), które są elementami wspomagającymi przy określeniu 
stanu ekologicznego. Wstępna ocena wykazała, że stan ekologiczny Jeziora Buszno jest bardzo 
dobry. 
 
Rzeki 
Rzeki na terenie Powiatu Sulęcińskiego były badane w 2009 roku. Stan ekologiczny rzek na terenie 
powiatu oceniono jedynie na podstawie wyników badań elementów biologicznych i fizykochemicznych. 
Ponieważ rzeki te były badane w ramach monitoringu operacyjnego nie badano substancji szczególnie 
szkodliwych, na podstawie których można ocenić stan chemiczny wód. Ponadto w ocenie stanu 
ekologicznego nie uwzględniono oceny hydromorfologicznej z powodu braku opracowanych metodyk.  
W przypadku rzek rozporządzenie rozróżnia wartości graniczne dla klasy I i II. Jeśli wyniki badań nie 
spełniają kryteriów dla klasy II - jakość wód ocenia się jako „poniżej stanu dobrego”.  
 
W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (Delegatura w Gorzowie 
Wielkopolskim) przebadał następujące rzeki: Kanał Postomski, Łęcza (Ośnianka) i Postomia. 
Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 50 Ocena rzek na terenie Powiatu Sul ęcińskiego badanych w 2009 roku 

Źródło: „Stan środowiska w powiecie sulęcińskim” WIOŚ Zielona Góra, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
W Kanale Postomskim elementy biologiczne zostały zaliczone do II klasy (stan dobry), wpływ na to miały makrolity. W przypadku rzeki Łęcza i Postomia 
elementy biologiczne zaklasyfikowano do III klasy (stan umiarkowany), o czym zdecydował w rzece Łęcza fitobenstos, a w Postomi makrolity. Elementy 
fizykochemiczne we wszystkich badanych rzekach oceniono poniżej stanu dobrego. Ogólnie stan ekologiczny rzek w 2009 roku oceniono jako umiarkowany.  
 
 

Nazwa rzeki 
Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasyfikacja wska źników i elementów jako ści wód  

S
tan / potencjał ekologiczny  

 
Elementy biologiczne  

Elementy fizykochemiczne  

Stan 
fizyczny  Warunki tlenowe Zasolenie  Zakwa

szenie  Substancje biogenne 

K
lasa elem

entów
 fizykochem

icznych
 

F
itoplankton – chlorofil „a” 

F
itobentos (w

ska
źnik 

okrzem
kow

y IO
) 

M
akrofity (m

akrofitow
y indeks 

rzeczny) 

K
lasa elem

entów
 biologicznych

 

Tem
peratura [°C

] 

T
len rozpuszczony  

B
Z

T
5   

O
W

O
  

P
rzew

odno
ść w

 20°C
  

S
ubstancje rozpuszczone 

O
dczyn pH

 

A
zot am

onow
y  

A
zot K

jeldahla  

A
zot azotanow

y  

A
zot ogólny  

F
osfor ogólny  

Kanał 
Postomski Przyborów  I  II II I 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
II 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
I II I I 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
I I II 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
Umiarko

wany 

Łęcza 
(Ośnianka) Słońsk  III I III I I I 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
I I I I II I I II 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
Umiarko

wany 

Postomia Krzeszyce   III III I I II 
Poni żej 
stanu 

dobrego  
I I I I 

Poni żej 
stanu 

dobrego  
I I 

Poni żej 
stanu 

dobrego  

Poni żej 
stanu 

dobrego  
Umiarko

wany 
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Eutrofizacja wód 
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód w 
latach 2008-2010. O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – 
wskaźnik okrzemkowy) oraz elementy fizykochemiczne (BZT

5
, OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, 

azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny i fosforany). Przekroczenie wartości granicznej (ustalonej 
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych) 
jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, iż wody w danym punkcie pomiarowym zostały 
uznane za eutroficzne. 
 
Tabela 51 Ocena eutrofizacji wód w latach 2008-2010  

Rzeka/jezioro 
Nazwa 

stanowiska 
Km Wody eutroficzne 

Przekroczenia 
wska źników 

Łęcza (Ośnianka) Słońsk 1,0 Tak 
Wskaźnik okrzemkowy, 
ogólny węgiel 
organiczny 

Postomia Krzeszyce 0,8 Tak 

Wskaźnik okrzemkowy, 
ogólny węgiel 
organiczny, azot 
Kjeldahla, fosfor ogólny  

Kanał Postomski Przyborów 10,9 Tak 
ogólny węgiel 
organiczny, azot 
Kjeldahla, fosforany  

Kanał Postomski Kołczyn 40,7 Tak ogólny węgiel 
organiczny, fosforany  

Jezioro Buszno - - Nie - 
Źródło: „Stan środowiska w powiecie sulęcińskim” WIOŚ Zielona Góra, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Osady denne  
Badania osadów dennych rzek i jezior w Polsce, wykonywane w ramach programu Państwowego 
Monitoringu Środowiska od 1990 roku, mają na celu obserwację zawartości potencjalnie szkodliwych 
metali (arsen, bar, cynk, chrom, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, stront i wanad) oraz 
trwałych zanieczyszczeń organicznych – wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 
polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych – w osadach powstających 
współcześnie w rzekach i jeziorach, a także obserwację ich zmian w czasie. 
Ocenę formalną przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2009 roku  przebadano osady denne w Jeziorze Lubiąż w Gminie 
Lubniewice. Wyniki wykazały, że w osadach wykryto 13 650 ppb WWA, w tym 982 ppb 
benzo(a)pirenu, oraz 71,1 ppb DDT i produktów rozkładu. W związku z tym osady zakwalifikowano 
jako zanieczyszczone. Pod względem klasy geochemicznej uzyskano II klasę (wartości stężeń 10-20 
razy wyższe od tła geochemicznego), a pod względem oceny biogeochemicznej uzyskano wartości 
PEL tj. oznaczające zawartość pierwiastka lub związku chemicznego, powyżej której toksyczny wpływ 
na organizmy jest często obserwowany.  
 
Wody podziemne 
W latach 2009-2010 badania wód podziemnych w województwie lubuskim wykonał Państwowy 
Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego badania zostały przeprowadzone w 2010 roku w 5 punktach pomiarowych.  
W 2010 roku badania jakości wód podziemnych przeprowadzone były w ramach monitoringu 
diagnostycznego, realizowanego w celu uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu 
oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz dokonania oceny długoterminowych zmian 
wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak również oddziaływań wynikających z działalności 
człowieka. 
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Ocena jakości wód podziemnych została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 
143, poz. 896). Ocenę klas jakości wód podziemnych przeprowadzono dokonując porównania 
otrzymanych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu. 
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu 
wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane 
wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie 
wskazują na wpływ działalności człowieka, 

• klasa II – wody dobrej jakości. Wartości niektórych elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie 
wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub 
słabego wpływu działalności człowieka, 

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz 
wyraźnego wpływu działalności człowieka, 

• klasa V – wody złej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący 
wpływ działalności człowieka. 

 
Charakterystykę punktów wraz z określeniem klasy jakości wód przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 52 Jako ść wód podziemnych na terenie powiatu w 2010 roku 

Numer punktu Nazwa punktu JCWPd Stratygrafia Klasa jako ści wody  

490 Rudnica 41 NgM II 

491 Rudnica 41 Q II 

492 Rudnica 41 Q II 

1181 Słońsk 35 Q II 

1830 Chartów 41 Q IV 
Q – czwartorzęd, NgM – Neogen-Miocen. 
Źródło: „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010” WIOŚ Zielona Góra. 
 
Wody podziemne w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych były dobrej jakości. Jedynie wody 
podziemne w punkcie Chartów uzyskały IV klasę tj. wody niezadowalającej jakości. 
 
Wody przeznaczone do spo życia 52 
W 2012 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie nadzorowała 46 ujęć wody 
stanowiących źródło zaopatrzenia dla 46 wodociągów, z pośród których 11 to indywidualne 
urządzenia wodociągowe służące do działalności handlowej lub publicznej np. zaopatrujące obiekty 
wczasowo-turystyczne. Z wszystkich nadzorowanych wodociągów 5 znajduje się na terenach 
miejskich, a 41 na terenach wiejskich.  
Wykaz wodociągów nadzorowanych przez PSSE w Sulęcinie: 

• Gmina Sulęcin: 
o wodociągi publiczne: Sulęcin, Trzebów, Miechów, Brzeźno, Wędrzyn, Małuszów, 

Rychlik, Zarzyń, Grochowo. 

                                                      
52 Dane uzyskane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, pismo nr HK 106/2013 z dnia 
19.03.2013 r. 
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• Gmina Torzym: 
o wodociągi publiczne: Torzym, Grabów, Walewice, Koryta, Drzewce Kolonia 19, 

Łaszewo, Pniów, Boczów, Lubin, Mierczany, Garbicz, Gądków Wielki, Bielice, Bielice 
Kolonia, Bobrówko, Przęślice, Wystok, 

o indywidualne ujęcia wody: motel i restauracja „Petro” w Torzymiu Kolonia Poręby, 
motel i restauracja „Polmax” w Boczowie, motel i restauracja „U Olka” w Boczowie, 
Dworzec PKP w Gądkowie Wielkim, Pałac Magnat w Garbiczu, stacja paliw „Shell” w 
Torzymiu Kolonia Poręby. 

• Gmina Lubniewice: 
o wodociągi publiczne: Lubniewice, Glisno, Jarnatów, Rogi, 
o indywidualne ujęcia wody: ośrodka wypoczynkowego „Laguna” w Świerczowie, 

ośrodka wypoczynkowego w Świerczowie należącego do Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Gorzowie Wlkp., ośrodka wypoczynkowego „Pod 
Basztą”. 

• Gmina Słońsk: 
o wodociągi publiczne: Słońsk, Lemierzyce, Stańsk. 

• Gmina Krzeszyce: 
o wodociągi publiczne: Malta, Rudnica, 
o indywidualne ujęcia wody: zajazdu „U Anki” w Łukominie, zajazdu „Lusia” w 

Muszkowie. 

 
W 2012 roku pobrano do badań 144 próbki wody z punktów zlokalizowanych na ujęciach wody (stacje 
uzdatniania wody, hydrofornie) oraz na sieci wodociągowej z czego 25 próbek było z przekroczonymi 
parametrami fizyko-chemicznymi, a 22 próbki świadczyły o zanieczyszczeniu bakteriologicznym 
badanej wody.  
Wskaźniki jakości wody, dla których stwierdzono wartości nie odpowiadające normatywom to: bakterie 
grupy coli, enterokoki, ogólna liczba bakterii w 22±2°C po 72 godz. inkubacji, barwa, m ętność, 
mangan i żelazo. 
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia została zakwestionowana w następujących miejscowościach: 

• Gmina Sulęcin: Sulęcin, Trzebów, Grochowo, Trzemeszno, Rychlik , 
• Gmina Lubniewice: tylko lokalne ujęcia wody Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Basztą”, w 

Lubniewicach i Ośrodka Wypoczynkowego „Laguna” w Świerczowie,  
• Gmina Torzym: Torzym, Wystok, Lubin, Garbicz, Boczów, Przęślice, Łaszewo, Bielice, Bielice 

Kolonia, Drzewce Kolonia - tylko budynek nr 19, Gądków Wielki,  
• Gmina Słońsk: -  
• Gmina Krzeszyce: przekroczenia stwierdzone na ujęciu wodociągu publicznego Malta nie 

występowały na sieci wodociągowej, tylko lokalne ujęcie zajazdu „U Anki” w Łukominie. 
 
Jako ść wód w k ąpieliskach 53 
W 2012 roku w ewidencji PSSE w Sulęcinie nie znajdowały się kąpieliska, a jedynie zgłoszone przez 
organizatorów miejsca wykorzystywane do kąpieli.  W 2012 roku wpłynęło 6 zgłoszeń miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli – były to w większości MWdK na terenie ośrodków wypoczynkowych w 
Lubniewicach:  

• Plaża Miejska J. Lubiąż – Lubniewice, 
• OW „Stilon” J. Lubiąż –Lubniewice, 
• OW „Zielony Cypel” J. Lubiąż –Lubniewice, 
• OW PWIK J. Lubniewsko, Świerczów, 
• OW „LAGUNA” J. Lubniewsko -OS Świerczów, 
• Ostrów, Jezioro Ostrowskie. 

                                                      
53 Dane uzyskane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, pismo nr HK 106/2013 z dnia 
19.03.2013 r. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie w 2012 roku nie wydała zakazu kąpieli na 
żadnym z w/w miejsc. 
 

5.2.4. Zapobieganie powodziom i suszom 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował „Wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP)”, 
która jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego  i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).  
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 
których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonuje się w oparciu o 
dostępne lub łatwe do uzyskania informacje. 
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, 
które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do 
wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego zostaną wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które są obecnie opracowywane przez Centrum 
Modelowania Powodziowego IMGW PIB. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego rzeka Warta (0-795 km) została zakwalifikowana do opracowania 
map zagrożenia i ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym (tj. do 22 grudnia 2013 roku) ze 
względu na prawdopodobne wystąpienie zagrożenia powodziowego. 
 

 
Rysunek 11 Obszary nara żone na niebezpiecze ństwo powodzi ( źródło: Krajowy Zarz ąd 
Gospodarki Wodnej) 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ma sporządzonego Studium ochrony 
przeciwpowodziowej obejmującego zasięg wody o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat 
dla rzeki Warty płynącej po części granicy Powiatu Sulęcińskiego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) art. 9, ust. 1, pkt 6 c pkt c za obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią uznaje się obszary występujące między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału. Na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne 
(art. 88, ust. 1 oraz art. 40, ust. 1, pkt 3). Rzeka Warta poniżej miasta Gorzowa jest w znacznej części 
obwałowana z wyłączeniem odcinka ujściowego. Na prawym brzegu Warty obwałowanie występuje od 
ok. 5,5 km, natomiast lewy brzeg obwałowany jest od około 14 km.  
Szeroki pas terenów zalewowych rzeki Warty w Powiecie Sulęcińskim, poza obszarem międzywala, 
jest obszarem, na którym występuje największe zagrożenie powodziowe związane z wezbraniami 
powodziowymi na rzece Warcie. Począwszy od miejscowości Słońsk aż do ujścia Warty występują 
obszary, które są prawie corocznie podtapiane lub okresowo zalewane przy wyższych stanach wody 
na rzece Warcie.54  
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w graniach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie również występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Są to55: 

• obszary przybrzeżne rzeki Pliszki na odcinku położonym w granicach Powiatu Sulęcińskiego, 
• obszary przybrzeżne rzeki Ilanki na odcinku położonym w granicach Powiatu Sulęcińskiego, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Karsienko, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Wilcze (Jasne), 
• strefy przybrzeżne jeziora  Kręcko, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Pniów, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Dzikie, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Ilno, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Trawienko, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Malcz, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Ratno, 
• strefy przybrzeżne jeziora  Wielkie. 
 

Na obszarach zagrożonych deficytem wód podziemnych należy rozwijać system małej retencji. 
Kształtowanie retencji - powiększanie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych ma na celu 
poprawę warunków wodnych danego obszaru. Kształtowanie retencji (magazynowanie wód), w 
zlewniach rzek, w ich dolinach, odbywa się z wykorzystaniem (głównie) zbiorników wodnych. Istota 
małej retencji, jej specyfika wyróżniająca od retencji dużych zbiorników, jest duża ilość obiektów i ich 
rozmieszczenie. Duża ilość małych zbiorników (V h 5 mln m3), położonych najczęściej w rejonie 
wododziałów, to skuteczny czynnik zachowania równowagi środowiska. Spełniać mogą one 
różnorodne funkcje, przede wszystkim przyrodnicze, rekreacyjne, w mniejszym stopniu gospodarcze. 
Zbiorniki małej i średniej wielkości, zamykające małe zlewnie 3–4 rzędnych dopływów, mają mniejsze 
znaczenie fizjotaktyczne, natomiast ich rola w zakresie ochrony przed powodzią dolin może być 
znacząca. Zbiorniki te, swoimi zasobami, służyć mogą przede wszystkim nawodnieniom rolniczym – 
dla zaspokojenia potrzeb użytków zielonych. 
 
W ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Sulęcinie wydało dwie decyzje udzielające pozwolenia 
wodnoprawnego dla: 

• Nadleśnictwa Cybinka – na wykonanie zbiornika małej retencji wodnej o powierzchni zalewu 
0,5 ha, na terenie działki nr 282 Obręb 1 Bargów, gm. Torzym, 

                                                      
54 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismo nr II-2012/25/2013 z dn. 21.03.2013 r. 
55 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pismo nr ZI-5032/21/13/Ew z dn. 29.03.2013 r. 
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• Nadleśnictwa Lubniewice – na szczególne korzystanie z wód rzeki Postomii w obrębie 
Krzeszyce (dz. nr: 930, 931, 5104, 5140, 5172, 5216), tj. piętrzenie wód na zastawkach nr 1, 
nr 2 i jazie piętrząco-upustowym oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych 
w zbiornikach małej retencji. Zbiorniki małej retencji o powierzchni zalewu 5 000 m2 i 
22 100 m2. 

 
Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. 
Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i 
parametrów. Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się: 

• budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, 
• stopnie wodne, zbiorniki wodne, 
• kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 
• rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, 
• budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, 
• stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych. 

Natomiast do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: 
• rowy, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania oraz deszczownie z 

pompami przenośnymi, 
• rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, 
• stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, 
• ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych, 
• systemy nawodnień grawitacyjnych. 

 
Według danych GUS powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
w 2011 roku wynosiła 6 842 ha, w tym grunty orne – 3 029 ha oraz łąki i pastwiska – 3 813 ha.  
Wśród urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych występujących na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego należy wymienić: 

• rzeki – 114 km, 
• kanały – 262 km, 
• wały przeciwpowodziowe – 42 km, 
• stacje pomp – 6 sztuk, o łącznej wydajności 16 660 l/s, 
• budowle – 466 sztuk. 

 
Według uzyskanych danych na terenie Powiatu Sulęcińskiego RZGW w Poznaniu nie administruje 
żadnymi obiektami hydrotechnicznymi. Na rzece Warcie znajduje się 14 200 m opasek brzegowych 
oraz 144 ostrogi. Natomiast na terenie powiatu będącego w zarządzie RZGW w Szczecinie nie ma 
budowli regulacyjnych, występują natomiast budowle piętrzące, które zostały przedstawione w 
załączniku nr 6 do niniejszego opracowania. 
 
Głównymi obiektami ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Krzeszyce są wały 
przeciwpowodziowe - zbudowane wzdłuż koryta Warty po obu jego stronach oraz wzdłuż Kanału 
Postomskiego - chroniące przed skutkami powodzi tereny położone w ich okolicy. Stan techniczny w/w 
obiektów jest na ogół niezadawalający i wymaga napraw oraz stałej konserwacji. Podstawowym 
urządzeniom ochrony przeciwpowodziowej towarzyszy cały kompleks kanałów, rowów melioracyjnych, 
stacji pomp (Gmina Krzeszyce znajduje się w rejonie oddziaływania stacji pomp na terenie Gminy 
Słońsk), zlokalizowanych w północnej części gminy. Na obszarze Gminy Krzeszyce obszar 
oddziaływania stacji pomp wynosi 1441 ha. Użytki zielone nie wymagające melioracji zajmują 2047 
ha, w tym 1970 ha jest zagospodarowane. 
 
Praktycznie wszystkie wały przeciwpowodziowe są w złym stanie technicznym. W większości 
przypadków należy dokonać zadarnienia i zagęszczenia oraz wyrównać i podwyższyć korony. 
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Problemem są nory bobrowe oraz wyrwy w stropach wału (rzeka Warta na odcinku Studzionka – 
Kołczyn). Potrzeby konserwacyjne stwierdzono na około 317 budowlach komunikacyjnych i 
hydrotechnicznych (268,52 km), natomiast inwestycyjne na 168 obiektach (152,31 km). 
W ramach programu „Odra 2006” została wykonana rekonstrukcja i odbudowa Kanału Postomskiego 
na długości 30 km, w tym odcinek na terenie Gminy Krzeszyce. Prace polegały na pogłębieniu dna, 
usunięciu zatorów i remoncie grobli zniszczonych przez bobry.56  
 
Susza to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do 
średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów 
wodnych. Podobnie jak powódź zaliczana jest do zjawisk katastrofalnych. Susza powoduje 
przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw, zmniejszenie zasobów wody pitnej, 
a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.   
 
Do oceny zagrożenia suszą w Polsce został utworzony Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
(SMSR), który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. System ten ma za zadanie 
wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane suszą dla poszczególnych 
upraw. Określa się klimatyczny bilans wodny, czyli różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym 
mierzonym standardowo na stacjach meteorologicznych a ewapotranspiracją potencjalną. 
 
Na terenie poszczególnych gmin Powiatu Sulęcińskiego w 2012 roku przeprowadzono pomiary w 13 
okresach raportowania. W żadnym okresie w ciągu roku nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia 
suszy. 
 
W sytuacji zagrożenia suszą, przeciwdziałać można przez monitorowanie bilansów wodnych gleb 
umożliwiające rozpoznanie skali i przestrzennego występowania suszy glebowej. Należy 
ukierunkować działania na tworzenie oczek wodnych, lokalnych mokradeł oraz wykorzystywać wody 
opadowe poprzez gromadzenie ich i wykorzystanie do podlewania zieleni urządzonej. 
 

5.3. Ochrona przed hałasem 

Do oceny klimatu akustycznego w środowisku używane jest pojęcie poziomu równoważnego. Poziom 
równoważny określamy dla 16 godzin pory dnia (LAeq D) i dla 8 godzin pory nocy (LAeq N). Parametrem 
stosowanym w polityce długofalowej, w programach ochrony środowiska przed hałasem jest wskaźnik 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażany w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do 18.00), pory wieczoru (od godz. 
18.00 do 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00). Do odzwierciedlenia rzeczywistego 
oddziaływania hałasu dla pory wieczoru do otrzymanych wyników dodaje się 5 dB, a dla pory nocy – 
10 dB. Wartości tych wskaźników są porównywane z wartościami dopuszczalnymi zawartymi w tabeli 
1 i tabeli 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
56 Dane udostępnione przez Urząd Gminy Krzeszyce, pismo z dnia 22.04.2013 r. 
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Tabela 53 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez starty, l ądowania i przeloty 
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne , wyra żone wska źnikami L Aeq D i L Aeq N, 
które to wska źniki maj ą zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korz ystania ze 
środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

 
L.p 

 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

 Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

Przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następuj ącym 

LAeq N 

 przedział czasu 
odniesienia równy 

1 najmniej 
korzystnej godzinie 

nocy 

1. a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży2) 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3)  

68 60 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym i kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują 
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli 
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 
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Tabela 54 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez starty, l ądowania i przeloty 
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne  wyra żone wska źnikami L DWN i L N, które to 
wska źniki maj ą zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityk i w zakresie ochrony 
przed hałasem 

 
L.p 

 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom d źwięku A w dB 

 Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu 

LDWN 

Przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy  
wszystkim 

porom nocy 

LDWN 

Przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy  
wszystkim porom 

nocy 

1. a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców2)  70 65 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 
koncentracja obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejska, jeżeli charakteryzuje się 
ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 
 
W ciągu ostatnich kilku lat WIOŚ w Zielonej Górze nie prowadził pomiarów hałasu na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego. Ostatnie tego typu badania były przeprowadzone w 2005 roku. Pomiary były 
wykonywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze oraz 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wzdłuż administrowanych przez siebie dróg. Na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego pomiary zostały wykonane w następujących punktach. 
 
Tabela 55 Monitoring hałasu prowadzony w 2005 roku przy drogach krajowych i wojewódzkich 

Nazwa 
miejscowo ści 

Nr 
drogi  

Warto ść równowa żnego poziomu d źwięku A 
(zmierzona) [dB] 

Warto ść 
dopuszczalna 

równowa żnego 
poziomu d źwięku A 

[dB] 
Pora dzienna Pora nocna Pora 

dzienna 
Pora 

nocna Seria 1 Seria 2 Seria 1 Seria 2 
Karkoszów 22 67,8 67,7 64,9 63,8 60 50 
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Torzym 2 74,2 73,6 72,7 71,7 60 50 
Ostrów 138 65,0 56,6 60 50 
Wędrzyn 137 65,0 56,5 60 50 
Źródło: „Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 roku” WIOŚ Zielona Góra. 
 
Pomiary wykazały, że samochody poruszające się drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie 
powiatu powodują we wszystkich punktach kontroli pomiaru hałasu przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu. Największe przekroczenia odnotowano w Torzymiu. Na drogach wojewódzkich natężenie 
ruchu jest mniejsze, dlatego też przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu są mniejsze niż na 
drogach krajowych. 
 
Głównym czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciężkich 
(którego natężenie nie maleje znacznie w porze nocnej) i jedynym sposobem jego ograniczenia jest 
eliminowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. Do czasu 
wybudowania obwodnic hałas można ograniczyć budując, tam gdzie jest to możliwe, ekrany 
akustyczne lub zwiększając izolacyjność okien i zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych. 
 

5.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o 
częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.), natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku określa sposób wyboru punktów pomiarowych, ich ilość na 
terenie województwa oraz sposób prezentacji wyników. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartości 
skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekraczać 7 
[V/m]. 
 
Do podstawowych sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska zaliczamy: 

• nadajniki GSM/UMTS, 
• nadajniki RTV, 
• linie i stacje elektroenergetyczne, 
• urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.  

Oprócz sztucznych źródeł promieniowania występują jeszcze źródła naturalne: promieniowanie 
słoneczne i promieniowanie ziemskie. Nie stanowią one jednak dla nas zagrożenia, gdyż organizm 
ludzki przystosował się do nich na drodze ewolucji. 
 
Od stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w 
sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). Na 
podstawie nowych przepisów będzie możliwa ewidencja instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne. Instalacje te wymagają zgłoszenia do właściwego organu (wójta, burmistrza, 
prezydenta, starosty, marszałka) w zależności m.in. od rodzaju instalacji i jej parametrów. 
 
Na terenie poszczególnych gmin Powiatu Sulęcińskiego znajdują się instalacje emitujące pola 
elektromagnetyczne w następujących ilościach: 

• Gmina Krzeszyce – 4 sztuki, 
• Gmina Lubniewice – 1 sztuka, 
• Gmina Słońsk – 3 sztuki, 
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• Gmina Sulęcin – 16 sztuk, 
• Gmina Torzym – 25 sztuk. 

 
W 2010 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał badania natężenia 
pól elektromagnetycznych w 45 punktach województwa lubuskiego. Na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
punkty monitoringu zlokalizowano w miejscowościach Boczów i Gądków Wielki. 
W wyniku przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych. 
Zmierzone wielkości natężenia pola elektromagnetycznego wynosiły w Boczowie – 0,39 V/m, 
Gądkowie Wielkim – 0,33 V/m, co stanowi odpowiednio 5,57% i 4,71% wartości dopuszczalnej. Na 
podstawie przedstawionych pomiarów można stwierdzić, że wartości natężenia pola 
elektromagnetycznego są na niskim poziomie. 
 

5.5. Odnawialne źródła energii 

Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej 
tradycyjnych zapasów – głównie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) oraz 
towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie 
zainteresowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Energia ze źródeł odnawialnych 
oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, uzyskiwaną 
z odnawialnych niekopalnych źródeł energii, takich jak: energia wody, wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalna oraz energia wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych. 
 
W Polsce udział produkcji energii odnawialnej w produkcji energii ogółem w 2011 roku wynosił 11,2% i 
był wyższy o 1,0% niż rok wcześniej. Według danych GUS w 2011 roku w Polsce pozyskano 325 234 
TJ energii ze źródeł odnawialnych, z czego najwięcej pochodziło z biomasy (85,57%) i biopaliw 
ciekłych (5,54%). 
Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek 
uzyskania 15% udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 roku. 
 

5.5.1. Pozyskiwanie energii z biomasy i biogazu 
Biomasa zdefiniowana została jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z 
produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.  
Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 

• drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym, 
• rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne), 
• zieleń miejska, 
• słoma zbożowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano, 
• biopaliwa płynne (np. oleje roślinne, rzepakowy biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii). 

 
Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów organicznych na składowisku odpadów, 
odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i osadów 
ściekowych w oczyszczalni ścieków. 
 
Wysoka lesistość województwa lubuskiego, zdecydowała o dynamicznym rozwoju przemysłu sektora 
drzewnego. Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze i Szczecinie zaopatrują firmy w niezbędny 
surowiec. W związku z powyższym brak jest na terenie województwa wolnych zasobów drewna, które 
mogłyby być przeznaczone w energetyce na większą skalę.  
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Uprawy energetyczne umożliwiają zagospodarowanie terenów zdegradowanych i/lub nisko 
produktywnych terenów rolniczych. W województwie lubuskim najczęściej uprawiana jest wierzba 
wiciowa (energetyczna) o wartości opałowej suchej masy drzewnej ok. 16 MJ/kg. Wykorzystywana 
jest w postaci zrębków do spalania bezpośredniego lub w formie brykietu czy peletu. 
 
Zasoby biomasy uzyskiwane w trakcie rutynowej pielęgnacji obszarów zajmowanych przez parki, 
skwery, aleje tj. około 1 300 ha, przy przyjętym zbiorze 2 Mg masy zielonej z hektara dawałyby 
potencjał mocy cieplnej na poziomie 5 MW. Na terenie Powiatu Sulęcińskiego potencjał energii wynosi 
1,2 TJ/rok, co daje potencjał mocy cieplnej w wysokości 0,2 MW. 
 
Powierzchnia gruntów ornych na terenie województwa to około 410 tys. ha. Przy założeniu, że 50% tej 
powierzchni wykorzystana jest pod zasiew zbóż, a udział słomy możliwej do wykorzystania 
energetycznego wynosi 10%, potencjalna wielkość rocznej produkcji energii cieplnej szacuje się na 
460 TJ, co daje potencjał mocy cieplnej około 80 MW. Na terenie Powiatu Sulęcińskiego potencjał 
energii wynosi 29,9 TJ/rok, co daje potencjał mocy cieplnej w wysokości 5,2 MW. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego nie ma instalacji do wykorzystywania biogazu rolniczego, z 
oczyszczalni ścieków czy też biogazu ze składowisk odpadów. Na terenie Gminy Krzeszyce w 
Muszkowie istnieje możliwość pozyskiwania biogazu z fermy będącej własnością spółki Ferma Polska 
Sp. z o.o.57 Natomiast na terenie Gminy Torzym wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegających na budowie biogazowni: obręb Lubin – działka nr 5/6 i obręb Gądków Wielki – 
działka nr 714/2.58 W Gminie Sulęcin na terenie Sulęcińskiej Strefy Przemysłowej w Długoszynie w 
2013 roku rozpocznie się budowa biogazowni z wykorzystaniem odpadów komunalnych z ZUO w 
Długoszynie oraz masy organicznej pochodzenia rolniczego.59 
Z danych udostępnionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wynika, 
że dla powiatu zostały wydane dwie opinie: 

• na budowę biogazowni o mocy 900 kW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym Gr 
16 w Zaszczytowie, Gmina Krzeszyce, 

• na budowę biogazowni rolniczej o mocy 2,1 MW na działce nr 170/7 obręb Długoszyn, Gmina 
Sulęcin. 

 

5.5.2. Pozyskiwanie energii wiatrowej 
Znaczna część obszaru województwa lubuskiego, w tym również Powiat Sulęciński leży w rejonie 
korzystnym, jeżeli chodzi o warunki wiatrowe dla budowy siłowni. Jedynie południowa część 
województwa leży w strefie o dość korzystnych warunkach wiatrowych.  
 
Do uzyskania realnych wielkości energii użytecznej dla pojedynczych elektrowni wymagane jest 
występowanie wiatrów o stałym natężeniu i prędkościach powyżej 4 m/s. Ponadto przyjmuje się, że 
wielkość progowa opłacalności wykorzystania energii wiatru na wysokości 30 m nad powierzchnią 
gruntu powinna wynosić 1000 kWh/m2/rok (średnia suma energii wiatru na powierzchnię 1 m2 

 w 
Polsce wynosi 1000-1500 kWh/rok). 
 
Mimo korzystnych warunków do budowy ferm wiatrowych obecnie na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
nie ma tego typu instalacji. Z danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Sulęcinie wynika, że w 
obrębie Małuszów, opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod farmy 
wiatrowe z wstępną lokalizacją ośmiu wiatraków o mocy ok. 3 MW oraz opracowywany jest plan 

                                                      
57 Urząd Gminy Krzeszyce, pismo z dnia 22.04.2013 r. 
58 Urząd Miejski w Torzymiu, pismo z dnia 12.04.2013 r. 
59 Urząd Miejski w Sulęcinie, pismo z dn. 23.04.2013 r. 
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zagospodarowania przestrzennego w obrębie Trzemeszna i Grochowa pod budowę farmy wiatrowej.60 
Z danych udostępnionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wynika, 
że dla powiatu została wydana jedna opinia dotycząca budowy parku elektrowni wiatrowych "Sulęcin 
LS" zlokalizowanego w całości w granicach gminy Sulęcin w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno na 
działkach o nr: 49/2, 4/1, 8, 12, 66 i Grochowo na działkach nr: 17, 57/1, 94, 96, 97, 98/1, 98/2, 169, 
167/11, 19/3 o mocy 3 MW. 
 
Szczegółowe warunki lokalizacji inwestycji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze muszą zostać 
określone w sporządzonym dla planowanej inwestycji raporcie oddziaływania na środowisko. Zapis 
wytycznych do sporządzenia takiego raportu został określony w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.). Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostały szczegółowo 
określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 
 

5.5.3. Pozyskiwanie energii słonecznej 
W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy 
dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, 
struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego.  
Średnia gęstość energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego wynosi do 1 022 kWh/m2/rok. 
Średnie nasłonecznienie w województwie wynosi około 1 600 godzin na rok. Około 80% całkowitej 
rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno letniego.  
 
Kolektory słoneczne są najpowszechniejszym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej. Są 
urządzeniami służącymi do zamiany energii słonecznej na energię cieplną, lecz z uwagi na ww. 
warunki klimatyczne umożliwiają pokrycie maksymalnie 70÷80% wymaganej energii. Optymalnym 
rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym 
lub pompą ciepła. 
Energia słoneczna może być również przekształcona w energię elektryczną w procesie 
fotowoltaicznym. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są przede wszystkim w systemach 
wolnostojących, montowanych na obszarach oddalonych od sieci elektrycznej. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego energia słoneczna wykorzystywana jest w Zespole Szkół 
Samochodowych w Krzeszycach, gdzie zainstalowano kolektory słoneczne o powierzchni 54 m2, które 
wykorzystywane są do podgrzewania ciepłej wody oraz wspomagają centralne ogrzewanie.61 
Na terenie Gminy Torzym wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na 
budowie ogniw fotowoltaicznych na następujących działkach:62 

• obręb Bielice - dz. nr 176, 170/4, 86/4, 
• obręb Bielice - dz. nr 102/3, 102/4, 86/4, 
• obręb Bielice - dz. nr 109/2, 117/6, 
• obręb Lubin - dz. nr 5/5, 5/6, 20, 
• obręb Gądków Wielki - dz. nr 716, 717, 
• Walewice - dz. nr 123/1,  

Natomiast Gmina Sulęcin przystąpiła do opracowania zmiany Studium i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie  Miechowa i 47 Sulęcin z przeznaczeniem terenów pod 
instalacje baterii fotowoltaicznych.63 

                                                      
60 Urząd Miejski w Sulęcinie, pismo z dn. 23.04.2013 r. 
61 Urząd Gminy Krzeszyce, pismo z dnia 22.04.2013 r. 
62 Urząd Miejski w Torzymiu, pismo z dnia 12.04.2013 r. 
63 Urząd Miejski w Sulęcinie, pismo z dn. 23.04.2013 r. 
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5.5.4. Pozyskiwanie energii geotermalnej 
Energia ziemi może zostać wykorzystana poprzez instalacje: 

• geotermii głębokiej (odwierty o głębokości powyżej 1000 m sięgające do głębiej położonych 
wód geotermalnych o wyższych temperaturach, t > 40°C), 

• geotermii płytkiej (odwierty pionowe o głębokości poniżej 1000 m sięgające do wód 
geotermalnych o niższych temperaturach, t < 40°C), 

• pomp ciepła (instalacje na niewielkich głębokościach pionowe i poziome wykorzystujące ciepło 
gruntu). 

 
Ocena wielkości zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych oraz możliwości budowy instalacji 
geotermalnych powinna uwzględniać fakt, że ich lokalizacja w naturalny sposób ograniczona jest do 
obszarów, na których występują wody geotermalne o optymalnych właściwościach. 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie gminy znajdujące się na obszarze województwa 
lubuskiego posiadają warunki geologiczne i zasobowe pozwalające na wykorzystanie energii wód 
termalnych. Temperatura wód na głębokości około 2 000 m sięga miejscami powyżej 100°C, jednak w 
głównej mierze nie przekracza 80°C. Główne o środki występowania gorących wód termalnych 
zlokalizowane są w północno-zachodniej części województwa, przy granicy z województwem 
zachodniopomorskim. 
 
Obecnie na terenie Powiatu Sulęcińskiego energia geotermalna nie jest wykorzystywana. 
 

5.5.5. Pozyskiwanie energii wodnej 
Potencjał hydroenergetyczny województwa lubuskiego wg możliwości technicznych szacowany jest na 
1 544 GWh/rok, a zasoby wykorzystane na chwilę obecną to około 170 GWh/rok tj. ok. 11%. Głównym 
obiektem jest Elektrownia Wodna Dychów o mocy 90 MW. Jest to elektrownia szczytowo pompowa 
typu derywacyjnego. Dodatkowo na obszarze województwa lubuskiego eksploatowanych jest około 40 
małych siłowni (MEW), będących własnością ZEW Dychów S.A., ENEA S.A. bądź prywatnych 
przedsiębiorców. Zainstalowana moc wielu z tych źródeł często nie przekracza 100 kW, ich łączna 
moc szacowana jest na niecałe 6 MW, co stanowi blisko 1% zapotrzebowania mocy na 
rozpatrywanym obszarze. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego funkcjonuje kilka małych elektrowni wodnych: 

• w Krzeszycach: elektrownie o mocach 18 kW i 30 kW należące do osób fizycznych, 
• w Sulęcinie przy ul. Młynarskiej pracuje jedna mała elektrownia wodna. 

 

5.6. Racjonalna gospodarka odpadami 

System gospodarowania odpadami w województwie lubuskim został opisany w „Planie gospodarki 
odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”. Plan został 
opracowany na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), w 
której art. 15 mówi, że sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.  
Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie 
rzadziej niż raz na 6 lat, przy czym z realizacji planów gospodarki odpadami należy sporządzać 
sprawozdania, obejmujące okres 3 lat. Plan został przyjęty uchwałą nr XXX/280/12 Sejmiku 
Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku. 
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5.6.1. Odpady komunalne 
Zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21), odpady komunalne to odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 
Ustawa o odpadach ogranicza zatem odpady komunalne, mogące powstać na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego, do odpadów wytworzonych w: 

• gospodarstwach domowych, 
• obiektach infrastruktury (tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w 

części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne). 
Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 w strumieniu odpadów komunalnych 
wyróżnia się odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone (odpady z pielęgnacji i 
utrzymania zieleni miejskiej i ogródków przydomowych tj., trawa, gałęzie, liście itp.), papier i tekturę, 
tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne oraz odpady wytwarzane 
nieregularnie tj.: odpady wielkogabarytowe. Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych znajduje się 
również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo – budowlane. 
 
W 1996 roku powstał Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie, który zajmuje się 
prowadzeniem kompleksowej gospodarki odpadami na terenie wszystkich gmin Powiatu 
Sulęcińskiego oraz dodatkowo na terenie gmin: Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn n/O, Międzyrzecz, 
Ośno Lubuskie, Rzepin, Witnica, Łagów i Bledzew. Celowy Związek Gmin CZG-12 zajmuje się także 
powszechną edukacją społeczeństwa, wprowadzeniem segregacji "u źródła" oraz rekultywacją starych 

gminnych wysypisk. 

 

Według danych Celowego Związku Gmin CZG-12 na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku 
zebrano 9 773,29 Mg odpadów komunalnych, a w 2012 roku – 9 533,60 Mg, tj. o 2,5% mniej niż rok 
wcześniej. Skład zebranych odpadów komunalnych został przedstawiony w tabeli poniżej. 
 

Tabela 56 Ilo ść i rodzaj zebranych odpadów komunalnych na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w 
2011 i 2012 roku  

Rodzaje zebranych odpadów  Ilość zebranych odpadów  

rodzaj kod 
masa [Mg]  

2011 rok  2012 rok  

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 298,82 313,42 

Odzież  20 01 10 0,44 1,16 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

20 01 33* 1,49 1,16 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35* 1,06 0,28 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 141,96 93,80 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  20 03 01 9 252,88 9 032,66 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 74,86 91,12 

Odpady komunalne niewymienione w innych 20 03 99 1,78 - 
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Rodzaje zebranych odpadów  Ilość zebranych odpadów  

rodzaj kod 
masa [Mg]  

2011 rok  2012 rok  

podgrupach 

OGÓŁEM  9 773,29 9 533,6 
Źródło: Celowy Związek Gmin CZG-12, pismo nr CZG-12/187/2013 z dnia 19.03.2013 r. 
 
Ilości i rodzaje zebranych odpadów komunalnych w 2012 roku na terenie poszczególnych gmin 
powiatu zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
 
Tabela 57 Ilo ść i rodzaj zebranych odpadów komunalnych w 2012 roku  na terenie 
poszczególnych gmin  

Rodzaje zebranych odpadów  Ilość zebranych odpadów w 2012 roku  

rodzaj kod 

masa [Mg]  

Gmina 
Krzeszyce  

Gmina 
Lubniewice  

Gmina 
Słońsk 

Gmina 
Sulęcin 

Gmina 
Torzym 

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 20 01 08 - - 0,62 273,72 39,08 

Odzież  20 01 10 - 0,82 - 0,34 - 

Baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

20 01 33* 0,49 - 0,07 0,27 0,33 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35* 0,14 - - 0,14 - 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 17,12 4,62 25,58 42,40 4,08 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  20 03 01 779,50 501,08 1 241,68 5 497,58 1 012,82 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 5,52 26,98 51,50 7,12 

OGÓŁEM  797,25 512,04 1 294,93 5 865,95 1 063,43 

Źródło: Celowy Związek Gmin CZG-12, pismo nr CZG-12/187/2013 z dnia 19.03.2013 r. 
 
Z otrzymanych danych wynika, że w 2012 roku najwięcej odpadów komunalnych zebrano w Gminie 
Sulęcin, a najmniej w Gminie Lubniewice. Największy odsetek zebranych odpadów stanowiły 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  
 
Na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12 funkcjonuje również system 
bezpłatnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w postaci gniazd z pojemnikami Igloo oraz system 
workowy w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich. 
Surowce wtórne zbierane są do 3 rodzajów worków i pojemników: 

• żółte pojemniki i worki - służą do zbiórki plastiku, metalu i aluminium. W miejscach o większym 
nasileniu selektywnie zbieranych butelek plastikowych i puszek dodatkowo ustawiane są 
pojemniki siatkowe (głównie z przeznaczeniem na butelki plastikowe PET, oraz na większy 
metal i aluminium). Na terenach wiejskich rozdawane są worki koloru żółtego na plastik, metal 
i aluminium. 
W sumie na terenie Związku znajduje się 312 punktów zbiórki tworzyw sztucznych w oparciu o 
pojemniki (Igloo i siatkowe), 182 punkty (sołectwa) w oparciu o worki oraz ok. 50 placówek 
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oświatowych różnego szczebla zbierające butelki PET w ramach akcji "Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole". Zbiórka tworzyw sztucznych z wszystkich gmin członkowskich 
przebiega w sposób cykliczny zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zebrany surowiec jest 
selektywnie oddzielany na taśmie sortowniczej, sortowany w zależności od kolorystyki, a 
następnie prasowany i przechowywany w boksach.  

• biało-zielone pojemniki, zielone worki - selektywna zbiórka opakowań szklanych opiera się o 
pojemniki Igloo dwukomorowe biało - zielone do selektywnej zbiórki szkła z podziałem na 
szkło kolorowe (komora zielona) i bezbarwne (komora biała), oraz w oparciu o zielone worki 
(szkło zmieszane bez podziału na kolor) funkcjonujące na terenach wiejskich.  
W sumie na terenie Związku znajduje się 300 punktów zbiórki opakowań szklanych w oparciu 
o pojemniki Igloo oraz 182 punkty (sołectwa) w oparciu o worki. Zbiórka opakowań szklanych 
nie jest wdrożona w placówkach oświatowych ze względu na bezpieczeństwo, lecz zdarzają 
się placówki, które przy okazji różnych imprez o charakterze ekologicznym organizują zbiórkę 
opakowań szklanych - wówczas CZG-12 odbiera zebrany surowiec z danej placówki. Stłuczka 
szklana po dotarciu do zakładu w Długoszynie jest doczyszczana na placu przez pracowników 
CZG-12. Następuje podział szkła w zależności od kolorystyki: białe, zielone, brązowe, oraz 
pozostałe - szkło kolorowe i mocno stłuczone. Zbiórka surowców z pojemników Igloo oraz z 
worków  z wszystkich gmin członkowskich przebiega w sposób cykliczny zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

• niebieskie pojemniki i worki - służą do zbiórki kartonu opakowaniowego, kolorowych gazet 
oraz kartoników po płynnej żywności (np. po mleku, sokach). 
W sumie na terenie Związku zlokalizowanych jest 300 punktów zbiórki tych opakowań  w 
oparciu o pojemniki  Igloo, 182 punkty (sołectwa) w oparciu o system workowy, ok. 50 
Placówek Oświatowych różnego szczebla oraz 80 punktów handlowo-usługowych i urzędów. 
Zbiórka surowców z wszystkich gmin członkowskich przebiega zgodnie z ustalonym 
terminarzem. Selektywnie zbierane surowce kierowane są na linię sortowniczą w celu 
doczyszczania i przygotowania do sprzedaży (prasowanie w bele  i przechowywanie w 
boksach). 

 
W wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku zebrano 
506,69 Mg odpadów, w tym 38,2% opakowań ze szkła, 36,2% opakowań z papieru i tektury oraz 
25,6% opakowań z tworzyw sztucznych. Natomiast w 2012 roku zebrano selektywnie 424,59 Mg 
odpadów, tj. o 16,2% mniej niż rok wcześniej. Wśród tych odpadów 37,4% stanowiły opakowania ze 
szkła, 36,1% opakowania z papieru i tektury oraz 26,5 opakowania z tworzyw sztucznych. 
 
Tabela 58 Ilo ść i rodzaj odpadów zebranych selektywnie na terenie Powiatu Sul ęcińskiego w 
2011 i 2012 roku  

Rodzaje odpadów zebranych selektywnie  Ilość zebranych odpadów  

rodzaj kod 
masa [Mg]  

2011 rok  2012 rok  

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 183,61 153,30 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 129,42 112,41 

Opakowania ze szkła 15 01 07 193,66 158,88 

OGÓŁEM  506,69 424,59 
Źródło: Celowy Związek Gmin CZG-12, pismo nr CZG-12/187/2013 z dnia 19.03.2013 r. 
 
W 2012 roku najwięcej odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zebrano w Gminie Sulęcin, a 
najmniej w Gminie Lubniewice. 
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Tabela 59 Ilo ść i rodzaj odpadów zebranych selektywnie w 2012 roku  na terenie 
poszczególnych gmin 

Rodzaje odpadów  zebranych selektywnie  Ilość zebranych odpadów w 2012 roku  

rodzaj kod 
masa [Mg]  

Gmina 
Krzeszyce  

Gmina 
Lubniewice  

Gmina 
Słońsk 

Gmina 
Sulęcin 

Gmina 
Torzym 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 32,49 14,89 13,10 67,76 25,06 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 17,82 13,52 10,44 45,35 25,28 

Opakowania ze szkła 15 01 07 15,30 14,70 21,76 55,80 51,32 

OGÓŁEM  65,61 43,11 45,30 168,91 101,66 

Źródło: Celowy Związek Gmin CZG-12, pismo nr CZG-12/187/2013 z dnia 19.03.2013 r 
 
Selektywna zbiórka odpadów pozwala na: 

• przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, 
• oszczędzanie miejsca na składowanie, 
• ograniczanie ilości szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, 
• ograniczenie zużycia surowca naturalnego, 
• oszczędzanie zużycia energii, 
• ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery, 
• ograniczenie ilości odpadów i ścieków. 

 
Celowy Związek Gmin CZG-12 prowadzi zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych we 
współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. z Warszawy. Baterie zbierane są do specjalnych 
pojemników ustawionych w niektórych sklepach, w szkołach i przedszkolach oraz w Urzędach Miast i 
Gmin. Zebrane baterie oddawane są do specjalnych organizacji odzysku i poddawane procesom 
utylizacji. 
 
Selektywna zbiórka odpadów organicznych (bioodpadów) odbywa się w oparciu o brązowe pojemniki 
o pojemności 120 dm3 lub 240 dm3. W gospodarstwach domowych stosowane są również mniejsze 
pojemniki - wiaderka o pojemności 10 dm3, który można użytkować jako podręczny kosz na bioodpady 
przy codziennych czynnościach kuchennych. Na terenach wiejskich zalecane jest stosowanie 
kompostowników przydomowych. Są one przyjazne środowisku a jednocześnie: 

• ograniczają koszty wywozu odpadów, 
• ograniczają ilość odpadów w pojemniku do odpadów komunalnych. 

Bioodpady zbierane są na terenie miasta Sulęcin, w Szpitalu w Torzymiu oraz w mieście Krzeszyce i 
Słońsk - placówki, zakłady posiadające stosowne umowy na wywóz odpadów organicznych. 
 
Celowy Związek Gmin CZG-12 przyjmuje również bezpłatnie od osób prywatnych zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny w godzinach pracy ZUOK. Sprzęt należy na własny koszt dostarczyć do 
siedziby ZUOK. Od firm i instytucji pobierana jest opłata za dostarczony sprzęt. 
 
Obecnie dużym wyzwaniem dla gmin Powiatu Sulęcińskiego jest dostosowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi do wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Zgodnie 
z rozdziałem 3a ww. ustawy, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 
Ustawa nakłada na gminę liczne obowiązki związane m.in. z prowadzeniem i rozwijaniem selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji. Gmina jest zobowiązana w 
art. 3c do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do 
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składowania do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy tych odpadów 
przekazywanych do składowania, oraz do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo 
całkowitej masy tych odpadów przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 roku. Warto podkreślić, że w artykule 3, gminy zostały zobowiązane do 
zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich 
utrzymania, w szczególności przez zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub 
wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego funkcjonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 
Długoszynie, którego zarządcą jest Celowy Związek Gmin CZG-12. Zakład położony jest w obrębie 
Gminy Sulęcin, około 1 km na zachód od wsi Długoszyn, na działce nr 170/3.  
Przedmiotem działalności ZUOK jest: 

• odzysk odpadów w postaci surowców wtórnych wraz z wydzieleniem odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (zmieszanych i zebranych selektywnie) 
oraz ich tymczasowe magazynowanie, 

• składowanie balastu posortowniczego, 
• kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego pozyskanych w ramach selektywnej 

zbiórki. 
 
Do istniejących obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należą: 

• kwatera składowiska 1A (zamknięta) o pojemności 240 000 m3, 
• kwatera składowiska 1B (czynna) o pojemności 240 000 m3, 
• sortownia odpadów o mocy przerobowej 60 000 Mg/rok, 
• kompostownia kontenerowa o mocy przerobowej 3 300 Mg/rok. 

 
Dodatkowo Zakład wyposażony jest w: budynek socjalno-administracyjny, brodzik dezynfekcyjny, 
parking, wagę samochodową, myjnię płytową, garaż, magazyn paliw, plac do gromadzenia materiału 
na izolacyjne warstwy pośrednie, aneksy na surowce wtórne, boksy do gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych, wiatę do demontażu odpadów wielkogabarytowych, zbiornik na odcieki, zbiornik 
ewaporacyjny, drogi i place oraz ogrodzenie.64  
 

5.6.2. Odpady, które podlegaj ą odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady 
niebezpieczne 

Odpady niebezpieczne to odpady:  
• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do 

ustawy o odpadach, takie jak np. odpady medyczne i weterynaryjne, oleje mineralne) oraz 
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy 
(np. wybuchowe, toksyczne, rakotwórcze) lub  

• należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do 
ustawy o odpadach (np. baterie i akumulatory, szlamy) i zawierające którykolwiek ze 
składników wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy (np. kadm, rtęć, substancje 
zakaźne) oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 
do tej ustawy.  

 
Odpady niebezpieczne pochodzą głównie z przemysłu, ale także z rolnictwa, transportu, służby 
zdrowia i laboratoriów badawczych. Powstają również w gospodarstwach domowych i są zawarte w 
odpadach komunalnych. 
 
 

                                                      
64 Celowy Związek Gmin CZG-12, pismo nr CZG-12/187/2013 z dnia 19.03.2013 r. 
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Oleje odpadowe 
Oleje odpadowe powstają w wyniku wymiany zużytych olejów, awarii instalacji i urządzeń oraz w 
wyniku ich usuwania m.in. z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Powstają one głównie w stacjach 
obsługi pojazdów, bazach transportowych i remontowych oraz różnego rodzaju urządzeniach 
pracujących w przemyśle. Zazwyczaj są to zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a 
także oleje smarowe, oleje do turbin oraz oleje hydrauliczne. 
Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie Powiatu Sulęcińskiego 
wytworzono w 2011 roku 5,929 Mg olejów odpadowych. 
 
Tabela 60 Ilo ść wytworzonych olejów odpadowych na terenie powiatu w 2011 roku  

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa 
wytworzonych 

odpadów 
[Mg]  

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 2,044 

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 3,849 
Olej opałowy i olej napędowy 13 07 01* 0,036 
RAZEM 5,929 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
 
Zużyte baterie i akumulatory 
Szczegółowe zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa odrębna ustawa z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666). Odnosi się ona do 
każdego etapu postępowania z bateriami i akumulatorami począwszy od określenia wymagań 
stawianym bateriom i akumulatorom przeznaczonym do wprowadzenia na rynek, poprzez zasady ich 
wprowadzania na rynek, a skończywszy na zasadach zbierania, przetwarzania, recyklingu i 
unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 
Baterie i akumulatory można podzielić na następujące grupy: 

• kwasowo-ołowiowe (głównie samochodowej), 
• niklowo-kadmowe, 
• pozostałe (w tym alkaliczne). 

 
Stosowane są głównie w środkach transportu, do awaryjnego lub energetycznego zasilania 
awaryjnego, w latarkach, sprzęcie pomiarowym, w telefonach i komputerach przenośnych, 
elektronarzędziach bezprzewodowych, sprzęcie gospodarstwa domowego. 
Według danych z WSO w 2011 roku na terenie Powiatu Sulęcińskiego wytworzono 13,234 Mg 
zużytych baterii i akumulatorów. 
 
Tabela 61 Ilo ść zużytych baterii i akumulatorów wytworzonych na tereni e powiatu w 2011 roku 

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa 
wytworzonych 

odpadów 

[Mg] 

Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 8,774 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

20 01 33* 4,460 

RAZEM 13,234 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
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Odpady medyczne i weterynaryjne 
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych niezbędne jest stosowanie jednorazowego wyposażenia 
tam, gdzie istnieje możliwość zetknięcia się z tkanką. W przypadku tych odpadów możliwości 
zapobiegania powstawaniu odpadów są bardzo ograniczone.  
Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. W 2011 
roku na terenie Powiatu Sulęcińskiego w placówkach medycznych wytworzonych zostało 35,6414 Mg 
odpadów medycznych.  
Odpady weterynaryjne powstają w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem innych 
usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na 
zwierzętach. Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku nie wytworzono żadnych odpadów 
weterynaryjnych. 
 
Tabela 62 Ilo ść wytworzonych odpadów medycznych na terenie powiatu  w 2011 roku  

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa 
wytworzonych 

odpadów 
[Mg]  

Odpady  medyczne   
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* 0,5528 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze 
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z 
wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 03* 16,6426 

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 18 01 04 14,4560 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne 

18 01 06* 0,4660 

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 18 01 07 0,0320 
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 01 08* 0,2090 
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 09 0,2830 
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 18 01 82* 3,0000 
RAZEM 35,6414 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
 
Pojazdy wycofane z eksploatacji 
Pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych 
(np. oleje, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe, płyny hydrauliczne i hamulcowe) są odpadami 
poużytkowymi klasyfikowanymi jako odpady niebezpieczne i stanowią istotne zagrożenie dla 
środowiska. 
Tryb postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji (wrakami samochodowymi) reguluje 
ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 
202 z późn. zm.) obejmująca pojazdy zaliczane do kategorii M1 (samochody osobowe) i N1 
(samochody ciężarowe o masie do 3,5 Mg) oraz trójkołowe pojazdy silnikowe z wyłączeniem motocykli 
trójkołowych. 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku wytworzono 349,759 Mg odpadów w postaci zużytych 
lub nienadających się do użytkowania pojazdów oraz zużytych opon. 
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Tabela 63 Ilo ść zużytych i nienadaj ących si ę do u żytkowania pojazdów wytworzonych i 
odzyskanych na terenie powiatu w 2011 roku 

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa odpadów  

Wytworzonych 
Poddana 
procesom 
odzysku 

[Mg]  
Zużyte opony 16 01 03 67,388 - 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 16 01 04* 231,742 267,750 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 
niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

16 01 06 50,629 42,525 

RAZEM 349,759 310,275 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
 
Bezpośrednim zadaniem stacji demontażu jest przetworzenie pojazdów wycofanych z eksploatacji 
poprzez usunięcie elementów i substancji niebezpiecznych, wymontowanie przedmiotów wyposażenia 
i części przeznaczonych do ponownego użycia, jak również wymontowanie elementów nadających się 
do odzysku i recyklingu. 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku odzyskowi poddano 310,275 Mg odpadów w postaci 
zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów. 
 
Zużyty sprz ęt elektryczny i elektroniczny 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady urządzeń, których prawidłowe działanie jest 
uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz 
mogących służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych i zaprojektowanych do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 
1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne powstają w gospodarstwach domowych, obiektach infrastruktury oraz w przemyśle. 
Wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zasady 
postępowania ze zużytym sprzętem, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). 
Według danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 
roku wytworzono 13,68 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Natomiast odzyskowi 
poddano 482,244 Mg. 
 
Tabela 64 Ilo ść zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego wytworzonego i o dzyskanego 
na terenie powiatu w 2011 roku  

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa odpadów  

Wytworzonych 
Poddana 
procesom 
odzysku 

[Mg]  
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15 

16 02 16 0,039 484,244 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

20 01 35* 13,680 - 

RAZEM 13,680 482,244 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
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5.6.3. Odpady pozostałe 
Zużyte opony   
Zużyte opony (kod 16 01 03) powstają w wyniku eksploatacji pojazdów mechanicznych i są 
wytwarzane głównie w punktach serwisowych, firmach eksploatujących pojazdy i stacjach demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ilość powstających zużytych opon uzależniona jest od sezonu i 
narasta szczególnie w okresie wymiany jesienno-zimowej i wiosennej. 
Według danych z WSO na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku wytworzono 67,388 Mg 
zużytych opon. 
 
Zużyte opony mogą być poddane regeneracji, recyklingowi lub współspalane w cementowniach, jako 
paliwo alternatywne. Zakazane jest składowanie zużytych opon z wyjątkiem opon rowerowych i opon 
o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm. 
 
Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  
Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w dużym rozproszeniu w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie, zarówno na etapie budowy, jak i 
w wykonywanych planowych i awaryjnych remontach oraz pracach rozbiórkowych. 
Według danych z WSO na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku zostało wytworzonych 
5 896,394 Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej. 
 
Tabela 65 Ilo ść odpadów z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej wytworzonych i odzyskanych na terenie powiatu w 2011 roku 

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa odpadów  

Wytworzonych 

Poddana procesom 
odzysku 

poza 
instalacj ą 

w 
instalacji 

[Mg]  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 89,590 - 1 747,70 

Gruz ceglany 17 01 02 7,100 - 834,08 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

17 01 03 - - 67,54 

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 4 162,500 - 1 945,46 

Inne niewymienione odpady 17 01 82 1 470,300 - - 
Drewno 17 02 01 - - 7,94 
Szkło 17 02 02 23,160 - 22,50 
Tworzywa sztuczne 17 02 03 - - 132,22 
Odpadowa papa 17 03 80 3,940 - - 
Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 3,259 - - 
Aluminium 17 04 02 8,542 - - 
Ołów 17 04 03 0,200 - - 
Cynk 17 04 04 0,060 - - 
Żelazo i stal 17 04 05 121,143 0,2 4,60 
Mieszaniny metali 17 04 07 6,800 - - 
RAZEM 5 896,394 0,2 4 762,04 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
 
Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się przede wszystkim 
wytwórcy tych odpadów tj. osoby prywatne, firmy remontowo-budowlane i demontażowe oraz 
specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów.  
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Zdecydowana większość tych odpadów poddawana jest odzyskowi, m.in. przy budowie nowej 
infrastruktury drogowej i kolejowej. Wykorzystywane są również do niwelacji terenu i rekultywacji 
wyrobisk. Natomiast głównym sposobem unieszkodliwiania jest ich składowanie na składowiskach 
odpadów. Niektóre tego typu odpady mogą być unieszkodliwiane termicznie. 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego odzyskowi poddano 4 762,24 Mg odpadów, z czego zaledwie 
0,2 Mg poddano odzyskowi poza instalacją, a pozostałą część poddano odzyskowi w instalacji. 
 
Komunalne osady ściekowe  
Odpady w postaci komunalnych osadów ściekowych powstają w procesie oczyszczania ścieków 
komunalnych w oczyszczalniach ścieków. Należą one do grupy 19 i są klasyfikowane, jako odpady o 
kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Ilość tych odpadów wzrasta wraz z 
rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wzrostem liczby oczyszczalni ścieków, zarówno w miastach, jak i 
na obszarach wiejskich. 
Według danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 
roku wytworzono 4 292,27 Mg komunalnych osadów ściekowych. 
 
Opady opakowaniowe 
Odpady opakowaniowe powstają w gospodarstwach domowych oraz w zakładach produkcyjnych, 
jednostkach handlowych, miejscach użyteczności publicznej i w różnych gałęziach przemysłu. 
Selektywna zbiórka opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych czy papieru może być oparta o 
systemem pojemników do segregacji odpadów, system workowy przy zbieraniu odpadów 
opakowaniowych „u źródła” oraz stacje segregacji odpadów. Odpady opakowaniowe klasyfikowane są 
w grupie 15. 
Według danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 
roku zostało wytworzonych 2 240,857 Mg odpadów opakowaniowych. 
 
Tabela 66 Ilo ść odpadów opakowaniowych wytworzonych i poddana odzy skowi na terenie 
powiatu w 2011 roku  

Rodzaj wytworzonych odpadów Kod 

Masa odpadów  

Wytworzonych 
Poddana 
procesom 
odzysku 

[Mg]  
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 594,358 566,04 
Opakowania z drewna 15 01 03 55,074 0,25 
Opakowania z metali 15 01 04 317,404 0,50 
Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 20,781 13,70 
Opakowania ze szkła 15 01 07 1 249,400 871,18 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin i i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

15 01 10* 3,305 - 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

15 01 11* 0,535 - 

RAZEM 2 240,857 1 451,67 
Źródło: Wojewódzki System Odpadowy. 
 
Odpady opakowaniowe ze szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury są poddawane 
recyklingowi odpowiednio w hutach szkła, hutach metali żelaznych i nieżelaznych, instalacjach do 
recyklingu tworzyw sztucznych i papieru. 
Na terenie powiatu odzyskowi poddano 1 451,67 Mg odpadów opakowaniowych. 
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5.6.4. Odpady z wybranych gał ęzi gospodarki 
Podstawą do określenia stanu gospodarki odpadami w wybranych gałęziach gospodarki, których 
zagospodarowanie stwarza problemy (innych niż komunalne) na terenie Powiatu Sulęcińskiego były 
dane uzyskane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego.  
Na terenie powiatu w 2011 roku wytworzono 60,496 Mg odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, 
których zagospodarowanie stwarza problemy. Odzyskowi w instalacjach poddano 0,266 Mg odpadów. 
 
Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy (innych niż 
komunalne) to: 
 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wyciera nia i ubrania ochronne (podgrupa 15 02) 
W 2011 roku na terenie powiatu wytworzono 9,41 Mg odpadów z tej podgrupy oraz odzyskano 
0,266 Mg tych odpadów. 
 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył ączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 09) 
(grupa 13) 
W 2011 roku na terenie powiatu wytworzono następujące ilości odpadów: 

• 13 03 08* - 3,3 Mg 
• 13 05 02* - 0,24 Mg 
• 13 05 08* - 47,499 Mg 
• 13 07 02* - 0,047 Mg 

 

5.6.5. Podsumowanie 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011 roku powstały następujące odpady: 

• zebrane odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki –  10 279,98 Mg, 
• wytworzone odpady niebezpieczne – 418,2434 Mg, 
• wytworzone odpady pozostałe – 12 557,405 Mg. 

Procesom odzysku poddano 7 006,695 Mg odpadów. 
 
Tabela 67 Masa odpadów zebranych, wytworzonych i po ddana odzyskowi na terenie powiatu w 
2011 roku 

Lp.  Rodzaj odpadów 
Masa odpadów [Mg]  

Wytworzonych Poddana procesom 
odzysku 

1. Odpady komunalne i z selektywnej zbiórki 
(zebrane) 10 279,9800  

2.  Odpady niebezpieczne  418,2434 792,519 
2.2 Oleje odpadowe 5,9290 - 
2.3 Zużyte baterie i akumulatory 13,2340 - 
2.4 Odpady medyczne i weterynaryjne 35,6414 - 
2.5 Pojazdy wycofane z eksploatacji  349,7590 310,275 
2.6 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13,6800 482,244 
3. Pozostałe odpady  12 557,4050 6 214,176 
3.1 Zużyte opony 67,3880 - 
3.2 Odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej 

5 896,3940 4 762,240 

3.3 Komunalne osady ściekowe 4 292,2700 - 
3.5 Odpady opakowaniowe 2 240,8570 1 451,670 
3.6 Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których 

zagospodarowanie stwarza problemy 
60,4960 0,266 

 RAZEM 23 255,6284 7 006,695 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Podmioty działające na terenie Powiatu Sulęcińskiego w zakresie gospodarki odpadami mają 
obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji Starosty Sulęcińskiego. Poniżej przedstawiono wykaz 
wydanych decyzji. 
Decyzje na zbieranie i transport odpadów: 

1. ELEKTRORECYKLING „KARTONIK” Ilona Wachowiak, ul. Daszyńskiego 47, 69-200 Sulęcin, 
2. EKO-PRODUCT HORT Tadeusz Horoszkiewicz, os. Krasińskiego 10, 69-100 Słubice, 
3. „LS-PLUS” Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska, 
4. Zakład Szkoleniowo-Usługowy Mechanika Pojazdowa – Ślusarstwo – Skup – Sprzedaż Złomu 

Leopold Ryczaj, ul. Daszyńskiego 47, 69-200 Sulęcin, 
5. „Bączyński” Transport i Usługi Roman Bączyński, ul. Krótka 3, 69-200 Sulęcin, 
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Naumowicz, Chwałowice 2, 66-450 Bogdaniec, 
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROTRANS” Zakład Obrotu Złomem Ryszard Domagała – 

Jan Noworyta, ul. Witosa 57a, 69-200 Sulęcin, 
8. STENA ZŁOMET Sp. z o.o. ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz, 
9. „BAZA” Firma Handlowo-Usługowa Sozański Kazimierz & Graczyk Stanisław Spółka Jawna, 

ul. 3-go Lutego 50, 66-436 Słońsk, 
10. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin, 
11. Andrzej Borkowski, ul. Wojska Polskiego 27/10, 66-235 Torzym, 
12. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „ROAN” s.c. Piotr Dudziński, Roman Miakisz, ul. 

Saperska 8a/4, 66-235 Torzym, 
13. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Maszoński, ul. Kochanowskiego 12, 69-200 

Sulęcin. 
 
Decyzje na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
zbierania, transportu odpadów: 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TAMAR” Marian Tatera, Kolonia Łaszewo 4, 66-235 
Torzym, 

2. POLSKI ASFALT Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. 
 
Decyzje na odzysk odpadów, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie zbierania 
odpadów: 

1. Kopalnia Żwiru i Piasku Małuszów, Agnieszka Łochowicz-Rura, Dzierżów 39, 66-446 
Deszczno, 

2. P.H.U. POLAKTIV Żaneta Robak, ul. Batorego 11, 66-330 Pszczew. 
  

5.7. Przeciwdziałanie powa żnym awariom 

Dużym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego stanowią poważne awarie oraz 
transport materiałów niebezpiecznych. Obowiązek przeciwdziałania poważnym awariom został 
nałożony ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn. zm.) w tytule IV ustawy – Poważne awarie. Według ustawy poważna awaria to zdarzenie, 
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstała podczas procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których wstępuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadząca do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, a także, w przypadku zaistnienia takich awarii, 
usuwanie ich skutków, jest bardzo ważne zarówno dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców, jak 
i środowiska naturalnego. W Polsce istnieje system nadzoru nad instalacjami mogącymi stworzyć 
zagrożenie poważnych awarii dla środowiska, sprawowany przez służby Inspekcji Ochrony 
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Środowiska. Jest on dostosowany do przepisów unijnych w tym zakresie.65 Obowiązek ochrony przed 
awariami spoczywa na prowadzącym zakład, który stwarza zagrożenie wystąpienia awarii, 
dokonującym przewozu substancji niebezpiecznych oraz organach administracji. 
 
Niezbędnym narzędziem w ustalaniu źródeł poważnych awarii jest rejestr zakładów, których 
działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o dużym (ZDR) i 
zwiększonym (ZZR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
Nr 58, poz. 535 z późn. zm.). Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić lub prowadzi zakład o 
zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był 
zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom 
przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. Prowadzący taki zakład zgłasza 
go właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz sporządza program zapobiegania 
poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący 
ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego nie ma zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii 
przemysłowej.66 
 
Przyczynami wystąpienia potencjalnych awarii mogą być: 

• niedopatrzenia lub niewłaściwa obsługa urządzeń technologicznych, 
• niewłaściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, 
• naturalne zużycie materiału, 
• ukryte wady techniczne. 

 
W razie wystąpienia awarii przemysłowej Wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmuje działania niezbędne do 
usunięcia awarii i jej skutków. Obowiązany jest również poinformować marszałka województwa o 
podjętych działaniach. 
W 2011 i 2012 roku na terenie Powiatu Sulęcińskiego nie wystąpiły poważne awarie.67 
 
W związku z tym, że na terenie Powiatu Sulęcińskiego nie ma zakładów przemysłowych o dużym i 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii niebezpieczeństwo powstania awarii przemysłowej 
jest niewielkie. Natomiast niebezpieczeństwo może wiązać się z transportem i stosowaniem 
materiałów niebezpiecznych stwarzają niebezpieczeństwo ich niekontrolowanego uwolnienia do 
otoczenia, a także wystąpienia zapłonu i wybuchu. Skutkami tych zdarzeń mogą być: skażenie 
środowiska, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zniszczenie konstrukcji budowlanych, 
rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obszary oraz wytworzenie dużej ilości gazów pożarowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów 
niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. Nr 107, poz. 742) przewóz 
drogowy towarów niebezpiecznych wymienionych w załączniku ww. rozporządzenia podlega 
obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
                                                      
65 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi oraz dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych 
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. 
66 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., pismo nr 
DI.7016.14.2013.TP z dn. 26.03.2013 r. 
67 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., pismo nr 
DI.7016.14.2013.TP z dn. 26.03.2013 r. 
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5.8. Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

W Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 
celem średniookresowym jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z 
zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, która prowadzi do: 

• proekologicznych zachowań konsumenckich, 
• prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 
• organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 
• uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 

Edukacja ekologiczna ma na celu podnoszenia świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat 
ochrony środowiska naturalnego. Kształtowanie właściwych postaw przynosi korzyści zarówno dla 
zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego. Edukację ekologiczną należy rozpowszechniać już 
wśród najmłodszych aby móc ją kontynuować jak najdłużej.  

 
Edukacja ekologiczna w powiecie i w jednostkach powiatowych prowadzona jest głównie przez: 

• Urzędy Gminy i Urzędy Miejskie z terenu Powiatu Sulęcińskiego, 
• Nadleśnictwa, 

ale też przez: 
• jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, 
• pozarządowe organizacje i fundacje ekologiczne, 
• firmy i instytucje. 

 
Urząd Miejski w Torzymiu w ostatnich latach zorganizował konkursy, akcje i festyny głównie dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. 
Konkursy zorganizowane przez Komisję Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w 
Torzymiu: „Chcę żyć w czystym miejscu” i „Zwierzęta chronione w naszej okolicy”. Szkoła 
Podstawowa w Boczowie przygotowała wiele konkursów i akcji m.ni.: Leśna Kraina, Parki Narodowe 
Polski, Wiosna bez płomieni, Turniej Wiedzy Pożarniczej-Młodzież zapobiega pożarom, Jestem 
zbieraczem makulatury, Pomagamy przetrwać zimę zwierzętom leśnym, olimpiada przyrodnicza, Co 
wiesz o boćku. W Gimnazjum Publicznym w Torzymiu zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”, II 
Konkurs Ogólnoszkolny nt. wiedzy matematyczno-przyrodniczej, Festyn Ekologiczny, Dzień 
Ekologiczny, konkurs plastyczny na projekt młodzieżowej karty płatniczej H2O DESIGN oraz 
uczniowie wzięli udział w programie prozdrowotnym „Trzymaj formę”.68 
 
Głównym organizatorem edukacji ekologicznej społeczeństwa na terenie Powiatu Sulęcińskiego jest 
Celowy Związek Gmin CZG-12, który prowadzi akcję edukacyjno-konkursową „Zielona Szkoła, Zielone 
Przedszkole”, organizuje konkursy towarzyszące tej akcji, organizuje także zajęcia Eko-lekcje, 
prelekcje, konferencje, szkolenia dla edukatorów oraz prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć o charakterze ekologicznym.  
Wśród najważniejszych akcji zorganizowanych przez CZG-12 w 2012 roku należy wymienić: 

• XV edycja akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” – zadaniem edukacji ekologicznej 
objęto około 6 tys. osób z 51 placówek oświatowych z terenu gmin członkowskich CZG-12. 
Celem zadań edukacyjnych było ukształtowanie w uczestnikach konkursu nawyku selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych, promowanie, wdrażanie i rozpowszechnianie zachowań 
proekologicznych. W czasie akcji zbierano surowce wtórne – plastiki, kartony, gazety i baterie. 
Za każdy kilogram zebranych surowców placówki dostają punkty, które wymieniane są na 
nagrody rzeczowe. Uczestnicy zebrali łącznie: 21 773 kg kartonu, 71 494 kg gazet, 16 030 kg 
butelek PET i 4 276 kg baterii. Podczas podsumowania akcji uczestnicy mogli korzystać z 
zorganizowanych stoisk, na których zorganizowano różnego rodzaju warsztaty. 

                                                      
68 Urząd Miejski w Torzymiu, pismo nr BGN.II.6220.5.2013 z dn. 22.04.2013 r. 
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Przeprowadzono również kilka konkursów np. EKO-MODY, Zgnieć PET’a, Wieża PET, 
Segregacja na czas.  

• konkurs EKO SZKOŁA – uczestniczące w konkursie placówki oświatowe były zobowiązane 
realizować zadania z zakresu selektywnej zbiórki surowców według tematów na dany miesiąc. 
Podczas konkursu poruszano szereg tematów związanych z gospodarką odpadami 
problemowymi, jak: gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, selektywna 
zbiórka baterii, aluminium, metalu, plastiku, szkła i makulatury oraz realizacja w placówkach 
Dnia Bez Śmiecenia.  

• konkurs „Gramy FAIR-PLAY” – skierowany do uczniów różnego szczebla nauczania. Polegał 
na stworzeniu komiksu o tematyce recyklingu puszki, sportu, gry Fair-Play nie tylko w 
kontekście sportu ale również podejścia do środowiska i najbliższego otoczenia. 

• konkurs „Działasz na wielu płaszczyznach w zakresie segregacji i ochrony środowiska – 
pokaż swoje działania w codziennym życiu” – skierowany do uczniów różnego szczebla 
nauczania. Polegał na pracy opisowej działań podejmowanych w placówce w zakresie 
ekologicznych zachowań w codziennym życiu, oszczędzania energii, wody i właściwej 
gospodarki odpadami. 

• konkurs „Daj przykład innym – pokaż jak wykorzystać surowce wtórne w tworzeniu 
recyklingowych przedmiotów codziennego użytku” – polegający na stworzeniu użytecznych 
przedmiotów z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju odpadków.  

Celowy Związek Gmin CZG-12 organizował również liczne imprezy wystawiennicze, prelekcje, 
warsztaty i konferencje m.in.: 

• przedstawienia o charakterze ekologicznym – zorganizowano przedstawienie teatralne pt. 
„Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” w ramach popularyzowania 
zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia człowieka. 

• „Festyn ekologiczny – Słońsk” – podczas spotkania zorganizowano konkursy o charakterze 
ekologicznym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, mające na celu utrwalenie wiedzy 
dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.  

• seminarium dla nauczycieli pn. „Rola edukacji ekologicznej na terenie Celowego Związku 
Gmin CZG-12 – gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów prawnych – warsztaty 
zorganizowane dla nauczycieli, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej nauczycieli i zapoznanie z nową ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

• prelekcja pn. „Proekologiczna działalność CZG-12 na obszarze gmin członkowskich” – wykład 
został przygotowany przez dział edukacji ekologicznej i technologa CZG-12 dla mieszkańców 
Słońska. 

• wykłady w Domu Joannitów – wykład pt. „Proekologiczna działalność CZG-12 na obszarze 
gmin członkowskich” dla uczniów Szkoły Podstawowej Trzemesznie oraz Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.  

• konferencja z okazji XV-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12 pn. „Aspekty prawne i 
ekonomiczne racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” – skierowana do 
burmistrzów, wójtów i sołtysów z terenu gmin członkowskich. Podczas spotkania przybliżono 
działalność Związku oraz rolę edukacji ekologicznej w systemie zbiórki opakowań szklanych, 
baterii, opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności oraz zapoznano uczestników z 
nowymi ustawami dotyczącymi gospodarki odpadami jakie spadają na samorządy, podmioty 
odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. 

• „Piknik z Naturą” Słońsk – poruszano na nim m.in. tematykę Sieci Natura 2000 i szeroko 
pojętą tematykę ochrony środowiska. Festyn skierowany był głównie do dzieci i młodzieży. 
Przy okazji zorganizowano quizy, konkursy, warsztaty. Rozdawano materiały promocyjne oraz 
ulotki. 

• „Wake up Kids” Sulęcin – to nie tylko muzyka ale również warsztaty plastyczne, bębniarskie, 
wystawy fotografii, prezentacje organizacji pozarządowych, turnieje sportowe. Zorganizowano 
konkurs „Wieża PET” i „Zgnieć PETa”. 
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• Eko Dzień Dziecka Rychlik – z okazji dnia dziecka zorganizowano konkursy plastyczne dla 
dzieci, konkurs „Zgnieć PETa” i „Segregacja na czas” oraz konkurencje sportowe. 

• warsztaty dla nauczycieli „Edukacja i informowanie w zakresie postępowania z odpadami” – 
dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów i promujące aktywne metody w edukacji 
odpadowej. Celem warsztatów było uzupełnienie wiedzy merytorycznej nauczycieli, 
podniesienie jakości pracy edukacyjnej nauczycieli, wymiana doświadczeń, zwiększenie ilości 
wysegregowanych surowców wtórnych oraz odpowiednia organizacja zbiórek w szkołach i 
przedszkolach. 

• warsztaty edukacyjne „Eko Lekcje” – tematyka zajęć obejmowała głównie zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami, poznanie zasad selektywnej zbiórki, z 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Dzieci i młodzież oprowadzano również po zakładzie i omawiano 
poszczególne elementy instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 
Długoszynie. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 co roku organizuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć o 
charakterze ekologicznym organizowanych przez przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe oraz 
animatorów ochrony środowiska. Zgodnie z Regulaminem dofinansowanie nie może przekraczać 
1 000 zł na gminę i nie może być większe niż 50% kosztów całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie 
obejmuje pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych lub zwrot kosztów transportu (w przypadku 
wycieczki). W 2011 roku wypłynęło 19 wniosków, a w 2012 roku – 10 wniosków. Wszystkie zostały 
zaopiniowane pozytywnie. 
 
W edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego uczestniczą także nadleśnictwa. 
Nadleśnictwo Sulęcin prowadzi edukację leśną społeczeństwa skierowaną głównie do dzieci i 
młodzieży szkolnej, ale także do różnych grup osób dorosłych. Pracownicy nadleśnictwa dbają o 
szerzenie wiedzy przyrodniczej, przekazując informacje na temat ochrony przyrody, funkcjonowania 
lasów, jak również umożliwiając poznanie pracy leśnika – gospodarza lasu. Nadleśnictwo prowadzi 
edukację leśną głównie w oparciu o ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą „Widłak” oraz izbę ekologiczną 
„Zielona klasa” znajdujące się na Szkółce Leśnej w Ostrowiu. W 2012 roku Nadleśnictwo brało udział 
w: 

• konkursach organizowanych w szkołach, poprzez zasiadanie w komisjach konkursowych: w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie odbyły się eliminacje do II 
edycji konkursu „Młodzież w lasach Europy – Young People In European Forest”. Celem 
konkursu była bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonego rozwoju w 
leśnictwie, przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zorganizował 
konkurs „Las tuż za rogiem”. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie 
zorganizowała „Międzyszkolny konkurs wiedzy o Polskich Parkach Narodowych”, 

• zorganizowało konkurs wiedzy leśnej i ekologicznej „Mam zielone pojęcie” dla uczniów szkół 
Powiatu Sulęcińskiego, 

• targach organizowanych podczas imprezy integracyjno-promocyjnej „Jesień w Gliśnie” 
prezentując walory przyrodnicze i zachęcając do korzystania z lasów. W czasie targów 
zorganizowano pogawędki, gry i konkursy o tematyce leśnej i przyrodniczej, 

• akcji zbierania żołędzi, która odbyła się w specjalnie wyznaczonych drzewostanach dębowych 
na terenie nadleśnictwa. Podczas akcji przeprowadzono pogawędki dla dzieci o tematyce 
leśnej. 69 

 
Nadleśnictwo Torzym organizowało i uczestniczyło w edukacji ekologicznej podczas następujących 
akcji: 

• Światowy Dzień Ziemi – lekcje w szkołach podstawowych i przedszkolach, 
• Festyn Ekologiczny – festyn przy przedszkolu dla całych rodzin, 

                                                      
69 Nadleśnictwo Sulęcin, pismo nr ZO-732-4/2013 z dn. 18.03.2013 r. 
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• Dni Otwarte Lasów Państwowych – szereg imprez kierowanych do lokalnego społeczeństwa, 
m.in. wycieczki w lesie, wycieczki po ścieżkach edukacyjnych, spotkania i pogadanki w 
nadleśnictwie, 

• Sprzątanie Świata – pogadanki w szkołach i wspólne sprzątanie lasów w najbliższym 
sąsiedztwie placówek oświatowych, 

• Dzień Drzewa – pogadanki w szkołach i przedszkolach, zajęcia na szkółce leśnej, wycieczki w 
teren (ścieżki edukacyjne), 

• Grzybobranie – zorganizowana akcja dla przedszkolaków, 
• Wiosna bez płomieni – pogadanki w szkołach i konkurs plastyczny uświadamiające 

konsekwencje wypalania traw, 
• Lekcje z leśnikiem w szkole lub nadleśnictwie, koncert sygnałów myśliwskich w szkołach, 

lekcje z leśnikiem w terenie.70 
 
W Nadleśnictwie Lubniewice organizowano głównie konkursy i spotkania edukacyjne z uczniami 
współpracujących z nadleśnictwem szkół. Edukacja dotyczyła kształtowania odpowiednich postaw 
społeczeństwa wobec środowiska leśnego i wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.  
Wraz z uczniami prowadzone są cykliczne akcje tj. Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Pomóżmy 
Kasztanowcom, Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. 
Co roku organizowany jest konkurs przyrodniczy MÓJ LAS, w roku 2012 tematem przewodnim były 
płazy i gady Polski, w którym uczestnicy mogli wykazać się wiedzą między innymi na temat 
rozpoznawania ulistnionych pędów drzew i krzewów gatunków liściastych i iglastych, rozpoznawania 
drzew i krzewów na podstawie owocostanu lub szyszki, rozpoznawania płazów i gadów  na podstawie 
slajdów – nazwa gatunkowa i po wydawanych głosach, odpowiadania na losowo wybrane pytanie 
dotyczące sposobu życia, rozmnażania, cech morfologicznych itp. płazów i gadów. 
Ponadto Nadleśnictwo uczestnictwa w wydarzeniach, które popularyzują współczesne leśnictwo na 
imprezach: Jesień w Gliśnie i Krzeszycka Jesień.71 
 
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie w 2012 roku zorganizowało wspólnie z młodzieżą z miejscowości 
Ownice konkursy i zabawy związane z edukacją leśną dzieci. Ponadto pracownicy nadleśnictwa 
zorganizowali wspólne sprzątanie lasu z młodzieżą z miejscowości Ownice.72 
 
Nadleśnictwo Cybinka przeprowadzało lekcje o lesie na ścieżkach edukacyjnych, użytku ekologicznym 
oraz w lesie. Zorganizowało konkurs plastyczny „Chrońmy las przed ogniem”. Brało udział w akcjach 
promocyjnych Lasów Państwowych organizowanych w ramach Dni Otwartych oraz Grzybobraniach.73  
 
Nadleśnictwo Skwierzyna brało czynny udział w edukacji ekologicznej społeczeństwa Powiatu 
Sulęcińskiego poprzez prowadzenie prelekcji w przedszkolach i szkołach, na targach, imprezach 
regionalnych oraz promując ekologiczny system leśnictwa.74 
 
Na terenie Powiatu Sulęcińskiego dobrze rozwinięte są szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i 
rowerowe. Szczególne znaczenie odgrywają ścieżki edukacyjne i dydaktyczne. 
Na terenie Nadleśnictwa Lubniewice ścieżka edukacyjna rozpoczyna się i kończy w leśnictwie 
Lubniewice - początek oddz. 635 i koniec oddz. 636 k. Jadąc żółtym  szlakiem rowerowym, 
prowadzącym asfaltem z Lubniewic do Jarnatowa, a dalej przez las do miejscowości Rogi, 2 km od 
Lubniewic wjeżdżamy pod  wiadukt nieczynnej linii kolejowej Rudnica - Sulęcin, który znajduje się po 
prawej stronie asfaltu stanowiącego część trasy rowerowej. Za wiaduktem skręcimy w lewo i 
wejdziemy na leśną drogą wzdłuż, której rozmieszczone będą poszczególne przystanki. Po przejściu 6 

                                                      
70 Nadleśnictwo Torzym, pismo z dn. 20.03.2013 r. 
71 Nadleśnictwo Lubniewice, pismo nr ZG-0400-2/13 z dn. 7.03.2013 r. 
72 Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, pismo nr ZG-731-01/13 z dn. 21.03.2013 r. 
73 Nadleśnictwo Cybinka, pismo z dn. 7.05.2013 r. 
74 Nadleśnictwo Skwierzyna, pismo nr ZG-732-10/13 z dn. 15.05.2013 r. 
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przystanków na zwiedzających czekają dwa zadaszenia i miejsce na ognisko. Miejsce odpoczynku 
zlokalizowane jest nad brzegiem jeziora Lubiąż. 
Na terenie Nadleśnictwa Torzym urządzone są dwie ścieżki przyrodnicze: na terenie Leśnictwa 
Bobrówka i Przęślice biegnąca wokół rezerwatu „Dolina Ilanki” oraz na terenie leśnictwa Piniów – 
ścieżka w Boczowie wokół drzewostanu o charakterze parkowym. 
 

6. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU SUL ĘCIŃSKIEGO NA LATA 2013 – 
2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

6.1. Cele i priorytety ekologiczne 

Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Powiatu Sulęcińskiego, województwa 
lubuskiego i Politykę Ekologiczną Państwa oraz mając na uwadze, że głównym założeniem programu 
ochrony środowiska jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, za cel nadrzędy dokumentu 
przyjęto:  
Zrównowa żony rozwój gospodarczy i turystyczny Powiatu Sul ęcińskiego poprzez zachowanie 

istotnych walorów środowiska naturalnego, popraw ę jego stanu i rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska.  

 
Po analizie stanu aktualnego wyznaczono siedem obszarów priorytetowych ochrony środowiska dla 
Powiatu Sulęcińskiego: 

• obszar priorytetowy I – Ochron przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, 
• obszar priorytetowy II – Poprawa jakości powietrza, 
• obszar priorytetowy III – Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych,  
• obszar priorytetowy IV – Racjonalny system gospodarowania odpadami, 
• obszar priorytetowy V – Zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed 

polami elektromagnetycznymi, 
• obszar priorytetowy VI – Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, 
• obszar priorytetowy VII – Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu i poprawa 

bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

W ramach wyżej wymienionych obszarów priorytetowych wyznaczono cele ekologiczne, których 
osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji konkretnych działań ujętych w harmonogramie. 
 

6.2. Harmonogram realizacji działa ń na lata 2013-2016 z perspektyw ą do 2020 roku 

Obszary priorytetowe i cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie ochrony 
środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego muszą pozostawać w ścisłej korelacji z zadaniami 
wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na szczeblu wyższym, w tym przypadku jest to 
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019 roku oraz z Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.  
Cele określone w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 
zostały opisane w rozdziale 2.2.1 niniejszego opracowania, natomiast  w cele określone w Programie 
Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego zostały opisane w rozdziale 2.2.3. 
 
Możliwość osiągnięcia zaplanowanych celów będzie możliwa dzięki realizacji zaproponowanych 
zadań ekologicznych, które zostały podzielone na zadania własne i koordynowane. Realizacja tych 
zadań przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu Sulęcińskiego. 
W harmonogramie realizacji przedsięwzięć umieszczono następujące zadania planowane do realizacji 
w latach 2013-2016 oraz działań perspektywicznych do roku 2020. 
 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

134 
 

Tabela 68 Harmonogram realizacji przedsi ęwzięć zaplanowanych w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sul ęcińskiego 

Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

OBSZAR PRIORYTETOWY I – OCHRONA PRZYRODY I DZIEDZIC TWA PRZYRODNICZEGO 

I.1 Cel ekologiczny – Rozwój obszarów prawnie chronionych poprzez ochron ę różnorodno ści biologicznej i kraj obrazowej  

I.1.1 

Inwentaryzacja przyrodnicza i monitoring przyrodniczy na 
terenie powiatu 

Urzędy Gmin/Miast,  
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim 

2013-2020 b.d. Budżet Gmin, 
Środki własne 

I.1.2 

Aktualizacja baz danych z zakresu ochrony przyrody Urzędy Gmin/Miast, 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim 

2013-2020 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne 

I.1.3 

Opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla 
obszarów prawnie chronionych 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2016 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne 

I.1.4 
Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów chronionych oraz zasad ochrony 
przyrody i krajobrazu 

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin/Miast   

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin 

I.1.5 Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody Urzędy Gmin/Miast   2013-2020 b.d Budżet Gmin 

I.1.6 
Tworzenie, utrzymanie i konserwacja przyrodniczych ścieżek 
dydaktycznych 

Urzędy Gmin/Miast, 
Nadleśnictwa 

2013-2020 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

I.1.7 

Działania kompensacyjne związane z budową autostrady A2 
Świecko-Nowy Tomyśl na terenie województwa lubuskiego – 
Przebudowa drzewostanów na obszarze Natura 2000 „Dolina 
Ilanki”. Działania te będą realizowane na działkach 7260/3, 
7259/3, 7124/3 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2014-2016 247,0 Środki własne 

I.1.8 
Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów na odcinku 
Autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl (km 1+995 – km 
107+900) – 3 zbiorniki na terenie Gminy Torzym 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013 2 350,28 Środki własne 

I.2 Cel ekologiczny – Racjonalne u żytkowanie zasobów le śnych przez wła ściwe kształtowanie ich struktury gatunkowej i wieko wej 

I.2.1 Wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw Starostwo Powiatowe w 2013 97,5 Budżet Powiatu 
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Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

leśnych oraz wykonanie planów urządzenia lasów Sulęcinie 

I.2.2 
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 
Państwa 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013 6,0 Budżet Powiatu 

I.2.3 Bieżące remonty dróg leśnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepustów i mostków 

Nadleśnictwo Torzym 2013-2020 b.d Środki własne 

I.2.4 
Budowa 4 nowych osad funkcyjnych – leśniczówek w 
miejscowościach: Bielice, Dębrznica, Przęślice i Torzym oraz 
remonty istniejących budynków 

Nadleśnictwo Torzym 2013-2020 b.d Środki własne 

I.2.5 

Budowa i modernizacja szkółki leśnej w zakresie: budowa 
ujęcia wody, budowa budynku administracyjno-socjalnego 
wraz z chłodnią i magazynem środków chemicznych, 
budowa deszczowni stałej podziemnej 

Nadleśnictwo Torzym 2013-2020 b.d Środki własne 

I.2.6 
Prowadzenie odnowień i zalesianie nowych terenów z 
uwzględnieniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych i 
potrzeb różnorodności biologicznej 

Lasy Państwowe, 
Właściciele gruntów 
leśnych 

2013-2020 b.d Środki własne 

I.2.7 
Poprawa struktury wiekowej drzewostanu i zwiększanie 
zróżnicowania gatunkowego lasów 

Nadleśnictwa, 
Prywatni właściciele 
gruntów leśnych 

2013-2020 b.d Środki własne 

I.2.8 Budowa drogi pożarowej Leśnictwo Dzików Nadleśnictwo Skwierzyna 2013-2015 2 000,0 PGL Lasy Państwowe 

I.2.9 
Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom 
(monitoring środowiska leśnego) 

Nadleśnictwa, 
Prywatni właściciele 
gruntów leśnych 

2013-2020 b.d Środki własne 

I.3 Cel ekologiczny – Rozwój obsza rów zieleni miejskiej i urz ądzonej  

I.3.1 
Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej i utrzymanie 
istniejących 

Urzędy Gmin/Miast 
 

2013-2020 b.d Budżet Gmin 

I.3.2 Nasadzenia drzew i krzewów  wzdłuż tras komunikacyjnych Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

I.4 Cel ekologiczny – Zrównowa żony rozwój turystyki poprzez promowanie walorów prz yrodniczych i kulturowych powiatu  

I.4.1 

Rozbudowa przerw wzdłuż europejskiego dalekobieżnego 
szlaku rowerowego i pieszego przez powiat Markisch-
Oderland, słubicki, sulęciński 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urząd Miejski w Sulęcinie 

2013 3 088,0 
(w tym: środki EWT – 2 625 

tys. zł, Gmina Sulęcin – 231,0 
tys. zł) 

Budżet Powiatu, 
Budżet Gminy, 
Środki zewnętrzne 
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Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

I.4.2 „Cuda Powiatu Sulęcińskiego” – pokazanie walorów 
kulturowych powiatu 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 16,9 Budżet Powiatu 

I.4.3 „Wody Powiatu Sulęcińskiego” – pokazanie walorów 
przyrodniczych, wędkarskich powiatu 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 11,5 Budżet Powiatu 

I.4.4 

Wykonanie ścieżki z infrastrukturą informacyjno-turystyczną 
na terenie rezerwatu Buczyna Łagowsko-Sulęcińska 

Nadleśnictwo Świebodzin 2016-2018 50,0 Środki zewnętrzne 
(Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko) 

I.4.5 
Udostępnianie w lasach obiektów do celów rekreacyjnych 
(pola biwakowe, parkingi leśne, zadaszenia i miejsca 
wypoczynku) 

Nadleśnictwa 2013-2020 b.d Środki własne 

OBSZAR PRIORYTETOWY II – POPRAWA JAKO ŚCI POWIETRZA 

II.1 Cel ekologiczny – Poprawa jako ści powietrza poprzez ograniczenie emisji  zanieczyszcze ń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych  

II.1.1 Systematyczny monitoring jakości powietrza WIOŚ Zielona Góra 2013-2020 b.d Środki własne 

II.1.2 
Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie emisji gazów 
i pyłów do powietrza 

WIOŚ Zielona Góra 2013-2020 b.d Środki własne 

II.1.3 

Ograniczenie emisji do powietrza pyłu zawieszonego PM10 i 
benzo(a)piren, poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 
technologii oraz zmianę systemu ogrzewania 

Właściciele 
nieruchomości, 
Podmioty dostarczające 
ciepło dla ludności, 
Podmioty gospodarcze 

2013-2020 b.d Środki własne 
Środki zewnętrzne 

II.2 Cel ekologiczny – Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  

II.2.1 

Promowanie nośników czystej energii ekologicznej 
pochodzących ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, 
wiatrowa, wodna, geotermalna, z biomasy i biogazu) – 
kampanie informacyjne 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 
 

II.2.2 
Instalowanie systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 

II.2.3 
Budowa nowych i rozbudowa już istniejących urządzeń i 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Właściciele urządzeń 2013-2020 b.d Środki własne, 
Środki zewnętrzne 
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Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

II.2.4 
Podjęcie działań w sprawie budowy infrastruktury służącej do 
wytwarzania energii odnawialnej w Domie Pomocy 
Społecznej w Tursku 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

II.3 Cel ekologiczny - Zmniejszenie energochłonno ści poprzez termomodernizacje budynków  

II.3.1 
Modernizacja i doposażenie I LO im. A. Mickiewicza w 
Sulęcinie pod kątem podniesienia poziomu nauczania (…) – 
termomodernizacja hali sportowej 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013-2014 3 677,8 Budżet Powiatu 

II.3.2 Ocieplenie następujących budynków: Torzymski Ośrodek 
Kultury, Biblioteka i Szkoła Podstawowa w Torzymiu  

Urząd Miejski w Torzymiu 2013-2020 b.d Budżet Gminy 

II.3.3 Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Gądkowie Wielkim Urząd Miejski w Torzymiu 2013-2020 b.d Budżet Gminy 

OBSZAR PRIORYTETOWY III – OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH  

III.1 Cel ekologiczny – Osiągni ęcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowy ch i podziemnych  

III.1.1 
Systematyczny monitoring wód podziemnych i 
powierzchniowych 

WIOŚ Zielona Góra, 
Państwowy Instytut 
Geologiczny 

2013-2020 b.d Środki własne 

III.1.2 Ograniczenie zużycia wody przez podmioty gospodarcze Przedsiębiorcy 2013-2020 b.d Środki własne 

III.1.3 
Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających 
pozwolenia wodnoprawne pod kątem przestrzegania norm 
i wytycznych zapisanych w tych decyzjach 

WIOŚ Zielona Góra, 
Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013-2020 b.d Środki własne, 
Budżet Powiatu 

III.1.4 
Prowadzenie cyklicznych działań na rzecz utrzymania 
porządku i czystości wokół akwenów na terenie powiatu oraz 
ochrony zasobów wód śródlądowych 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

III.1.5 
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

III.1.6 
Kontrola zawartych umów na odbiór zanieczyszczeń ze 
zbiorników bezodpływowych 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

III.1.7 
Likwidacja zbiorników bezodpływowych poprzez podłączanie 
się do sieci kanalizacyjnej 

Urzędy Gmin/Miast, 
Właściciele 
nieruchomości 

2013-2020 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne 

III.2 Cel ekologiczny – Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania ludno ści w wod ę oraz uporz ądkowanie gospodarki ściekowej  
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III.2.1 
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków w m. 
Lemierzyce i Ownice 

Urząd Gminy Słońsk 2013-2014 2 709,3 Budżet Gminy 

III.2.2 

Budowa wodociągu z Lemierzyc do wsi Budzigniew, 
Grodzisk, Głuchowo, Lemierzyce, Polne, Lemierzycko, 
Ownice, Chartów, Jamno 

Zakład Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w 
Słońsku, 
Urząd Gminy Słońsk 

2013-2020 b.d Budżet Gminy 

III.2.3 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
nieskanalizowanych obszarach Gminy Słońsk 

Zakład Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w 
Słońsku, 
Urząd Gminy Słońsk 

2013-2020 b.d Budżet Gminy 

III.2.4 

Modernizacja przepompowni ścieków Zakład Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w 
Słońsku, 
Urząd Gminy Słońsk 

2013-2020 b.d Budżet Gminy 

III.2.5 

Rozbudowa istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego w 
miejscowości Słońsk  

Zakład Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w 
Słońsku, 
Urząd Gminy Słońsk 

2013-2020 b.d Budżet Gminy 

III.2.6 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Torzym Urząd Miejski w Torzymiu  2014 – opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

2015-2017 - realizacja 

10 000,0 Budżet Gminy, 
Środki zewnętrzne 

III.2.7 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. 
Boczów 

Urząd Miejski w Torzymiu 2015 – opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

2016-2018 - realizacja 

6 000,0 Budżet Gminy, 
Środki zewnętrzne 

III.2.8 Budowa sieci kanalizacyjnej Torzym - Kownaty Urząd Miejski w Torzymiu 2017 1 000,0 Budżet Gminy, 
Środki zewnętrzne 

III.2.9 Koszty projektów budowy oczyszczalni ścieków w Rudnicy i 
kanalizacji w Krasnołęgu 

Urząd Gminy w 
Krzeszycach 

2013 56,9 Budżet Gminy 

III.2.10 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęcin 
– etap Trzemeszno 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2013-2015 7 240,0 Budżet Gminy 
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III.2.11 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie miasta 
Sulęcin 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 10 000,0 Budżet Gminy 

III.2.12 

Modernizacja wiejskich stacji uzdatniania wody: 
- w Brzeźnie 
- w Grochowie 
- w Trzebowie  
- w Miechowie 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 4 000,0 Budżet Gminy 

III.2.13 Wymiana azbestowej sieci wodociągowej na terenie Gminy 
Sulęcin 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 500,0 Budżet Gminy 

III.2.14 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinie Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 15 000,0 Budżet Gminy 

III.2.15 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wędrzynie Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 10 000,0 Budżet Gminy 

III.2.16 
Kanalizacja pozostałych wsi na terenie Gminy Sulęcin 
(budowa kolektorów, przydomowe oczyszczalnie ścieków) 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2014-2020 10 000,0  Budżet Gminy 

III.2.17 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Leśniczówki 
Radzików w Bargowie 

Nadleśnictwo Cybinka 2015 15,0 Środki własne 

III.3 Cel ekologiczny – Ochrona mieszka ńców przed powodzi ą i susz ą 

III.3.1 
Rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast  

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 

III.3.2 

Modernizacja i odbudowa systemów melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych 

LZMiUW Zielona Góra,  
Regionalny Związek 
Spółek Wodnych w 
Sulęcinie 

2013-2020 b.d Środki własne 

III.3.3 
Systematyczna ocena ryzyka wystąpienia suszy na terenie 
powiatu 

IUNG Puławy Zadanie ciągłe b.d Środki własne 

III.3.4 

Remont budowli regulacyjnych  rzeki Warty po powodzi z 
2010 roku – brzeg lewy w km 5+500 do km 11+500 

RZGW w Poznaniu – 
Zarząd Zlewni Środkowej 
i Dolnej Warty z siedzibą 
w Poznaniu 

2013 1 189,0 Rezerwa celowa na 
„Przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych” 

III.3.5 Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 

Nadleśnictwo Torzym 2013 953,0 
(w tym 661,0 tys. zł refundacji 

Środki własne, 
Środki unijne 
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nizinnych ze środków unijnych) 

III.3.6 
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 
nizinnych 

Nadleśnictwo Krosno 2013 1 030,0 (dotyczy całego 
terenu Nadleśnictwa) 

Środki własne 

III.3.7 Konserwacje i remonty urządzeń istniejącej sieci wodno-
melioracyjnej 

Nadleśnictwo Torzym 2013-2020 b.d Środki własne 

III.3.8 

Naprawa grobli i uporządkowanie źródlisk – leśnictwo 
Długoszyn – obszar Natura 2000 Buczyna Łagowsko-
Sulęcińska 

Nadleśnictwo Świebodzin 2015-2020 500,0 Środki zewnętrzne 
(Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko) 

OBSZAR PRIORYTETOWY IV – RACJONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

IV.1 Cel ekologiczny - Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospoda rki odpadami  

IV.1.1 Udzielanie zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie i 
przetwarzanie odpadów 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu 

IV.1.2 
Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania i przetwarzania odpadów 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin 

IV.1.3 Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów tzw. 
„dzikich” wysypisk 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

IV.2 Cel ekologiczny – Rozwój systemu gospodarki odpadami i u zyskanie zakładanych w KPGO poziomów odzysku dla po szczegól nych rodzajów odp adów  

IV.2.1 
Budowa instalacji do biologicznego przekształcania odpadów 
w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZUOK Długoszyn 

Celowy Związek Gmin 
CZG-12 

2013-2015 10 000,0 Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

IV.2.2 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów Urząd Gminy w 
Krzeszycach 

2013 360,0 Budżet Gminy 

IV.2.3 
Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym 
systemem odbierania odpadów komunalnych  

Urzędy Gmin/Miast, 
Podmioty odbierające 
odpady 

2013-2015 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne 

IV.2.4 
Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanych 
systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych 

Urzędy Gmin/Miast, 
Podmioty odbierające 
odpady 

2013-2015 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne 
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IV.2.5 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Urzędy Gmin/Miast. 

Właściciele 
nieruchomości 

2013-2020 b.d Budżet Gmin, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

OBSZAR PRIORYTETOWY V – ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU I OCHRONA MIESZKA ŃCÓW PRZED POLAMI ELEKTROMAGNE TYCZNYMI 

V.1 Cel ekologiczny – Osiągni ęcie dopuszczalnych poziomów hałasu  poprzez budow ę i modernizacj ę ciągów komunikacyjnych  

V.1.1 
Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1278F odc. Rudna-
Sulęcin (dł. 9 km, szer. 6 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

 Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.2 
Wzmocnienie nawierzchni dróg oraz budowa ciągu pieszo – 
jezdnego nr 1275F odc. Brzeźno-Sulęcin (dł. 2,7 km, szer. 
6,0 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.3 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1289F odc. Głuchowo-
Lemierzyce (dł. 2,8 km, szer. 6,0 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.4 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1247F odc. Kownaty dr. 
woj. nr 138 (dł. 1,5 km, szer. 4,5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.5 
Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1288F odc. Kołczyn – 
Studzionka (dł. 7,3 km, szer. 3 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.6 
Przebudowa drogi nr 1272F ul. Kolejowa w Trzemesznie (dł. 
1,3 km, szer. 5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.7 
Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1285F ul. Sikorskiego w 
Słońsku (dł. 0,6 km, szer. 7m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.8 

Przebudowa połączenia drogowego gminy Słońsk z gminą 
Ośno Lub.(powiat słubicki). Jest to kontynuacja drogi w 
części przebudowanej przez powiat słubicki ze środków 
PHARE w 2005r.)  
• przebudowa drogi nr 11-416 Słońsk- Chartów – Ośno 

Lub. (dł. 6,4km, szer.6m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.9 

Przebudowa i remont połączenia  drogowego powiatu z 
gminą Cybinka (powiat słubicki) oraz połączenie  pomiędzy 
południowo-zachodnią częścią gminy Torzym z siedzibą 
powiatu w Sulęcinie oraz Lubuskim Urzędem Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp.  
• przebudowa drogi nr 49-301 Lubin-Boczów (dł. 2,5km, 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 
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szer. 6m), 
• przebudowa drogi nr 1257F w Boczowie ul. Dworcowa 

(dł.530m,  szer. 4,2 m), 
• wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1257F wybrane odc. 

granica pow. Lubów – Wystok – Bielice – Boczów  
(dł.1,2 km, szer. 3,5m), 

• remont mostu Rojek w ciągu drogi nr 1257F, 
• budowa chodnika w ciągu drogi nr 1265F  w m. Brzeźno 

(dł. 850m szer. 1,5m), 
• przebudowa ul. Młynarskiej w Sulęcinie. 

V.1.10 

Przebudowa i remont połączenia drogowego gmin Sulęcin i 
Lubniewice z planowanym węzłem A-2 i S-3 w Jordanowie 
oraz alternatywne połączenie z drogą krajową nr 2 w 
Świebodzinie i nr 3 w kierunku Zielonej Góry  
• budowa chodników w ciągu drogi nr 1267F m. 

Trzemeszno i Wielowieś (dł. 1030m, szer. 1,5m ), 
• wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1267F Trzemeszno – 

Wielowieś – Sieniawa  (dł. 5km, szer. 5,5m ), 
• przebudowa nawierzchni drogi nr 1246F odc. Wielowieś 

– Zarzyń  (dł.4km, szer. 6m), 
• budowa chodnika w Zarzyniu 1242F (dł. 450m, szer. 

1,5m.). 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.11 

Remont połączenia drogowego gminy Sulęcin z gminą 
Lubniewice  
• budowa chodnika w ciągu drogi nr 1278F w 

miejscowości Miechów (dł. 485m, szer. 1,5m) oraz 
budowa dwóch urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (tzw. wysp spowalniających), 

• wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1297F 
Miechów – Lubniewice, 

• wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1297F w 
Lubniewicach ul. Świerczewskiego (dł. 550m, szer. 6m). 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.12 

Remont połączenia drogowego stanowiącego alternatywny 
objazd drogi krajowej nr 22 dla mieszkańców gminy 
Krzeszyce  
• remont mostu w Kołczynie w ciągu drogi nr 1278F, 
• wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F na 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 
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odcinku Dzierżązna – Malta – Krzemów – wał (dł.2,96 
km, szer. 4,5 m). 

V.1.13 Przebudowa drogi nr 49-317 skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 138 – Grabów (dł. 0,9 km) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.14 Przebudowa drogi nr 1260F w Garbicz (dł. 550m, szer. 6m) Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.15 Przebudowa drogi nr 1282F w miejscowości Rudnica, ul. 
Bieruta  (dł. 575m, szer. 4m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.16 Przebudowa drogi nr 1277F w  miejscowości Glisno (dł. 
906m szer. 6m)  

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.17 
Budowa chodnika i odwodnienia drogi w ciągu drogi nr 
1272F przy ul. Harcerskiej w Lubniewicach (dł. 470m, szer. 
1,5m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.18 
Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1295F  ul. Skwierzyńska 
w Lubniewicach (dł. 400 m szer. 6m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.19 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1264F ul. Świebodzińska 
w Torzymiu (dł. 200m, szer. 5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.20 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1273F w  m. Świerczów  
(dł. 400 m szer. 3,5m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.21 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F odc. 
Marianki, (dł. 1,065 km, szer. 4,5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.22 Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 1279F w miejscowości Brzozowa (dł. 500 m,  szer. 4,5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.23 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1259F Stacja Kol. 
Drzewce-Koryta (dł. 1750, szer. 3,3m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.24 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1286F miejscowości 
Polne (dł. 2170m, szer. 3,7m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.25 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1281F odc. Kołczyn- 
Łąków- Rudnica (dł. 5,6 km,  szer. 5,5 m) 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 

V.1.26 Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 1242F odc. Pieski-Zarzyń 
(dł. 2 km, szer. 5,5 m) budowa chodnika w Zarzyniu (dł. 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

Do 2013 b.d Budżet Powiatu, 
Środki zewnętrzne 
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Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

450m, szer. 1,5m) 

V.1.27 
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1286F w 
miejscowości Pole 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013 532,68 Budżet Powiatu, 
Środki unijne (PO RYBY) 

V.1.28 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – poprawa 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych w m. Miechów, 
Kołczyn, Wielowieś, Zarzyń, Trzemeszno, Rychlik i Przęślice 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013-2014 1 500,0 Budżet Powiatu 

V.1.29 
Pomoc finansowa dla Powiatu Sulęcińskiego w celu 
modernizacji drogi powiatowej na Malcie oraz budowa dróg i 
odwodnienia w strefie gospodarczej Kartoszów 

Urząd Gminy w 
Krzeszycach 

2013 29,0 Budżet Gminy 

V.1.30 Remont dwóch mostów na rzece Lenka Urząd Gminy Słońsk 2013 140,0 Budżet Gminy 

V.1.31 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - 
Krzeszyce 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2018-2020 2 410,0 Środki własne 

V.1.32 
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 136 na odcinku 
Wałdowice - Wędrzyn 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2019-2020 4 000,0 Środki własne 

V.1.33 
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Ośno – 
Sulęcin - Międzyrzecz 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2015-2018 13 000,0 Środki unijne 

V.1.34 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno 
Lubuskie 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2017-2018 12 000,0 Środki unijne 

V.1.35 
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd 
do węzła autostrady A2) – II etap 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2012-2013 1 320,0 Środki unijne 
(dofinansowanie z LRPO) 

V.1.36 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (Pliszka – Debrznica) 
– stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2014 2 480,0 Środki unijne 
(dofinansowanie z LRPO) 

V.1.37 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica Zarząd Dróg 

Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2016 3 130,0 Środki unijne 

V.1.38 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Ostrów - Zarząd Dróg 2014 800,0 Środki własne 



„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

145 
 

Lp. Opis przedsi ęwzięcia Jednostki realizuj ące Termin realizacji 
Szacunkowe koszty w 

latach 2013-2020 
[tys PLN] 

Źródło finansowania 

Tursk Wojewódzkich Zielona 
Góra 

V.1.39 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Sulęcin - 
Torzym 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2015-2017 7 720,0 Środki unijne 

V.1.40 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ul. Krośnieńska w m. 
Torzym 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2015-2016 1 720,0 Środki unijne 

V.1.41 
Budowa obwodnicy m. Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
138 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Zielona 
Góra 

2015-2016 9 000,0 Środki unijne 

V.1.42 Remont drogi krajowej 92 na odcinku Boczów – Pinów od km 
25+500 do km 29+000 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 11 000,0 Środki własne 

V.1.43 
Przebudowa drogi krajowej 24 na odcinku Ociosna – 
Wałdowice od km 54+343 do km 69+335  

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 11 000,0 Środki własne 

V.1.44 Uspokojenie ruchu z przebudową drogi nr 92 od km 30+800 
do km35+506 w m. Torzym 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 24 000,0 Środki własne 

V.1.45 Przebudowa łuku na odcinku drogi nr 22 Kostrzyn – Słońsk 
od km 11+200 do km 11+900 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 1 000,0 Środki własne 

V.1.46 
Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1278F na 
odcinku Krzeszyce – skrzyżowanie z drogą krajową nr 24 od 
km 37+700 do km 38+100 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 840,0 Środki własne 

V.1.47 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą 
krajową nr 24, m. Rogi od km 43+100 do km 43+600 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 2 000,0 Środki własne 

V.1.48 Uspokojenie ruchu na drodze krajowej nr 2 w m. Pniów od 
km 28+800 do km 30+100 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 2 000,0 Środki własne 

V.1.49 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 
22 m. Karkoszów, od km 26+980 do km 27+208 

GDDKiA Oddział Zielona 
Góra 

2013-2020 180,0 Środki własne 

V.2 Cel ekologiczny – Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycz nego poni żej warto ści dopuszczalnych  

V.2.1 Systematyczny monitoring pól elektromagnetycznych WIOŚ Zielona Góra 2013-2020 b.d Środki własne 

V.2.2 Prowadzenie wykazu instalacji emitujących pola Starostwo Powiatowe w 2013-2020 b.d Budżet Powiatu 
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latach 2013-2020 
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Źródło finansowania 

elektromagnetyczne Sulęcinie 

V.2.3 

Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości 
lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

OBSZAR PRIORYTETOWY VI – ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI  

VI.1 Cel ekologiczny – Ochrona powierzchn i ziemi przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i  innych rodzajów działalno ści gospodarczej oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych  

VI.1.1 
Wymiana gruntów, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, 
wydzielenie działek rentowych i siedliskowych, 
rozgraniczenie nieruchomości 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013 30,0 Budżet Powiatu 

VI.1.2 
Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych  zgodnych z 
zasadami rozwoju zrównoważonego  

Podmioty działające w 
rolnictwie, 
Rolnicy indywidualni 

2013-2020 b.d Środki własne 

VI.1.3 
Minimalizacja negatywnego wpływu działalności 
gospodarczej na stan środowiska glebowego, poprzez 
modernizację technologii 

Przedsiębiorcy 2013-2020 b.d Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

VI.1.4 Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów ZUOK 
Długoszyn 

Celowy Związek Gmin 
CZG-12 

2013-2014 2 500,0 Środki własne 

VI.1.5 Rekultywacja gleb zdegradowanych lub zdewastowanych i 
przywracanie im walorów użytkowych 

Właściciele terenów 2013-2020 b.d Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

VI.2 Cel ekologiczny – Minimalizowa nie niekorzystnych skutków eksploatacji złó ż kopalin poprzez ich racjonalne gospodarowanie  

VI.2.1 
Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania 
przestrzennego, chroniących tereny przed zainwestowaniem 
uniemożliwiającym eksploatację zasobów kopalin 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin 

VI.2.2 
Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 
prowadzenia prac geologicznych, a także w trakcie 
eksploatacji złóż kopalin 

Właściciele terenów 2013-2020 b.d Środki własne 

VI.2.3 
Sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i 
przywracanie im funkcji użytkowych 

Właściciele terenów 2013-2020 b.d Środki własne 
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Źródło finansowania 

OBSZAR PRIORYTETOWY VII – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKA ŃCÓW POWIATU I POPRAWA BEZPIECZE ŃSTWA EKOLOGICZNEGO  

VII.1 Cel ekologiczny – Podnoszenie świadomo ści ekologicznej mieszka ńców poprzez promowanie postaw i działa ń proekoloegicznych  

VII.1.1 

Prowadzenie stałych akcji informacyjno-edukacyjnych, w 
tym: drukowanie ulotek informacyjnych, zamieszczanie 
informacji na stronach internetowych gmin/miast, wspierania 
działalności lokalnych stowarzyszeń i organizacji 
proekologicznych, prowadzenie bezpłatnych 
szkoleń/warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej 
społeczeństwa lokalnego, organizacja festynów. 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast, 
Stowarzyszenia, 
Organizacje 
pozarządowe, 
Nadleśnictwa, 
Prasa lokalna 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

VII.1.2 

Wspieranie placówek oświatowych w zakresie organizacji 
edukacji ekologicznej np. konkursy dla dzieci i młodzieży 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast, 
Organizacje 
pozarządowe, 
Podmioty gospodarcze 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

VII.1.3 
Akcje informacyjne na temat właściwego postępowania z 
odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne  

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin 
Środki zewnętrzne 

VII.1.4 
Akcje informacyjne na temat możliwości uzyskania 
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest 
oraz szkodliwości azbestu na zdrowie ludzi 

Urzędy Gmin/Miast 2013-2020 b.d Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 

VII.1.5 
Kampanie informacyjne o możliwości ochrony powietrza, 
oszczędności energii i promujące nośniki czystej energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł  

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 

VII.1.6 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających 
społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z 
emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym 
odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne 
 

VII.1.7 

Edukacja na temat rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 
elektromagnetycznych 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie, 
Urzędy Gmin/Miast, 
Organizacje 

2013-2020 b.d Budżet Powiatu, 
Budżet Gmin, 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 
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pozarządowe 

VII.1.8 
Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w 
sytuacji wystąpienia zagrożenia, awarii przemysłowych 

Służby ratownictwa 
technicznego 

2013-2020 b.d Środki własne 
Środki zewnętrzne 

VII.2 Cel ekologiczny – Zapobieganie powstawania powa żnych awarii oraz minimalizacja ich skutków  

VII.2.1 Zakup wyposażenia dla Sekcji Ratownictwa Wodno-
Ekologicznego KPPSP w Sulęcinie 

Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie 

2013 307,94 Budżet Powiatu 

VII.2.2 
Monitoring i kontrola podmiotów gospodarczych 
korzystających ze środowiska 

WIOŚ Zielona Góra, 
Starostwo Powiatowe w 
Sulęcinie  

2013-2020 b.d Środki własne, 
Budżet Powiatu 

VII.2.3 
Modernizacja remizy OSP Krzeszyce i budowa remizy OSP 
Kołczyn 

Urząd Gminy w 
Krzeszycach 

2013-2014 320,0 Budżet Gminy, 
Środki zewnętrzne 

VII.2.4 Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Spotkań i Szkolenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzemesznie 

Urząd Miejski w Sulęcinie 2013-2015 2 720,1 Budżet Gminy 

VII.2.5 
Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w 
środowisku 

GIOŚ  
RDOŚ Gorzów 
Wielkopolski 

2013-2020 b.d Środki własne 

VII.2.6 Prowadzenie rejestru szkód w środowisku GIOŚ 2013-2020 b.d Środki własne 

Źródło: Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2024, Urząd Miejski w Torzymiu (pismo nr 
BGN.II.6220.5.2013 z dn. 22.04.2013r), Budżet Gminy Krzeszyce na rok 2013, Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Krzeszyce w latach 2012-2015, Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy Słońsk na lata 2012-2020, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęcin na lata 2013-2020. Dane uzyskane z ankietyzacji instytucji i przedsiębiorstw: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Celowy Związek Gmin CZG-12, Nadleśnictwo Torzym, Nadleśnictwo Cybinka, Nadleśnictwo Świebodzin, Nadleśnictwo Krosno. 
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7. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 

Dzięki odpowiednim instrumentom zarządzania środowiskiem cele zawarte w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 mogą być 
skutecznie realizowane.  

Wśród instrumentów zarządzania środowiskiem, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego, należy wyróżnić: instrumenty prawno-
administracyjne, ekonomiczne oraz społeczne. Instrumenty te wynikają z następujących aktów 
prawnych:  

• Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr  25, poz. 150 z późn zm.) 

• Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  

• Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

• Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr  151, poz. 1220 z późn. zm.), 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 
z późn. zm.), 

• Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 1991 r., Nr  77, poz. 335), 

• Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981) 

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późn. 
zm.), 

• Ustawa o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 

• Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623). 

 
Instrumenty prawno-administracyjne  
Instrumenty prawno-administracyjne to przede wszystkim: akty prawa miejscowego, zakazy, 
ograniczenia i nakazy, normy (standardy), pozwolenia prawno-administracyjne oraz proekologiczne 
procedury administracyjne.  
 
Akty prawa miejscowego  
Wśród najważniejszych aktów prawa miejscowego, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, 
znajdują się plany zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się m.in. szczególne warunki 
zagospodarowania terenów, uwzględniające potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, 
kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych. Inne istotne akty prawa miejscowego dotyczą ochrony powietrza (POP), cennych 
obiektów przyrodniczych, zasad utrzymania czystości i porządku, zasad zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków.  
 
Zakazy, ograniczenia i nakazy 
Zakazy, ograniczenia i nakazy mogą wynikać z ww. aktów prawa miejscowego. Zakazy dotyczą 
również m.in. emisji szkodliwych substancji, stosowania związków, materiałów czy technologii 
niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi. Ograniczenia mogą dotyczyć korzystania ze 
środowiska, nakazy – np. opracowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).  
 
Standardy 
Wśród standardów wyróżniamy m.in.: standardy emisyjne, standardy jakości środowiska oraz inne np. 
normy produktowe, normy techniczno-technologiczne, normy właściwego postępowania.  
Standardy emisyjne stanowią dopuszczalne wielkości emisji, które mogą być określone indywidualnie 
dla danej instalacji lub ogólnie dla poszczególnych typów instalacji, w rozporządzeniach. Standardy 
jakości środowiska są wymaganiami, które muszą być spełnione w określonym czasie przez 
środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. Określają one maksymalne, 
dopuszczalne stężenia substancji w odniesieniu do odpowiednich komponentów środowiska tj. 
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powietrza, wody, gleby, ziemi oraz dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania, które mogą być 
zróżnicowane w zależności od rodzajów obszarów.  
Normy produktowe stanowią np. dopuszczalne stężenie ołowiu w benzynie. Normy techniczno-
technologiczne określają rodzaj i ilość zanieczyszczeń, które mogą powstawać w danym procesie 
produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, natomiast normy właściwego 
postępowania dotyczą np. przewozu substancji niebezpiecznych.  
 
Pozwolenia  
Pozwolenie emisyjne wydawane są w zakresie np. emisji pyłów i gazów do powietrza, wprowadzania 
ścieków do wód lub powierzchni ziemi, wytwarzania odpadów, a także zintegrowanego oddziaływania 
na środowisko.  
Pozwoleniami eksploatacyjnymi są np. koncesje na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż, koncesje 
na wydobywanie kopalin ze złóż, pozwolenia wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych, 
poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych 
i leśnych z produkcji.  
Innym rodzajem pozwoleń są pozwolenia na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzje o 
pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
Proekologiczne procedury administracyjne  
Proekologiczne procedury administracyjne stanowią m.in. procedury postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procedury postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, procedury postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, procedury dostępu społeczeństwa do 
informacji o środowisku, procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.  
 
Instrumenty ekonomiczne 
Do instrumentów finansowych należą: instrumenty o charakterze opłat i podatków, instrumenty oparte 
na transakcjach rynkowych, zachęty finansowe, administracyjne kary pieniężne i inne instrumenty 
dobrowolnego stosowania.  
 
Instrumenty o charakterze opłat i podatków  
Instrumentami o charakterze opłat i podatków są np. opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, które ponoszą podmioty korzystające ze środowiska.  
 
Zachęty finansowe  
Zachęty finansowe, czyli pomoc finansowa udzielana przez Państwo skierowane są do podmiotów 
gospodarczych. Zadaniem zachęt finansowych jest wspieranie inwestycji proekologicznych. Pochodzą 
one z budżetu państwa lub samorządów lokalnych, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej. 
Mogą mieć formę dotacji, kredytów i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach.  
 
Administracyjne kary pieniężne  
Administracyjne kary pieniężne, czyli przymusowe bezzwrotne świadczenie ponoszone za 
przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych przepisami prawnymi.  
 
Instrumenty społeczne  
Celem instrumentów oddziaływania społecznego jest ukierunkowanie proekologicznego zachowania 
społeczeństwa, w tym przestrzegania zakazów i nakazów. Oparte są one na założeniu, że zachowanie 
podmiotów i grup następuje w wyniku pozyskiwania informacji. Instrumenty społecznego 
oddziaływania to narzędzia związane z kształtowaniem świadomości i wiedzy ekologicznej ludzi. 
Wyróżniamy instrumenty społecznego oddziaływania o charakterze formalnym i nieformalnym. 
Do formalnych należy m.in.: 

• edukacja ekologiczna, 
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• dostęp do informacji o środowisku 
Wśród nieformalnych wyróżniamy m.in.: 

• nieformalną edukację ekologiczna (m.in. edukację na podstawie informacji środków 
masowego przekazu, edukacja kształtowana podczas dyskusji w różnych gronach), 

• działania informacyjne (m.in. ulotki, broszury, seminaria szkoleniowe, masowe akcje i 
kampanie np.: sprzątanie świata), 

• instrumenty nacisku społecznego (m.in. petycje, zbieranie podpisów, manifestacje, 
demonstracje). 

 
Do instrumentów oddziaływania społecznego zaliczyć można instrumenty, takie jak:  
 
Edukacja ekologiczna  
Pod pojęciem edukacji ekologicznej należy rozumieć działania mające na celu usprawnienie działań 
samorządów poprzez profesjonalne dokształcanie i systemy szkoleń, wdrożenie interdyscyplinarnego 
modelu pracy, współpracę i partnerstwo między instytucjami, a także budowanie powiązań między 
władzami samorządowymi a społeczeństwem.  
Działania edukacyjne oraz szkolenia powinny być organizowane dla:  

• pracowników administracji rządowej i samorządowej,  

• samorządów mieszkańców,  

• nauczycieli szkół wszystkich szczebli,  

• członków organizacji pozarządowych,  

• dziennikarzy,  

• dzieci i młodzieży,  

• dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.  

 
Dostęp społeczeństwa do informacji  
Dostęp społeczeństwa do informacji poprzez udział społeczeństwa w zarządzaniu należy zapewnić 
przy użyciu narzędzi takich jak: konsultacje społeczne, debaty publiczne, czy uzgodnienia.  
 
Instrumenty dobrowolnego stosowania  
Instrumenty dobrowolnego stosowania to m.in. umowy, porozumienia oraz dobrowolne procedury i 
systemy zarządzania. Wynikają one z rożnych dokumentów o nieobligatoryjnym charakterze i norm 
międzynarodowych. Przykładem mogą być procedury technologiczne, oraz systemy zarządzania 
środowiskowego (SZŚ), w tym system ISO 14001 (norma EN ISO 14001:2004) i EMAS. 
 
Zalecenia ekologiczne  
Zalecenia ekologiczne wskazują określone działania lub rozwiązania technologiczne, techniczne 
i organizacyjne, które jednostka może wdrożyć w celu uzyskania wyższej ekologiczno-ekonomicznej 
efektywności funkcjonowania. Przykładem może być zbiór zaleceń w zakresie oszczędzania energii 
w jednostkach administracji publicznej.  
 
Z uwagi na fakt, że Starosta Powiatu Sulęcińskiego dysponuje ograniczonymi instrumentami, spośród 
wyżej wymienionych, natomiast pozostałe instrumenty znajdują się w posiadaniu innych organów, 
takich jak: Marszałek Województwa, Wojewoda, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska czy 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy tymi 
instytucjami dla sprawnego i efektywnego zarządzania jakością środowiska na terenie powiatu. 
 

8. MECHANIZMY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Sukcesywna realizacja poszczególnych zadań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska dla 
Powiatu Sulęcińskiego uzależniona jest głównie od dostępności środków finansowych, które mogą 
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pochodzić z różnych źródeł. Do podstawowych źródeł finansowania zaplanowanych zadań zalicza się 
budżet Powiatu, budżety Gmin oraz środki własne przedsiębiorców. Jednak często dostępne środki są 
niewystarczające i muszą być wspierane kredytami, pożyczkami lub dotacjami, które mogą pochodzić 
ze źródeł krajowych lub zagranicznych. 
 
Źródła krajowe: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(NFOŚiGW) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z 
wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. 
Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i 
sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i 
modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów 
ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz 
dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło 
osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań 
międzynarodowych. Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i kary za naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą 
dofinansowania działań są pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło 
finansowania” ochrony środowiska. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, 
stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym 
rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny 
geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, 
ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej 
dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie szczególnym 
priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ze środków 
NFOŚiGW o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty - jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki 
organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe tj.: fundacje, stowarzyszenia, 
administracja państwowa oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się 
przez udzielanie: oprocentowanych pożyczek, dotacji, w tym: dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, dopłaty 
do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.  
W 2013 roku środki finansowe NFOŚiGW rozdysponowane są w ramach następujących 
programów priorytetowych: 
1. Inwestycje wodno-ściekowe, 
2. Gospodarka wodna, 
3. Gospodarka odpadami, 
4. Górnictwo i geometria, 
5. OZE i efektywność energetyczna, 
6. Ochrona przyrody, 
7. Edukacja ekologiczna, 
8. Badania i programy międzydziedzinowe. 

. 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

(WFOŚiGW) – przedmiotem działania WFOŚiGW jest wspieranie oraz dofinansowywanie 
działalności służącej ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki 
ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze strategii zrównoważonego 
rozwoju województwa lubuskiego. Równocześnie ze względu na wieloletnie doświadczenie w 
finansowaniu ochrony środowiska Funduszowi zostały przydzielone zadania związane z 
obsługą na terenie województwa lubuskiego środków unijnych przeznaczonych na ten obszar. 
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Realizacja zadań statutowych WFOŚiGW odbywa się zgodnie z uchwalanym na każdy rok 
planem pracy, poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na zadania realizowane w 
poszczególnych komponentach środowiska. W 2013 roku obowiązuje następująca lista 
przedsięwzięć priorytetowych: 

1. Ochrona wód, 
2. Gospodarka wodna, 
3. Ochrona powietrza, 
4. Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, 
5. Ochrona przyrody i krajobrazu, 
6. Monitoring środowiska, 
7. Zagrożenia środowiska, 
8. Edukacja ekologiczna, 
9. W pozostałych dziedzinach. 

 
• Bank Ochrony Środowiska (BO Ś) – oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia 

związane z ochroną środowiska i zarazem wspiera rozwój biznesu. Oferta kredytowa 
skierowana jest do klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i 
samorządów terytorialnych. Kredyty udzielane są również we współpracy z wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kredyty mogą być udzielane m.in. na: 
zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, na przedsięwzięcia związane 
z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów 
służących ochronie środowiska, inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, 
inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) –  udziela kredytów na współfinansowanie projektów 
wspieranych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej lub projektów zgodnych ze 
strategią rozwoju regionalnego lub lokalnego oraz kredytów inwestycyjnych przeznaczonych 
na finansowanie projektów realizowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego, 
wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Dla samorządów oferowane są kredyty 
preferencyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dla klientów indywidualnych 
oferowane są dopłaty do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk 
ziemnych i huraganów. Oferuje również premie termomodernizacyjne za przedsięwzięcia, w 
wyniku których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do 
budynków. 

 

Źródła zagraniczne: 
• Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013 – udziela dofinansowania na 

przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury (m.in. na rozwój infrastruktury 
transportowej – drogi, kolej, transport miejski, porty lotnicze), z ochroną i zarządzaniem 
zasobami środowiska przyrodniczego (m.in. na rozwój i modernizację infrastruktury ochrony 
środowiska, poprawę jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), rozwojem i modernizacją infrastruktury 
turystycznej i kulturowej (m.in. na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
turystycznej w regionie oraz budowę ścieżek rowerowych). Na większość projektów 
dofinansowanie bezzwrotne wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIi Ś) – realizuje zasadę 
zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie inwestycji związanych bezpośrednio oraz 
pośrednio z ochroną środowiska. Działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska to 
m.in.  projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji, 
działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa ekologicznego, działania mające na 
celu dostosowania polskich przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, działania 
związane z ochroną różnorodności biologicznej, obszarami chronionymi, kształtowaniem 
postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska. Do działań związanych pośrednio z 
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ochroną środowiska należą projekty  związanych z tzw. transportem przyjaznym środowisku – 
transport kolejowy, transport morski, transport miejski w obszarach metropolitalnych, rozwój 
transportu intermodalnego, poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych. W ramach POIiŚ 
mogą być realizowane również działania na rzecz ochrony przyrody, prowadzące do 
ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności 
biologicznej zgodnie z Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z programem działań do tej strategii oraz Polityką Leśną 
Państwa, w tym Krajowym Programem Zwiększania Lesistości do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2025. Realizowane są także elementy działań przewidzianych w Narodowej Strategii 
Edukacji Ekologicznej. Wysokość udzielanego dofinansowania to przeważnie do 85% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektów. 

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2 007-2013 (POIG) – ma na celu 
wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki, jak również wspieranie szeroko 
rozumianej innowacyjności. Wspierane będą działania z zakresu innowacji: produktowej, 
procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej. Wspierana i promowana będzie innowacyjność 
na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność 
średnia i wysoka). 
Cele szczegółowe Programu: 
◦ zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 
◦ wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 
◦ zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 
◦ zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym, 
◦ tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 3 (PROW) - finansuje 
przedsięwzięcia związane z poprawą środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. 
Realizowane będą zalesiania gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne oraz odtwarzanie 
potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych, współfinansowanie programów rolnośrodowiskowych, płatności dla 
obszarów Natura 2000 i związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i in. Działania 
te mają na celu powiększenie obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji 
kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasu w 
globalnym bilansie węgla oraz ograniczenie zmian klimatu a także odnowienie i pielęgnację 
drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie 
mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym. Program pozwala także sfinansować 
modernizację gospodarstw rolnych oraz doskonalenie zawodowe rolników i ich edukację do 
rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produkcji. 

• Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-
2013 (PO RYBY) - został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: 
racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, 
podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego 
i przetwórstwa ryb, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. Program 
zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach 
priorytetowych: oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 
produktami rybołówstwa i akwakultury, oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu 
interesowi, oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, oś 
Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.  

• Instrument finansowy LIFE+ na lata 2007-2013 (LIFE+ ) - jest jedynym instrumentem 
finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów 
w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz 
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody. 
LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty w 
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zakresie: 
◦ wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych 

siedlisk i gatunków, 
◦ ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań 

w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszenia jakości życia oraz wdrażania polityki 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami, 

◦ działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości 
ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów 
oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk. 

 Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne: 
◦ Przyroda i różnorodność biologiczna; 
◦ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska; 
◦ Informacja i komunikacja. 

 Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. 
 Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. 

• Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego - działa w dziedzinie ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, 
poprzez dofinansowanie m.in. redukcji zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł 
energii, promowania zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 
zasobami, ochrony kulturowego dziedzictwa europejskiego, rozwoju zasobów ludzkich. 
Wysokość udzielanego dofinansowania to 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
zadania. Wyjątki stanowi przypadek gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
projektu będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego. Wtedy finansowe wsparcie dla reszty kosztów kwalifikowanych projektu może 
sięgać nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

• ELENA – Inteligentna Energia – Program dla Europy -  Komisja Europejska we współpracy 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym opracowała nowy program. ELENA ma za zadanie 
pomóc samorządom lokalnym w przygotowaniu dobrych projektów związanych z 
efektywnością energetyczną, które będą kwalifikowały się do finansowania przez EBI. Mogą to 
być projekty związane z: modernizacją budynków publicznych i prywatnych w kierunku 
obniżenia ich energochłonności, obniżaniem strat energii w sieciach ciepłowniczych i 
instalacjach chłodniczych, a także rozwojem przyjaznego środowisku transportu. Podstawowy 
warunek, który musi zostać spełniony przez każdy z tych projektów, to zredukowanie emisji 
dwutlenku węgla. Komisja przeznaczyła na ten cel 15 mln euro z programu „Inteligentna 
Energia - Program dla Europy". 

• Europejski Fundusz Efektywno ści Energetycznej (EFEE) - wspiera działania mające 
na względzie oszczędzanie energii, efektywność energetyczną, promowanie energii 
odnawialnej. Zrównoważone inwestycje energetyczne wspierane przez lokalne, regionalne i 
(w uzasadnionych przypadkach) krajowe władze mogą obejmować: 
◦ oszczędzanie energii w budynkach publicznych i prywatnych,; 
◦ inwestycje w wysokowydajne instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej (CHP); 
◦ inwestycje w źródła energii odnawialnej; 
◦ inwestycje związane z czystym transportem miejskim; 
◦ modernizację infrastruktury, takiej jak oświetlenie uliczne czy inteligentne sieci. 
Potencjalnymi beneficjentami są władze publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa publiczne lub 
prywatne, które działają w imieniu organów publicznych, takich jak lokalne zakłady 
energetyczne, firmy świadczące usługi energetyczne (ESCO) lub publiczni dostawcy usług 
transportowych. 

 
Większość środków unijnych już została rozdysponowana, a od przyszłego roku będzie obowiązywał 
nowy budżet w Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie jest 
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znany szczegółowy podział środków na konkretne cele. Należy przypuszczać, że w nowym budżecie 
znajdą się również środki na przedsięwzięcia w ochronie środowiska. 
 

8.1. Koszty realizacji przedsi ęwzięć 

Koszty realizacji zadań zaplanowanych w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Sulęcińskiego zostały oszacowane na podstawie inwestycji/zadań zgłoszonych przez Starostwo 
Powiatowe i Urzędy Miejskie/Gminy przewidzianych do realizacji w latach 2013-2020. W wyniku 
przeprowadzonej ankietyzacji instytucji uzyskano informacje na temat planowanych zadań mających 
poprawić stan środowiska naturalnego powiatu.  
W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kosztów związanych z realizacją zadań 
zaplanowanych w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego. 
 
Tabela 69 Szacunkowe koszty wdra żania zadań zaplanowanych w ramach Programu w latach            
2013-2020 

Obszar priorytetowy  Cel ekologiczny Nakłady finansowe 
[tys. zł] 

OBSZAR PRIORYTETOWY I – 
OCHRONA PRZYRODY I 

DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO 

Rozwój obszarów prawnie chronionych poprzez 
ochronę różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej 

2 597,28 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 
właściwe kształtowanie ich struktury gatunkowej 
i wiekowej 

2 103,50 

Rozwój obszarów zieleni miejskiej i urządzonej b.d 

Zrównoważony rozwój turystyki poprzez 
promowanie walorów przyrodniczych i 
kulturowych powiatu 

3 166,40 

OBSZAR PRIORYTETOWY II – 
POPRAWA JAKO ŚCI 

POWIETRZA 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
powierzchniowych, liniowych i punktowych 

b.d 

Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii b.d 

Zmniejszenie energochłonności poprzez 
termomodernizacje budynków 3 677,80 

OBSZAR PRIORYTETOWY III – 
OCHRONA ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH I 
POWIERZCHNIOWYCH 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych b.d 

Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania 
ludności w wodę oraz uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 

76 521,20 

Ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą 
3 672,00 

OBSZAR PRIORYTETOWY IV – 
RACJONALNY SYSTEM 

GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI  

Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami b.d 

Rozwój systemu gospodarki odpadami i 
uzyskanie zakładanych w KPGO poziomów 
odzysku dla poszczególnych rodzajów odpadów 

10 360,00 

OBSZAR PRIORYTETOWY V – 
ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI 

HAŁASU I OCHRONA 
MIESZKAŃCÓW PRZED 

POLAMI 
ELEKTROMAGNETYCZNYMI  

Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu 
poprzez budowę i modernizację ciągów 
komunikacyjnych 

111 801,68 

Utrzymanie poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego poniżej wartości 
dopuszczalnych 

b.d 
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Obszar priorytetowy  Cel ekologiczny Nakłady finansowe 
[tys. zł] 

OBSZAR PRIORYTETOWY VI – 
ZRÓWNOWAŻONA 

GOSPODARKA ZASOBAMI 
NATURALNYMI  

Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym 
oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów 
działalności gospodarczej oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

2 530,00 

Minimalizowanie niekorzystnych skutków 
eksploatacji złóż kopalin poprzez ich racjonalne 
gospodarowanie 

b.d 

OBSZAR PRIORYTETOWY VII – 
EDUKACJA EKOLOGICZNA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU I 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO  

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców poprzez promowanie postaw i 
działań proekoloegicznych 

b.d 

Zapobieganie powstawania poważnych awarii 
oraz minimalizacja ich skutków 

3 348,04 

RAZEM 219 777,90 

 
W tabeli powyżej uwzględniono tylko te przedsięwzięcia, których realizacja została oszacowana przez 
właściwą jednostkę realizującą. Koszty przedsięwzięć, które nie zostały uwzględnione zostaną 
określone po wykonaniu planu działania. Z powyższych danych wynika, że w latach 2013-2020 
zostanie wydanych 219 777,90 tys. zł na realizację zadań zaplanowanych w Programie ochrony 
środowiska. Najwięcej środków finansowych zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację 
ciągów komunikacyjnych oraz na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
Realizacja poszczególnych zaplanowanych zadań zostanie finansowana z różnych źródeł. W głównej 
mierze będą to środki pochodzące z budżetu Powiatu oraz budżetów Gmin jak również środki własne 
przedsiębiorców, którzy realizować będą zadania własne. Część przedsięwzięć zostanie sfinansowana 
ze środków NFOŚiGW, środków unijnych lub kredytów bankowych. 
 

9. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

Odpowiedzialność z zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na 
lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 spoczywa na Staroście Sulęcińskim. Zgodnie z art. 
18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.) organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Powiatu. 
Nadrzędną zasadą niniejszego opracowania jest realizacja wyznaczonych zadań przez określone 
jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. W procesie wdrażania Programu biorą udział 
następujące grupy podmiotów: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 
• podmioty realizujące zadania Programu, w tym podmioty gospodarcze korzystające ze 

środowiska, 
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 
• mieszkańcy Powiatu Sulęcińskiego, odbierający wyniki działań Programu. 

 
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji przyjętych celów ekologicznych i działań. 
Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli 
na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki 
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.  
Niezbędna jest współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi w realizacji Programu. 
Starosta współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, a 
także z instytucjami administracji specjalnej (tj. WIOŚ, PPIS) w dyspozycji których znajdują się 
odpowiednie instrumenty np. prawne, finansowe czy kontroli. 
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Proces wdrażania Programu wymaga stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem jest 
ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Okresowej ocenie i analizie 
należy poddawać:  

• stopień realizacji przedsięwzięć i zadań,  
• poziom wykonania przyjętych celów,  
• rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją,  
• przyczyny ww. rozbieżności.  

 
Na potrzeby przeprowadzania oceny realizacji poszczególnych celów, a także zdań przedstawionych 
w harmonogramie zaproponowano wykorzystanie wskaźników przedstawionych w tabeli poniżej. 
Analiza przedstawionych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 
planowanych w Programie. 
 
Tabela 70 Wska źniki monitorowania Programu 

Cel ekologiczny Nazwa wska źnika Jednostka 

Rozwój obszarów prawnie chronionych 
poprzez ochronę różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 
tym: 

• obszary NATURA 2000 
• parki narodowe 
• parki krajobrazowe 
• obszary chronionego krajobrazu 
• rezerwaty przyrody 
• użytki ekologiczne  
• stanowiska dokumentacyjne 
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

ha 

Liczba pomników przyrody na terenie powiatu sztuk 
Liczba opracowanych planów ochrony  sztuk 
Przyrost powierzchni prawnie chronionej % 

Racjonalne użytkowanie zasobów 
leśnych przez właściwe kształtowanie 
ich struktury gatunkowej i wiekowej 

Lesistość powiatu % 
Powierzchnia obszarów leśnych ha 
Powierzchnia zalesień i odnowień  ha 
Struktura lasów (iglaste, liściaste) % 

Rozwój obszarów zieleni miejskiej i 
urządzonej 

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej i 
urządzonej 

ha  

Udział terenów zieleni miejskiej i urządzonej w 
stosunku do powierzchni całego powiatu 

% 

Liczba nowo powstałej zieleni miejskiej i 
urządzonej 

ha 

Zrównoważony rozwój turystyki 
poprzez promowanie walorów 
przyrodniczych i kulturowych powiatu 

Długość szlaków rowerowych Km 
Długość szlaków pieszych 

km 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł powierzchniowych, liniowych i 
punktowych 

Stężenie średnioroczne: 
• pyłu PM10 
• pyłu PM2,5 
• benzo(a)pirenu 
• arsenu 
• O3 
• SO2 
• NO2 

µg/m3 

Ocena jakości powietrza klasyfikacja stref 
Liczba wydanych decyzji administracyjnych na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza sztuk 

Roczne nakłady finansowe poniesione na 
realizację celu 

zł/rok 
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Cel ekologiczny Nazwa wska źnika Jednostka 

Zwiększenie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii 

Ilość nowych odnawialnych źródeł energii 
sztuk 

Roczne nakłady finansowe poniesione na 
realizację celu 

zł/rok 

Zmniejszenie energochłonności 
poprzez termomodernizacje budynków 

Ilość przeprowadzonych termomodernizacji sztuk 
Roczne nakłady finansowe poniesione na 
realizację celu 

zł/rok 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych 

Stan jakości wód powierzchniowych Klasa jakości  
Jakość wód podziemnych Klasa czystości 
Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej  

m3/rok 

Budowa i modernizacja systemu 
zaopatrywania ludności w wodę oraz 
uporządkowanie gospodarki ściekowej 

Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie 
ścieków 

sztuk 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z 
ogólnej liczby ludności 

% 

Jakość ścieków surowych doprowadzanych do 
oczyszczalni  mg/dm3 

Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych 
ściekach do odbiornika mg/dm3 

Wodociągi: długość czynnej sieci, 
ludność korzystająca z sieci wodociągowej 

km 
% 

Kanalizacja: długość czynnej sieci, 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

km 
% 

Ilość zewidencjonowanych zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

sztuk 

Ilość zlikwidowanych zbiorników 
bezodpływowych 

sztuk 

Nakłady finansowe poniesione na realizację 
celu w jednostce czasu 

zł/rok 

Ochrona mieszkańców przed powodzią 
i suszą 

Ilość wybudowanych zbiorników małej retencji 
sztuk 

Powierzchnia terenów narażonych na powodzie km2 

Długość zmodernizowanych i odbudowanych 
obiektów melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych. 

km 

Nakłady finansowe poniesione na realizację 
celu w jednostce czasu 

zł/rok 

Prowadzenie kontroli w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami 

Ilość wydanych zezwoleń na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów 

sztuk 

Rozwój systemu gospodarki odpadami 
i uzyskanie zakładanych w KPGO 
poziomów odzysku dla 
poszczególnych rodzajów odpadów 

Masa zebranych odpadów komunalnych Mg/rok 
Masa zebranych odpadów komunalnych w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu 

kg/os 

Masa odpadów komunalnych zebrana 
selektywnie 

Mg/rok 

Masa odpadów ulegających biodegradacji Mg/rok 
Liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk 
odpadów 

sztuk 

Liczba funkcjonujących instalacji do 
zagospodarowania odpadów komunalnych 
zmieszanych i zbieranych selektywnie, poza 
unieszkodliwianiem na składowisku 

sztuk 

Liczba funkcjonujących składowisk na terenie 
powiatu 

sztuk 

Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów Długość nowo wybudowanych dróg km 
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Cel ekologiczny Nazwa wska źnika Jednostka 

hałasu poprzez budowę i modernizację 
ciągów komunikacyjnych 

Długość wyremontowanych dróg km 
Liczba zagrożonych mieszkańców hałasem 
drogowym w następujących zakresach: 

• do 5 dB 
• 5 – 10 dB 
• 10 – 15 dB 
• 15 – 20 dB 
• > 20 dB 

wyrażona wskaźnikami LDWN i LN 

tys. 

Utrzymanie poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego poniżej 
wartości dopuszczalnych 

Ilość instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne sztuk 

Ochrona powierzchni ziemi przed 
negatywnym oddziaływaniem rolnictwa 
i innych rodzajów działalności 
gospodarczej oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

Liczba zidentyfikowanych osuwisk na terenie 
powiatu 

sztuk 

Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i 
zagospodarowanych 

ha 

Powierzchni gruntów zdegradowanych i 
zdewastowanych ha 

Minimalizowanie niekorzystnych 
skutków eksploatacji złóż kopalin 
poprzez ich racjonalne 
gospodarowanie 

Liczba eksploatowanych złóż 
sztuk 

Liczba wydanych koncesji na eksploatacje złóż 
kopalin sztuk 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców poprzez 
promowanie postaw i działań 
proekoloegicznych 
 

Liczba przeprowadzonych kampanii 
edukacyjno-informacyjnych  sztuk 

Liczba jednostek, które przystąpiły do akcji   
ekologicznych sztuk 

Nakłady finansowe poniesione na realizację 
celu w jednostce czasu zł/rok 

Zapobieganie powstawania poważnych 
awarii oraz minimalizacja ich skutków 

Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) i 
zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia awarii 
przemysłowej 

sztuk 

Liczba awarii spowodowanych przez przemysł  sztuk 
Liczba awarii spowodowanych przez transport  sztuk 

 

10. PODSUMOWANIE 

Program ochrony środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek opracowania 
wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm). Program ma na celi efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z 
polityką ekologiczną państwa.  
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 
2017-2020” jest aktualizacją poprzedniego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego 
na lata 2004-2011” przyjętego wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sulęcińskiego na 
bazie Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami Celowego Związku Gmin 
CZG-12 na lata 2004-2011”uchwałą Rady Powiatu Nr XV/96/04 z dnia 9 lutego 2004 roku. 
 
W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawę prawną i strukturę opracowania oraz 
wskazano metodykę sporządzania niniejszego opracowania. Omówione zostały uwarunkowania 
środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego jak i 
lokalnego. Wyznaczony został nadrzędny cel Programu oraz zostały określone priorytety ochrony 
środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego: 
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• Ochron przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, 
• Poprawa jakości powietrza, 
• Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych,  
• Racjonalny system gospodarowania odpadami, 
• Zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami 

elektromagnetycznymi, 
• Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, 
• Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
Na podstawie aktualnego stanu poszczególnych komponentów środowiska wyznaczono cele 
ekologiczne. Realizacja zaplanowanych zadań przedstawionych w harmonogramie pozwoli na 
osiągniecie zakładanych celów. Omówiono mechanizmy prawno-ekonomiczne, służące skutecznemu 
zarządzaniu środowiskowemu. Przedstawiono koszty realizacji zaplanowanych działań oraz 
wyznaczono wskaźniki monitoringu realizacji Programu, dzięki którym w kolejnych latach możliwe 
będzie określenie kierunku zmian zachodzących w środowisku. 
 
Niniejszy dokument uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań 
strategicznych, określa konieczne inwestycje oraz szacunkowe koszty niezbędne do ich wykonania, 
wskazuje realizatorów poszczególnych działań, a tym samym stanowi politykę ekologiczną Powiatu 
Sulęcińskiego. 
 

Wykorzystane materiały 

• Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2010 
• „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2011 rok” 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2012 
• „Energetyka odnawialna na terenie województwa lubuskiego” Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego, 
• „Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych” 
• „Między Wartą a Pliszką czyli Wędkowanie na wodach powiatu sulęcińskiego” 
• Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 

2020 roku” załącznik do uchwały nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 
10.09.2012 r., 

• Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sulęcińskiego na lata 2004-2011 
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do 2019 roku 
• „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010” Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 
• „Stan środowiska w powiecie sulęcińskim” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Zielonej Górze, 
• „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014” załącznik do 

uchwały nr XXIII/156/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19.11.2008 r., 
• „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego” załącznik do uchwały nr XXXII/319/12 Sejmiku 

Województwa Lubuskiego z dnia 19.11.2012 r., 

• Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025 ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej. 

 

Wyjaśnienie skrótów 

BDL GUS   –  Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
EMAS  -  (ang. Eco Management and Audit Scheme) System Ekozarządzania i Audytu 
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GDOŚ   –  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 
GIOŚ  - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
GUS  –  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 
GZWP   –  Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
ISPA   -  (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) przedakcesyjny 
   instrument pomocowy Unii Europejskiej dla państw kandydujących  
IUNG   –  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
KPOŚK  –  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
NFOŚiGW  –  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
OOŚ   –  oceny oddziaływania na środowisko 
OSChR  -  Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim 
OSO   –  Obszary specjalnej ochrony ptaków  
PEP                  –  Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 
PM2,5   -   pył zawieszony o granulacji do 2,5 µm 
PM10   –  pył zawieszony o granulacji do 10 µm 
POIiŚ   –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
POIG   –  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
PPIS   -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie 
PROW  –  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
RDOŚ   –  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
RLM   –  równoważna liczba mieszkańców 
RZGW  -  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu/Szczecinie 
SOO   –  Specjalne obszary ochrony siedlisk 
SOPO   –  System Osłony Przeciwosuwiskowej 
UE   –  Unia Europejska 
WFOŚiGW        –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

Górze 
WIOŚ   –  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
WWA   –  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
ZDR   –  zakład dużego ryzyka 
ZZR   –  zakład zwiększonego ryzyka 
ZDW   -  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
ZUOK   - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
 

Załączniki 

Załącznik nr 1 - Wykaz i przebieg dróg powiatowych 
Załącznik nr 2 - Wykaz użytków ekologicznych na terenie powiatu 
Załącznik nr 3 - Wykaz pomników przyrody na terenie powiatu 
Załącznik nr 4 - Mapy ruchów masowych na terenie powiatu 
Załącznik nr 5 - Wykaz podmiotów pobierających wodę z własnego ujęcia, z wód 
podziemnych i powierzchniowych 
Załącznik nr 6  - Wykaz budowli piętrzących na terenie powiatu zarządzanych przez RZGW w 
Szczecinie 
 
 
 


