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I.

WPROWADZENIE

1.

Podstawa formalno - prawna opracowania
Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy” zostało wykonane na podstawie Uchwały Nr III/16/11 Rady
Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium gminy Bielice zmienioną Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice
z dnia 9 czerwca 2011 r. Zmiana uchwały dotyczyła wyłącznie zakresu
obszarowego. XV/78/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 r.
Dokumenty formalno – prawne:
·
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bielice;
·
Uchwała Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium gminy Bielice;
·
Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr III/16/11;
Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie
·
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice”;
·
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
·
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233);
·
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
·
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. Nr 92 poz.
880 z późniejszymi zmianami),
·
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);
·
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
·
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45,
poz. 435 z późniejszymi zmianami);
·
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);
·
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
·
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami);
·
Inne akty prawne powiązane z planowaniem i gospodarką przestrzenną.

2.

Cele Studium
Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza się
w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego.
Wyprzedza
ono
sporządzanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego i ich praktyczne stosowanie, nadaje generalny kierunek dalszym
opracowaniom planistycznym oraz pozwala na uzyskanie szerokiej akceptacji dla
decyzji najważniejszych dla całej wspólnoty samorządowej.
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Celem opracowania jest:
·
określenie istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z rozwojem
gminy, z uwzględnieniem w szczególności:
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego,
stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
stanu prawnego gruntów,
występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrębnych,
występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrębnych,
występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych,
występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrębnych,
stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz
gospodarki odpadami,
zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
·
wyznaczenie obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego
i kulturowego oraz ustalenie dla nich zasad użytkowania,
·
sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki
przestrzennej gminy, w tym rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej,
·
koordynacja planów miejscowych.
Cele powyższe wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a pośrednio z innych ustaw oraz regulacji
prawnych dotyczących kompetencji samorządów.
Opracowanie studium obejmuje:
·
część tekstową – uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego
wraz z uzasadnieniem zawierającym objaśnienie przyjętych rozwiązań i syntezę
ustaleń projektu studium,
·
część graficzną - mapa w skali 1:10 000,
·
opracowania branżowe i dokumentację formalno - prawną.
3.

Zakres opracowania
Opracowaniem objęto obszar gminy Bielice - 8 419 ha - w granicach
administracyjnych, wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.
W odniesieniu do wielu analizowanych elementów, np. środowiska przyrodniczego,
infrastruktury technicznej, opracowanie uwzględnia powiązania ponadgminne.

4.

Materiały wyjściowe
Na potrzeby opracowania zmiany Studium przeanalizowano, wykorzystano lub
wykonano następujące materiały planistyczne:
·
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
uchwalony
Uchwałą
Nr
XLV/530/10
Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. opublikowany w Dz. Urz.
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·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Woj. Zachodniopomorskiego Nr 136, poz. 2708 – wnioski wynikające z planu dla
gminy Bielice;
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
uchwalony
Uchwałą
Nr
XXXII/334/02
Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1357 – wnioski wynikające z planu dla gminy
Bielice;
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, uchwalony Uchwałą
nr XX/110/87 Gminnej Rady Narodowej w Bielicach z dnia 14 kwietnia 1987r
(Dz. U. Woj. Szczecińskiego nr 4, poz.50) oraz zmiany do planu uchwalone
Uchwałą nr XXVIII/152/92 Rady Gminy w Bielicach z dnia 12.11.1992r (Dz. U. Woj.
Szczecińskiego nr 13, poz.152);
Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenów
zlokalizowanych w obrębie Będgoszcz;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bielice przyjęte Uchwałą Nr XXXII/193/10 XIX/144/2000 Rady Gminy Bielice z
dnia 30 marca 2010 r. 27 czerwca 2000 r.;
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bielice – kwiecień 2008 r.;
Inwentaryzacja urbanistyczna gm. Bielice wykonana w 2008 r. oraz materiały
inwentaryzacyjne i planistyczne archiwalne – opracowanie RBGP w Szczecinie;
Opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2008 roku część tekstowa wraz
z rysunkami w skali 1:10 000 – opracowanie RBGP w Szczecinie;
Wytyczne archeologiczne - 2008 r.;
Studium krajobrazu kulturowego dla gminy – maj 1998 r. – opracowanie –
mgr Ewa Kulesza - Szerniewicz z zespołem (Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie);
Wnioski i postulaty składane przez instytucje, gminy sąsiednie i osoby fizyczne;
Podkłady mapowe w skali 1:10 000.
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II.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

1.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, stan ładu przestrzennego
i wymogi jego ochrony - charakterystyka obszaru gminy i powiązania zewnętrzne.

1.1.

Położenie, powierzchnia i gęstość zaludnienia.
Gmina Bielice to niewielka gmina rolnicza, odległa zaledwie 30 km od
Szczecina. Sąsiaduje z gminami Pyrzyce, Kozielice, Banie, Gryfino i Stare Czarnowo.
Pod względem fizjograficznym teren gminy należy do Kotliny Pyrzyckiej utworzonej
po polodowcowym zastoisku wodnym, którego pozostałością są jeziora Miedwie
i Będgoszcz.
Północna część gminy znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy
Bukowej.
Powierzchnia gminy wynosi 8 419 ha (84,19 km2), gmina jest jedną z mniejszych
w województwie pod względem powierzchni i zajmuje 101 pozycję. Gmina jest
również najmniejszą gminą powiatu pyrzyckiego, stanowi 11,6% powierzchni
powiatu.
Wg danych ewidencji ludności Urzędu Gminy w Bielicach, 30 września 2008 r.
ludność gminy liczyła 3 090 osób, co daje wskaźnik 36,7 osób/km2 przy średniej
wojewódzkiej 73,9. Stawia to gminę na 54 miejscu w województwie pod względem
gęstości zaludnienia, na 43 miejscu w po wyłączeniu gmin miejskich i na 13 wśród
gmin wiejskich.

1.2.

Główne funkcje gminy.
Główne funkcje gminy to:
·
mieszkalnictwo,
·
gospodarka rolna,
·
obsługa administracyjna ludności.
Ośrodek administracyjny gminy znajduje się w miejscowości Bielice, oddalonej od
Szczecina o ok. 30 km, od Pyrzyc ok. 15 km, od Gryfina ok. 22 km.
Na obszarze gminy znajduje się 12 jednostek osadniczych: Babin, Babinek,
Będgoszcz, Bielice, Chabowo, Chabówko, Linie, Nowe Chrapowo, Nowe Linie,
Parsów, Stare Chrapowo i Swochowo.
Ze względu na położenie gmina pozostaje w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
jednego ośrodka subregionalnego – Szczecina.

1.3.

Powiązania przestrzenno - gospodarcze i społeczne.
Gmina administracyjnie przynależna do powiatu pyrzyckiego położona jest
w zasięgu oddziaływania dwóch miast powiatowych Pyrzyc (od wschodu) i Gryfina
(od zachodu). Z miejscowości Bielice do Pyrzyc jest 14 km, do Gryfina 20 km. Jednak
już z Parsowa odległość do obu tych miast jest taka sama - 17 km. Z analiz zasięgu
bezpośredniego oddziaływania Szczecina na rynek pracy wynika, że oddziaływanie
tego miasta na Bielice jest mniejsze, niż na gminy sąsiednie. Najsilniejsze
oddziaływanie Szczecina występuje w północno wschodniej części gminy, we
wsiach leżących przy drodze krajowej nr 3 (Będgoszcz, Chabówko).
Powiązania z miastami ujawniają się w zakresie dojazdów do pracy oraz migracji
stałych.
Gmina Bielice uzależniona jest również od innych większych ośrodków w zakresie
szkolnictwa średniego, specjalistycznej służby zdrowia, kultury itp.

1.4.

Powiązania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Energetyka - Przez teren gminy Bielice przebiegają napowietrzne linie najwyższych
napięć o znaczeniu krajowym i regionalnym:
· linia Krajnik (gm. Gryfino) – Dunowo (k/Koszalina) – 400 kV;
· linia Krajnik – Morzyczyn (gm. Kobylanka) – 220 kV.
Poszczególne jednostki osadnicze na obszarze gminy zasilane są siecią napowietrzną
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średniego napięcia (15 kV) ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV – GPZ Pyrzyce.
Część tej sieci, z wyłączeniem linii magistralnych (współpracujących z sieciami SN na
terenie gmin: Pyrzyce, Gryfino i Banie), pracuje w układzie promieniowym, nie mając
rezerwacji zasilania.
Sieć niskiego napięcia (0,4 kV) zaopatrująca poszczególnych odbiorców, zasilana
jest za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/0,4 kV rozlokowanych na
obszarze całej gminy.
Gaz - Na obszarze gminy Bielice brak przewodowej sieci gazowej. Odbiorcy
zaopatrywani są w gaz płynny w butlach.
Ciepłownictwo - Na obszarze gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje
system lokalnych źródeł ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub
obiekty sąsiadujące. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe, jak i płynne.
Telekomunikacja - Abonentów na obszarze gminy obsługują urządzenia centralowe
zlokalizowane w Bielicach. Sieć telekomunikacyjna funkcjonuje w systemie
automatycznym, przeważnie jako napowietrzna. Potrzeby w zakresie telekomunikacji
zaspokajane są na bieżąco.
W gminie Bielice potrzeby mieszkańców w zakresie usług telekomunikacyjnych
zaspokaja również system telefonii bezprzewodowej. Istniejące stacje bazowe
telefonii komórkowej, zlokalizowane są w rejonie miejscowości: Będgoszcz,
Chabówko i Swochowo.
Przez teren gminy przebiega światłowodowy kabel dalekosiężny.
Zaopatrzenie w wodę - Ludność gminy Bielice w 98 % zaopatrywana jest w wodę
z sieci wodociągowej bazującej na ujęciach wód podziemnych zlokalizowanych na
terenie gminy.
Gospodarka ściekowa - Jedynie ok. 43% mieszkańców gminy korzysta z sieci
kanalizacyjnej, która odprowadza scieki do dwóch oczyszczalni zlokalizowanych
w Bielicach i Swochowie.
Usuwanie odpadów - Zbiórką odpadów komunalnych objęty jest cały teren gminy.
Część gminy, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest obsługiwana przez
podmiot ze Szczecina, pozostałe odpady odbierane są przez przedsiębiorstwo
z Pyrzyc i wywożone na składowisko odpadów Karniewo.
Komunikacja - Zewnętrzne powiązanie komunikacyjne gminy Bielice zapewnia sieć
drogowa oraz komunikacja autobusowa. Linia kolejowa została zlikwidowana
i zgodnie ze wcześniejszymi sugestiami proponuje się ją wykorzystać jako turystyczną
trasę rowerową.
Przewozy publiczne zapewnia komunikacja autobusowa.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 3 relacji Świnoujście – Jakuszyce
obsługująca powiązania krajowe i regionalne.
Na obrzeżu gminy przechodzi droga ekspresowa S-3, która ze względu na parametry
techniczne jest niedostępna dla bezpośredniej obsługi komunikacyjnej gminy.
Dostępność gminy do realizowanej drogi S-3 jest pośrednia poprzez węzły w rejonie
Gryfina lub Pyrzyc zlokalizowane na przecięciu z drogami wojewódzkimi nr 120 i 122.
1.5.

Stan zagospodarowania terenu – główne elementy zagospodarowania terenu
i sposób jego użytkowania.
Wg danych ewidencyjnych powierzchnia gminy Bielice wynosi 8 419 ha. Największy
udział w strukturze użytkowania mają użytki rolne, obejmują one teren 7281 ha,
co stanowi 86,5 % całej powierzchni gminy. Wśród pozostałych dominują lasy
zajmujące powierzchnię 617 ha, tj. 7,3 % obszaru gminy.
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Wykaz gruntów w gminie (1 stycznia 2008 r.)
Lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE
POWIERZCHNIA (ha)
Użytki rolne - razem
7281
Grunty orne
5318
Sady
25
Łąki
1269
Pastwiska
426
Grunty pod rowami
67
Grunty pod stawami
44
Grunty rolne zabudowane
132
2.
Lasy i grunty leśne
617
3.
Grunty pod wodami
47
Stojące
1
Płynące
46
4.
Tereny zabudowane i zurbanizowane
283
Tereny kolejowe
14
Drogi
254
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
6
Tereny przemysłowe
5
Zurbanizowane tereny niezabudowane
3
Tereny mieszkalne
1
5.
Tereny różne
1
6.
Nieużytki
172
Razem:
8409
Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

1.6.

Stan prawny gruntów.
Struktura władania gruntami
Nr gr. Nr podgr.
Powierzchnia (ha)
rej.
rej.
1
1.1
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa
1.2
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe
1.3

2590
641

Grunty
w
trwałym
zarządzie
państ.
Jedn.
31
Organizacyjnych z wyłączeniem gruntów PGL
1.4
Grunty wchodzące w skład zas. nier. Skarbu Państwa z 131
wył. gr. przekaz. W trwały zarząd
1.7
Pozostałe grunty SP spośród gruntów zaliczanych do 1
60
grupy
2
2.2
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym państwowych os.
15
prawnych
2.4
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób
3
4
4.1
Gr. Wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem 221
gr. przekaz. W trwały zarząd
5
5.1
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym
1
osób fizycznych
5.4
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym
1
pozostałych osób
7
7.1
Grunty osób fizycznych wchodzących w skład 4133
gospodarstw rolnych
7.2
Grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład 148
gospodarstw rolnych
9
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
18
11
11.1
Gr. wchodzące w skład pow. zas. nier. z wyłączeniem
1
gr. przek. W trwały zarząd
15
15.1
Grunty spółek prawa handlowego
415
Powierzchnia wyrównawcza
Powierzchnia geodezyjna
Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

8

3453

18

221
2

4281

18
1
415
+10
8419

Z powyższego zestawienia wynika, że największą grupę własnościową stanowią
grunty osób fizycznych oraz grunty Skarbu Państwa.
2.

Warunki i jakość życia mieszkańców - infrastruktura społeczna, sieć osadnicza
i obsługa ludności.

2.1.

Zaludnienie.
Gmina Bielice, wg danych ewidencji ludności gminy z dnia 30 września 2008 r. liczyła
3 090 osób. W latach 2000-2008 liczba mieszkańców gminy Bielice zwiększyła się
o 129 osób, co stanowi wzrost o 4,4 %.
Ludność gminy Bielice w miejscowościach - stan na dzień 30.09.2008 r.
w porównaniu do lat: 2000, 2003.
Lp.

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0.
1
1.
1
2.

2000

2003

2008 r.

Zmiana liczby
mieszkańców
W latach 2000- 2008
(osób)

BABIN

286

281

303

17

105,9

BABINEK

157

155

152

-5

96,8

BĘDGOSZCZ

72

74

78

6

108,3

BIELICE

540

541

571

31

105,7

CHABOWO

228

218

234

6

102,6

CHABÓWKO

81

83

89

8

109,9

LINIE

512

522

525

13

102,5

NOWE CHROPAWO

182

183

185

3

101,6

NOWE LINIE

150

147

137

-13

91,3

PARSÓW

322

326

368

46

114,3

STARE CHRAPOWO

113

109

120

7

106,2

SWOCHOWO

318

324

328

10

103,1

Wieś

Liczba mieszkańców
(osób)

Dynamika
2000/2008
Rok 2000 = 100

ŁĄCZNIE GMINA
2961
2963
3090
129
104,4
Źródło: obliczenia własne na podstawie ewidencji ludności Urzędu Gminy w Bielicach

Największy wzrost liczby mieszkańców odnotowano we wsi Parsów (o 46
osób, co stanowi wzrost o 14,3 %), dalej Bielice (31 osób - 5,7%) oraz Babin (17 osób 5,9%). Dwie wsie odnotowały spadek liczby mieszkańców: Nowe Linie o 13 osób tj.
spadek o 8,7% i Babinek o 5 osób tj. 3,2 %).
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Procentowa zmiana liczby Ludności w poszczególnych miejscowościach gminy
Bielice w latach 2000- 2008

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

Gmina łącznie

Swochowo

Stare Chrapowo

Parsów

Nowe Linie

Nowe Chropawo

-6,0

Linie

Chabówko

Bielice

Chabowo

-4,0

Będgoszcz

Babinek

-2,0

Babin

0,0

-8,0
-10,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Gminy
w Bielicach

2.1.1.

Ruch migracyjny
W ciągu ostatnich ośmiu lat saldo migracji łącznie wyniosło +39 osób. Do roku 2004
migracje miały zmienny charakter, po roku z dodatnim saldem migracji następował
rok z saldem ujemnym. Od roku 2005 saldo migracji odnotowuje stałe dodatnie
wskaźniki (najwięcej w roku 2005 +24 osoby).
Analizując kierunki migracji zauważyć można, że większość przybyłych do Bielic
(62 %) to mieszkańcy miast, corocznie z miast przeprowadza się do Bielic ok. 30 osób.
Miasta są również głównym kierunkiem emigracji wewnętrznej mieszkańców Bielic
(65% wymeldowujących, wyjeżdżała do miast).
Zestawienie migracji gminy Bielice w latach 2000 – 2007
¾

napływ ludności do
gminy , w tym:

389 osób
241 osób
148 osób

z miast
ze wsi
¾

odpływ ludności z
gminy w tym:

350 osoby
228 osoby
122 osób
+39 osób

do miast
na wieś
¾

saldo migracji
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Migracjew gminie Bielice w latach 2000 -2007
70

60

50

osób

40

30

20

10

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok

zameldowania
wymeldowania

2.1.2.

Ruch naturalny

Ruch naturalny w gminie Bielice w latach 2000 -2007
50
50

40
40

urodzenia

30
30

zgony

20

20

10

10

0

0

2000

2001

2002

2003

2004

-10

2005

2006

2007
-10

11

przyrost
naturalny

W latach 2000 – 2007 gmina Bielice odnotowała dodatni przyrost naturalny. Łącznie
w badanym okresie w wyniku ruchu naturalnego liczba ludności zwiększyła się o 61
osób (2,09 na 1000 mieszkańców). Zwiększenie liczby ludności gminy w większym
stopniu, było więc spowodowane przyczynami naturalnymi, niż migracyjnymi.
Przyrost naturalny od roku 2000 spadał, by w roku 2003 osiągnąć wartości ujemne.
Od roku 2004 wzrosła liczba urodzeń, a roku później wyraźnie spadła liczba zgonów,
co spowodowało wzrost przyrostu naturalnego.
Przyrost naturalny gminy Bielice na tle powiatu pyrzyckiego w latach 2000-20007
rok
Powiat
pyrzycki

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

suma

Osób

95

56

49

58

26

56

66

73

479

Na 1000
mieszkań
ców

2,36

1,39

1,22

1,45

0,65

1,40

1,65

1,83

1,20

Osób

13

4

2

-4

2

22

13

9

61

0,70

7,54

4,42

3,08

2,09

Gmina
Bielice

Na 1000
mieszkań 4,46
1,39
0,69
-1,38
ców
Źródło: Obliczenia własne na podstawie BDR GUS

Przyrost naturalny był większy niż średnio w całym powiecie pyrzyckim.
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gmina w latach 2000 - 2007 odnotowała
łącznie przyrost 2,09 (powiat 1,20).
2.2.

Sieć osadnicza i obsługa ludności.
Sieć osadnicza gminy składa się z 12 jednostek osadniczych. Gminę dzieli się
również na 12 jednostek strukturalnych.
Układ wiejskiej sieci osadniczej jest uwarunkowany położeniem przyrodniczogeograficznym, co ma znaczące konsekwencje w wyposażeniu wsi w usługi, to
wpływa z kolei na poziom funkcjonalności sieci osadniczej. Mała liczba mieszkańców
wsi nie jest bodźcem do lokalizowania w nich obiektów usługowych ani do rozwoju
infrastruktury. Perspektywiczny rozwój osadnictwa zwłaszcza w północnej części
gminy spowoduje wzrost rangi w sieci osadniczej zespołu wsi Parsów – Babin, które
z miejscowością Linie tworzyć powinny ośrodki wspomagające główny ośrodek
gminny – Bielice.
Infrastruktura społeczna – usługi.
W zakresie usług ponadlokalnych ludność gminy Bielice korzysta z ośrodków
zlokalizowanych na terenie miast Pyrzyce, Gryfino, Stargard Szczeciński i Szczecin.
Na terenie gminy obsługę zapewniają:
1) w zakresie obsługi ogólnej i służby zdrowia:
Urząd Gminy – Bielice,
Urząd Pocztowy w Bielicach,
Komisariat Policji – Bielice,
Ochotnicza Straż Pożarna – Bielice,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
1 placówka służby zdrowia – w Bielicach;
2) w zakresie oświaty i wychowania:
Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach, (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
3) w zakresie kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach,
4) w zakresie ochrony zdrowia:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach.
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2.3.

Potrzeby w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców.
Formułuje się następujące potrzeby w rozwoju gminy, których realizacja zapewni
poprawę warunków życia mieszkańców:
1) w miejscowościach, w których przewidywany jest największy rozwój, utworzenie
ośrodków usług skoncentrowanych,
2) zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki gminy poprzez wyznaczenie stref
różnych form działalności i określenie zasad rozwoju, w dostosowaniu do
walorów obszaru oraz istniejącego zainwestowania i użytkowania,
3) podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez uzyskanie następującego
poziomu wskaźników:
- ochrona zdrowia - 1 placówka lecznicza,
- szkolnictwo podstawowe - 25 uczniów na 1 oddział, nauka na jedną zmianę,
- przedszkola - dla 60 % dzieci w wieku 3 - 6 lat (łącznie z prywatnymi),
- handel - 450 m2 powierzchni użytkowej na 1000 mieszkańców,
- gastronomia - 30 miejsc konsumpcyjnych na 1000 mieszkańców, dodatkowo
obsługa ruchu drogowego,
- kultura elementarna - 1 obiekt w każdej wsi powyżej 100 mieszkańców,
- sport - 1 urządzenie sportowe w każdej wsi powyżej 100 mieszkańców,
4) zwiększenie ilości miejsc pracy przede wszystkim w usługach, drobnym przemyśle
i rzemiośle, rekreacji, obsłudze turystyki, gospodarce żywnościowej.

3.

Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia – zagrożenie powodziowe.
Na obszarze gminy nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

4.

Stan środowiska, wymogi jego ochrony, ochrony przyrody, stan rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów wodnych.

4.1.

Środowisko przyrodnicze - ogólna charakterystyka, powiązania z otoczeniem.
Gmina Bielice położona jest w zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego. Według podziału administracyjnego sąsiaduje z 5 gminami:
od zachodu – Gryfino, od północy – z gminą Stare Czarnowo, od wschodu - z gminą
Pyrzyce oraz od południa - z gminą Kozielice i z gminą Banie.
Granica gminy w przeważającej części stanowi sztuczne wydzielenie
w obrębie użytków rolnych i kompleksów leśnych, kanałów i rowów. Tylko niewielki
fragment północno - wschodniej granicy wydziela odcinek koryta Krzekny i linii
brzegowej jeziora Będgoszcz.
Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego, obszar gminy
Bielice należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzeża
Południowobałtyckiego i makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego. W granicach
gminy znajdują się fragmenty dwóch mezoregionów. Są to:
Równina Wełtyńska - leżąca na południe od Wzgórz Bukowych, jest falistą
wysoczyzną morenową wznoszącą się do wysokości powyżej 50 m n.p.m. Większą
część równiny zbudowanej z gliny morenowej zajmują tereny rolnicze. Niewielkie
enklawy leśne występują w południowo - zachodniej jej części.
Równina Pyrzycka - jest dość wyraźnym obniżeniem terenowym rozciągającym
się na wschód od Równiny Wełtyńskiej, aż po Pojezierze Choszczeńskie i Równinę
Nowogardzką. Zbudowana z gliny morenowej oraz iłów jeziornych, na których
wytworzyły się urodzajne gleby.
W obrębie gminy trudno jest wydzielić jednostki przestrzenne charakteryzujące
się odmiennym krajobrazem czy sposobem użytkowania terenu. Obszar jest raczej
monotonny, choć w powiązaniach zewnętrznych z otoczeniem wyróżnić można kilka
jednostek przyrodniczych mających szczególne znaczenie, należą do nich: obszar
wodny – wody podziemne i powierzchniowe tworzące lokalne korytarze ekologiczne
(jezioro Będgoszcz, rzeka Krzekna, Kanał Nieborowski, Bielica, rowy i kanały
melioracyjne); ekosystemy łąk i pól uprawnych stanowią łącznik pomiędzy
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oddalonymi terenami zasiedlanymi przez różne populacje zwierząt. Umożliwiają im
migracje i ekspansję na nowe obszary; enklawy leśne; obszary objęte ochroną
ustawową - obszary Natura 2000.
W powiązaniach przyrodniczych gminy z otoczeniem szczególną rolę odgrywają
ekosystemy wodne w zintegrowanym układzie hydrosferycznym. Jest to
współzależny system pod względem funkcjonalnym i ekologicznym, dotyczący
zarówno struktur hydrogeologicznych jak i wód powierzchniowych. Z kierunku
przepływu wód podziemnych oraz układu zlewniowego wód powierzchniowych jak
i rozmieszczenia struktur litologicznych, ułatwiających infiltrację wód wynika,
że utrzymanie w równowadze poszczególnych ekosystemów zależy w dużym stopniu
od właściwego gospodarowania wodą w całej gminie Bielice oraz w gminach
sąsiednich.
Na obszarze gminy istniejące korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym,
powinny podlegać ochronie. Pierwszy zaznacza się wzdłuż cieku Krzekna łącząc
ekosystemy łąkowe, drzewa krzewy, rowy melioracyjne i mniejsze zbiorniki wodne.
Występuje tu znaczne zróżnicowanie fauny i flory. Kolejnym korytarzem ekologicznym
jest obszar wodno - łąkowy poniżej miejscowości Babin, o wysokiej wartości
przyrodniczej. W jego obrębie wyznaczono najwięcej propozycji powołania
obszarów chronionych.
4.2.

Warunki klimatyczne i atmosfera.
Według rejonizacji klimatycznej Cz. Koźmińskiego dla dawnego woj.
szczecińskiego gmina Bielice leży w VI krainie klimatycznej.
Kraina VI – Pyrzycko – Goleniowska – obejmuje Nizinę Szczecińską i obszary
położone na zachód od Szczecina. Teren tej krainy wznosi się przeciętnie od 20 do
60 m n.p.m.
·
Średnia roczna suma usłonecznienia rzeczywistego wynosi od 1500 do 1550
godzin,
·
Południkowy przebieg izoterm średniej rocznej temperatury powietrza (8,0° –
8,5°C),
·
W styczniu średnia temperatura wynosi od –1,0° do –0,6°C
·
W lipcu temperatura wzrasta z północnego wschodu na południowy zachód –
od 17,4° do 17,8°C.
·
Średnia temperatura roczna wynosi poniżej 7,5oC.
·
Ostatnie przymrozki wiosenne (z wysokości 200 cm n.p.g.), zanikają na ogół
między 25 a 30 kwietnia.
·
Pierwsze przymrozki jesienne przypadają pomiędzy 17 a 25 października.
·
Okres wegetacyjny trwa przeciętnie około 222 do 225 dni.
·
Kraina wyróżnia się w województwie zachodniopomorskim przeciętnie
najmniejszymi rocznymi sumami opadów, które przy ujściu rzeki Płoni do jeziora
Miedwie wynoszą zaledwie około 490 mm.
·
W rejonie położonym wokół jeziora Miedwie liczba dni z pokrywą śnieżną
kształtuje się poniżej 40.
Na obszarze gminy w ciągu roku dominują wiatry z kierunków południowozachodniego i zachodniego. Najrzadziej notowane są wiatry z kierunków
południowego i północnego. Częstotliwość występowania poszczególnych
kierunków wiatru w zależności od pory roku jest bardzo zmienna. Obszar
charakteryzuje się stosunkowo niewielkim udziałem cisz atmosferycznych (7%).
Niedostateczna liczba punktów prowadzących pomiary meteorologiczne, brak
najnowszych danych nie pozwalają dokładnie zobrazować różnic lokalnych
warunków klimatycznych. Istotny wpływ na warunki klimatyczne wywiera m.in.
rzeźba terenu, szata roślinna, zbiorniki wodne, zabudowa.
Do obszarów niekorzystnych z punktu widzenia stałego przebywania człowieka
należą nisko położone tereny nad j. Miedwie oraz w dolinie Bielicy i Krzekny. Warunki
klimatyczne kształtowane są tu w dużej mierze pod wpływem niskiej przewodności
cieplnej podłoża (wysoki poziom wód gruntowych, grunty organiczne), co oznacza
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podwyższenie wilgotności względnej powietrza, dużą częstotliwość występowania
mgieł, częste występowanie przygruntowych przymrozków oraz podwyższenie
średnich temperatur w lecie, a obniżenie w zimie. Na najniżej położonym terenie
mogą tworzyć się zastoiska zimnego powietrza.
Do obszarów korzystnych pod względem warunków topoklimatycznych należą
tereny wysoczyzn, płaskie, faliste lub pagórkowate, będące poza zasięgiem
zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza, charakteryzujące się na ogół dobrymi
warunkami termiczno-wilgotnościowymi.
4.3.

Szata roślinna.
Ekosystemy leśne i tereny zadrzewione.
Ze względu na typowy rolniczy charakter gminy lasy wraz z zadrzewieniami
zajmują niewielkie fragmenty obszaru opracowania 635 ha, co stanowi 7,5 %
powierzchni gminy. Lasy Skarbu Państwa zarządzane są przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino. Usytuowane są głównie w południowej oraz w północno zachodniej części gminy, w okolicy miejscowości Babinek.
Lasy można określić mianem bioindykatora ukazującego zmiany zachodzące
w środowisku. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powodują zakłócenia
w ekosystemach leśnych powodując uszkodzenia drzewostanów.
Lasy w południowej części gminy charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem
siedliskowym. Dominuje tu las mieszany świeży z drzewostanem sosny, dębu, brzozy
i topoli. Po wschodniej i zachodniej stronie drogi Bielice - Kunowo występują siedliska
borowe z dominującym typem boru mieszanego świeżego z drzewostanem sosny
z domieszką brzozy.
W północno - zachodniej części gminy, w okolicy miejscowości Babinek
dominują siedliska borowe z borem mieszanym świeżym.
W związku z niewielką powierzchnią obszarów leśnych duże znaczenie pełni
zieleń śródpolna. Grunty zadrzewione i zakrzewione są to m. in. grunty porośnięte
roślinnością leśną (poza lasami), śródpolne skupiska drzew i krzewów, tereny torfowisk
pokryte częściowo kępami drzew i krzewów, zakrzewienia i zadrzewienia
przylegające do wód powierzchniowych, stanowiące biologiczną strefę ochronną
cieków i zbiorników wodnych. Zadrzewienia i zakrzewienia znajdujące się poza
lasami stanowią ważny element stabilizacji ekologicznej krajobrazu, zwłaszcza
zantropogenizowanego. Wpływają korzystnie m. in. na kształtowanie mikroklimatu,
stosunków wodnych, stanowią ostoje różnych gatunków zwierząt. Są to zbiorowiska
roślinne w przewadze naturalne, które oparły się presji człowieka w wielowiekowym
procesie przekształcania środowiska przyrodniczego poprzez intensywnie rozwijaną
gospodarkę rolną.
Coraz częściej zaznaczają się w krajobrazie zbiorowiska roślinne wkraczające na
„porzucone” pola uprawne i łąki. Są to przejściowe zbiorowiska sukcesyjne
z udziałem młodych drzew i krzewów (topola, brzoza, osika, jesion, głóg, jeżyna).
Powyższe zbiorowiska roślinne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu krajobrazu
poprzez uczestniczenie w retencjonowaniu wody i kształtowaniu bilansu wodnego
oraz wzbogacenie walorów estetycznych krajobrazu. Szczególnie cenne są
zbiorowiska roślinne utrwalające biocenozę dolin i tworzące śródpolne ciągi drzew
i krzewów stanowiące lokalne korytarze ekologiczne. Większość tych terenów
stanowią obszary przyrodniczo cenne w tym nieużytki naturogeniczne ważne dla
zachowania różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych.
Ekosystemy nieleśne.
We florze roślin naczyniowych gminy Bielice dominują gatunki pospolicie
występujące na terenie Pomorza i Polski. Ogółem stwierdzono występowanie 527
gatunków flory naczyniowej. Na uwagę zasługuje obecność gatunków
charakterystycznych dla muraw kserotermicznych. Flora roślin objętych ochroną
prawną całkowitą i częściową gminy Bielice obejmuje zaledwie 11 gatunków.
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Zbiorowiska łąkowe i murawowe stanowią najcenniejsze zbiorowiska roślinne
gminy Bielice. Należą do nich: łąki siedlisk wilgotnych, murawy siedlisk suchych.
Łąki siedlisk wilgotnych występują nad rzeką Krzekną oraz nad jeziorami.
Nad Krzekną znajdują się: łąki kośne i wypasane z dominacją: wyczyńca łąkowego,
wiechliny łąkowej kostrzew (pratense rubra), kłosówki i tymotki, które można bardzo
ogólnie zaliczać do Molinietalia, którego zbiorowiska w szybkim tempie zanikają
w całej zachodniej i środkowej Europie. Mogą one utrzymywać się tylko dzięki
tradycyjnej metodzie gospodarowania. W tych zbiorowiskach utrzymują się pospolite
gatunki roślin. Łąki w Parsowie nad jeziorem należą do zbiorowisk roślinnych coraz
rzadziej już dzisiaj spotykanych i przez to zasługujących na szczególną uwagę
i ochronę.
Murawy siedlisk suchych gminy Bielice występują na piaskach w północnozachodniej części gminy, koło miejscowości Babinek. Wykształciły się tu płaty
z dominacją szczotlichy siwej. Na szczególną uwagę zasługują murawy
kserotermiczne, które rozwinęły się na zboczach dwóch opuszczonych żwirowni
usytuowanych na zachód od Parsowa, w samym Parsowie na stromych zboczach
nad jeziorem oraz na zboczach misy wytopiskowej nad Jeziorem Dołgie. Zbiorowiska
te nawiązują do najcenniejszych, reliktowych roślin. Murawy kserotermiczne należą
do jednych z najbardziej interesujących zbiorowisk roślinnych występują tu m.in.:
chaber drakiewnik, babka średnia, lucerna sierpowata, bylica polna, gorysz siny,
biedrzeniec mniejszy, stokłosa bezostna, sierpnica pospolita, drakiew wonna, lucerna
siewna, świerzbnica polna, ostróżeczka polna, rutewka mniejsza, przytulia właściwa,
wilżyna ciernista, rozchodnik ostry, bylica piołun, czyścica drobnokwiatowa,
pierwiosnek lekarski, traganek szerokolistny, goździk kartuzek, poziomka twardawa,
kocanki piaskowe.
W granicach gminy Bielice znajdują się tereny pokryte roślinnością o różnym
przeznaczeniu (poza terenami użytkowanymi rolniczo) i zróżnicowanych
krajobrazowo, podkreślających walory ekologiczne, estetyczne, kulturowe.
Roślinność ta ukształtowana jest na ogół w wyniku działalności człowieka
i generalnie podnosi estetykę terenów osiedlowych. Są to m. in. dawne parki
dworskie, drzewostan funkcjonalnie związany z infrastrukturą drogową (aleje,
szpalery drzew) oraz z zagrodami i budynkami (tzw. zielone bramy tworzone przez
lipy, klony, kasztanowce, dęby) a także różnogatunkowy drzewostan występujący
samodzielnie jako nieurządzone i nieużytkowane tereny zadrzewień i zakrzewień
śródwiejskich.
Do cennych i interesujących obiektów parkowych ze starodrzewem należą:
· Linie - wieś folwarczna z zespołem pałacowo- parkowym, przekształconym
w PGR. Obecnie, majątek byłego PGR znajduje się w prywatnym użytkowaniu.
Park, w wyniku braku prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, jest zaniedbany
z drzewostanem o złym stanie zdrowotnym. Drzewostan tworzą popularne
gatunki tj.: klon zwyczajny, robinie akacjowe. Przed podjazdem do dawnego
dworu rosną okazałe 3 dęby szypułkowe.
· Swochowo - wieś o metryce średniowiecznej. W XIX w. zbudowano dwór
z założeniem parkowo - folwarcznym. Park znajduje się za budynkiem dawnego
dworu. Jest on bardzo zaniedbany i układ kompozycyjny parku jest
niewidoczny. Drzewostan stanowią popularne gatunki tj.: klon, jesion, leszczyna,
grab. Ponadto z drzew introdukowanych platan, buk zwyczajny, lipy, jesion
amerykański. Okazałym drzewem jest tu dąb szypułkowy (ponad 390 cm
w obwodzie pnia). Jest to prawdopodobnie cenny park, który należałoby
poddać szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów.
· przydrożne aleje i szpalery drzew.
Tereny zielone, zadrzewienia obszarów nieleśnych regulują mikroklimat terenów
zurbanizowanych: oczyszczają powietrze, tłumią hałas, poprawiają stan wilgotności
powietrza itp. Są ważnym elementem krajobrazu zarówno jako składnik szaty
roślinnej jak i części zasobów kulturowych.
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4.4.

Świat zwierzęcy – strefy faunistyczne.
Fauna składa się z gatunków szeroko rozpowszechnionych, związanych głównie
z łąkami oraz uprawami rolnymi. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Bielice” wykazuje
na obszarze zmeliorowanych łąk, śródpolnych oczek wodnych, bagnisk,
podmokłych olsów miejsca rozrodu i występowania gatunków zwierząt chronionych
m.in. traszkę grzebieniastą, traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, ropuchę
zwyczajną, rzekotkę drzewną, żabę trawną i żabę wodną, biegacz złoty, biegacz
fioletowy, biegacz pomarszczony, biegacz granulowany, biegacz gajowy, biegacz
ogrodowy, Graphoderus bilineatus, trzmiel kamiennik i ślimak winniczek, krakwa,
żuraw, derkacz, kulik wielki, rycyk, błotniak stawowy, strumieniówka, brzęczka
czernica, gęgawa (nie lęgowa), bocian czarny (nie lęgowy), kania ruda (nie
lęgowa), żuraw. Na terenie gminy znanych jest 8 gniazd bociana białego (Bielice - 1,
Będgoszcz - 1, Swochowo - 1, Nowe Chrapowo - 1, Stare Chrapowo - 1, Babinek - 1,
Chabowo - 2,) wszystkie były czynne.

4.5.

Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Na obszarze gminy Bielice skałami macierzystymi gleb są utwory o genezie
lodowcowej, wodnolodowcowej. Dominuje tu krajobraz moreny dennej falistej, co
wpływa na nieregularne rozmieszczenie poszczególnych typów gleb. Jest to typowa
gmina o krajobrazie rolniczym. Użytki rolne stanowią główny element walorów
krajobrazowych. Pola uprawne urozmaicone są przez zieleń śródpolną, śródpolne
oczka wodne, sieć rowów i kanałów melioracyjnych. Powierzchniowo dominują
gleby brunatne, a w południowej części gminy przeważają gleby bielicowe.
Na obszarze gminy Bielice występują prawie wszystkie typy kompleksów glebowych.
Powierzchnia użytków rolnych obejmujących grunty orne, sady oraz łąki trwałe
i pastwiska trwałe wynosi 7 281 ha, tj. 86,4 % powierzchni gminy, w tym:
grunty orne
- 5318 ha (73,0 % użytków rolnych)
sady
- 25 ha (0,3 %)
łąki i pastwiska
- 1695 ha (23,3 %)
pastwiska trwałe
- 290 ha (0,4 %)
·

Bonitacja gleb użytków rolnych
Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze gm. Bielice występują
gleby klas bonitacyjnych od II do VI na gruntach ornych i od III do VI na użytkach
zielonych.
Procentowy udział powierzchni gleb poszczególnych klas bonitacyjnych
w gminie przedstawia się następująco:
Klasa
bonitacyjna
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI

Powierzchnia w
ha
172,95
1433,67
1731,72
1364,57
371,91
252,44
14,87

Powierzchnia w %

Ocena gleb

2,46
20,40
24,64
19,42
5,29
5,59
0,21

gleby bardzo dobre 2,46%
gleby dobre 45,04%
gleby średnie 24,71%
gleby słabe i najsłabsze 5,80%

Wśród gruntów ornych gminy największą powierzchnię zajmują gleby dobre
(III a, III b klasa bonitacyjna) i gleby średnie z dominacją gleb w IV a klasie
bonitacyjnej (69,75% powierzchni gruntów ornych). Najlepsze gleby pod względem
bonitacji zajmują 2,46% powierzchni gruntów ornych.
Użytki zielone
Klasa
bonitacyjna
III
IV
V
VI

Powierzchnia w
ha
544,06
897,64
167,21
41,59

Powierzchnia w %

Ocena gleb

7,74
12,78
0,50
0,39

gleby średnie 20,52%
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gleby słabe i najsłabsze 1,09%

Wśród użytków zielonych największą powierzchnię zajmują gleby średnie
z dominacją IV klasy bonitacyjnej.
·

Kompleksy przydatności rolniczej gleb.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb są jednostkami siedliskowymi użytków
rolnych, z którymi związany jest określony dobór roślin uprawnych. Odzwierciedlają
zróżnicowanie środowiska glebowego pod względem potencjału produkcyjnego
i ekologicznej różnorodności ekosystemów polnych. Obejmują zespoły różnych
i różnie położonych gleb, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być
w podobny sposób użytkowane.
Kompleksy gleb ornych korzystne
Kompleks 1-szy pszenny bardzo dobry - gleby II klasy bonitacyjnej (1,8 %
powierzchni kompleksów glebowych). Gleby kompleksu 1-szego nadają się do
uprawy nawet najbardziej wymagających roślin. Zajmują znikomą część powierzchni
w gminie na północny - wschód od Bielic oraz po wschodniej stronie miejscowości
Babin. Ze względu na wysoką jakość, gleby tego kompleksu powinny podlegać
ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.
Kompleks 2 – gi pszenny dobry - gleby IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej (34,3 %
powierzchni kompleksów glebowych). Zajmują duże zwarte kompleksy w północnej
części obszaru opracowania pomiędzy granicą gminy a miejscowościami Będgoszcz
- Chabówko - Chabowo. W północno - zachodniej części gminy w okolicach
miejscowości Parsów oraz w południowo - wschodniej części w okolicach
miejscowości Nowe Chrapowo.
Kompleks 4-ty żytni bardzo dobry - gleby IIIb i IVa klasy bonitacyjnej (41,5 %
powierzchni kompleksów glebowych). Duże płaty w południowej części gminy
rozciągają się aż ponad miejscowość Bielice oraz na południe od jeziora Dołgie.
Występują w większości obok kompleksu 2-giego.
Kompleksy gleb ornych średniokorzystne
Kompleks 3-ci pszenny - wadliwe gleby IVa i IVb klasy bonitacyjnej (0,9 %
powierzchni kompleksów glebowych). Gleby te charakteryzują się ograniczoną
zdolnością do magazynowania wody, co jest wynikiem dobrze przepuszczalnego
podłoża i położenia w terenie silniej urzeźbionym. Są to gleby tzw. erozyjne, trudne
do uprawy. Odznaczają się dość płytkim poziomem orno-próchniczym. Należą do
gleb o słabym stopniu kultury.
Kompleks 5-ty żytni dobry - gleby IVa i IVb klasy bonitacyjnej (10,1 % powierzchni
kompleksów glebowych). Gleby tego kompleksu występują w okolicach
miejscowości Chabówko oraz w południowo - zachodniej części gminy.
Kompleks 8 - my zbożowo – pastewny mocny IVa, IVb klasy bonitacyjnej (4,6 %
powierzchni kompleksów glebowych). Gleby te występują w centralnej części
gminy.
Kompleksy gleb ornych niekorzystne
Kompleks 6-ty żytni słaby - gleby IVb, V klasy bonitacyjnej (5,9 % powierzchni
kompleksów glebowych). Generalnie są niskiej jakości, mało urodzajne, a ich
uprawa jest często nieopłacalna. Ze względu na niewielką przydatność dla
rolnictwa, gleby kompleksu 6-go powinny być przeznaczane pod zalesianie,
w pierwszej kolejności te, które sąsiadują z lasami lub znajdują się na terenach
podatnych na degradację wód podziemnych oraz erozję gleb. Na terenie gminy
występuje kilka niewielkich enklaw na północ i południe od jeziora Dołgie oraz na
wschód i południe od Bielic.
Kompleksy użytków zielonych
Wartość bonitacyjna i przydatność rolnicza gleb użytków zielonych
uwarunkowana jest stosunkami wilgotnościowymi. Wśród trwałych użytków zielonych
wyróżniają się pod względem przydatności rolniczej użytki zielone średnie - 2z oraz
występujące bardzo sporadycznie użytki zielone słabe i bardzo słabe – 3z.
Kompleks 2z – użytki zielone średnie – IV i w niewielkim stopniu III klasy
bonitacyjnej. Zajmują 89,9 % powierzchni użytków zielonych kompleksów glebowych
gminy Bielice. Do kompleksu tego zalicza się użytki zielone występujące zarówno na
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glebach torfowych i czarnych ziemiach zdegradowanych, jak i murszowo mineralnych. Stosunki wodne nie są w pełni uregulowane. Gleby są okresowo za
suche lub nadmiernie wilgotne. Duży płat rozciąga się w północnej części oraz
w środkowej części gminy. Na pozostałym obszarze użytki zielone występują głównie
w obniżeniach terenu.
Kompleks 3z – użytki zielone średnie – IV i w niewielkim stopniu III klasy
bonitacyjnej. Zajmują 8,3 % powierzchni użytków zielonych. Wykształciły się na
glebach torfowych torfów niskich, murszowo - mineralnych oraz czarnych ziemiach.
Są to użytki wadliwe uwilgotnione okresowo za mokre. Zajmują znikomą
powierzchnię gminy. Występują w północno- wschodnich i północno - zachodnich
krańcach gminy.
·

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Pod względem bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb, agroklimatu, rzeźby
terenu i warunków wodnych, gmina Bielice należy do obszarów o bardzo
korzystnych warunkach do produkcji rolnej. Występuje tu przewaga gleb dobrych
i średnio dobrych.
Gleby wysokiej jakości, występujące w zwartych kompleksach, nie powinny być
wykorzystywane na cele pozarolnicze. Ze względu na swoją jakość i wartości
przyrodnicze powinny być chronione przed zainwestowaniem, jak i degradacją.
W gminie zauważa się mniejszy udział gleb średnich i słabych wykazujących
duże zróżnicowanie pod względem potencjalnej żyzności oraz mniejszy wybór
doboru roślin uprawnych. Gleby średniej jakości nadają się na cele gospodarki
ekstensywnej jak i możliwość wykorzystania na cele nierolnicze. Gleby słabe
i najsłabsze rolniczo V i VI zajmujące niewielką powierzchnie w gminie powinny być
wykorzystywane na cele nierolnicze lub zalesienie.
4.6.

Wielkość i jakość zasobów wodnych.
Według wykazu gruntów gminy Bielice (stan w dniu 01.01.2008 r.) grunty pod
wodami zajmują 47 ha, tj. 0,56% powierzchni gminy; w tym wody powierzchniowe
płynące – 46 ha, stojące – 1 ha.
Obszar gminy Bielice znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej regionu
szczecińskiego w rejonach:
- jeziora Miedwie: obrzeże jeziora Bydgoszcz, gdzie plejstoceński poziom
wodonośny występuje na głębokości od 5 do 15 m p.p.t. i posiada miąższość do 20
m. Wydajności eksploatacyjne tego poziomu układają się w granicach 10-20
m3/godz.
- Gryfino – Pyrzyce gdzie czwartorzędowy poziom wodonośny reprezentują
z reguły dwie warstwy. Ujmowana warstwa posiada miąższość 20 – 30 m. Występuje
na głębokości 10-15 m p.p.t. (warstwa górna) lub 30-40 m p.p.t. (warstwa dolna).
Wydajności eksploatacyjne osiągają wartość 30 m3/godz. (warstwa górna) do 80
m3/godz. (warstwa dolna w rejonie Swochowo).
Na całym obszarze gminy użytkowa warstwa wodonośna posiada izolacje
podpowierzchniową (warstwa glin o miąższości do 30 m). Jedynie w dolinie Krzewny
(rejon ujęcia we wsi Babin) oraz w rejonie wsi Linie izolacja odpowierzchniowa jest
bardzo słaba. Miąższość izolacyjnej warstwy gliniastej wynosi zaledwie od 2,3 do 7,0
m. Warstwa użytkowa wód podziemnych w tych strefach jest łatwo podatna na
przenikanie
zanieczyszczeń
podpowierzchniowych.
W
Opracowaniu
ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby zmiany Studium zestawiono
tabelarycznie ujęcia wód podziemnych na terenie gminy. Jest ich niewiele i niektóre
z nich są obecnie nieczynne (dawne PGR-y w Parsowie, Chabowie i Liniach).
Żadne z ujęć nie posiada prawnie ustanowionej strefy ochronnej obejmującej teren
ochrony bezpośredniej. Strefy takie należy wyznaczyć, zgodnie z obowiązującymi
przepisami na wniosek i koszt właściciela ujęcia i wprowadzić rozporządzeniem
dyrektora RZGW w celu ochrony zasobów eksploatacyjnych.
Strefy takie należy wprowadzić dla ujęć zaopatrywania zbiorowego
wymagających, zgodnie z ustaleniami w dokumentacjach hydrogeologicznych,

19

ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren
ochrony pośredniej.
Jakość wód podziemnych na terenie gminy wykazuje na wysoką zawartość
żelaza (Fe do 5 mg/dm3), podwyższoną barwę i mętność. Lokalnie (rejon Linii)
wzrasta zawartość amoniaku i azotanów (antropogeniczne ogniska zanieczyszczeń).
W rejonie Parsów – Chabowo (struktura Chabowa) w oparciu o wyniki głębokich
otworów wiertniczych (wiercenia strukturalne) stwierdzono występowanie
w piaskowcowych osadach jury dolnej (liasu) wód geotermalnych. W wykonanych
otworach badawczych B1, B2, B3 na głębokości 1120 – 1380 m stwierdza się
występowanie wód zmineralizowanych o temperaturze 43 - 49°C. Temperatura tych
wód wzrasta wraz z głębokością i w poziomie 2000 m p.p.t wynosi już 75°C, a na
głębokości 2500 m 92°C. Wydajność warstwy wodonośnej układa się w granicach 6
– 15 m3 /h, a ciśnienie wód sięga wartości 11 Mpa. Zwierciadło wód termalnych
stabilizuje się na głębokości 40 – 45 m p.p.t. występujące w dolnojurajskich
piaskowcach wody termalne charakteryzują się wysoką mineralizacją, wartość
zasolenia sięga od 98 – 114 kg/m3.
Wody geotermalne występujące w obrębie struktury Chabowa mogą znaleźć
zastosowanie praktyczne dla celów grzewczych (analogicznie do uruchomionego
w Pyrzycach zakładu geotermalnego). Ujęcie wód geotermalnych mające na
wypływie temperaturę 70°C po schłodzeniu do temperatury 20°C i przy wydajności
100m3/h (pompowania) mogą dostarczyć mocy cieplnej rzędu 6 MW, co
odpowiadałoby zużyciu 20 ton węgla.
4.7.

Stan środowiska i jego zagrożenia.
Na ocenę stanu środowiska wpływa jakość poszczególnych elementów
przyrody nieożywionej, kondycja przyrody ożywionej i stopień zachowania walorów
krajobrazowych. W gminie Bielice brak jest kompleksowych, wieloletnich danych na
podstawie, których można byłoby przeprowadzić analizę poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego. Dane pochodzące z opracowań
zawartych w wykazie materiałów źródłowych. Stan jakościowy poszczególnych
elementów środowiska przyrodniczego gm. Bielice jest zróżnicowany. W niektórych
sferach mają miejsce zmiany jakościowe z symptomami degradacji lub stwarzające
takie zagrożenie. Największe przekształcenia w kierunku zmian negatywnych
wynikają przede wszystkim z nierozwiązanych problemów dotyczących gospodarki
wodno-ściekowej i gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów po eksploatacji
surowców mineralnych.

4.7.1

Ogólny stan środowiska.
Powietrze
Na obszarze gminy Bielice, jak i w najbliższym sąsiedztwie, nie ma źródeł emisji
zanieczyszczeń do powietrza o zasięgu ponadgminnym. Natomiast gmina znajduje
się w zasięgu oddziaływania zewnętrznego źródła zanieczyszczeń powietrza
z sąsiedniej gminy Gryfino - Zespół Elektrowni Dolna Odra.
Na jakość powietrza na obszarze gminy, szczególnie w zakresie podstawowych
zanieczyszczeń, istotny wpływ ma tzw. emisja niska gazów i pyłów pochodząca
z lokalnych źródeł (tereny zabudowane: miejscowe kotłownie i gospodarstwa
indywidualne). Są to głównie zanieczyszczenia energetyczne: dwutlenek siarki i pył
zawieszony, szczególnie uciążliwe w sezonie zimowym. Ograniczenie emisji niskiej
wprowadzono we wsi Bielice poprzez opalanie paliwem płynnym w lokalnej
kotłowni, obsługującej m.in. zabudowę wielorodzinną oraz ośrodki publiczne.
Likwidacja źródeł emisji niskiej (m. in. poprzez przechodzenia na ogrzewanie
gazowe) istotnie wpłynie na obniżenie się stężeń zanieczyszczeń energetycznych
w powietrzu.
Negatywny wpływ na jakość powietrza wywiera ruch samochodowy. Emisja
spalin oddziaływuje szkodliwie na środowisko jak i ludzi. Emisjom tym towarzyszy
również hałas i wibracja. Wpływ hałasu emitowanego przez transport
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samochodowy, na terenie gminy Bielice, jest nieznaczny. Jedynie północno wschodnią część gminy, w okolicy miejscowości Będgoszcz i Chabówko, przecina
droga krajowa nr 3 ze wzmożonym ruchem komunikacyjnym. Na terenie gminy brak
jest źródeł hałasu o charakterze przemysłowym.
Wody podziemne i powierzchniowe
Wody gminy Bielice zasilają w wodę jezioro Miedwie, będące zbiornikiem wody
pitnej. Na obszarze gminy źródłem wody pitnej są wyłącznie ujęcia wód
podziemnych tzw. wgłębnych. Stan zapotrzebowania w wodę w gminie jest
uporządkowany i zadowalający. Ogólnie ujmując jakość wód podziemnych
eksploatowanych na ujęciach komunalnych wskazuje na wysoką zawartość żelaza,
podwyższoną barwę i mętność. Lokalnie w rejonie Linii wzrasta zawartość amoniaku
i azotanów. Niewielka miąższość glin piaszczystych nie stanowi dostatecznej izolacji
poziomu wodonośnego. Na terenie gminy czynne są cztery ujęcia wód
podziemnych. Brak ochrony bezpośredniej stanowi poważne zagrożenie dla
zachowania odpowiedniej jakości wód.
Na terenie gminy urządzenia kanalizacyjne zlokalizowane są w 3
miejscowościach (Bielice, Swochowo i Linie) i obsługują zaledwie 43 % ogółu
ludności. Oczyszczalnie w Swochowie i Bielicach, w wyniku obciążeń i złej
eksploatacji pracują z niską efektywnością. Pozostałe miejscowości mają
nieuporządkowaną gospodarkę wodno - ściekową. Ścieki bytowe stanowią
poważne zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy.
Gmina obejmuje zachodnią część zlewni Kanału Nieborowskiego, będącego
dopływem jeziora Miedwie. Gospodarka rolna, hodowla oraz zrzuty ścieków
stanowią poważne źródła eutrofizacji jeziora przyczyniając się do naruszenia funkcji
zbiornika wody pitnej, gospodarczej. Znaczna część zanieczyszczeń trafiających do
wód
powierzchniowych
stanowi
zanieczyszczenia
obszarowe.
Źródłem
zanieczyszczeń są przede wszystkim:
¾
rolnictwo (stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także środków
ochrony roślin),
¾
infrastruktura
odprowadzająca
ścieki
bytowo
–
gospodarcze
o niewystarczającej wydajności.
¾
bezpośrednie zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych do cieków wodnych
¾
niewłaściwie składowane odpady,
Na podstawie Programu ochrony środowiska dla gminy Bielice zakwalifikowano
klasy czystości wody w następujący sposób:
¾
wody powyżej kanału jeziora Będgoszcz nie spełniają wymogów klasy czystości,
a przy ujściu do jeziora Miedwie zakwalifikowano je do II klasy czystości.
¾
wody jeziora Będgoszcz zakwalifikowano do III klasy czystości
¾
wody Krzekny zaliczane są do III klasy czystości.
Zbiorniki przeciw pożarowe jako zbiorniki retencyjne o pojemności rzędu 100 m3
znajdują się we wsiach Bielice, Swochowo, Babinek, Linie i Nowe Chrapowo.
Powierzchnia ziemi
Generalnie obszar gminy Bielice ze względu na typ budowy geologicznej
osadów przypowierzchniowych, warunki hydrogeologiczne i gruntowo – wodne
należy zaliczyć do obszarów, które w kwalifikacji geologiczno – inżynieryjnej należą
do obszarów o korzystnych warunkach wykonawstwa i eksploatacji obiektów
inżynierskich. Rozbudowa miejscowości (we wskazanych strefach) jak i realizacja
obiektu liniowego (budowana droga S3 przebiegająca w zachodniej części gminy)
nie powinny nastręczać większych trudności w procesie posadawiania.
Na obszarze gminy występują złoża węgla brunatnego, kredy jeziornej i torfu,
wody geotermalne. Ze względu na położenie w strefie ochronnej jeziora Miedwie,
eksploatacja zasobów mineralnych wymaga ekspertyz specjalistycznych
i uzgodnień. Nagminne jest występowanie nielegalnej eksploatacji surowców, co
prowadzi do degradacji powierzchni ziemi. Pozostałe po eksploatacji wyrobiska
niejednokrotnie służą jako miejsca nielegalnego składowania odpadów.
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Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne
Generalnie obszar gminy Bielice ze względu na typ budowy geologicznej
osadów przypowierzchniowych, warunki hydrogeologiczne i gruntowo – wodne
należy zaliczyć do obszarów, które w kwalifikacji geologiczno – inżynieryjnej należą
do obszarów o korzystnych warunkach wykonawstwa i eksploatacji obiektów
inżynierskich. Rozbudowa miejscowości (we wskazanych strefach) jak i realizacja
obiektu liniowego (budowana droga nr 3 przebiegająca w zachodniej części gminy)
nie powinny nastręczać większych trudności w procesie posadawiania.
Na obszarze gminy występują złoża węgla brunatnego, kredy jeziornej i torfu,
wody geotermalne. Ze względu na położenie w strefie ochronnej jeziora Miedwie,
eksploatacja zasobów mineralnych wymaga ekspertyz specjalistycznych
i uzgodnień. Nagminne jest występowanie nielegalnej eksploatacji surowców, co
prowadzi do degradacji powierzchni ziemi. Pozostałe po eksploatacji wyrobiska
niejednokrotnie służą jako miejsca nielegalnego składowania odpadów.
Lasy i zadrzewienia
Lasy są dobrym bioindykatorem zmian zachodzących w środowisku
przyrodniczym. W typowo rolniczej gminie, jaką są Bielice, występują tylko w dwóch
kompleksach w północno - zachodniej i południowej części. Są to głównie lasy
mieszane z drzewostanem w wieku 40-60 lat. Pod względem kategorii użytkowania,
lasy gminy zaliczone są do gospodarczych i ochronnych.
Wśród zadrzewień śródpolnych występują pospolite gatunki rodzime oraz
drzewa owocowe. Ze względu na nieznaczną powierzchnię, stan zachowania
biocenoz leśnych, charakterystykę siedliskową, tereny leśne można uznać za
kompleks o niewielkich walorach przyrodniczo - rekreacyjnych.
Grunty zadrzewione i zakrzewione są to m. in. grunty porośnięte roślinnością
leśną (poza lasami), śródpolne skupiska drzew i krzewów, tereny torfowisk pokryte
częściowo kępami drzew i krzewów, zakrzewienia i zadrzewienia przylegające do
wód powierzchniowych, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków
i zbiorników wodnych. Zadrzewienia i zakrzewienia znajdujące się poza lasami
stanowią ważny element stabilizacji ekologicznej krajobrazu, zwłaszcza
zantropogenizowanego. Wpływają korzystnie (podobnie jak kompleksy leśne, ale
w mniejszej skali) m. in. na kształtowanie mikroklimatu, stosunków wodnych, stanowią
ostoje różnych gatunków zwierząt. Lasy i zadrzewienia gminy stanowią niezwykle
istotny element przyrodniczy zważając na małą lesistość tego obszaru.
4.7.2

Zagrożenia środowiska.
Stan środowiska przyrodniczego gminy można określić jako dobry. Jednak
występują tu zjawiska niekorzystne związane z działalnością człowieka.
·
Obszarowe i punktowe źródła zanieczyszczeń wód
Dużym zagrożeniem dla jakości wód są dzikie wysypiska śmieci, zrzuty ścieków,
nadmierne nawożenie pól i stosowanie środków ochrony roślin.
Powierzchniowy spływ zanieczyszczeń z gruntów ornych stanowi duże
zagrożenie dla śródpolnych terenów podmokłych i oczek wodnych. Bezodpływowe
oczka wodne narażone są na stałą kumulację zanieczyszczeń.
Poważnym problemem jest zła jakość wód powierzchniowych. Ochrona wód
sprowadza się głównie do istnienia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oczyszczalni ścieków oraz ochrony ujęć wodnych. Zagrożenie dla środowiska
stanowią nieskanalizowane miejscowości, gdzie ścieki w postaci nieoczyszczonej,
odprowadzane są bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi przez
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. Zwłaszcza, że niewielka miąższość glin
piaszczystych nie stanowi dostatecznej izolacji poziomu wodonośnego. Zagrożenie
stanowi łatwy dostęp do nieczynnych studni, które z reguły są źle zabezpieczone
i po przedostaniu się nieczystości mogą doprowadzić do skażenia wód
podziemnych.
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Istotny problem na terenie gminy stanowił mogilnik, w którym składowano
odpady związane z produkcją środków ochronnych roślin oraz sztucznych nawozów.
W 2002 r. zakończono etap likwidacji mogilnika w miejscowości Linie II.
·
Odpady komunalne
Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego. Praktycznie wywierają wpływ na wszystkie komponenty środowiska
(powietrze atmosferyczne, wody, gleby). Odpady nieprawidłowo składowane
degradują obszary większe niż samo miejsce składowania.
Na terenie gminy Bielice nie ma składowiska odpadów. Nieczystości wywożone
są przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne na składowiska Karniewo i Dalsze.
Przy szybkim tempie wzrostu produkcji odpadów należy podjąć działania w celu
unieszkodliwiania odpadów innymi środkami niż tradycyjne składowanie na
wysypiskach, tj. utylizacja termiczna, kompostowanie. Ważną rolę spełnia tu selekcja
odpadów u podstaw – w miejscu ich powstawania. W Planie Gospodarki Odpadami
dla gminy Bielice opracowano szczegółowe zadania.
Problem stanowią dziko występujące składowiska odpadów pojawiające
niejednokrotnie w zagłębieniach przy drogach, a w szczególności w wyrobiskach
poeksploatacyjnych. Wysypiska takie mogą mieć wpływ na jakość wody pitnej, jak
również wody powierzchniowe.
·
Pola i fale elektromagnetyczne
Wytwarzane są przez m.in. linie energetyczne, stacje przekaźnikowe telefonii,
telefony komórkowe, stacje radiowe i telewizyjne, urządzenia domowe. Fale
elektromagnetyczne o rozmaitych częstotliwościach stwarzają różne zagrożenia dla
ludzi
i
środowiska
przyrodniczego.
Głównym
źródłem
emisji
pól
elektromagnetycznych
o
szkodliwym
promieniowaniu
niejonizującym
są
napowietrzne linie energetyczne (220 i 400 kV).
·
Bariery techniczne w korytarzach ekologicznych
Do korytarzy ekologicznych na terenie gminy Bielice należą układy ciągów
dolin, śródpolnych zbiorników wodnych, bagnisk, torfowisk, zadrzewień wraz
z przyległymi do nich terenami. W obszarze opracowania właściwie istnieją dwie
poważne bariery ekologiczne wpływające na faunę, jak i na florę. Jest to droga
krajowa nr 3 oraz budowana droga ekspresowa S3.
·
Zewnętrzne i potencjalne zagrożenia
Na terenie gminy Bielice występują ponadlokalne zagrożenia środowiska do
których należy zaliczyć Zespół Elektrowni Dolna Odra.
Zagrożenie dla środowiska biotycznego mogą stanowić elektrownie wiatrowe,
jeżeli ich lokalizacja nie zostanie poprzedzona dokładną analizą przeprowadzoną
przez specjalistów.
Na terenie gminy fermy hodowlane, stanowią potencjalne źródło zagrożeń
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
4.8.

Wymogi ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Bielice.

4.8.1

Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody
Na obszarze gminy Bielice, na podstawie ustawy o ochronie przyrody (z dnia 16
kwietnia 2004 r.), objęte są ochroną następujące obszary i obiekty:
¾
Otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego„ Puszcza Bukowa”,
¾
Obszary Natura 2000 – obszary specjalnej ochrony ptaków „Jezioro Miedwie
i okolice” PLB 320005,
¾
Obszary Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk „Dolina Płoni i Jezioro
Miedwie” PLH 320006,
¾
Strefa ochrony gatunkowej ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt chronionych.
Otulina Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”
W północnej części gminy, wyznaczono otulinę Szczecińskiego Parku
Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Na tym obszarze rozporządzeniem Nr 113/2006
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Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 177) wprowadzone zostały ustalenia m.in.
do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
(DZIAŁ V) w następującym brzmieniu:
"§ 48 Ze względu na znaczenie dla ochrony powiązań ekologicznych Parku
z otoczeniem wyróżnić należy w otulinie następujące, lokalne korytarze ekologiczne,
pkt.4):
- dolinę rzeki Krzekna łączącą ostoję ptaków „Jeziora Wełtyńskie” oraz jeziora
i tereny podmokłe w południowej części Parku z ostoją „Jezioro Miedwie i Okolice”;
Na obszarach pełniących funkcję korytarzy ekologicznych ustala się:
1) obowiązek utrzymania sposobu użytkowania nieużytków podmokłych, lasów
i zadrzewień z wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego;
2) nie dopuszcza się wykonywania odwodnień i obniżania poziomu wód
w zbiornikach;
3) nie dopuszcza się lokalizowania wysokich urządzeń technicznych typu: maszty
stacji bazowych telefonii komórkowej, elektrownie wiatrowe;
4) zaleca się koncentrację linii elektroenergetycznych w istniejących korytarzach
infrastruktury technicznej;
5) przy realizacji inwestycji drogowych szczególnie w tych miejscach realizować
należy urządzenia umożliwiające bezkolizyjne przemieszczanie się zwierzyny.
§ 49. Eliminacja zagrożeń zewnętrznych dla Parku w zakresie gospodarki
przestrzennej i działalności inwestycyjnej prowadzonej w otulinie:
1. Ogranicza się lokalizację nowej zabudowy pogarszającej walory
krajobrazowe i przyrodnicze Parku, a w szczególności:
1) na zboczach o nachyleniu powyżej 20%;
2) na terenach i punktach widokowych eksponowanych w krajobrazie,
z wyjątkiem zagospodarowania punktów widokowych na terenach rekreacyjnych
obiektami podkreślającymi walor widokowy;
2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach
o warunkach zabudowy należy określać minimalną odległość od lasów lub
zadrzewień, jeżeli takie znajdują się na terenie objętym opracowaniem lub
bezpośrednio do niego przylegają.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej na terenach poza
zwartą zabudową miejscowości bez miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
4. Zaleca się lokalizację parkingów dla pojazdów w sąsiedztwie miejsc, gdzie
drogi i szlaki turystyczne wkraczają w granice Parku.
5. Nie dopuszcza się eksploatacji złóż torfu.
6. Nie dopuszcza się eksploatacji złóż surowców mineralnych, jeśli strefa
oddziaływania obszaru górniczego obejmuje obszar Parku.
§ 50. Eliminacja zagrożeń zewnętrznych dla Parku w zakresie kształtowania
stosunków wodnych.
1. Na całym obszarze ustala się obowiązek ochrony terenów podmokłych przed
odwodnieniem oraz poprawę retencji wodnej, a w szczególności:
1) naprawę zastawek na rowach melioracyjnych w dolinie Krzekny i jazów
regulacyjnych na rzece Krzeknie, które wskutek braku konserwacji zamiast
utrzymywać odpowiedni poziom wody w okresie jej niedostatku, powodują
drastyczne odwodnienia. Zaleca się by urządzenia piętrzące w okresie od 1 kwietnia
do 15 czerwca utrzymywały poziom wody w rowach maksymalnie 20 cm poniżej
średniego poziomu gruntu;
2) odtworzenie osuszonych w przeszłości zbiorników wodnych poprzez
zablokowanie drenów odwadniających, budowę przegród piętrzących lub
zasypanie rowów odwadniających. Zabiegi te powinny być poprzedzone analizą
skutków ich wykonania. Zalecenie dotyczy w szczególności mokradeł w dolinie
Krzekny (dawne jeziora Krzekno Duże i Małe).
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2. Lokalizację nowych urządzeń melioracji odwadniających ogranicza się do
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz służących ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym pojęcie
„racjonalna gospodarka” oznacza działalność nie pogarszającą stanu środowiska
przyrodniczego.
3. Nie dopuszcza się przekształcania (osuszania, niszczenia roślinności,
rozkopywania, zasypywania ziemią, kamieniami, odpadami, zaorywania przy niskich
stanach wody) śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych oraz mokradeł.
Obszary Natura 2000 - PLB
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako sieć obszarów chronionych, ma
na celu ochronę poszczególnych cennych i zagrożonych elementów
przyrodniczych. Należy je traktować jako tereny podlegające pewnym
ograniczeniom, jak i ukierunkowaniu prowadzonej na nich gospodarki. Obszary
zaproponowane do ochrony obejmują:
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA)
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich
ptaków, tzw. "Ptasiej",
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.
Obszar Europejskiej Sieci Natura 2000, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
(2004), może pokrywać się w części z obszarami i obiektami istniejącymi objętymi
formami ochrony lub proponowanymi obszarami i obiektami. Z założenia Natura
2000 jest niezależna od Krajowego Systemu Obszarów Chronionych. Jednak
w praktyce cenne przyrodniczo obszary w skali państwa, objęte formą ochrony,
w dużym stopniu proponowane są do europejskiej sieci Natura. Plany ochrony dla
tych obszarów będą określały metody zarządzania dla zachowania siedlisk
przyrodniczych oraz różnorodności gatunków fauny i flory. Obowiązywać będą przez
okres 20 lat (Ustawa o ochronie przyrody 2004). Obszary i obiekty objęte programem
sieci Natura 2000 będą miały rangę o znaczeniu międzynarodowym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. Ust. Nr 229, po. 2313),
w gminie Bielice znajduje się fragment:
Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005 - obszary specjalnej ochrony ptaków.
Występuje tu co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla, co
najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK),
błotniak zbożowy (PCK), błotniak łąkowy, gęgawa i wąsatka; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: rybitwa czarna, gąsiorek i wodniczka (PCK). W okresie
wędrówek występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego
następujących gatunków ptaków: gęsi zbożowa oraz białoczelna, w stosunkowo
wysokim zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy, łęczak, perkoz dwuczuby i siewka
złota; na jesiennym złotowisku żurawie występują w ilości do 5 000 osobników.
Zimą w wysokim zagęszczeniu występuje perkoz dwuczuby. Zagrożenie stanowią
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego.
Obszary Natura 2000 - PLH
Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 - specjalne obszary ochrony siedlisk.
Jak wynika ze standardowego formularza danych jest to obszar o dużej
bioróżnorodności. Stwierdzono tu występowanie 17 rodzajów siedlisk z Załącznika
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 11 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy.
Do najważniejszych biotopów ostoi należą mokradła węglanowe (Caricion
davallianae), wykształcone w wodach i na brzegach jezior, lokalnie wzbogacone
o gatunki halofilne. Stwierdzono tu rozległe szuwary kłociowe (największe
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powierzchnie w Polsce), najbogatszą w Polsce populację storczyka błotnego oraz
jedno z nielicznych w Polsce stanowisk turzycy Buxbaumia i marzycy czarniawej.
Zagrożenia dla tego obszaru stanowią m.in. antropopresja związana z gospodarką
rolną, (zmiany intensywności użytkowania łąk, rozszerzanie areału gruntów ornych,
zaniechanie tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania łąk, eutrofizacja, spadek
poziomu wód gruntowych, budowa stawów rybnych, eksploatacja kredy jeziornej
i torfu.
Ochrona gatunkowa zwierząt
1 Strefa ochronna
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn.16.04.2004, w celu ochrony ostoi,
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
mogą być ustalane strefy ochrony. Na obszarze gminy znajduje się jedna strefa
ochrony gatunkowej zwierząt.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r., w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, ustalenie powyższej
strefy ma na celu zabezpieczenie ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami
zewnętrznymi. Na tym obszarze dopuszcza się wykonywanie zabiegów ochronnych
utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt m.in. renaturalizacja i odtwarzanie
siedlisk, odtwarzanie i zakładanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych,
tworzenie i utrzymywanie korytarzy umożliwiających migrację. Granice stref ochrony
oznacza się w terenie tablicami. W strefach ochrony zgodnie z ustawą zabrania się:
przebywania, wycinania drzew lub krzewów, dokonywania zmian stosunków
wodnych, wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
Gniazda bociana białego
Na terenie gminy gniazda występują w następujących miejscowościach: Bielice
- 1, Będgoszcz - 1, Swochowo - 1, Nowe Chrapowo - 1, Stare Chrapowo - 1, Babinek 1, Chabowo – 2, Linie – 1. Ponadto w Starym Chrapowie i Liniach występują
pojedyncze nie zasiedlone gniazda.
Miejsca rozrodu i występowania gatunków zwierząt chronionych wskazano na
mapie podstawowej. Pełen wykaz zawarty jest w Waloryzacji przyrodniczej gminy
Bielice.
4.8.2

Inne obszary chronione
Na mocy ustawy o lasach, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochronie podlegają:
¾
Lasy ochronne,
¾
Leśny Kompleks Promocyjny - Puszcze Szczecińskie,
¾
Strefa ochronna ujęcia wody powierzchniowej na podstawie Rozporządzenia
Nr 10/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 21 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
powierzchniowej "Miedwie",
¾
Torfowiska, bagna i oczka wodne jako naturalne zbiorniki wodne,
¾
Tereny zieleni w granicach wsi wraz z parkami, zadrzewieniem przykościelnym,
cmentarnym i innym,
¾
Zadrzewienia śródpolne i przydrożne.
Na powyższych obszarach chronionych obowiązują różne ograniczenia i zakazy
dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu oraz korzystania z zasobów
naturalnych i walorów przyrodniczo – krajobrazowych, określone w odnośnych
rozporządzeniach.
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5.

Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.

5.1.

Obszary chronione na podstawie ustawy o lasach
Lasy ochronne
Lasy ochronne stanowiące ostoje zwierząt chronionych oraz strefy ochronne
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych
podlegają szczególnej ochronie. Obowiązuje tu zakaz dokonywania zmian
obejmujących wycinanie drzew i krzewów, prowadzenie robót melioracyjnych,
wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji oraz prowadzenia innych prac mających
wpływ na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków
chronionych. Zabrania się przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
Według Rozporządzenia MOŚ, ZN i L z dn. 25. 08. 1992 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych
zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337.z 1992 r.).
w lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe
spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:
§
zachowanie trwałości lasów w drodze dbałości o stan zdrowotny i sanitarny
lasów, preferowania naturalnego odnowienia lasu, ograniczania regulacji
stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz
użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych,
ograniczenia trwałego odwodnienia bagien śródleśnych,
§
zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze kształtowania struktury
gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi w kierunku
powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na
czynniki
destrukcyjne,
stosowania
indywidualnych
sposobów
zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów, ograniczania
w cięciach i stosowania zrębów zupełnych.

5.2.

Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
§
Obiekty wpisane do rejestru zabytków,
§
Obiekty chronione, w ewidencji gminnej,
§
Parki zabytkowe,
§
(uwzględnione i opisane w tekście studium wg rozdziałów tematycznych).

6.

Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobraz kulturowy.

6.1.

Waloryzacja elementów krajobrazu historyczno - kulturowego.
Na terenie gminy dominują historyczne formy osadnictwa. Przeważają wsie
o średniowiecznym rodowodzie. Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości
pojawiły się w: Babinie (1180 r.), Bielicach (1235 r.), Będgoszczy (ok. 1770 r.),
Chabówku (1771 r.), Chabowie (1180 r.), Parsowie (1255 r.), Liniach (1248 r.),
Swochowie (1274 r.), Nowym Chrapawie (1302 r.), Starym Chrapawie (1212 r.).
Natomiast miejscowości Babinek i Linie I są realizacjami współczesnymi (lata 50. XX
w.).
Dominującą na tym terenie formą wsi była owalnica, w Babinie, Nowym
Chrapowie i Swochowie przekształcona w ulicówkę. Czytelne średniowieczne
układy owalnicowe zachowały się w Bielicach, Chabowie i Parsowie. Szczególne
walory zabytkowe posiada Chabowo, z uwagi na dobrze zachowane owalnicowe
rozplanowanie oraz zespół tradycyjnej zabudowy z okresu od poł. XIX w. po lata 20 30. XX w. Liczne zespoły historycznej zabudowy występują także w Babinie, Bielicach
i Nowym Chrapowie. Zabudowa miejscowości gminy składa się w przeważającej
części z obiektów powstałych przed 1945 r., jednak znaczna ich część uległa
degradacji w wyniku późniejszych zmian w formie bryły i kompozycji elewacji.
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Architekturę
sakralną
w
obrębie
gminy
reprezentują
kościoły
w miejscowościach: Babin, Bielice, Chabowo, Nowe Chrapowo (w ruinie), Stare
Chrapowo, Swochowo. Są to kamienne budowle gotyckie, najstarsze z XIII w. (Babin,
Stare Chrapowo).
Architektura rezydencjonalna na terenie gminy jest stosunkowo nieliczna reprezentowana przez 4 obiekty o bardzo różnych walorach architektonicznych,
gabarytach i stanie zachowania, w: Liniach, Swochowie, Nowym Chrapowie.
Budowle w Liniach i Swochowie to okazałe eklektyczne rezydencje XIX. Dwory
w Nowym Chrapowie są przykładami niewielkich siedzib właścicieli folwarków.
Komponowane zespoły zieleni, w tym:
¾
cmentarze poewangelickie, stanowiące jednocześnie skupiska zieleni
wysokiej i historyczne miejsca pochówków w: Babinie, Będgoszczy, Bielicach,
Chabowie, Chabówku, Parsowie, Starym Chrapowie oraz Swochowie,
¾
obsadzenia wewnątrzwiejskie - ulic i placów we wsiach : Babin, Będgoszcz,
Bielice, Chabowo, Linie, Parsów,
¾
parki pałacowe w Liniach II i Swochowie.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

1.
2.

Babin
Bielice

3.

Lnie

4.

Nowe Chrapowo

5.

Swochowo

NUMER
REJESTRU
454
456
1182

OBIEKT
kościół
kościół
cmentarz
folwark
pałac
park dworski
cmentarz

2

kościół (ruiny)
kościół

1113
466

dwór

A-360

Obiekty proponowane do rejestru zabytków:
Lp. MIEJSCOWOŚĆ
OBIEKT
budynek mieszkamy nr 22, mur
1. Babin
wokół działki kościelnej,
mur wokół kościoła, budynek
2. Bielice
mieszkalny – nr 27,
kościół, budynek mieszkalny nr
33 i 44,

3.

Chabowo

4.

Nowe Chrapowo

dwór

5.

Stare Chrapowo

Kościół, mur wokół działki
kościelnej

6.

Swochowo

ogrodzenie działki kościelnej i
park przydworski
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Elementy krajobrazu kulturowego
o walorach zabytkowych (do ochrony).
STREFA OCHRONY
Lp. MIEJSCOWOŚĆ
KONSERWATORSKIEJ
1. Babin
B, K
2. Będgoszcz
K
3. Bielice
A,E,K
4. Chabowo
B,K
5. Chabówko
K
6. Linie II
B,K
7. Nowe Chrapowo
A,B
8. Parsów
A,K
9. Stare Chrapowo
A,K
10. Swochowo
A,K
Obiekty chronione ujęte w ewidencji:
Nazwa obiektu
Lp.
Babin
1.
bud. mieszkalny XIX/XX
2.
bud. mieszkalny XIX/XX
3.
bud. mieszkalny XIX/XX
4.
bud. mieszkalny XIX/XX
5.
bud. mieszkalny XIX/XX w.
6.
bud. mieszkalny XIX/XX w.
7.
bud. mieszkalny XIX/XX w.
8.
bud. mieszkalny l.20-te XX w.
9.
bud. mieszkalny XIX w.
10.
bud. mieszkalny XIX w.
11.
bud. mieszkalny XIX w.
12.
bud. mieszkalny XIX w.
13.
bud. mieszkalny
14.
bud. mieszkalny XIX w
Będgoszcz
15.
bud. mieszkalny XIX/XX w.
16.
bud. mieszkalny XIX/XX w.
Bielice
17.
bud. mieszkalny XIX w.
18.
bud. mieszkalny pocz. XX w.
19.
bud. mieszkalny XIX w.
20.
bud. mieszkalny pocz. XX w
21.
bud. mieszkalny pocz. XX w.
22.
bud. mieszkalny 1 ćw. XX w.
23.
bud. mieszkalny (obecnie bank) k.
XIX w.
24.
bud. mieszkalny pocz. XX w.
25.
świetlica XIX/XX w.
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Adres
Nr 2
Nr 4
Nr 6
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 13
Nr 21
Nr 24
Nr 25
Nr 44
Nr 46
Nr 47
Nr 54
Nr 3
Nr 8
Nr 11
Nr 18
Nr 26
Nr 28
Nr 29
Nr 35
Nr 42
Nr 48
Nr 58

Chabowo
26.
mleczarnia ob. mieszk.-usługowy (lata
20-te XX w.)
27.
bud. mieszkalny k. XIX w.
28.
Bud. mieszkalno-gospodarczy (k. XIX
w.)
29.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
30.
Bud. mieszkalno-gospodarczy k.XIXw.
31.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
32.
Bud. mieszkalny XIX/XX w.
33.
Bud. mieszkalny4 ćw. XIX w.
34.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
35.
Bud. mieszkalny 4 ćw. XIX w.
36.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
37.
Bud. mieszkalny 1 poł. XIX w.
38.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
39.
Bud. mieszkalny 1 poł. XIX w.
Chabówko
40.
Bud. mieszkalny k XIX w.
41.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
Linie Drugie
42.
zabudowania przy dziedzińcu folwarcznym: obory, owczarnia, stodoła, stajnia,
2 poł. XIX w.
43.
bud. mieszkalny /czworak/ pocz. XX w.
44.
bud. mieszkalny /czworak/ pocz. XX w.
Nowe Chrapowo
45.
Dwór II 4 ćw. XIX w. -p. XX w.
46.
Bud. mieszkalny poł. XIX -k. XIX w
47.
Bud. mieszkalny poł. XIX -k. XIX w
48.
Bud. mieszkalny poł. XIX -k. XIX w
49.
Bud. mieszkalny poł. XIX -k. XIX w
50.
Bud. mieszkalny XIX/XX w.
51.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
52.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
53.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
54.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
55.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
56.
Bud. mieszkalny 2 poł. XIX w.
Parsów
57.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
58.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
59.
Bud. mieszkalny 4 ćw. XIX w.
60.
Bud. mieszkalny k. XIX w.
61.
Bud. mieszkalny 4 ćw. XIX -pocz. XX w.
Swochowo
62.
zabudowania folwarku w sąsiedztwie
pałacu 2 poł. XIX w.
63.
bud. mieszkalny i świetlica wiejska (k.
XIX w.)
64.
bud. mieszkalny (k. XIX w.)
65.
szkoła (lata 20-te XX w.)
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Nr 27
Nr 1
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 6
Nr 8
Nr 10
Nr 11
Nr-13
Nr 26
Nr 29
Nr 31
Nr 40
Nr 10
Nr 11

nr 15
nr 16

Nr 4
Nr 6
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 29
Nr 30
Nr 13
Nr 27
Nr 31
Nr 48
Nr 52

Nr 6
Nr 7
Nr 33

Zestawienie łączne:
Zestawienie
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miejscowość

Babin
Babinek
Będgoszcz
Bielice
Chabowo
Chabówko
Linie
Linie Drugie
Nowe Chrapowo
Stare Chrapowo
Parsów
Swochowo

Obiekty
chronione –
w ewidencji
konserwatorskiej
14
2
9
14
2
3
12
5
4

Obiekty
w rejestrze
zabytków

Obiekty
proponowane do
rejestru zabytków

1
1
-

2
2
3
1
2
2

3
2
2

W studium uwzględniono materiały instytucji związanych z ochroną dóbr kultury
jako obligatoryjne wytyczne (na podstawie przepisów dotyczących warunków
ochrony konserwatorskiej obszarów i obiektów chronionych) do opracowywania
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przy określaniu innych
praw miejscowych i przepisów gminnych oraz dotyczących sposobu użytkowania
i eksploatacji obiektów a także gospodarki terenami. Oprócz obiektów objętych już
ochroną prawną wyznaczono na podstawie waloryzacji wartości kulturowych strefy
ochrony konserwatorskiej dla poszczególnych obiektów i obszarów, dla których
przyjmuje się zasady ochrony wg punktu III. 2. 2.1 Strefy ochrony konserwatorskiej –
warunki i zasady ochrony.
Zagrożenia krajobrazu kulturowego
Główne zniszczenia (zagrożenia) krajobrazu kulturowego na terenie gm. Bielice
to:
·
Znaczne ubytki zabudowy w obrębie pierwotnych założeń przestrzennych;
dekompozycja i degradacja nielicznych na tym terenie zespołów
rezydencjonalno - parkowych:
- dekompozycja i wyburzenia w obrębie zespołów folwarcznych – Swochowo,
Linie Drugie,
- znaczne ubytki w zabudowie gospodarczej
·
Wyburzone obiekty techniki i przemysłu typu: wiatraki, cegielnie, kuźnie, młyny
wodne
·
Niekontrolowane modernizacje historycznej zabudowy z zastosowaniem
współczesnych technologii i materiałów (pokrycia dachów blachą
trapezową, wymiana stolarki okiennej na asymetryczną i zmiany kształtów
otworów okiennych).
·
Powstawanie
standardowych
obiektów
usługowych
i
użyteczności
publicznej.
·
Nowa zabudowa wznoszona w formach obcych tradycjom lokalnym.
·
Dewastacja dawnych poewangelickich cmentarzy wiejskich, które poza
szatą roślinną posiadają wartość nekropolii szanowaną od wieków przez
wszystkie społeczeństwa.
·
Wycinki zadrzewienia ulic i dróg bez uzupełniana
6.2.

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
W oparciu o zaewidencjonowane ślady osadnicze związane z działalnością
człowieka od epoki kamienia do średniowiecza na terenie gminy Bielice
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opracowano wytyczne archeologiczno-konserwatorskie. Ślady osadnicze na terenie
gminy Bielice odnoszą się głównie do stanowisk ziemnych typu: osada,
cmentarzysko, punkt lub ślad osadniczy.
Specyfika ochrony zabytków archeologicznych polega między innymi na
ograniczeniu zbędnych działań inwestycyjnych na terenach zabytkowych. Traktując
zabytki kultury materialnej, jakimi są stanowiska archeologiczne za nieodłączny
składnik krajobrazu, należy dążyć przede wszystkim do ich zachowania
w środowisku, w którym powstały i spełniały niegdyś określone funkcje,
a w najgorszym przypadku do przeprowadzenia interwencyjnych badań
archeologicznych celem ich udokumentowania w źródłach naukowokonserwatorskich.
Środowisko
kulturowe
analizowanego
obszaru
gminy
Bielice
zawiera
zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne od epoki kamienia do
średniowiecza. Należy podkreślić, że ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest
zbiorem zamkniętym, a w przypadku Gminy Bielice jest to stan wiedzy na maj 2008 r.
Ogółem na terenie gminy Bielice zaewidencjonowano 244 stanowisk
archeologicznych jednokulturowych i wielokulturowych.
Liczba
stan.

Staro-żytn.

Wcz. średn.

Śred.

-

13

1

4

-

2

3

3

2

2.

Bielice

35

1

14

2

-

-

-

14

2

11

3.

Chabowo

20

-

6

2

-

-

-

8

4

5

4.

Chabówko

9

1

3

1

-

-

2

4

1

-

5.

Linie
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3

14

2

2

-

3

12

1

7

6.

N. Chrapowo

28

4

6

-

3

3

6

12

4

8

7.

Parsów

20

-

8

-

-

-

-

12

2

3

8.

St. Chrapowo

50

2

8

2

-

19

2

21

5

28

9.

Swochowo

29

-

5

1

-

9

-

14

-

9

Razem

244

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brąz/ KŁŻ

23

1.

Neolit

Babin

Mezolit

Rzym
Laten.

Liczba pozostałości archeologicznych wg chronologii

Brąz

Miejscowość

Neolit/
brąz

Lp

?

4
2
3
X

Legenda użytych skrótów:
§
Chronologia: - STAR – starożytność; EK – epoka kamienia; EB/H – epoka
brązu/Halsztatt; L/R – laten/okres wpływów rzymskich; WS – wczesne
średniowiecze; ŚR – średniowiecze; NB - ; KŁŻ - ;
§
Funkcja: O – osada; C – cmentarzysko; śl. o. – ślad osadniczy; p. o. – punkt
osadniczy.
Lp.
1.

Miejscowość
BABIN

Nr na
mapie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr stan. w
miejscowości
38
39
1
2
7
18
15
8
14
11
3
13
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Chronologia
NB,KŁŻ,STAR,R,WS
N,STAR
N
B
N
N
N
N
N
L
B
N

Funkcja
O, p.o.,O,śl.o.,O
O,śl.o.
śl.o.
C
C
śl.o.
śl.o.
śl.o.
C
C
C
O

2.

CHABOWO

3.

CHABÓWKO

4.

BIELICE

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

34
6
21
20
10
16
5
4
9
12
17
8
10
9
11
12
3
18
20
27
28
31
13
14
16
4
6
7
11

STAR
N
SR
SR
WS
N
N
N
WS
B
N
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
N
STAR, SR
SR
SR
STAR
N, STAR
STAR
STAR
STAR
N
WS
WS
NB

śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
O
śLo.
śl.o.
śl.o.
G
C
O
O
śl.o.
p.o.
śl.o.
O
śl.o.
śl.o.,śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.,śl.o.
p.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
G
O
śl.o.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

12
4
36
14
17
5
6
19
20
3
8
24
2
9
23
31
42
7
1
3
1
6
2
4
7
9
10
13
12
3

STAR
N
SR
SR
STAR,SR
STAR
WS
STAR
WS,SR
N
N
NB,STAR,WS,SR
N
WS
STAR
STAR
STAR
N
N
N?
?
N?,STAR,L/R?
?,STAR
?, ?
L/R
M,STAR,WS
STAR
N
STAR
N

p.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.,śl.o.
O
O
śl.o.
O,śl.o.
O
śl.o.
śl.o.,O,O,śl.o.
O
C
p.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
O
?
śl.o.
śl.o.,O,śl.o.
śl.o.,śl.o.
Cśl.o.
p.o.
śl.o.,p.o.,O
śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
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5.
6.

PARSÓW
BIELICE

7.
8.
9.

PARSÓW
LINIE

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

37
37
38
14
15
18
17
16
6
24
23
22
26
27
28
29
30
25
31
32
7
33
34
35
21
5
2
19
20
9
8
10
36
38
1
3
5
13
14
12
11
10
8
6
9
23
24
26
25
22
15
16
2
17
18
19
20
21
4

34

N,STAR
N
N
N
STAR
NB, STAR
N.STAR
NB, STAR
N
SR
SR
SR
N,STAR
N,SR
STAR, SR
STAR, SR
STAR, SR
SR
SR
N
STAR
N
M
N
SR
N
N
STAR
STAR
WS
STAR
WS
STAR, SR
N,N?
BH,H/L,STAR
N
N
STAR
STAR
STAR
STAR
N,STAR
STAR
N
SR
STAR, SR
N,SR
N
SR
N,SR
N
NB, STAR
WS/SR
N,STAR
N
MN
N
N,STAR
N

śl.o., śl.o.
p.o.
O
p.o.
p.o.
śl.o.,p.o.
śl.o.,O
śl.o.,śl.o.
śl.o.
O
O
p.o.
p.o.,śl.o.
śl.o.,p.o.
p.o.,p.o.
śl.o.,śl.o.
śl.o.,p.o.
p.o.
śl.o.
p.o.
c
O
śl.o.
0
O
śl.o.
śl.o.
p.o.
p.o.
O
C
O
p.o.,śl.o.
O,LX
O?,C,śl.o.
śl.o.
śl.o.
O
śl.o.
p.o.
O
śl.o.,O
O
śl.o.
śl.o.
śl.o.,O
p.o.,śl.o.
śl.o.
O
śl.o.,O
p.o.
śl.o.,O
śl.o.
p.o.,śl.o.
p.o.
O
O
śl.o.,O
śl.o.

10.

LINIE
(NIEBOROWO)

11.

SWOCHOWO

12.

LINIE

13. STARE CHRAPOWO

14.
PARSÓW
15. STARE CHRAPOWO
16. STARE CHRAPOWO
(NIEBOROWO)
17. STARE CHRAPOWO

131
132

27
12

NB, SR
R

śl.o.,p.o.
C

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

6
37
38
36
14
39
17
6
40
8
18
30
20
19
27
26
23
15
22
10
25
11
24
12
33
34
31
32
7
3
6
5
7
49
47
46
48
44
43
6
42
45
33
32
34
30
39
50
27

N
STAR
STAR
SR
NB,BH
SR
STAR
N
SR
BH
KŁŻ,STAR,SR
B
N
IV-V B,STAR
N?,STAR,SR
SR
STAR
B
B?
B,STAR
N,STAR
B?,SR
STAR
B
STAR
STAR, SR
SR
STAR
?
N,STAR
EK,KŁŻ,SR
EK,R?
STAR
B-Ha,SR
STAR,?
STAR
N,B?
STAR, SR
N/B?,R?
N,KŁŻ,SR
N,STAR
RP,SR
B
EK,B,STAR,SR
STAR, SR
KŁŻ,STAR
N,N
NB, SR
STAR

śl.o.
p.o.
p.o.
p.o.
śl.o.,C
śl.o.
O
śl.o.
O
A
O,CC,śl.o.
O
śl.o.
O,śl.o.
śl.o.,O,p.o.
p.o.
O
CC
O
p.o.,śl.o.
śl.o.,O
śl.o.,śl.o.
śl.o.
CC
O
śl.o.,śl.o.
O
śl.o.
śl.o.
O,śl.o.
śl.o.,p.o.,śl.o.
p.o.,O
p.o.
O,śl.o.
śl.o.,śl.o.
śl.o.
śl.o.,O
O,śl.o.
śl.o.,O
śl.o.,p.o.,p.o.
śl.o.,O
O,p.o.
O
śl.o.,O,O,O
O,śl.o.
O.śl.o.
śl.o.,O
śl.o.,śl.o.
śl.o.

182
183
184
185
186
187

8
51
52
53
13
2

EK-N
SR
SR
N,SR
SR
B

śl.o.
O
p.o.
p.o.,p.o.
O
A
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18.

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

39
38
37
40
41
14
34
36
35
26
27
24
5
28
29
25
23
22
9
21
19
8
3
10
16
4
18
12

STAR, SR
SR
STAR, SR
B/Ha,SR
STAR, SR
STAR
STAR, SR
STAR,WS
B
B
KŁŻ,SR
KŁŻ
N,KŁŻ,WS,SR
SR
KŁŻ, SR
B,SR
WS
STAR,WS
?,STAR,SR
B
STAR, SR
N,B-Ha,STAR
KŁŻ, STAR, SR
N,SR
SR
STAR, SR
KŁŻ
STAR, SR

śl.o.,p.o.
O
śl.o.,O
O,śl.o.
śl.o.,śl.o.
O
O.śl.o.
śl.o.,O
O
O
O,śl.o.
O
śl.o.,O,O,O
śl.o.
O,O
O.p.o.
O
O,O
śl.o.,śl.o.,śl.o.
śl.o.
śl.o.,śl.o.
śl.o.,O,śl.o.
O,CC?,śl.o.
śl.o.,p.o.
p.o.
CC?,O
O
O,śl.o.

20.

216
217
218

11
17
1

N,WS
STAR,?
N

śl.o.O
p.o.,śl.o.
śl.o.

219
220
221
222
223
224

11
7
8
15
5
9

STAR
KŁŻ, SR
B?,R,WS
STAR
NB,STAR
EK,R,STAR,WS

śl.o.
O,śl.o.
p.o.,p.o.,O
śl.o.
śl.o., śl.o.
śl.o.,p.o.,p.o.,O

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

10
14
13
5
26
4
24
25
30
29
28
27
23
22
20
16
18
19
17
2

STAR, SR
EK
EK,STAR,SR
?,N,Ha
R?,WS,SR
?,R?,SR
EK.STAR
STAR
KPL?(N)
STAR
STAR
N?,SR
B?,R
N,R?
B-Ha, STAR, WS, SR
STAR
B?
STAR
STAR
N

śl.o.,śl.o.
śl.o.
śl.o.,0,śl.o.
O,śl.o.,O
O,O,p.o.
O,śl.o.,śl.o.
śl.o.,śl.o.
śl.o.
O
śl.o.
śl.o.
O,śl.o.
O,p.o.
śl.o.,p.o.
śl.o.,śl.o.,śl.o.,śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.
śl.o.

NOWE
CHRAPOWO
19. STARE CHRAPOWO

21.
22.

NOWE
CHRAPOWO

CHABÓWKO
NOWE
CHRAPOWO
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Wykaz stanowisk archeologicznych wg stref ochronnych zawiera Rozdział III. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy.
7.

Występowanie udokumentowanych złóż kopalin i terenów górniczych oraz zasobów
wód podziemnych.

7.1.

Udokumentowane złoża kopalin.
Jedynym udokumentowanym na terenie gminy złożem surowców mineralnych
jest złoże kredy jeziornej „Będgoszcz” położone wzdłuż zachodniego brzegu jeziora
Będgoszcz.
Złoże o powierzchni 61,82 ha posiada zasoby geologiczne kopaliny w ilości 4,
828 tys. Mg (dokumentacja wykonana przez Kombinat Geologiczny Zachód W-wa
w 1977 r. w kat. C2). Brak jest danych dotyczących dotychczasowej eksploatacji
ilości wydobytego surowca (kreda nawozowa). Bilans zasobów kopalin (Min.
Środowiska, rok 2007) podaje dla złoża wielkość zasobów geologicznych
bilansowych w ilości 4.828 tys. Mg. Wynikałoby z tego, że złoże nie było
eksploatowane. Budzi to wątpliwość, gdyż na części złoża zostały urządzone stawy
rybne. Należy sądzić, iż część zasobów kredy jeziornej została wydobyta bez
zachowania wymaganych procedur koncesyjnych. Miąższość średnia złoża wynosi
6,4 m (od 2 do 11,5 m, przy miąższości. Miąższość nakładu 0,9 m (od 0,4 do 2,7 m).
zawartość w złożu CaCO3+MgCO3 wynosi średnio 87,9 % (od 79,9 do 94,4 %).
Wilgotność naturalna rzędu 60 %.
Drugim ze złóż, dla którego określono (wstępnie bez szczegółowego
rozpoznania geologicznego) zasoby kopaliny jest złoże torfów „Będgoszcz”. Złoże
zajmuje powierzchnię 121 ha. Występują torfy niskie, trzcinowo – drzewne o średniej
miąższości 1,6 m. Popielność torfów określono na 20,5 – 22,3 %, a średni stopień
rozkładu na 32,5 %. Zasoby torfów w złożu wynoszą 4, 300 tyś. m3, a podścielających
torfy Pytii ilasto – wapiennej 3,0375 tyś. m3. Torfy mogą być wykorzystane jako
surowiec nawozowy dla potrzeb ogrodnictwa i szkółkarstwa leśnego. Występowanie
złóż kredy jeziornej i torfów w strefie ochronnej ujęcia Miedwie powoduje, iż ich
eksploatacja jest kolizyjna z ochroną środowiska.

7.2.

Zasoby wód podziemnych - geomorfologia, warunki hydrogeologiczne.
Generalnie obszar gminy Bielice ze względu na typ budowy geologicznej
osadów przypowierzchniowych, warunki hydrogeologiczne i gruntowo – wodne
należy zaliczyć do obszarów, które w kwalifikacji geologiczno – inżynieryjnej należą
do obszarów o korzystnych warunkach wykonawstwa i eksploatacji obiektów
inżynierskich.
Obszar gminy Bielice znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej regionu
szczecińskiego w rejonach:
- jeziora Miedwie: obrzeże jeziora Będgoszcz gdzie plejstoceński poziom
wodonośny występuje na głębokości od 5 do 15 m p.p.t. i posiada miąższość do 20
m. Wydajności eksploatacyjne tego poziomu układają się w granicach 10-20
m3/godz.
- Gryfino – Pyrzyce, gdzie czwartorzędowy poziom wodonośny reprezentują
z reguły dwie warstwy. Ujmowana warstwa posiada miąższość 20 – 30 m. Występuje
na głębokości 10-15 m p.p.t. (warstwa górna) lub 30-40 m p.p.t. (warstwa dolna).
Wydajności eksploatacyjne osiągają wartość 30 m3/godz (warstwa górna) do 80
m3/godz. (warstwa dolna w rejonie Swochowa).
Na całym obszarze gminy użytkowa warstwa wodonośna posiada izolacje
podpowierzchniową (warstwa glin o miąższości do 30 m). Jedynie w dolinie Krzewny
(rejon ujęcia we wsi Babin) oraz w rejonie wsi Linie izolacja odpowierzchniowa jest
bardzo słaba. Miąższość izolacyjnej warstwy gliniastej wynosi zaledwie od 2,3 do 7,0
m. Warstwa użytkowa wód podziemnych w tych strefach jest łatwo podatna na
przenikanie zanieczyszczeń podpowierzchniowych.
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W Opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby zmiany Studium
zestawiono tabelarycznie ujęcia wód podziemnych na terenie gminy. Jest ich
niewiele i niektóre z nich są obecnie nieczynne (dawne PGR-y w Parsowie,
Chanowie i Liniach). Jak już wspomniano żadne z ujęć nie posiada prawnie
ustanowionej strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej.
Strefy takie należy wprowadzić dla ujęć zaopatrywania zbiorowego
wymagających, zgodnie z ustaleniami w dokumentacjach hydrogeologicznych,
ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren
ochrony pośredniej.
Jakość wód podziemnych na terenie gminy wskazuje na wysoką zawartość
żelaza (Fe do 5 mg/dm3), podwyższoną barwę i mętność. Lokalnie (rejon Linii)
wzrasta zawartość amoniaku i azotanów (antropogeniczne ogniska zanieczyszczeń).
W rejonie Parsów – Chabowo (struktura Chabowa) w oparciu o wyniki głębokich
otworów wiertniczych (wiercenia strukturalne) stwierdzono występowanie
w piaskowcowych osadach jury dolnej (liasu) wód geotermalnych. W wykonanych
otworach badawczych B1, B2, B3 na głębokości 1120 – 1380 m stwierdza się
występowanie wód zmineralizowanych o temperaturze 43 - 49°C. Temperatura tych
wód wzrasta wraz z głębokością i w poziomie 2000 m p.p.t wynosi już 75°C, a na
głębokości 2500 m 92°C. Wydajność warstwy wodonośnej układa się w granicach 6
– 15 m3 /h, a ciśnienie wód sięga wartości 11 Mpa. Zwierciadło wód termalnych
stabilizuje się na głębokości 40 – 45 m p.p.t. występujące w dolnojurajskich
piaskowcach wody termalne charakteryzują się wysoką mineralizacją, wartość
zasolenia sięga od 98 – 114 kg/m3.
Wody geotermalne występujące w obrębie struktury Chabowa mogą znaleźć
zastosowanie praktyczne dla celów grzewczych (analogicznie do uruchomionego
w Pyrzycach zakładu geotermalnego). Ujęcie wód geotermalnych mające na
wypływie temperaturę 70°C po schłodzeniu do temperatury 20°C i przy wydajności
100m3/h (pompowania) mogą dostarczyć mocy cieplnej rzędu 6 MW, co
odpowiadałoby zużyciu 20 ton węgla.

8.

Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.
Zdecydowana większość powierzchni obszaru gminy posiada korzystne warunki
geologiczno - inżynierskie umożliwiające realizację zabudowy różnego typu. Z decyzji
lokalizacyjnych należy wyłączyć obszary objęte zjawiskiem powierzchniowych
ruchów masowych.
Na obszarze gminy wyznaczono jeden obszar predysponowany do
powstawania powierzchniowych ruchów masowych. Występuje on na zboczach
doliny Kanału Czarnego w okolicach miejscowości Nowe Chrapowo. Na zboczach
stoku wzgórz morenowych mogą zaistnieć zmywy i spełzywanie osadów, szczególnie
w czasie nawalnych deszczów.

9.

Stan systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

9.1.

Zaopatrzenie w wodę
Ludność gminy Bielice w 98 % zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej
bazującej na ujęciach wód podziemnych. Eksploatowane są trzy wodociągi
grupowe zaopatrujące w wodę 11 miejscowości gminy oraz jeden wodociąg
zbiorowy obsługujący Swochowo.
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Zestawienie istniejących wodociągów na terenie gm. Bielice
Lokalizacja
ujęcia
Babin
Bielice
Nowe
Chrapowo
Swochowo

Miejscowości objęte
wodociągiem
Babin, Parsów, Chabowo,
Chabówko, Będgoszcz, Babinek
Bielice,Linie, Nowe Linie
Nowe Chrapowo, Stare
Chrapowo, Rzepnowo (gm.
Pyrzyce)
Swochowo

Zasoby /wydajność/
Data ważności
pozw. wodnopr. eksploatacyjne ujęcia
/m3/h/
2011.09.30
51,0
2011.09.30
2011.09.30

90,0
38,0

2011.09.30

70,0

Stan techniczno - eksploatacyjny ujęć wody, stacji wodociągowych oraz sieci
wodociągowej jest dostateczny z wyjątkiem m. Bielice, w której przeprowadzono
remont w 2009 r. i stan całego systemu jest dobry; do wymiany kwalifikują się jedynie
odcinki sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto – cementowych.
9.2.

Odprowadzenie ścieków.
Jedynie ok. 43% mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej.
W gminie Bielice eksploatowane są dwie mechaniczno – biologiczne
czyszczalnie ścieków w Bielicach i Swochowie. Całkowicie skanalizowane są dwie
miejscowości – Bielice i Linie oraz częściowo (ok. 60% mieszkańców) Swochowo.
Oczyszczalnia w Bielicach jest oczyszczalnią grupową obsługującą Bielice i Linie.
Docelowo po modernizacji i przebudowie, zgodnie z "Programem kierunkowym
systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Bielice" oraz Rozporządzeniem nr 19/2005
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Bielice (Dz. U. Woj. Zach. Nr 71, poz.1516) będzie centralną
oczyszczalnią systemu grawitacyjnego - tłocznego "Bielice" obsługującą wszystkie
miejscowości gminy.

9.3.

Gospodarka odpadami.
Odpady komunalne z terenu gminy Bielice odbierane i zagospodarowywane są
przez
przedsiębiorstwa
zajmujące
się
gromadzeniem,
transportem
i unieszkodliwianiem odpadów, na które gmina scedowała część obowiązków.
Do gromadzenia odpadów używa się znormalizowanego sprzętu, w który wyposaża
właścicieli nieruchomości przedsiębiorstwo wywożąca odpady.
Odpady odbierane są przez PPK Pyrzyce (odpady komunalne dostarczane są
na składowisko odpadów Karniewo k/Pyrzyc i unieszkodliwiane przez składowanie)
oraz spółkę „JUMAR” (wywóz na składowisko odpadów Dalsze k/Myśliborza).
Zbiórką odpadów komunalnych objęty jest cały teren gminy. Cała gmina
objęta jest selektywną zbiórką odpadów. Są to odpady, opakowaniowe takie jak
papier, szkło i tworzywa sztuczne (butelki PET). Odbierane są przez Spółkę RETHMANN
z siedzibą w Szczecinie i PPK Pyrzyce.

9.4.

Elektroenergetyka

9.4.1.

Elektroenergetyczna sieć przesyłowa
Na obszarze gminy Bielice znajdują się następujące obiekty elektroenergetycznej sieci przesyłowej:
1. Fragment elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Krajnik-Dunowo, wzdłuż której
należy nadal uwzględniać pas technologiczny o szerokości 90,0 metrów (po 45,0
metrów od osi linii w obu kierunkach); dla pasa technologicznego obowiązują
ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu.
2. Fragment elektroenergetycznej linii 220 kV relacji Krajnik-Morzyczyn, wzdłuż której
należy nadal uwzględniać pas technologiczny o szerokości 50,0 metrów (po 25,0
metrów od osi linii w obu kierunkach); dla pasa technologicznego obowiązują
ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu.

39

Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ograniczeń ich użytkowania i zagospodarowania:
1. W pasie technologicznym linii:
- nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na
stały pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach, odstępstwa od tej zasady
może udzielić właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych;
- należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właściciel linii;
- nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią w odległości po:
§ 20,0 metrów dla linii 400 kV,
§ 16,5 metra dla linii 220 kV,
od osi linii w obu kierunkach.
2. Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową ani jako teren
związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) właściciela linii.
3. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii
i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii.
4. Zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być
przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną
wysokość sadzonych drzew i krzewów.
5. Lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji
paliw i stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów
technologicznych, wymaga uzgodnień z właścicielem linii.
9.4.2.

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna
Poszczególne jednostki osadnicze na obszarze gminy zasilane są siecią
napowietrzną średniego napięcia (15 kV) ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV –
GPZ Pyrzyce. Część tej sieci, z wyłączeniem linii magistralnych (współpracujących
z sieciami SN na terenie gmin: Pyrzyce, Gryfino i Banie), pracuje w układzie
promieniowym, nie mając rezerwacji zasilania.
Sieć niskiego napięcia (0,4 kV) zaopatrująca poszczególnych odbiorców,
zasilana jest za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/0,4 kV rozlokowanych
na obszarze całej gminy.
Istniejący układ zasilania zapewnia dobre i dostateczne (w północnej części
gminy) warunki zasilania na poziomie średniego napięcia. Będzie on wystarczający
(po odpowiedniej rozbudowie i modernizacji) na przyszłość, pod warunkiem, że nie
wystąpią szczególnie energochłonne inwestycje.

9.5.

Zaopatrzenie w gaz.
Na obszarze gminy Bielice brak przewodowej sieci gazowej. Odbiorcy
zaopatrywani są w gaz płynny w butlach.

9.6.

Zaopatrzenie w ciepło.
Na obszarze gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system
lokalnych źródeł ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub obiekty
sąsiadujące. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe, jak i płynne.

9.7.

Telekomunikacja.
Abonentów na obszarze gminy obsługują urządzenia centralowe zlokalizowane
w Bielicach. Sieć telekomunikacyjna funkcjonuje w systemie automatycznym,
przeważnie jako napowietrzna. Potrzeby w zakresie telekomunikacji zaspokajane są
na bieżąco.
W gminie Bielice potrzeby mieszkańców w zakresie usług telekomunikacyjnych
zaspokaja również system telefonii bezprzewodowej. Istniejące stacje bazowe
telefonii komórkowej, zlokalizowane są w rejonie miejscowości: Będgoszcz,
Chabówko i Swochowo.
Przez teren gminy przebiega światłowodowy kabel dalekosiężny.
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9.8.

Komunikacja.

9.8.1.

Powiązanie gminy z układem dróg zewnętrznych.
Powiązanie zewnętrzne komunikacyjne gminy Bielice zapewnia sieć drogowa
oraz komunikacja autobusowa. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 3
relacji Świnoujście – Jakuszyce obsługująca powiązania krajowe i regionalne.
Na obrzeżu gminy przechodzi droga ekspresowa S-3, która ze względu na
parametry techniczne jest niedostępna dla bezpośredniej obsługi komunikacyjnej
gminy.

9.8.2.

Sieć drogowa.
Schemat funkcjonalny systemu komunikacyjnego w gminie nie ulega
zasadniczym zmianom.
Podstawowa sieć dróg w gminie służąca do jej obsługi została wykształcona na
bazie istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych. W przypadku zwiększonej
aktywności społeczności gminy odzwierciedlającej się wzmożonym ruchem
inwestycyjnym, konieczna będzie ich modernizacja, częściowo przebudowa lub
budowa do odpowiednich parametrów technicznych zapewniających sprawną
obsługę komunikacyjną.
Główne powiązania poszczególnych miejscowości w gminie zapewniają
następujące ciągi drogowe:
·
droga krajowa DK 3 relacji Świnoujście - Jakuszyce,
·
na obrzeżu gminy przechodzi droga ekspresowa S-3, która ze względu na
parametry techniczne jest niedostępna dla bezpośredniej obsługi
komunikacyjnej gminy,
·
drogi powiatowe:
- 1370Z - relacji Babin - Kartno
- 1550Z – relacji Parsów - Będgoszcz
- 1551Z – relacji Będgoszcz – Chabówko
- 1552Z – relacji Stare Chrapowo – Nowe Chrapowo
- 1351Z – relacji Gardno - Pyrzyce
- 1356Z – relacji Gryfino – Linie,
·
drogi gminne i wewnętrzne:
¾
600001Z - relacji Parsów - /Sobieradz/
¾
600002Z - relacji Parsów - /Parsówek/
¾
600003Z - relacji Bielice - /Sobieradz/
¾
600004Z - relacji Bielice - /Sobiemyśl/
¾
600005Z - relacji N. Chrapowo - Swochowo - Bielice - Chabowo
¾
600006Z - relacji Lnie II - Linie I - Chabowo
¾
600007Z - relacji Linie I - /Nieborowo/
¾
600008Z - relacji Stare Chrapowo - /Nieborowo/
¾
600009Z - relacji Swochowo - /Kunowo/
¾
600010Z - relacji Linie II-/Kunowo/
¾
600011Z - relacji N. Chrapowo - /Czarnowo/
¾
600012Z - relacji N. Chrapowo - /Łozice/
¾
600013Z - relacji N. Chrapowo - /Pyrzyce/.
Komunikacja zbiorowa bazuje na połączeniach komunikacji indywidualnej
i autobusowych, ze względu na niewielkie zapotrzebowanie, w odróżnieniu od wielu
innych gmin w tym przyległych do Szczecina, nie rozwinęła się w gminie sieć
prywatnych przewoźników.

9.8.3.

Układ kolejowy.
Przez gminę przebiegała linia kolejowa, która została zlikwidowana i zgodnie
z ustaleniami Planu Województwa Zachodniopomorskiego proponuje się ją
wykorzystać jako trasę ścieżki rowerowej międzynarodowej „Tysiąca Jezior”.
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9.8.4.

Układ tras rowerowych.
Rozwijana inicjatywa realizacji tras rowerowych widziana jest jako ważny element
kreowania zrównoważonego rozwoju gminy. Trasy rowerowe proponuje się przy
założeniu, że będą służyć do rekreacji oraz częściowo do dojazdów związanych
z pracą. Ponadto tworzą one alternatywę dla przemieszczeń samochodem
pomiędzy miejscowościami w gminie komunikacją rowerową.

10.

Zadania służące realizacji ponad lokalnych celów publicznych - wg ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Zachodniopomorskiego na terenie gminy Bielice nie ma zadań służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych wpisanych do rejestru zadań rządowych
województwa.
W zestawieniu proponowanych zadań służących realizacji ponadlokalnych
celów publicznych zapisano dla Bielic zadanie pod nazwą - Gazociąg w.c. Pyrzyce Bielice - Kozielice - Banie - Widuchowa ze stacjami red.- pom. 1° w Liniach,
Kozielicach, Baniach i Lubiczu.
W ramach zapisanego w planie celu 3.3.10. Rozbudowa infrastruktury
technicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i usług elektronicznych, w kierunku
2: Budowa i rozbudowa sieci gazowych, zapisano zalecenie dotyczące budowy
sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia – gazociągu Bielice – Kozielice.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa Gm. Bielice została
włączona do Obszaru Pyrzyckiego – podstrefa Nr VI, dla którego zapisano jako
podstawową funkcję rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i funkcje
uzupełniające: turystyka ekstensywna, rozwój funkcji ochrony środowiska.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa gmina Bielice została
włączona do Strefy funkcjonalnej nadodrzańskiej z dominującą funkcją
gospodarczą i transportową, z dużym udziałem turystyki i ochrony środowiska; w jej
zasięgu szczeciński obszar funkcjonalny.
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III.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

1.

W zakresie ochrony środowiska.

1.1.

Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną.
Oprócz obszarów i obiektów objętych już ochroną prawną (wg II. 4.8) na
obszarze gm. Bielice proponuje się objąć ochroną wiele punktowych
i powierzchniowych obiektów przyrodniczych, wyróżniających się szczególnymi
walorami florystycznymi, faunistycznymi i fizjocenotycznymi, zasługującymi na
utrwalenie w krajobrazie i ochronę przed przekształceniem antropogenicznym.
Na obszarze gminy proponuje się utworzenie następujących obszarów i obiektów
chronionych:
1. 1 OChK - obszar chronionego krajobrazu;
2. 8 pomników przyrody (P1 - P2 i P4 - P8);
3. 1 stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej;
4. 2 użytków ekologicznych;
5. 2 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
Obszar chronionego krajobrazu
OCK1 „Dolina rzeki Krzekny” – obszar położony jest w północnej części gminy
Bielice, pomiędzy miejscowością Babinek i jeziorem Będgoszcz. Teren ten
w większości jest pokryty łąkami (od Babinka do drogi Pyrzyce - Szczecin), na których
obok traw występuje bylina, turzyca i trzciny. Część terenu za drogą Pyrzyce Szczecin, przylegająca do jeziora Będgoszcz jest porośnięta roślinnością szuwarową,
z dominacją trzciny tuż przy jeziorze i turzyc w pewnej od niego odległości. W rzece
występują m.in. ryby: koza, piskorz.
Znajdują się tu miejsca lęgowe derkacza, kulika wielkiego, rycyka, błotniaka
stawowego; żurawia, brzęczka i strumieniówka. Stwierdzono tu występowanie
następujących rzadszych gatunków bezkręgowców: tygrzyk paskowany, ślimak
winniczek, biegacz granulowany i biegacz wręgaty, szczeżuja spłaszczona
i żyworódka rzeczna. Wskazania ochronne: nie zwiększać odpływu wody poprzez
pozostawienie roślinności w kanałach melioracyjnych; ekstensywny wypas bydła,
stosować wypas kwaterowy; ekstensywna gospodarka łąkarska, przestrzegać
następujących zaleceń: nie kosić przed 15 lipca, części łąk pozostawić nie
wykoszone przynajmniej do końca lipca, nie kosić wokół łąki, tylko wzdłuż przy użyciu
1 traktora na łące.
Utworzenie obszarów chronionego krajobrazu nie wyklucza działalności
człowieka na tym obszarze chronionym, jednak najistotniejsze jest zachowanie
zrównoważonego rozwoju uwarunkowane potrzebami przyrody.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody stanowią istotny element krajobrazowy, przyrodniczy jak
i historyczno - pamiątkowy. Są to twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych
wartościach naukowych wyróżniające się indywidualnymi cechami. Na obszarze
gminy znajduje się 9 pomników przyrody:
1. wierzba biała, znajduje się nad stawem w Parsowie – P 1,
2. wierzba biała, znajduje się nad stawem w Parsowie – P 2,
3. dąb szypułkowy, znajduje się w parku w Liniach Drugich – P 4,
4. dąb szypułkowy, znajduje się w parku w Swochowie – P 5,
5. dąb szypułkowy, znajduje się w parku w Swochowie – P 6,
6. dąb szypułkowy, znajduje się w Liniach Drugich – P 7,
7. dąb szypułkowy, znajduje się w Liniach Drugich – P 8,
8. dąb szypułkowy, znajduje się w Liniach Drugich – P 9.
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Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
SD1 wał ozowy na północ od Parsowa. Należy zachować jego naturalny
charakter przez wykluczenie zmian sposobu i gabarytów dotychczasowej zabudowy
w jego obrębie wzdłuż drogi Babin - Parsów, zaniechanie jego dalszej eksploatacji
i rekultywację wyrobiska piaskowni na jego krańcu zachodnim (w szczególności
usunięcie zalegających w niej odpadów) z zachowaniem odkrytej ściany północnej
w jej najwyższym odcinku jako stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej
(budowa wewnętrzna ozu). Ze względów bezpieczeństwa dostęp do ściany
powinien być ograniczony. Należy chronić obiekt przed dewastacją i przystosować
do celów dydaktycznych.
Użytki ekologiczne
Propozycje pochodzą z Waloryzacji Przyrodniczej gminy Bielice. Łącznie
proponuje się utworzenie 2 użytków ekologicznych.
UE1 - „Zespół wodno-łąkowy jezioro Dołgie”. Celem ochrony jest zachowanie
roślinności tj.: jez. Dołgie; łąki storczykowe oz na zachód od Parsowa, a łącznie z nim
proponowane stanowisko dokumentacyjne. SD 1 zbiorowiska roślin kserotermicznych
w starych żwirowniach ochrona miejsc lęgowych cennych gatunków ptaków;
głównie żurawia i błotniaka stawowego, a także brzęczka i strumieniówki.
Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: osuszenie, odłogowanie łąk, pożary.
UE2 - „Zespół wodno-łąkowy jeziora Babińskiego”. Przedmiotem ochrony są:
miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków i płazów oraz chronionych roślin
wodnych. Zespół wodno-łąkowy; jeziora leżące wzdłuż niewielkiego cieku wodnego.
Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: osuszenie, odłogowanie łąk, pożary.
Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe wyznacza się w celu ochrony cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości
estetycznych.
ZPK1 „Łąki koło Babina” – położone od zachodniej granicy gminy Bielice, wzdłuż
cieku przepływającego przez jeziora Dołgie i Babińskie. Przedmiot ochrony jest
ochrona miejsc lęgowych cennych gatunków ptaków; zbiorowiska roślin
kserotermicznych. Na obszarze tego zespołu znajdują się zaproponowane 2 użytki
ekologiczne (UE-1, UE-2), projektowany pomnik przyrody (PP - 10) oraz stanowisko
dokumentacyjne w ozie (SD - 1). stanowisko archeologiczne nad jeziorem Babińskim.
Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: osuszenie, odłogowanie łąk, pożary.
ZPK2 „Góra Swochowska” – położona w południowo-zachodniej części gminy
Bielice. Przedmiotem ochrony jest: kompleks leśny na wydmie (jedna w gminie),
obszary źródliskowe Bielicy, tereny będące miejsca rozrodu płazów, ptaków i gadów
oraz bezkręgowców. Spośród płazów znaleziono tutaj: traszkę grzebieniastą, traszkę
zwyczajną, kumaka nizinnego, ropuchę zwyczajną, rzekotkę drzewną, żabę trawną
i żabę wodną, krogulec, świerszczak, kruk. Wśród cennych gatunków bezkręgowców
odnotowano: biegacz złoty, biegacz fioletowy, biegacz pomarszczony, biegacz
granulowany, biegacz gajowy, biegacz ogrodowy, Graphoderus bilineatus, trzmiel
kamiennik, ślimak winniczek. Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: osuszenie,
niewłaściwa gospodarka leśna, budowa drogi S3.
Inne cenne elementy przyrodnicze
Na obszarze gminy Bielice, w „Waloryzacji przyrodniczej”, wydzielono strefy
faunistyczne, jako obszary cenne dla bytowania zwierząt oraz wiążące je korytarze
ekologiczne. Pełnią one rolę miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt
gatunków chronionych. Są również ważne dla zachowania bioróżnorodności fauny
i flory oraz cenne pod względem walorów krajobrazowych. Dla tych obszarów nie
proponuje się powołania ustawowej formy ochrony, jednak są one ważne
w zachowaniu równowagi przyrodniczej. Tereny te to głównie: obszary podmokłe,
torfowiska, oczka wodne, jeziorka, zarośla na terenach podmokłych, obszary leśne,
użytki zielone.

44

Korytarze ekologiczne stanowią łącznik pomiędzy oddalonymi terenami
zasiedlanymi przez różne populacje zwierząt. Umożliwiają im migracje i ekspansję na
nowe obszary. Są to najczęściej cieki wodne wraz z przyległymi do nich terenami.
Do korytarzy ekologicznych na terenie gminy Bielice należą:
1. Korytarz rzeki Krzekny - dolina rzeki Krzewny.
2. Korytarz wodno-łąkowy koło Babina.
3. Kanały i inne cieki.
1.2.

Wody powierzchniowe – sposób gospodarowania, regulacja stosunków wodnych,
kierunki i wytyczne.
·
Część obszaru opracowania objęta została strefą ochronną ujęcia wody
powierzchniowej na podstawie Rozporządzenia Nr 10/2005 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 września 2005
r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej
"Miedwie" z jeziora Miedwie.
·
Zgodnie z Ustawą z 18. 07. 2001 r. Prawo wodne na terenach ochrony pośredniej
może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych
czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub
wydajności ujęcia.
·
Wyklucza się odprowadzanie do wód powierzchniowych i gruntu
nieoczyszczonych ścieków.
·
Niezbędna jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach oraz tam, gdzie rozwija
się zabudowa letniskowa lub inne funkcje wymagające zwiększenia poboru
wody i zrzutu ścieków.
·
Należy likwidować, na bieżąco, wszelkie lokalne źródła zanieczyszczeń wód
powierzchniowych (nieodpowiednio eksploatowane szamba, dzikie składowiska
odpadów).
·
Nowe tereny przeznaczone do zagospodarowania rekreacyjnego lub innych
funkcji muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia gospodarki wodno –
ściekowej.
·
Należy zadbać, aby istniejące rowy melioracyjne regulowały stosunki wodne.
Aktualnie na niektórych terenach system ten nie funkcjonuje w wyniku
zaprzestania użytkowania rolniczego i braku konserwacji urządzeń
melioracyjnych.
·
Na obszarze gminy należy zachować wszelkie naturalne zbiorniki śródpolne
i śródleśne, ze względu na ich ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów
polnych i leśnych oraz walory krajobrazowe.
·
Należy przeciwdziałać osuszaniu bagien, torfowisk i łąk dla funkcjonowania
wielu cennych przyrodniczo obszarów, w tym proponowanych do ochrony.
·
Dna dolin i obniżeń, stanowiące obszary retencji wód, z dużym udziałem
naturalnych ekosystemów łąkowych, bagiennych i wodnych. W ich otoczeniu
wskazana jest jedynie ekstensywna gospodarka rolno – hodowlana oraz
rekreacja z wyłączeniem pobytowej. Należy tutaj wykluczyć lokalizację
obiektów szkodliwych, zwartą zabudowę oraz składowanie odpadów.
·
Przyszłe formy zagospodarowania powinny zabezpieczać czystość wód i nie
doprowadzać do zmian reżimu wodnego. Należy również podejmować
działania dla zwiększenia retencji tych miejsc.

1.3.

Wody podziemne - sposób gospodarowania, kierunki i wytyczne.
Zasoby wód podziemnych na terenie gminy są wystarczające dla potrzeb
zaopatrzenia ludności i produkcji rolnej. Jakość wód podziemnych jest typowa dla
wód poziomu czwartorzędowego międzymorenowego i charakteryzuje się
podwyższoną zawartością związków żelaza. Użytkowa warstwa wodonośna należy
do warstw izolowanych od ognisk zanieczyszczeń podpowierzchniowych. Słabą
izolację stwierdza się w obrębie doliny Krzewny i okolicach wsi Linie
Na terenie gminy czynne są cztery ujęcia wód podziemnych, z ustanowionymi
terenami ochrony bezpośredniej, nie posiadających natomiast wyznaczonych
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terenów ochrony pośredniej (są to ujęcia wodociągowe w Babinie, Bielicach,
Swochowie i Nowym Chrapowie). Stan techniczny tych ujęć jest dobry. Należy
jednak poprawić stan sanitarny strefy bezpośredniej w/w wymienionych ujęć.
Brak ochrony bezpośredniej stanowi poważne zagrożenie dla zachowania
odpowiedniej jakości wód – należy doprowadzić do uregulowania stanu prawnego
w tym zakresie.
Studnie nieczynnych ujęć, o ile nie zostaną włączone do zasilania sieci
wodociągowej lub na potrzeby zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, powinny
zostać zlikwidowane w celu uniknięcia przenikania zanieczyszczeń do warstwy
wodonośnej.
2.

W zakresie obszarów i obiektów zabytkowych oraz zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków. Określa także zakres działań
administracji publicznej w przedmiocie ochrony zabytków, warunki i zasady opieki
nad zabytkami sprawowanymi przez ich właścicieli lub posiadaczy. Precyzuje formy
i sposoby ochrony zabytków, w tym problematykę ochronną realizowaną w trybie
sporządzania różnego typu opracowań planistycznych, w szczególności
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 18, art. 19,
art. 20 ustawy). Ustawa określa obowiązki samorządu terytorialnego, który prowadzi
gminną ewidencję zabytków oraz na jej podstawie sporządza gminny program
opieki nad zabytkami.

2.1.

Strefy ochrony konserwatorskiej – warunki i zasady ochrony.
W studium uwzględniono materiały instytucji związanych z ochroną dóbr kultury
jako obligatoryjne wytyczne (na podstawie przepisów dotyczących warunków
ochrony konserwatorskiej obszarów i obiektów chronionych) do opracowywania
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przy określaniu innych
praw miejscowych i przepisów gminnych oraz dotyczących sposobu użytkowania
i eksploatacji obiektów a także gospodarki terenami.
Wyznacza się tereny chronione objęte strefą ochrony konserwatorskiej ze względu
na wartości kulturowe:
a) strefy ochrony konserwatorskiej:
·
A – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
·
B – strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej,
·
K – strefa ochrony krajobrazu,
b) obiekty wpisane i zakwalifikowane do rejestru zabytków (wg II. 6.1),
c) obiekty chronione ujęte w ewidencji (wg II. 6.1).
Strefa „A” – pełnej ochrony dobrze zachowanych układów przestrzennych lub ich
fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiące materialne
świadectwo historii regionu lub miejscowości. Obejmuje się nią obszary wyróżniające
się zasobem i stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury,
podlegające ochronie poprzez utrzymanie istniejącej formy i substancji.
Ścisłej ochronie podlega:
·
historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru,
·
zabytkowa zabudowa i inne elementy zagospodarowania
Warunki ochrony:
·
obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznego układu przestrzennego
oraz zabudowy o walorach zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ujętych
w ewidencji),
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·

wszelka działalność wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora.

Strefa „B” - ochrony układów przestrzennych lub ich części w obrębie których
dominuje historyczne rozplanowanie i zabudowa o regionalnych lub lokalnych
wartościach kulturowych, o niewielkim stopniu zdegradowania, których stan
zachowania
pozwala
na
przeprowadzenie
działań
konserwatorskorewaloryzacyjnych.
Ochronie podlega:
·
rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami (m.in.
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),
·
linie zabudowy jej rozplanowanie (usytuowanie budynku mieszkalnego,
obiektów gospodarczych),
·
formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gospodarczej (w tym gabaryty
wysokościowe, formy dachów, tradycyjnie stosowany materiał budowlany),
·
mała architektura: ogrodzenia, latarnie i inne,
·
zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i
inne.
Warunki ochrony:
·
zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych w/w elementów
zagospodarowania wsi,
·
usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących z historycznym układem
i lokalną architekturą,
·
dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej
i architektury dominującej w miejscowości; w przypadku budowy nowych
obiektów w obrębie strefy należy nawiązywać do form i gabarytów zabudowy
tradycyjnie występującej we wsi,
·
uzgadnianie wszelkich działań na podstawie dokumentacji projektowej
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Strefa „E” - ochrony ekspozycji historycznego zespołu lub jego dominant/dominanty,
obejmująca tereny umożliwiające widok na panoramy i dominanty z ustalonych
kierunków widokowych.
Ochronie podlega: teren stanowiący zabezpieczenie widoku na zabytek.
Warunki ochrony:
·
wyłączenie terenu spod zabudowy zakłócającej wgląd na zabytkowy obiekt,
·
w przypadku planowanej lokalizacji obiektów kubaturowych lub liniowych
wymagane opracowanie studium ekspozycji,
·
uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich działań
inwestorskich związanych z zabudową w strefie.
Strefa „K” - ochrony krajobrazu związanego z historycznym układem przestrzennym
lub występująca autonomicznie, jako wartościowy krajobraz ukształtowany w wyniku
działalności człowieka np. parki, cmentarze, obsadzenia ulic i traktów.
Ochronie podlega:
·
historyczna granica założeń zieleni komponowanej,
·
rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni,
·
rozplanowanie dróg i ścieżek,
·
układ kwater cmentarnych,
·
mała architektura, tj. ogrodzenia, bramy, i in.,
·
zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów, i in. elementy urządzenia
cmentarzy).
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Warunki ochrony:
·
zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja w/w elementów zagospodarowania
założeń zieleni,
·
wyłączenie spod zabudowy terenów parków i cmentarzy, z dopuszczeniem
zabudowy w miejscu zniszczonych obiektów lub w miejscu uzgodnionym
z wojewódzkim konserwatorem zabytków na podstawie projektu rewaloryzacji
parku,
·
oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca pochówków,
·
ewentualne przeniesienie zagrożonych zabytków sepulkralnych do lapidarium,
·
uzgadnianie dokumentacji projektowej i wszelkich prac (porządkowych,
rewaloryzacyjnych) z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W odniesieniu do
obszarów wpisanych do rejestru zabytków na wszelkie prace wymagane jest
zezwolenie WKZ.
Miejscowości, w których wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „K” i
„E” (wg II. 6.1):
Elementy krajobrazu kulturowego o walorach zabytkowych (do ochrony).
STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Lp. MIEJSCOWOŚĆ
A
B
K
E
1. Babin
+
+
2. Będgoszcz
+
3. Bielice
+
+
+
4. Chabowo
+
+
5. Chabówko
+
6. Linie II
+
+
7. Nowe Chrapowo
+
+
8. Parsów
+
+
9. Stare Chrapowo
+
+
10. Swochowo
+
+
Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji (wg II. 6.1) przyjmuje się następujące
zasady:
Ochronie podlega:
·
ukształtowanie bryły obiektu: gabaryty, kształt dachu;
·
ogólna kompozycja elewacji oraz elementy detalu architektonicznego;
·
forma stolarki okiennej i drzwiowej (w elewacji frontowej).
Warunki ochrony:
·
utrzymać tradycyjne formy architektury (w/w elementów);
·
wskazane jest stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych (przy pracach
remontowych);
·
wszelkie prace remontowo-budowlane, mające wpływ na zewnętrzną formę
obiektu, winny być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
·
w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu (po orzeczeniu o złym stanie
technicznym) należy opracować dokumentację konserwatorską i fotograficzną
oraz jeden egzemplarz dokumentacji przekazać do archiwum WKZ;
·
dopuszcza się możliwość wymiany historycznej zabudowy, gdy jest to
uzasadnione względami ekonomicznymi lub planistycznymi i uzyska się
akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
·
wykaz obiektów w ewidencji konserwatorskiej stanowi integralną część tekstu
planu zagospodarowania przestrzennego, a ewentualne zmiany i uzupełnienia
w wykazie nie dezaktualizują ustaleń planu.
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2.2.

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – warunki i zasady
ochrony
Warunki i zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
I.
Warunki ochrony konserwatorskiej określają stanowiska objęte ochroną, zakres
ochrony oraz sposób użytkowania dóbr kultury, jakimi są stanowiska
archeologiczne.
II. Warunki ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują:
1) organy administracji rządowej,
2) organy administracji samorządowej,
3) służby komunalne,
4) państwowe jednostki organizacyjne,
5) samorządowe jednostki organizacyjne,
6) osoby prawne,
7) osoby fizyczne.
III. Wymienieni w pkt. II zobowiązani są w stosunku do dóbr kultury do:
1) zapewnienia im warunków trwałego zachowania, konserwacji, rekonstrukcji
i odbudowy na zasadach naukowych;
2) uzgadniania ze służbą konserwatorską - Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków założeń, projektów inwestycyjnych, planów zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) uzyskania zezwolenia służby konserwatorskiej na wszelkie prace i roboty
w obrębie granic stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
4) zawiadomienia służby konserwatorskiej o wydarzeniach mogących mieć
ujemny wpływ na stan zachowania stanowiska archeologicznego;
5) zawiadomienia służby konserwatorskiej w ciągu jednego miesiąca o zmianie
właściciela bądź użytkownika terenu objętego granicami strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;
6) ujawnienia w księgach wieczystych na wniosek Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
wpisów
do
rejestru
zabytków
woj.
zachodniopomorskiego.
IV. Warunki ochrony konserwatorskiej winny być przestrzegane przy:
1) stanowieniu praw miejscowych i przepisów gminnych;
2) opracowywaniu planów realizacyjnych zagospodarowania przestrzennego;
3) wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniu na budowę;
4) wydawaniu decyzji dot. gospodarki terenami i podziałów własnościowych;
5) wydawaniu decyzji dot. sposobu użytkowania i eksploatacji terenu objętego
ochroną konserwatorską.
Strefa „W.I.” - pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczającej
wszelką działalność inwestycyjną i inną. Strefa „W.I." obejmuje stanowiska wpisane
do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji służby ochrony zabytków.
Obowiązujące rygory w strefie „WI”:
1) zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami
ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.) poza
badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczających zabytek przed
zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach określonych przepisami szczególnymi
dot. ochrony zabytków.
2) zachowanie istniejącego układu topograficznego terenu.
Wykaz stanowisk archeologicznych objętych granicami strefy "W.I.":
L.p

Miejscowość

1.

Babin

2.

Parsów

Nr stanowiska w miejscowości i na arkuszu
stan. 9 (AZP: 44/34-07)
stan. 6 (AZP: 13/34-07)

49

Nr na mapie

21
39

Strefa „W.II" - częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami.
Obowiązujące rygory w strefie „W.II":
1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,
2) przeprowadzenie
archeologicznych
badań
ratunkowych
na
terenie
w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych
z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot.
ochrony zabytków.
Wykaz stanowisk archeologicznych w ramach strefy "W.II.":
L.p

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Miejscowość
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Chabowo
Chabowo
Chabówko
Bielice
Bielice
Linie
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo

Nr stanowiska w miejscowości i na arkuszu
stan. 38 (AZP: 76/34-07)
stan. 7 (AZP: 79/34-07)
stan. 14 (AZP: 82/34-07)
stan. 11 (AZP: 71/34-07)
stan. 3 (AZP: 70/34-07)
stan. 12 (AZP: 43/34-07)
stan. 3 (AZP: 112/34-07)
stan. 9 (AZP: 117/34-07)
stan. 4 (AZP: 12/34-07)
stan. 7 (AZP: 39/35-07)
stan. 8 (AZP: 44/35-07)
stan. 1 (AZP: 76/35-07)
stan. 18 (AZP: 174/36-07)
stan. 15 (AZP: 173/36-07)
stan. 12 (AZP: 172/36-07)
stan. 2 (AZP: 125/36-07)
stan. 5 (AZP: 128/36-07)
stan. 8 (AZP: 130/36-07)
stan. 3 (AZP: 126/36-07)
stan. 4 (AZP: 127/36-07)

Nr na mapie
1
5
9
10
11
22
51
55
65
92
102
106
143
150
156
187
200
209

210
213

Strefa „W.III." - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych
w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa „W.III." obejmuje stanowiska
ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej.
Obowiązujące rygory w strefie „WIII":
1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,
2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym
realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot.
ochrony zabytków.
Wykaz stanowisk archeologicznych w ramach strefy "W.III.":
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin

Nr stanowiska w miejscowości i na arkuszu
stan. 39 (AZP: 80/34-07)
stan. 1 (AZP: 77/34-07)
stan. 2 (AZP: 78/34-07)
stan. 18 (AZP: 83/34-07)
stan. 15 (AZP: 75/34-07)
stan. 8 (AZP: 74/34-07)
stan. 13 (AZP: 69/34-07)
stan. 34 (AZP: 65/34-07)
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Nr na mapie
2
3
4
6
7
8
12
13

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Babin
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Parsów
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabowo
Chabówko
Chabówko
Chabówko
Chabówko
Chabówko
Chabówko
Chabówko
Bielice
Bielice
Bielice
Parsów
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice

stan. 6 (AZP: 57/34-07)
stan. 21 (AZP: 51/34-07)
stan. 20 (AZP: 50/34-07)
stan. 10 (AZP: 49/34-07)
stan. 16 (AZP: 47/34-07)
stan. 5 (AZP: 48/34-07)
stan. 4 (AZP: 46/34-07)
stan. 17 (AZP: 81/34-07)
stan. 8 (AZP: 2/34-07)
stan. 10 (AZP: 4/34-07)
stan. 9 (AZP: 3/34-07)
stan. 11 (AZP: 5/34-07)
stan. 12 (AZP: 6/34-07)
stan. 3 (AZP: 7/34-07)
stan. 18 (AZP: 16/34-07)
stan. 20 (AZP: 18/34-07)
stan. 27 (AZP: 25/34-07)
stan. 28 (AZP: 26/34-07)
stan. 31 (AZP: 29/34-07)
stan. 13 (AZP: 8/34-07)
stan. 14 (AZP: 9/34-07)
stan. 16 (AZP: 11/34-07)
stan. 4 (AZP: 12/34-07)
stan. 7 (AZP: 14/34-07)
stan. 11 (AZP: 100/34-07)
stan. 12 (AZP: 101/34-07)
stan. 4 (AZP: 141/34-07)
stan. 36 (AZP: 132/34-07)
stan. 14 (AZP: 103/34-07)
stan. 17 (AZP: 107/34-07)
stan. 5 (AZP: 106/34-07)
stan. 6 (AZP: 110/34-07)
stan. 19 (AZP: 109/34-07)
stan. 20 (AZP: 111/34-07)
stan. 8 (AZP: 114/34-07)
stan. 24 (AZP: 119/34-07)
stan. 2 (AZP: 116/34-07)
stan. 23 (AZP: 118/34-07)
stan. 31 (AZP: 127/34-07)
stan. 42 (AZP: 139/34-07)
stan. 7 (AZP: 135/34-07)
stan. 1 (AZP: 125/34-07)
stan. 3 (AZP: 8/34-07)
stan. 1 (AZP: 11/34-07)
stan. 6 (AZP: 10/34-07)
stan. 2 (AZP: 13/34-07)
stan. 7 (AZP: 14/34-07)
stan. 9 (AZP: 16/34-07)
stan. 10 (AZP: 17/34-07)
stan. 13 (AZP: 8/35-07)
stan. 12 (AZP: 7/35-07)
stan. 3 (AZP: 12/35-07)
stan. 37 (AZP: 9/35-07)
stan. 37 (AZP: 13/35-07)
stan. 38 (AZP: 16/35-07)
stan. 14 (AZP: 17/35-07)
stan. 15 (AZP: 18/35-07)
stan. 18 (AZP: 21/35-07)
stan. 17 (AZP: 20/35-07)
stan. 16 (AZP: 19/35-07)
stan. 6 (AZP: 22/35-07)
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14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Bielice
Parsów
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie (Nieborowo)
Linie
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo

stan. 24 (AZP:
stan. 23 (AZP:
stan. 22 (AZP:
stan. 26 (AZP:
stan. 27 (AZP:
stan. 28 (AZP:
stan. 29 (AZP:
stan. 30 (AZP:
stan. 25 (AZP:
stan. 31 (AZP:
stan. 32 (AZP:
stan. 33 (AZP:
stan. 34 (AZP:
stan. 35 (AZP:
stan. 21 (AZP:
stan. 5 (AZP:
stan. 2 (AZP:
stan. 19 (AZP:
stan. 20 (AZP:
stan. 9 (AZP:
stan. 10 (AZP:
stan. 36 (AZP:
stan. 38 (AZP:
stan. 3 (AZP:
stan. 5 (AZP:
stan. 13 (AZP:
stan. 14 (AZP:
stan. 12 (AZP:
stan. 11 (AZP:
stan. 10 (AZP:
stan. 8 (AZP:
stan. 6 (AZP:
stan. 9 (AZP:
stan. 23 (AZP:
stan. 24 (AZP:
stan. 26 (AZP:
stan. 25 (AZP:
stan. 22 (AZP:
stan. 15 (AZP:
stan. 16 (AZP:
stan. 2 (AZP:
stan. 17 (AZP:
stan. 18 (AZP:
stan. 19 (AZP:
stan. 20 (AZP:
stan. 21 (AZP:
stan. 4 (AZP:
stan. 27 (AZP:
stan. 12 (AZP:
stan. 6 (AZP:
stan. 37 (AZP:
stan. 38 (AZP:
stan. 36 (AZP:
stan. 14 (AZP:
stan. 39 (AZP:
stan. 17 (AZP:
stan. 6 (AZP:
stan. 40 (AZP:
stan. 8 (AZP:
stan. 30 (AZP:
stan. 20 (AZP:
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30/35-07)
29/35-07)
28/35-07)
32/35-07)
33/35-07)
34/35-07)
35/35-07)
36/35-07)
31/35-07)
37/35-07)
38/35-07)
40/35-07)
41/35-07)
42/35-07)
25/35-07)
26/35-07)
27/35-07)
23/35-07)
24/35-07)
46/35-07)
45/35-07)
43/35-07)
14/35-07)
75/35-07)
65/35-07)
77/35-07)
78/35-07)
74/35-07)
73/35-07)
72/35-07)
70/35-07)
69/35-07)
71/35-07)
88/35-07)
89/35-07)
91/35-07)
90/35-07)
87/35-07)
79/35-07)
80/35-07)
81/35-07)
82/35-07)
83/35-07)
84/35-07)
85/35-07)
86/35-07)
93/35-07)
92/35-07)
67/35-07)
68/35-07)
118/35-07)
119/35-07)
117/35-07)
116/35-07)
121/35-07
120/35-07)
122/35-07)
124/35-07)
123/35-07)
185/36-07)
176/36-07)

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Swochowo
Linie
Linie
Linie
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Parsów
Stare Chrapowo
Stare Chropawo
(Nieborowo)
Stare Chropawo
(Nieborowo)
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo

stan. 19 (AZP:
stan. 27 (AZP:
stan. 26 (AZP:
stan. 23 (AZP:
stan. 22 (AZP:
stan. 10 (AZP:
stan. 25 (AZP:
stan. 11 (AZP:
stan. 24 (AZP:
stan. 33 (AZP:
stan. 34 (AZP:
stan. 31 (AZP:
stan. 32 (AZP:
stan. 7 (AZP:
stan. 3 (AZP:
stan. 6 (AZP:
stan. 5 (AZP:
stan. 7 (AZP:
stan. 49 (AZP:
stan. 47 (AZP:
stan. 46 (AZP:
stan. 48 (AZP:
stan. 44 (AZP:
stan. 43 (AZP:
stan. 6 (AZP:
stan. 42 (AZP:
stan. 45 (AZP:
stan. 33 (AZP:
stan. 32 (AZP:
stan. 34 (AZP:
stan. 30 (AZP:
stan. 39 (AZP:
stan. 50 (AZP:
stan. 27 (AZP:

175/36-07)
182/36-07)
181/36-07)
177/36-07)
178/36-07)
170/36-07)
180/36-07)
171/36-07)
179/36-07)
188/36-07)
189/36-07)
186/36-07)
1187/36-07)
169/36-07)
168/36-07)
89/36-07)
88/36-07)
90/36-07)
167/36-07)
165/36-07)
164/36-07)
166/36-07)
162/36-07)
161/36-07)
129/36-07)
160/36-07)
163/36-07)
151/36-07)
150/36-07)
152/36-07)
148/36-07)
15/37-07)
109/35-07)
119/35-07)

146
147
148
149
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

stan. 8 (AZP: 18/35-07)

182

stan. 51 (AZP: 110/35-07)
stan. 52 (AZP: 111/35-07)
stan. 53 (AZP: 112/35-07)
stan. 13 (AZP: 113/35-07)
stan. 39 (AZP: 157/36-07)
stan. 38 (AZP: 156/36-07)
stan. 37 (AZP: 155/36-07)
stan. 40 (AZP: 158/36-07)
stan. 41 (AZP: 159/36-07)
stan. 14 (AZP: 134/36-07)
stan. 34 (AZP: 152/36-07)
stan. 36 (AZP: 154/36-07)
stan. 35 (AZP: 153/36-07)
stan. 26 (AZP: 144/36-07)
stan. 27 (AZP: 145/36-07)
stan. 24 (AZP: 142/36-07)
stan. 28 (AZP: 146/36-07)
stan. 29 (AZP: 147/36-07)
stan. 25 (AZP: 143/36-07)
stan. 23 (AZP: 141/36-07)
stan. 22 (AZP: 140/36-07)
stan. 9 (AZP: 131/36-07)
stan. 21 (AZP: 139/36-07)
stan. 19 (AZP: 137/36-07)

183
184
185
186
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
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190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Nowe Chrapowo
Stare Chrapowo
Stare Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Chabówko
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo
Nowe Chrapowo

stan. 10 (AZP: 1/36-07)
stan. 16 (AZP: 2/36-07)
stan. 18 (AZP: 136/36-07)
stan. 12 (AZP: 106/36-07)
stan. 11 (AZP: 132/36-07)
stan. 17 (AZP: 135/36-07)
stan. 1 (AZP: 4/36-07)
stan. 11 (AZP: 105/36-07)
stan. 7 (AZP: 101/36-07)
stan. 8 (AZP: 102/36-07)
stan. 15 (AZP: 109/36-07)
stan. 5 (AZP: 140/36-07)
stan. 9 (AZP: 103/36-07)
stan. 10 (AZP: 104/36-07)
stan. 14 (AZP: 108/36-07)
stan. 13 (AZP: 107/36-07)
stan. 5 (AZP: 100/36-07)
stan. 26(AZP: 119/36-07)
stan. 4 (AZP: 99/36-07)
stan. 24 (AZP: 117/36-07)
stan. 25 (AZP: 118/36-07)
stan. 30 (AZP: 123/36-07)
stan. 29 (AZP: 122/36-07)
stan. 28 (AZP: 121/36-07)
stan. 27 (AZP: 120/36-07)
stan. 23(AZP: 116/36-07)
stan. 22 (AZP: 115/36-07)
stan. 20 (AZP: 113/36-07)
stan. 16(AZP: 110/36-07)
stan. 18 (AZP: 111/36-07)
stan. 19 (AZP: 112/36-07)
stan. 17 (AZP: 5/36-07)
stan. 2 (AZP: 6/36-07)

211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

3.

W zakresie rozwoju systemów infrastruktury i komunikacji

3.1.

Dla systemów zaopatrzenia w wodę ustala się:
·
Wyznaczenie i ustanowienie stref ochronnych dla terenów ochrony
bezposredniej ujęć wody, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
·
Podstawę zaopatrzenia w wodę stanowią ujęcia wodociągowe w Babinie,
Bielicach, Swochowie i Nowym Chrapowie. Stan techniczny tych ujęć jest
dobry. Należy poprawić stan sanitarny strefy bezpośredniej w/w wymienionych
ujęć.
·
Studnie nieczynnych ujęć, o ile nie zostaną włączone do zasilania sieci
wodociągowej lub zabezpieczone na wypadek sytuacji kryzysowych, powinny
zostać zlikwidowane w celu uniknięcia przenikania zanieczyszczeń do warstwy
wodonośnej.
·
W wyznaczonych strefach zasilania (alimentacji) warstwy wodonośnej
(użytkowej) bezwarunkowo nie należy dopuszczać do lokalizacji ognisk
zanieczyszczeń.

3.2.

Dla systemów odprowadzania ścieków ustala się:
·
Modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Bielicach.
·
Budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach oraz na obszarach rozwoju zabudowy
letniskowej lub innych funkcji wymagających zwiększenia poboru wody i zrzutu
ścieków.
·
Dopuszcza
się
budowę indywidualnych
oczyszczalni
obsługujących
gospodarstwa oddalone od projektowanych kolektorów sanitarnych pod
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·

warunkiem zapewnienia ochrony przed przenikaniem ścieków do wód
gruntowych.
Wody opadowe odprowadzane do naturalnych odbiorników muszą być
podczyszczone wg warunków określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych.

3.3.

W gospodarce odpadami ustala się:
·
Aktualizację programu gospodarki odpadami i innych,
·
Pełną inwentaryzację ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych na terenie gminy,
·
objęcie wywozem odpadów wszystkich gospodarstw domowych,
·
Sprawniejsze egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych,
·
Monitorowanie powstawania nielegalnych miejsc składowania odpadów
w celu ich sukcesywnej likwidacji,
·
Tworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu
i materiałów ropopochodnych,
·
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
budowlanych, wielkogabarytowych,
·
Podejmowanie współpracy z innymi gminami bądź powiatami w dziedzinie
gospodarki odpadami.

3.4.

System zaopatrzenia w energię elektryczną.
Przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy należy uwzględnić,
oprócz potrzeb własnych, również możliwości funkcjonowania i rozwoju sieci
przesyłowych 400 i 220 kV oraz projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV.
W zakresie elektroenergetycznej sieci przesyłowych ustala się:
·
możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej
400 kV oraz możliwość jej odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy;
·
możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii 220 kV oraz
możliwość jej odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy.
W zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej:
Wskazano trasę linii 110 kV relacji GPZ Kołbacz (gm. Stare Czarnowo) – gm.
Gryfino. Wzdłuż projektowanej linii obowiązywał będzie pas technologiczny
o szerokości 40,0 metrów (po 20,0 m od osi linii w obu kierunkach).
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania istniejąca sieć SN wymagać będzie
rozbudowy polegającej na zwiększaniu przepustowości linii – wymiany przewodów
na przewody o większych przekrojach, budowy nowego odcinka sieci
zapewniającego zamknięcie pierścienia 15 kV w rejonie miejscowości Babin –
Parsów oraz zasilania nowych odbiorców.
W zakresie sieci średnich napięć przewiduje się ponadto:
·
pełne wykorzystanie wszystkich tras linii 15 kV na terenie gminy i systematyczne
przekształcanie sieci 15 kV do modelu układu pierścieniowego oraz rozbudowę
i przebudowę w celu optymalnego zasilania terenów rozwojowych gminy,
wymagających zwiększonego zapotrzebowania mocy;
·
utrzymanie linii magistralnych 15 kV, z zachowaniem generalnych kierunków
połączeń i możliwością korekty fragmentów tras, wzdłuż naturalnych granic
w terenie;
·
realizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV, stosownie do potrzeb
wynikających z kierunków zagospodarowania przestrzennego;
·
ustalenie zasad modernizacji tras odgałęzień od linii magistralnych 15 kV,
lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV i sieci niskich napięć w planach
miejscowych i w ramach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
·
realizację sieci niskich napięć, stosownie do potrzeb;
·
realizację infrastruktury na potrzeby planowanych zespołów elektrowni
wiatrowych.
Lokalizacja elektrowni wiatrowych
Wskazane na rysunku studium obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych
zawierają strefę uciążliwości od poszczególnych urządzeń. W ich granicach
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dopuszcza się również lokalizację urządzeń towarzyszących elektrowniom
wiatrowym, w tym stacji i sieci elektroenergetycznych oraz instalacji sterowania
i komunikacji. Obszary faktycznej, dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych
będą wyznaczane w trakcie procedury sporządzania planów miejscowych i przy
uwzględnieniu ochrony elementów środowiska oraz krajobrazu kulturowego
i zabytków wraz z ich otoczeniem. Przy planowaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych
należy również uwzględnić występujące w tych obszarach sieci infrastruktury
technicznej i drogi, dla których należy zachować wymagane przepisami odległości.
Ze względu na bardzo rozległy potencjalny zasięg oddziaływania w krajobrazie
wież elektrowni wiatrowych ich lokalizacja winna być poprzedzona analizą wpływu
na krajobraz kulturowy gminy, sporządzaną na etapie opracowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie takie
pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych konfliktów jeszcze przed etapem realizacji
przedsięwzięcia. Ponadto lokalizacja elektrowni wiatrowych winna uwzględniać
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym w szczególności na obszary w sieci
NATURA 2000. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowych może
wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.
Realizacja zapisów Studium w zakresie przeznaczenia terenu pod farmy
wiatrowe
wymagać
będzie
wykonania
monitoringu
ornitologicznego
i chiropterologicznego (w sposób odpowiadający dobrym praktykom postępowania
w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze) na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku realizacji obiektów o wysokości równej bądź wyższej niż 50,0 m ich
lokalizację należy uzgodnić z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Służbą
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi). Obiekty takie stanowiące przeszkody lotnicze wymagają
odpowiedniego oznakowania regulowanego właściwymi w tym zakresie przepisami.
Inwestor realizujący obiekty o wysokości równej bądź większej niż 50,0 m
zobowiązany jest powiadomić Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej o przewidywanym terminie zakończenia budowy udostępniając
jednocześnie wymagane przepisami parametry inwestycji pozwalające na właściwe
opisanie przeszkód lotniczych.
3.5.

W systemie zaopatrzenia w gaz ustala się:
W niniejszym studium przyjmuje się budowę stacji redukcyjno-pomiarowej
I stopnia w rejonie m. Linie oraz sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy.
Stacja zasilana będzie projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia z Pyrzyc,
wzdłuż gazociągu należy uwzględnić istnienie obszaru ograniczonego użytkowania
(strefy kontrolowanej) o szerokości zgodnej z odrębnymi przepisami. Szczegółowa
trasa przebiegu zostanie ustalona odrębnie na podstawie analizy uwarunkowań
i możliwości realizacyjnych. Przewiduje się wykorzystywanie gazu do celów
komunalno-bytowych i grzewczych.
Docelowo przewiduje się gazyfikację średnim ciśnieniem wszystkich
miejscowości w gminie. Zasięg i tempo realizacji inwestycji uzależnione będą od
możliwości finansowych władz gminnych i mieszkańców poszczególnych
miejscowości a także analizy ekonomicznej związanej z prognozowanym zużyciem
gazu. Przewiduje się zużycie gazu do celów komunalno-bytowych i grzewczych,
w sektorze usług, drobnego przemysłu, szkół itp.
Mieszkania w istniejącym i projektowanym budownictwie wyposażane będą
w kuchnie gazowe, grzejniki wody przepływowej oraz w piece centralnego
ogrzewania, po uzyskaniu przez indywidualnego odbiorcę zapewnienia dostawy
gazu.
Odbiorcy w miejscowościach nie objętych gazyfikacją przewodową korzystaliby
z gazu płynnego propan butan lub propan, ewentualnie z innych ekologicznych
nośników energii.
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Kierunki i zasady kształtowania systemów gazowych:
·
przewiduje się budowę stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia w rejonie m. Linie
– rezerwacja terenu;
·
na terenie gminy zakłada się gazyfikację średnim ciśnieniem wszystkich
miejscowości w gminie;
·
zasilanie odbiorców gazem średniego ciśnienia z zastosowaniem szafkowych
węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe.
3.6.

W systemach zaopatrzenia w ciepło ustala się:
Nie przewiduje się realizacji systemów ciepłowniczych zdalaczynnych,
obejmujących całość lub część miejscowości. Przyjmuje się ogrzewanie
urządzeniami lokalnymi wbudowanymi, zasilającymi w zasadzie obiekty leżące na
jednej posesji. Ewentualne wspólne źródła ciepła mogą obejmować kilka posesji
sąsiadujących.
Rodzaj ogrzewania zależy od relacji kosztów pomiędzy różnymi nośnikami
energii. Należy zapewnić przestrzenne możliwości korzystania z każdego rodzaju
paliwa (paliwa stałe, oleje opałowe, gaz ziemny, gaz płynny, energia elektryczna,
biogaz), według decyzji odbiorców opartych o własne kalkulacje ekonomiczne.
Należy preferować stosowanie paliw niskozasiarczonych, korzystanie ze źródeł
niekonwencjonalnych, ekologicznych oraz odchodzenie od stosowania paliw
stałych (szczególnie węgla i koksu).
Gmina Bielice leży w strefie bardzo korzystnych warunków poboru energii
cieplnej z wód geotermalnych. Minimalna wydajność jednej pary otworów wynosi
7-10 MW, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię cieplną dla około 5000
mieszkańców.
Wielkości i charakter zagospodarowania jednostek osadniczych na terenie
gminy, nie predysponują żadnej z nich do lokalizacji ujęcia wód geotermalnych.
Kierunki i zasady kształtowania systemów ciepłowniczych:
·
na terenie gminy Bielice przyjmuje się utrzymanie rozproszonego systemu
ogrzewania;
·
zapewnić przestrzenne możliwości korzystania z każdego rodzaju paliwa,
wg decyzji użytkowników opartych o własne kalkulacje ekonomiczne. Zaleca się
sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami niskozasiarczonymi,
ekologicznymi – paliwa płynne, energia elektryczna, gaz, stosowanie
niekonwencjonalnych źródeł ciepła.
·
nie przewiduje się lokalizacji kotłowni wymagających wyznaczenia stref
ochronnych. Istniejące i projektowane źródła ciepła mogą zasilać obiekty
na sąsiednich posesjach, wg decyzji użytkowników tych posesji.
·
ewentualne ograniczenia w kształtowaniu systemów ciepłowniczych, mogą
wynikać jedynie z zagadnień ochrony atmosfery przed nadmiernym
zanieczyszczeniem spalinami; należy dążyć do eliminowania źródeł ciepła
na paliwa stałe oraz stosować urządzenia zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem atmosfery.

3.7.

W telekomunikacji ustala się:
Sieć telekomunikacyjna funkcjonuje w systemie automatycznym, przeważnie
jako napowietrzna. Potrzeby w zakresie telekomunikacji zaspokajane są na bieżąco.
Infrastruktura sieciowa jest uzupełniana przez telefonię komórkową. Należy
dążyć do tego, aby obszar całej gminy był objęty zasięgiem wszystkich działających
w kraju operatorów sieci komórkowych.
Kierunki i zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnych
·
modernizacja i rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej oraz układu sieci
telekomunikacyjnych na terenie gminy Bielice.
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·
·
·

realizacja zamierzeń (w miarę wzrastających potrzeb) w zakresie rozbudowy
systemu abonenckich węzłów dostępowych oraz dalszej budowy abonenckich
sieci telekomunikacyjnych.
kształtowanie rozdzielczych sieci abonenckich - do ustalania w ramach
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
dalszy rozwój telefonii bezprzewodowej w oparciu o stacje bazowe
lokalizowane na obszarze gminy Bielice i gmin sąsiednich.

3.8.

Dla systemu komunikacji ustala się:

3.8.1.

W układzie drogowym.
Istniejący układ drogowy zapewnia obsługę głównych kierunków przemieszczeń
wiążących gminę z sąsiednimi gminami, powiatem i siedzibą województwa.
Głównym problemem gminy w zakresie układu komunikacyjnego jest stan
techniczny obecnej sieci drogowej. W celu umożliwienia mieszkańcom gminy
dostępu do drogi ekspresowej S-3 proponuje się jako priorytetowe modernizację
dróg powiatowych powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 120 i 122.
W związku z powyższym proponuje się:
·
przedłużenie i budowę odcinka drogi Nowe Chrapowo przez Czarnowo
w kierunku drogi wojewódzkiej 122 jako uzupełnienie drogi powiatowej
o numerze1552Z (umożliwienie włączenia przez węzeł Pyrzyce na S-3).
·
poprawę standardu i parametrów technicznych do klasy zbiorczej na drogach
1351Z relacji Gardno –Pyrzyce, 1370Z Babin – Kartno, 1552Z Stare Chrapowo –
Nowe Chrapowo.

3.8.2.

W komunikacji zbiorowej.
Dominującą rolę w przewozach pasażerskich zarówno zewnętrznych jak
i wewnętrznych odgrywa komunikacja autobusowa PKS. Dodatkowo funkcjonują na
terenie gminy prywatni przewoźnicy obsługujący powiązania lokalne. Obecny układ
połączeń obejmuje praktycznie całą gminę i nie wywołuje ograniczeń w jej
funkcjonowaniu. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie.

3.8.3.

W komunikacji rowerowej, pieszej, konnej.
Proturystyczny kierunek rozwoju gminy może w niedalekiej przyszłości generować
potrzebę wskazywania i budowy skomunikowanych zespołów ogólnodostępnych
miejsc parkingowych, wydzielania ciągów pieszych, tras rowerowych i konnych.
Potrzebę taką należy przewidywać przy podejmowaniu decyzji planistycznych w tym
przy uchwalaniu planów miejscowych i przy gospodarowaniu gruntami. Trasy
rowerowe kojarzą się przede wszystkim z ruchem turystycznym, na co dzień jednak
zaspokajają również potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dojazdów do pracy,
sklepu, miejsc rekreacji itp. System lokalnych ścieżek rowerowych powinien
uwzględniać połączenia z projektowanymi trasami o znaczeniu lokalnym w gminach
sąsiednich, regionalnym i międzynarodowym.
Zakłada się:
·
przebieg projektowanej ścieżki rowerowej po trasie zlikwidowanej linii kolejowej,
·
rozwój tras rowerowych w oparciu o drogi gminne i powiatowe o nieznacznym
natężeniu ruchu,
·
odpowiednie oznakowanie i promocję tras rowerowych,
W komunikacji pieszej zakłada się rozbudowę systemu o nowe elementy
i modernizację istniejących ciągów, budowę i wymianę nawierzchni, oznakowanie,
lokalizację elementów małej architektury itp. Szczególnie ważne jest przewidywanie
i planowanie nowych połączeń z terenami planowanego rozwoju funkcji mieszkalnej
i turystycznej.
Studium nie wskazuje rozwiązań w zakresie turystyki konnej, jednakże biorąc pod
uwagę tendencje wzrastającego zainteresowania taką formą turystyki, również w
powiązaniu z promowaną w gminie agroturystyką, należy przewidywać możliwości
jej rozwoju.
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4.

W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jako najważniejsze
przyjmuje się:
·
wdrożenie programów kanalizacji i gazyfikacji miejscowości,
·
wdrożenie programu zagospodarowania odpadów,
·
utrzymanie i rozwój, a także realizacja nowych, ogólnodostępnych obiektów
rekreacji i sportu oraz obiektów kultury i opieki zdrowotnej,
·
modernizację sieci dróg gminnych,
·
budowę i propagowanie tras rowerowych lokalnych i ponadlokalnych,
·
pozyskiwanie do zasobu gminnego gruntów, nieruchomości na potrzeby
realizacji powyższych zadań.

5.

W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym przyjmuje się:
·
realizację projektowanego gazociągu W/C DN<500 mm,
·
przebieg drogi krajowej DK-3 i drogi ekspresowej S-3,
·
przebieg projektowanej ścieżki rowerowej,
·
regulację stosunków wodnych, w tym odbudowa jazów na rzece Krzeknie
i retencja wód poprzez podpiętrzenie wód jez. Będgoszcz.
Oprócz nowo projektowanych i przewidywanych rozwiązań do zadań o charakterze
ponadlokalnym należy ochrona obszarów i obiektów o ustanowionej już randze,
w tym ochrona obszaru parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu
przyrodniczo – krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obiektów
i układów zabytkowych, parków wiejskich i zabytkowych a także ochrona innych
terenów określonych jako cenne przyrodniczo.

6.

W zakresie ochrony mienia, zabezpieczenia przed powodzią i osuwaniem mas
ziemnych.
·
zjawiska powodziowe – w granicach gminy nie występuje zagrożenie
powodziowe,
·
wg „Programu małej retencji Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 r.”
projektuje się oprócz istniejącego już na jez. Babińskim, zbiornik na jez.
Będgoszcz, dla którego przewiduje się podpiętrzenie poziomu o 0,3 m; może
mieć to znaczenie dla zagospodarowania południowych brzegów jeziora
przeznaczanych w części na cele rekreacji i zabudowy z nią związanej,
·
osuwiska - na obszarze gminy wskazano jeden obszar predysponowanych do
powstawania powierzchniowych ruchów masowych. Występuje on na
zboczach doliny Kanału Czarnego w okolicach miejscowości Nowe Chrapowo.
Na zboczach stoku wzgórz morenowych mogą zaistnieć zmywy i spełzywanie
osadów, szczególnie w czasie nawalnych deszczów.

7.

W zakresie gospodarowania w ramach rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.
Rolnictwo
·
Strategicznym kierunkiem rozwoju gminy Bielice pozostanie rolnictwo ze względu
na wysoką wartość gruntów ornych i istniejące zaplecze. W gminie występują
porzucone obiekty, które były wykorzystywane w rolnictwie, a dla których
zakłada się obecnie możliwość restrukturyzacji i dostosowania do aktualnych
potrzeb w zakresie produkcji rolniczej, przetwórstwa lub innych usług
komercyjnych.
·
Na obszarze gminy istnieją ograniczenia dla zbyt intensywnego rozwoju
rolnictwa. Dotyczy to obszaru otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego,
strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Miedwie" oraz obszarów
proponowanych do objęcia ochroną.
·
Dla obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych, wyznaczonych Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 1/2008 z dnia 19 marca 2008 r.,
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obowiązuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych do wód wprowadzony Rozporządzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2/2008 z dnia 6 maja
2008 r.
Należy preferować rolnictwo zintegrowane, gdzie produkcja żywności jest
równorzędna z ochroną żyzności gleb i różnorodności biologicznej na danym
obszarze.
Należy ograniczać zbyt intensywne stosowanie środków ochrony roślin.
Nowe tereny przeznaczone do zagospodarowania funkcji rolno - produkcyjnej
muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia gospodarki wodno –
ściekowej.
Możliwości produkcji pasz na terenie gminy stwarza korzystne warunki dla
produkcji zwierzęcej.
Hodowla powinna opierać się o technologię ściółkową. Produkcja oborniku
posiada zasadnicze znaczenie dla odbudowy i utrzymania żyzności gleb.
Biorąc pod uwagę strefę ochronną jeziora Miedwie gatunkiem dominującym
w hodowli powinno być bydło, natomiast trzoda chlewna i owce jako kierunek
towarzyszący.
Przechowywanie obornika, na terenie gminy, powinno być bezpieczne i nie
może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska.
Leśnictwo i zadrzewienia
Lasy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Gryfino
zajmują nieznaczną część gminy o pow. ok. 635 ha (7,5 % obszaru gminy),
dlatego ich znaczenie gospodarcze jest stosunkowo niewielkie.
Zakłada się sukcesywne zwiększanie lesistości gminy. Pod zalesienie wskazuje się
tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, w strefach alimentacji wód
podziemnych, grunty o słabej przydatności rolniczej oraz tereny zdegradowane
(wyrobiska poeksploatacyjne – kierunek rekultywacji przez zalesienie).
Przed zalesianiem chronić należy śródleśne użytki zielone, torfowiska i bagna.
Tereny te należy pozostawić do naturalnej sukcesji zbiorowisk leśnych.
Lasy ochronne stanowiące ostoje zwierząt chronionych oraz strefy ochronne
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych
podlegają szczególnej ochronie. Obowiązuje tu zakaz dokonywania zmian
obejmujących wycinanie drzew i krzewów, prowadzenie robót melioracyjnych,
wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji oraz prowadzenia innych prac
mających wpływ na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt gatunków chronionych.
Należy zachować wszelkie zadrzewienia poza lasami (śródpolne, wzdłuż
strumieni i kanałów melioracyjnych oraz w ich dolinach, w otoczeniu oczek
wodnych, torfowisk, bagien) jako ważny element stabilizacji ekologicznej
krajobrazu. Wspomagają one naturalną retencję wody, stanowią ostoję drobnej
zwierzyny, pełnią funkcję przeciwerozyjną, wzbogacają krajobraz terenów
użytkowanych rolniczo, są lokalnymi korytarzami ekologicznymi.
Należy zachować wszelkie zadrzewienia przydrożne, pełniące funkcje
wiatrochronne, przeciwerozyjne, biocenotyczne i krajobrazowe.
Należy zachować wszelkie tereny zieleni we wsiach. Szczególnej ochronie
podlega zadrzewienie przykościelne i cmentarne, ze względu na walory
historyczne, ekologiczne i krajobrazowe.
W miejscowości Linie i Swochowo znajdują się pozostałości drzewostanu
parkowego ze starodrzewem, stanowiące fragmenty dawnego założenia
parkowo – dworskiego. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów,
określić ich wartość z zabytkowego i dendrologicznego punktu widzenia.
Waloryzacja taka powinna wykazać czy należy objąć ochroną konserwatorską
cały park, czy tylko wybrane egzemplarze drzew.
Wartościowe pojedyncze drzewa i aleje powinny być objęte ochroną. Należy
bezwzględnie unikać lokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie tych drzew
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jakichkolwiek obiektów i urządzeń uciążliwych i szkodliwych, jak również w ich
sąsiedztwie wykonywania wykopów i ingerencji w systemy korzeniowe oraz
zmiany stosunków gruntowo – wodnych.
8.

W zakresie eksploatacji i zabezpieczenia obiektów położonych w złożach kopalin,
obszary, dla których wyznacza się filar ochronny.
Wnioski i zalecenia:
·
na terenie gminy za rejony perspektywiczne dla udokumentowania złóż kredy
jeziornej i torfów należy uważać:
¾
obniżenie jeziora Dołgie i Parsów,
¾
obniżenie zlokalizowane na płd. od Chabowa,
¾
dolinę Bielicy na płd. od wsi Bielice,
¾
obniżenia wytopiskowe (pojezierne) na wsch. od Swochowa,
¾
dolinę kanału Czarnego na zach. od Starego Chrapowa;
·
za obszary prognostyczne dla udokumentowania złóż kruszywa naturalnego
uważa się:
¾
formę szczelinową (wał ozowy) położoną na południowy zachód od
Babina,
¾
wychodnie osadów wodnolodowcowych położone na południe od
Chabowa,
¾
wał ozowy na południe od Bielic,
¾
pagórki form szczelinowych położone pomiędzy Liniami a Nieborowem,
dla wskazanych rejonów a szczególnie w strefie rozległego wału ozowego na
zach. od Parsowa należałoby dokonać rozpoznania złoża i wytypowania strefy
dla udokumentowania zasobów; rozpoznanie złóż wymaga uzyskania zgody na
prace geologiczne;
·
potencjalnym zasobem naturalnym są wody geotermalne wstępnie rozpoznane
geologicznie na tzw. „strukturze Chabowa”; wykorzystanie tych wód może
przynieść zadowalające korzyści ekonomiczne i ekologiczne zarówno dla
gospodarki komunalnej jak i rolnictwa;
·
dopuszcza się prowadzenie prac związanych z poszukiwaniem i dokumentacją
innych złóż.
Wyznaczenia filarów ochronnych w złożach kopalin wymagają wszelkie
istniejące obiekty budowlane, w tym zabudowa, drogi, instalacje infrastruktury
technicznej, słupy i maszty oraz lasy i obiekty podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych.
Eksploatacja w granicach stref ochronnych stanowisk archeologicznych, jest
możliwa na warunkach określonych dla strefy ochronnej stanowisk.

9.

W zakresie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji
Na obszarze gminy Bielice znajduje się kilka zdegradowanych obszarów
wymagających rekultywacji. Są to przede wszystkim tereny wyrobisk
poeksploatacyjnych. Jednym z kierunków rekultywacji może być zalesienie
z dopuszczeniem rekreacyjnego wykorzystania terenu.
Restrukturyzacji i przekształceń wymagają również tereny byłych gospodarstw
rolnych (PGR, SKR). Na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
wskazano takie tereny jako obszary do restrukturyzacji lub przekształcenia na funkcję
obsługi rolnictwa i przetwórstwa spożywczego lub inną komercyjną: rekreacyjną,
kulturalno - oświatową usługową, produkcyjną, rzemieślniczą w zależności od
lokalnych potrzeb i możliwości.
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10.

W zakresie obszarów zamkniętych.
W granicach gminy Bielice nie wyznacza się obiektów i obszarów zamkniętych
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca
2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U.
Nr 141 z 2003 r., poz. 1368).

11.

Kierunki i zmiany w strukturze funkcjonalno – przestrzennej.
Ograniczeniem w zainwestowaniu terenów będzie m.in. dostęp do dróg
publicznych i infrastruktury technicznej. Dlatego przy wprowadzaniu zmian
użytkowania terenów rolnych na funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowe,
produkcyjne i inne wskazane jest dokonywanie tych zmian, w pierwszej kolejności dla
terenów o najłatwiejszym dostępie do dróg i infrastruktury technicznej.
Decyzja o kolejności wprowadzania zmian w użytkowaniu gruntów powinna być
wynikiem analiz uwzględniających miedzy innymi koszty uzbrojenia i późniejszego
funkcjonowania zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

11.1.

Strefy funkcjonalne – kierunki zagospodarowania, przeznaczenie terenów.
Na rysunku studium wyznaczono strefy funkcjonalne o różnych, dominujących
lub preferowanych na tych terenach funkcjach. Są to jednocześnie tereny
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne,
a więc stanowią zgodnie z art. 14, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obszary i jednocześnie granice planów miejscowych.
Poza wyznaczonymi nowymi strefami lokalizacji poszczególnych funkcji
i zabudowy dla oznaczonych na mapie studium terenów istniejącej zabudowy
miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo
i produkcyjnie ustala się kontynuację obecnej funkcji tj. zabudowy rolniczej,
mieszkaniowej, rekreacyjnej, usługowej, gospodarczej i produkcyjnej z możliwością
jej rozbudowy, uzupełniania i przekształcania w zgodzie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
Dla wyznaczonych stref gmina sporządzi plany miejscowe w kolejności zgodnej
z potrzebami i przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań i wytycznych zawartych
w studium, a w szczególności ograniczeń i wymogów ochrony środowiska
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu.

11.2.

Wytyczne do planów miejscowych:
· Ustala się generalną zasadę kształtowania zabudowy w nawiązaniu do
występujących w terenie elementów i form zabudowy - do sprecyzowania
w ustaleniach szczegółowych planów miejscowych w zależności od lokalizacji,
sąsiedztwa i stanu zachowania zabudowy;
· Zasady wzajemnego oddziaływania i funkcjonowania poszczególnych funkcji
w ramach jednej strefy funkcjonalnej regulować będą ustalenia planu
miejscowego w zgodzie z przepisami odrębnymi;
· Należy zachować wszelkie istniejące obiekty i tereny sportu, rekreacji
ogólnodostępnej takie jak boiska, place zabaw, świetlice i kluby wiejskie.
· Przy wyznaczaniu terenów do przekształceń należy uwzględniać potrzeby
wynikające ze zwiększonego zapotrzebowania na miejsca parkingowe, przebiegi
tras i ścieżek rowerowych, tras pieszych i konnych w powiązaniu z terenami
rekreacyjnymi w gminie jak i w gminach sąsiednich.
· Przy ustalaniu zasad zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie
zbiorników wodnych, rzek i cieków należy bezwzględnie stosować wymóg
zachowania swobodnego, nieprzegrodzonego dostępu do brzegów o szerokości
ustalonej na podstawie warunków lokalnych i w zgodzie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
· Przy ustalaniu zasad zagospodarowania terenów z urządzeniami melioracyjnymi
i drenarskimi należy zachować ich drożność lub przebudować w uzgodnieniu
z ich zarządcą.
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W planach miejscowych należy również ustalać wymóg maksymalnego
zachowania istniejącej zieleni wysokiej, użytków ekologicznych, oczek wodnych,
korytarzy ekologicznych.
Przy ustalaniu zasad zagospodarowania należy uwzględniać, jeśli takie będą
opracowane,
postanowienia
planów
ochrony
sporządzanych
dla
poszczególnych elementów środowiska objętych ochroną prawną na podstawie
przepisów odrębnych oraz wytyczne z innych programów określających prawne
wymogi ochrony środowiska.

12.

Rodzaje i zakres prac planistycznych.
Propozycje dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego stanowią konsekwencję:
· akceptacji projektowanych form ochrony cennych obszarów przyrodniczych
i zabytkowych układów przestrzennych z zakresu dóbr kultury materialnej,
· wyznaczenia w „Studium ...” stref rozwoju funkcji osadniczych, rekreacyjnych,
terenów aktywności gospodarczej, usług komercyjnych i innych,
· określenia w „Studium ...” systemów budowy lub rozbudowy urządzeń
infrastruktury technicznej,
· wyznaczenia w studium obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.

12.1.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·
Zgodnie z art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
gmina Bielice sporządzi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych jej części (stref funkcjonalnych lub innych obszarów wymagających
opracowania planu). Działalność inwestycyjna na terenie gminy odbywać się
będzie wówczas na podstawie ustaleń tych planów.
·
Na rysunku Studium wydzielono strefy funkcjonalne, dla których gmina sporządzi
plany miejscowe w kolejności zgodnej z zapotrzebowaniem i rachunkiem
ekonomicznym.
·
Mając na uwadze wartości kulturowe miejscowości takich jak Babin, Chabowo,
Nowe Chrapowo, Linie, Parsów i Swochowo zakłada się sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe
założenia wraz z wyznaczonymi strefami rozwoju.
·
Opracowania planów wymagają również tereny potencjalnej eksploatacji złóż,
obszary wskazane pod zalesienie i tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych.

12.2.

Obligatoryjne opracowanie planów miejscowych wymagane jest dla:
·
terenów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolne i nieleśne na podstawie przepisów odrębnych, w tym dla
wskazanych na tych gruntach poszczególnych stref funkcjonalnych,
·
obszarów potencjalnej eksploatacji złóż – obszary i tereny górnicze,
·
innych terenów wymagających opracowania planów miejscowych z uwagi na
przepisy odrębne.

12.3.

Inne prace planistyczne i opracowania uzupełniające w tym wymagane przepisami
odrębnymi:
·
Program budowy i oznakowanie tras rowerowych, szlaków pieszych i konnych.
·
Ustanowienie stref ochrony dla ujęć wód podziemnych.
·
Rozpoznanie możliwości rozmieszczenia i wykorzystania studni w celu
awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę.
·
Program zagospodarowania odpadów.
·
Program ochrony i rewitalizacji zabytkowych założeń parkowych.
·
Specjalistyczne analizy dotyczące możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
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Ponadto obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody a położone
w części bądź w całości w granicach gminy wymagają opracowania przez
odpowiednie organy planów ochrony:
·
Plany ochrony dla rezerwatów.
·
Plan ochrony obszarów Natura 2000,
Ich postanowienia będą musiały mieć odzwierciedlenie w opracowywanych przez
gminę dokumentach planistycznych.
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IV.

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM
Do zmiany studium przystąpiono z inicjatywy Wójta uzasadnionej wpływającymi
wnioskami dotyczącymi przede wszystkim wprowadzenia w obowiązującym studium
gminy możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkalnej, usługowej a także
elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i towarzyszącą infrastrukturą
techniczną. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/78/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice” zmianą studium
objęto całą gminę w jej granicach administracyjnych.
Do zmiany studium przystąpiono z inicjatywy Wójta Gminy Bielice uzasadnionej
złożonymi wnioskami dotyczącymi uwzględnienia w studium nowych terenów
inwestycyjnych i terenów zabudowy mieszkalnej z usługami.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r.
zmienioną Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice dnia 9 czerwca 2011 r.
przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie obszarów lokalizacji zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Stare
Chrapowo i Linie oraz obszaru lokalizacji funkcji produkcyjno-usługowej
w sąsiedztwie miejscowości Stare Chrapowo.
Procedura opracowania zmiany studium spełnia wymogi Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uwzględniono również obowiązujące od 18 listopada 2009 r. przepisy Ustawy z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami
zakresu sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń studium w
zakresie wprowadzonych zmian.
Przyjęte w studium kierunki i rozwiązania są odzwierciedleniem i zarazem
wypadkową obecnego stanu zainwestowania i zagospodarowania przestrzeni
gminy a także wszelkich innych uwarunkowań, które zostały zebrane,
przeanalizowane, zbadane i usystematyzowane w konfrontacji z realnymi
możliwościami i potencjałem gminy. Są to uwarunkowania zarówno w sferze
społecznej, przestrzennej, gospodarczej, historycznej i przyrodniczej w kompletnym
zakresie analizowanych zagadnień. Zespół powyższych uwarunkowań przesądza o
dalszym kierunku rozwoju, który w znacznej mierze opierał się będzie na rolniczym
charakterze gminy. Strategicznym kierunkiem rozwoju gminy Bielice pozostanie
rolnictwo ze względu na wysoką wartość gruntów ornych i istniejące zaplecze.
Dla poszczególnych miejscowości wyznaczono strefy rozwoju poszczególnych
funkcji – mieszkalnej, usługowej, produkcyjnej, rekreacyjnej i innych. Ustalono również
zasady budowy systemów infrastruktury technicznej pozwalającej na obsługę
planowanego zainwestowania.
Wyznaczenie terenów lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowych pozwoli na
zwiększanie potencjału gospodarczego gminy, natomiast zwiększenie obszarów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zapewni w znacznym stopniu zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych gminy.
Na części użytków rolnych wskazano strefy możliwej lokalizacji zespołów
elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Energetyka
wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branż produkujących zieloną
energię elektryczną. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne oraz
zobowiązania Polski związane z ratyfikacją Protokołu z Kioto oraz przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej, Minister Gospodarki zobowiązał zakłady energetyczne do
zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Udział ten zwiększany jest
w każdym roku i ma osiągnąć 10,4 15 % w 2010 2020 roku.
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W celu ochrony obszarów przyległych w studium zapisano konieczność
opracowania planów miejscowych dla obszarów obejmujących tereny lokalizacji
elektrowni wiatrowych oraz strefę negatywnego oddziaływania elektrowni na tereny
działek sąsiednich, gdzie będzie obowiązywał zakaz lokalizacji zabudowy
przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Lokalizacja elektrowni wiatrowych będzie miała
też wymiar ekonomiczny dla gminy. Inwestor będzie wnosił na rzecz gminy podatki
przez dwudziestoletni okres użytkowania zespołu elektrowni.
W zmianie studium uwzględniono również aktualne uwarunkowania wynikające
z potrzeby ochrony obszarów cennych przyrodniczo w tym przede wszystkim
obszarów NATURA 2000.
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V.

ZAŁĄCZNIKI
·
Mapa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bielice – skala 1:10 000 (lub zmniejszenie 1:20 000).
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