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WSTĘP
Tekst i rysunek studium zatytułowane „Uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno” stanowią główną część studium
uwarunkowań oraz podstawę sporządzania planów miejscowych i innych
dokumentacji związanych z gospodarką przestrzenną.
Na treść załącznika Nr 1 uchwały Rady Gminy składa się ujednolicony tekst zmiany
studium zatytułowany „Uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno”.
Na treść załącznika Nr 2 uchwały Rady Gminy składa się rysunek studium będący
załącznikiem graficznym zatytułowany „Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno ” wykonany na mapach w skali podstawowej 1:10 000
(a następnie pomniejsziny elektronicznie do mniejszych skal).
W przyszłych pracach planistycznych i realizacyjnych można posługiwać się
dodatkowymi, odrębnymi, następującymi opracowaniami, które należy traktować jako
materiały informacyjne, wykorzystane głównie na etapie sporządzenia studium:
- mapa w skali 1: 20 000 „ Zagospodarowanie i użytkowanie terenów gm. Sławno”,
stan 2007r.;
- „Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne gm. Sławno” – sporządzone w ramach
prac nad studium uwarunkowań;
- „Waloryzacja przyrodnicza gm. Sławno” ( operat generalny ), wykonana przez Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2006 r.;
- „Studium krajobrazu kulturowego gm. Sławno” , wykonane przez Biuro Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie w 2003 r.;
- Waloryzacja stanowisk archeologicznych gm. Sławno – stan 2007r.
Ponieważ niniejsza zmiana studium obejmuje wszystkie zagadnienia, dlatego nie
wyróżnia się elementów zmienianych w tekście i na rysunku studium. Cały tekst
jest tekstem ujednoliconym, a cały rysunek studium jest nowym rysunkiem z
elemantami zmienianego studium.
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1. PODSTAWA PRAWNA
1. Uchwała Rady Gminy Sławno Nr IV/17/2007 z dnia 30.03.2007r. o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno;
2. Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XX/184/2012 z dnia 5 lipca 2012 r., o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno, w zakresie:
- wyznaczenia obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu
terenów w okolicy miejscowości Smardzewo, Bobrowice, Bobrowiczki,
- określenia nowego kierunku w przeznaczeniu terenów na tereny obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i baz w miejscowości Bobrowiczki.
3. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zmian. ); (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233);
5. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
6. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z późn. zmian.); (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
8. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162 poz. 1568 z późn. zmian.);
9. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z późn. zmian.); (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);
10.ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880 ); (tj. Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.);
11.ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn.
zmian. ); (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);
12.ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 1995 r.
nr 16, poz. 78 z późn. zmian. tj. Dz.U. z 2013 poz. 1205);
13. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. 09 czerwca 2011r. – Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r. nr
115 , poz. 1229 z późn. zmian. ); (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, z późn. zm.);
14. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 1994 r. nr
27, poz. 96 z późn. zmian. ); ( Dz.U. 2014 poz. 613);
15. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu uznawania lasów za
ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej ( Dz. U. z
1992 r. nr 67, poz. 337 z późn. zm.);
16. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2001 r. w sprawie określenia
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 92 ,
poz. 1029);
17. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
późn. zmian.);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 139 z
7

późn. zmian.);
18. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn.
zmian. ); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. 2013 poz. 21);
19. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm);
20.rozporządzenie Nr 4 / 2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z 2005 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25, poz.
497 ); Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 września 2009 r. (tj. Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r. poz. 1637) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
21.prawne zobowiązania wynikające z konwencji międzynarodowych ratyfikowanych
przez Polskę w zakresie ochrony środowiska:
1) Konwencja o ochronie europejskich dzikich gatunków zwierząt i roślin oraz ich
siedlisk naturalnych, tzw. Konwencja Berneńska (panaeuropejska) zobowiązująca do
ochrony dziko żyjących roślin i zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk, ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem .
2) Konwencją o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, tzw. Konwencja Ramsarska,
której celem jest ochrona i czynne zabezpieczenie terenów podmokłych
o międzynarodowym znaczeniu a w szczególności uchodzących za wybitne miejsca
występowania ptaków wodno-błotnych.
3) Konwencja Bońska dotycząca ochrony wędrownych dziko żyjących gatunków
zwierząt.
4) Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
5) Akta prawa Wspólnoty Europejskiej :
* Dyrektywa Rady EWG w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków zwana Dyrektywą
Ptasią ,
* Dyrektywa Rady EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej
fauny i flory zwana Dyrektywą Siedliskową .
W oparciu o powyższe Dyrektywy Polska zobowiązana jest do wyznaczenia obszarów
Natura 2000 ( w trakcie opracowania ).
22. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SŁAWNO WRAZ Z WIELOLETNIM
PLANEM INWESTYCYJNYM DO 2013 R. ( sierpień 2006 );
23. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY SŁAWNO NA
LATA 2006-2015 ( sierpień 2006);
24. STRATEGIA POLITYKI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SŁAWNO
(sierpień 2006).
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3. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE ROZWOJU GMINY
Założenia funkcjonalno-przestrzenne rozwoju gminy Sławno opracowane zostały w
oparciu o istniejące studium , istniejący plan miejscowy Gminy , istniejące strategie
wymienione w ust.2, szeroki zakres prac inwentaryzacyjnych, istniejące w tym
zakresie w Gminie dokumentacje i opracowaną na ich podstawie diagnozę stanu
istniejącego ( odrębne opracowanie „Stan istniejący – diagnoza” ) oraz wnioski
instytucji i osób fizycznych i prawnych , które wpłynęły w trakcie prac nad studium.
Założenia mają charakter informacyjny i stanowią podstawę do prac projektowych.
Dotyczą one uwarunkowań i celów kierunkowych wynikających z potencjalnych
możliwości przestrzennych, funkcjonalnych i inwestycyjnych gminy z wyraźnie
wyróżnionym okresem perspektywicznym – 2020 r.
Celem opracowania zmiany studium gminy Sławno jest:
1. sprecyzowanie polityki gminnej w sferze zagospodarowania przestrzennego,
polityki gruntami, działalności inwestycyjnej, procesów społecznych oraz ochrony
środowiska;
2. skoordynowanie różnorodnych działań i procesów, określenie perspektywicznego
scenariusza zdarzeń;
3. stworzenie podstaw do opracowania programów, planów, strategii oraz
dokumentacji projektowych;
4. spełnienie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Głównym celem wszelkich działań władz samorządowych winno być dążenie do
optymalnego rozwoju gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel ten można
osiągnąć po przyjęciu wyraźnie sprecyzowanych założeń rozwoju gminy.
Założenia społeczne:
1. w perspektywie ( 2020 r.) na terenie Gminy będzie mieszkało około 9200 osób;
2. stworzenie konkurencyjnych warunków lokalizacji różnorodnych funkcji w stosunku
do m. Sławna i innych gmin;
3. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz zdrowia i życia mieszkańców poprzez
rozwój gospodarczy Gminy, budowę obiektów zapewniających bezpieczeństwo
socjalne – budynki socjalne, rozwój kultury, sportu i rekreacji itp;
4. sprzyjanie powstawaniu miejsc pracy poprzez właściwą politykę podatkową,
stworzenie korzystnych warunków lokalizacyjnych i szeroką działalność
promocyjną;
5. zapewnienie dzieciom i młodzieży wysokiego poziomu nauczania w szkołach, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na naukę języków obcych i obsługę komputerów;
6. stworzenie warunków do tego, by duża ilość młodzieży kończyła studia wyższe lub
szkoły średnie o kierunkach, na które istnieje duże zapotrzebowanie w rejonie;
7. przeprowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej i popularyzatorskiej w zakresie
ochrony cennych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz nawiązania nowej
architektury do starej zabudowy;
8. do wszelkich opracowań związanych z liczbą ludności należy przyjmować
następujące wielkości:
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Tabela 1.
Lp

Wyszczególnienie

MK

1

2

3

1

Bobrowice

300

2

Bobrowiczki

450

3

Boleszewo

470

4

Brzeście

202

5

Borzyszkowo

30

6

Grzybno

18

7

Gwiazdowo

331

8

Gwiazdówko

29

9

Janiewice

535

10

Kwasowo

518

11

Łętowo

300

12

Noskowo

500

13

Pomiłowo

168

14

Patnowo

15

15

Przemysławiec

12

16

Radosław

244

17

Rzyszczewo

387

18

Rzyszczewko

35

19

Sławsko

950

20

Smardzewo

374

21

Stary Kraków

192

22

Tokary

23

Tychowo

484

24

Warginie

7

25

Warszkowo

1150

26

Warszkówko

177

27

Wrześnica

806

28

Żabno

29

Żukowo

350

30

Chomiec

21

60

54

Razem

9169
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Założenia funkcjonalne:
1. podstawowymi funkcjami powinny być: wielokierunkowa gospodarka rolna,
leśnictwo i różnorodna, pozarolnicza działalność gospodarcza ( usługi, produkcja,
przetwórstwo );
2. funkcjami uzupełniającymi powinno być mieszkalnictwo, rzemiosło;
3. część usług obsługujących mieszkańców Gminy znajduje się w m. Sławno.
Założenia programowo- przestrzenne:
1. dopuszcza się w studium pozostawienie uzasadnionych ustaleń planów
miejscowych opracowanych po 01.01.1995 r.;
2. na części terenów gminy występują ograniczenia zainwestowania o charakterze
wielkoprzestrzennym. Należą do nich obszary: lasów, dolin rzecznych, obszary
objęte ochroną przyrodniczą i kulturową oraz sąsiedztwo dróg krajowych i
wojewódzkich;
3. w związku z zakończeniem kształtowania reform w zakresie oświaty i zdrowia nie
przewiduje się w perspektywie istotnej zmiany ustalonej sieci i związanego z tym
zainwestowania;
4. układ przestrzenny należy oprzeć na następujących zasadach:
- rozwój przestrzenny Gminy nawiązać do zagospodarowania przestrzennego
m.
Sławno;
- część procesów inwestycyjnych oraz eksploatację części źródeł i odbiorników
szczególnie z zakresu infrastruktury technicznej realizować i eksploatować wspólnie
z miastem Sławno;
- dążyć należy do koncentracji inwestycji na obszarze gminy. Wszędzie gdzie jest to
możliwe należy realizować zabudowę w obrębie istniejącego zainwestowania lub w
jego sąsiedztwie;
- ze względu na koncentrację inwestycji infrastruktury technicznej wzdłuż dróg
( woda, gaz, telekomunikacja , częściowo kanalizacja sanitarna) wskazanym jest
realizowanie nowych inwestycji w rejonie tych dróg;
- zagadnienie zrównoważonego rozwoju musi być podstawą prac planistycznych.
Ochrona środowiska w granicach uzasadnionych z jednoczesnym jego
wykorzystaniem dla celów gospodarczych musi stanowić podstawę ostatecznych
decyzji inwestycyjnych;
- odrębnym zagadnieniem funkcjonalno-przestrzennym jest problem braku decyzji
co do przebiegu trasy obwodnicy Sławna. Istniejące dwa warianty powodują
trudności w podjęciu właściwych decyzji co do jednoznacznego określenia rozwoju
przestrzennego terenów przyległych;
- wykorzystać tereny rolne , które spełniają wymogi w zakresie lokalizacji elektrowni
wiatrowych pod lokalizację tych obiektów.
Założenia infrastruktury technicznej:
- zakłada się systematyczny, etapowy rozwój infrastruktury technicznej w obrębie
wsi przewidzianych do rozwoju gospodarczego. Rozbudowa infrastruktury technicznej
musi stać się priorytetem działań inwestycyjnych;
- dążyć należy do rozwiązań obsługujących większe zespoły wiejskie, a nie tylko
poszczególne wsie. Zapewni to mniejsze koszty użytkowania obiektów i większą
sprawność obsługi (układy pierścieniowe – zaopatrzenia w wodę, gaz, energię
elektryczną);
- pilną sprawą jest podjęcie działań w celu budowy systemu kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczaniami ścieków - poprawa gospodarki ściekowej powinna być
priorytetem. Zakłada się rozwiązanie gospodarki ściekowej głównie w oparcie o
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oczyszczalnię ścieków w Sławnie. Tylko dla miejscowości na obrzeżu gminy istnieje
możliwość lokalizacji lokalnych oczyszczalni lub stosowania przydomowych
oczyszczalni i szczelnych zbiorników;
- w zakresie gospodarki wodnej przyjmuje się zaopatrzenie w wodę głownie z ujęcia
wody w Sławnie. Zakłada się wykorzystanie części istniejących, sprawnych ujęć wody
dla obsługi kilku miejscowości w oparciu o system pierścieniowy sieci. Dotyczy to
miejscowości położonych z dala od ujęcia w Sławnie;
- jako istotne należy uznać gazyfikację większych wsi , szczególnie położonych
wzdłuż drogi krajowej nr 6 ;
- rozbudowa pozostałych sieci infrastruktury powinna odbywać się zgodnie
z lokalnymi potrzebami w oparciu o istniejące lub opracowywane dokumentacje (sieć
wodociagowo- kanalizacyjna, gaz).
Założenia ochrony środowiska:
- zachowuje się obiekty i obszary objęte formami ochrony przyrody i ochrony
środowiska kulturowego;
- na obszarze gminy występuje dużo cennych przyrodniczo obiektów i terenów, które
dotychczas nie podlegały ochronie. Sprawą pilną jest objęcie ich ochroną prawną;
- na środowisko gminy negatywnie wpływa nieuporządkowana gospodarka ściekowa
oraz nieracjonalna gospodarka hodowlana i nawożeniowa. W tym również poza
terenem gminy. Powoduje to obniżenie stanu czystości wód powierzchniowych i w
niektórych wypadkach, wód wgłębnych. Należy skoncentrować się przede
wszystkim na rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków poprzez nie
dopuszczenie do przedostawania się ich do wód powierzchniowych i wgłębnych.
Można to osiągnąć poprzez podłączenie do oczyszczalni w Sławnie największej
ilości wsi, a w przypadkach skrajnych budowę oczyszczalni lokalnych oraz
budowę podczyszczalni wód opadowych i budowę w gospodarstwach rolnych płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę;
- zakłada się nie dopuszczenie do lokalizacji na terenie gminy ferm bezściołowych;
- na obszarze gminy zachowało się dużo cennych układów przestrzennych oraz
starej zabudowy, w tym przede wszystkim zespołów dworsko-parkowych i
parkowych oraz układów przestrzennych wsi. Zakłada się ochronę zarówno
poszczególnych obiektów, jak i całych zespołów i układów przestrzennych.
Obiekty zabytkowe powinny być wykorzystane przede wszystkim zgodnie z
pierwotnymi założeniami. Wskazanym jest prowadzenie w nich działalności
turystycznej lub innej, która spowoduje zachowanie cennych wartości.
Bardzo istotnym „novum” jest konieczność nawiązania nowej zabudowy do zabudowy
starej, sąsiadującej oraz wkomponowania zainwestowania w krajobraz.
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4. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
4.1. Uwarunkowania ogólne
Uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego są różnorodne.
Są to uwarunkowania zewnętrzne i lokalne, korzystne i niekorzystne dla rozwoju
gminy, obowiązujące i zalecane.
są albo niezależne od samorządu albo zależne
w niewielkim stopniu. Chodzi tutaj o następujące istotne zagadnienia:
- wielkość zobowiązań rządowych i wojewódzkich w stosunku do samorządu.
Zmienność polityki finansowej, społecznej, administracyjnej, oświatowej, rolnej itp. nie
pozwala gminie na długoterminową politykę społeczno-gospodarczą bazującą na
subwencjach i dofinansowaniach;
- brak jest w zasadzie programów zadań inwestycyjnych o charakterze krajowym i
wojewódzkim, bez których samorządy nie mogą racjonalnie gospodarować. Nieduży
jest również zakres inwestycji powiatowych ze względu na ograniczony budżet.
Realizacja obwodnicy Sławna nie jest ani sprecyzowana czasowo ani nie jest
określona trasa jej przebiegu;
- do opracowania studium przyjęto uwarunkowania wynikające z koncepcji „Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” opracowanego w latach 2000-2002 r., które w znacznej części są nieaktualne , a sam plan
jest w trakcie zmiany. Wykorzystano w tym przypadku wytyczne komunikacyjne i
wytyczne w zakresie sieci osadniczej.
Do uwarunkowań zewnętrznych poza uwarunkowaniami wynikającymi z
obowiązujących przepisów zaliczono ustalenia administracyjne, określone w
przesłanych wnioskach do studium przez instytucje uczestniczące w procesie
sporządzania studium:
 związane z ochroną przyrody;
 związane z ochroną środowiska kulturowego;
 związane z gospodarką leśną ( plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Sławno );
 związane z ochroną środowiska:
- tereny zagrożone powodzią;
- tereny zagrożone erozją;
 związane z infrastrukturą techniczną:
- trasa obwodnicy Sławna ( 2 warianty );
- trasa gazociągu i linii wysokiego napięcia;
 wytyczyć ścieżki rowerowe, głównie w oparciu o byłą sieć linii kolejowych
 związane z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa.
Uwarunkowania zewnętrzne

Wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego województwa

zachodnio-

omorskiego

Nr II D OBSZAR SŁAWIEŃSKI
1. Podstrefa obejmuje gminę: miejską Sławno, oraz gminy wiejskie Malechowo i
Sławno. Administracyjnie gminy wchodzą w skład powiatu sławieńskiego.
2. Struktura sieci osadniczej
Podstawowym elementem struktury osadniczej jest ośrodek subregionalny – miasto
Sławno (siedziba powiatu). Ośrodek lokalnego rozwoju jest Malechowo, ośrodkiem
uzupełniającym – Lejkowo. Podstrefa jest w zasięgu oddziaływania krajowego ośrodka
równoważenia rozwoju – Koszalina oraz regionalnego ośrodka równoważenia rozwoju
– Słupska. Znaczenie turystyczne posiadają ośrodki – Sławno (obsługa tranzytu
turystycznego) oraz Łętowo.
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3. Funkcje obszaru.
Podstawowe: rolnictwo, agroturystyka.
Uzupełniające: przetwórstwo rolno – spożywcze i przemysł drzewny.
4. Istniejące formy ochrony prawnej przyrody:
- Rezerwaty przyrody: „ Janiewickie Bagno” (Nr 26), „Sławieńskie Dęby” (Nr 60);
- OCK Jezioro Łętowskie i okolice Kępic – część,
Projektowane formy ochrony prawnej przyrody:
- OCK Dolina Wieprzy i okolice Sławno – Postomino – część;
- OCK Dolina Grabowej z dolnym odcinkiem Bielawy – część.
5. Projektowane formy obszarowej ochrony środowiska kulturowego:
- OK25 Obszar Kulturowy „Kraina w Kratkę” (fragment);
- OK26 Obszar Kulturowy „Przełom Grabowej” (fragment).
- ZSOK22 Zespół urbanistyczny Sławna.
6. Zamierzenia inwestycyjne w zakresie:
Drogowe i kolejowe
- Przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej:
- budowa obwodnicy m. Sławno;
- przebudowa drogi powiatowej łączącej drogę nr 6 z Darłowem, docelowo włączenie
do układu dróg wojewódzkich;
- modernizacja linii kolejowej Szczecin – Koszalin – Gdańsk – Kaliningrad.
Gazownictwo:
-gazociąg kierunkowy w.c. Gorzysław – Żarnowiec ( kier. Gdańsk).
Uwarunkowania lokalne (administracyjne)

Uwarunkowania lokalne zostały przyjęte w studium tylko w tych wypadkach, w których
uznano, że są one w części lub całkowicie aktualne.
Dotyczy to przede wszystkim istniejących lub opracowywanych dokumentacji i decyzji:
- obowiązującego studium uwarunkowań;
- obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
- Planu rozwoju lokalnego gminy Sławno wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do
2013 r. ( sierpień 2006 );
- Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Sławno na lata 2006 -2015
(sierpień 2006);
- Strategii polityki i integracji społecznej w gminie Sławno (sierpień 2006);
- założeń programowych i inwestycyjnych władz samorządowych, osób fizycznych
i prawnych (dotyczy to większych założeń, które można uwzględnić w studium).
Główne uwarunkowania wynikające ze zgłoszonych wniosków do studium to:




zapewnić tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowej – jednorodzinnej;
zapewnić tereny pod lokalizacje elektrowni wiatrowych, głównie w części
południowej, wschodniej i zachodniej;

zapewnić tereny pod rozwój funkcji produkcyjno-komercyjnej;

dopuścić zalesienie ponad 250 ha gruntów rolnych;

zapewnienia terenów pod funkcję rekreacyjno-sportową.
Wszystkie wnioski do studium zostały rozpatrzone i zawarte są w odrębnej tabeli.
Większość z nich została uwzględniona.
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Wyciąg
z
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Zachodniopomorskiego
(uchwała
nr
XLV/530/10
Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2010r.):
„ - w zakresie „ograniczenia zużycia paliw węglowych i wzrostu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii”:
o Ustalenie: rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o wytyczne do planowania
miejscowego, stanowiące, że lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych –
zdefiniowanych jako grupa elektrowni wiatrowych, w której największa
odległość pomiędzy poszczególnymi elektrowniami nie przekracza 2km – musi
respektować wskazania ze studium krajobrazowego uwzględniającego
powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do następujących obszarów
istniejących i projektowanych:
Parki krajobrazowe wraz z otulinami
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu
Obszary kulturowo-krajobrazowe
Panoramy i osie widokowe
Przedpola ekspozycji z dróg (ważniejszych ciągów komunikacyjnych) i
czynnych linii kolejowych na przyrodnicze dominanty przestrzenne i sylwetki
historycznych układów osadniczych;
Wnętrza krajobrazowe – polany leśne, a zwłaszcza doliny oraz rynny rzek i
jezior
Tereny wypoczynkowe w pasie nadmorskim i pojezierzy
o Zalecenie: budowa i rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych
umożliwiająca przyłączenie powstających zespołów elektrowni wiatrowych
o Zalecenie: lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych przy przyjęciu
następujących zaleceń
Minimalna odległość między zespołami elektrowni wiatrowych – 5km;
Odległość od budynków zabudowy mieszkalnej min. 1000m;
o Zalecenie: działania na rzecz stworzenia systemu rozproszonych źródeł energii
- w zakresie „wzmacniania i kształtowani systemu ponadregionalnych i trans
granicznych powiązań drogowych województwa”:
o Ustalenie: przebudowa drogi krajowej nr 6, dostosowanie do parametrów drogi
ekspresowej od węzła Rzęśnica do granicy województwa (od węzła Rzęśnica
do węzła Goleniów o wspólnym przebiegu z drogą nr 3), w tym: budowa
obwodnic miejscowości położonych na przebiegu drogi;
- w zakresie „ochrony i wyeksponowania dziedzictwa kulturowego”:
o Zalecenie: sporządzanie studiów krajobrazu kulturowego / wpływu inwestycji
wielkoprzestrzennych na krajobraz – wyprzedzająco w stosunku do zmian w
SUiKZP
- w zakresie „przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym oraz
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”:
o Zalecenie : rozwiązania akustyczne w planowaniu przestrzennym dostosowane
do warunków otoczenia;
o Zalecenie: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze
spalania węgla;
- w zakresie „ochrony i kształtowania ładu przestrzennego”:
Zalecenia: wykonanie studiów krajobrazowych dla planowanych lokalizacji inwestycji
wielko kubaturowych, wielkoprzestrzennych, wielko powierzchniowych, urządzeń
infrastruktury
technicznej
(naziemne
sieci
inżynieryjne,
wieże
anten
telekomunikacyjnych, wieże elektrowni wiatrowych) w celu określenia ich wpływu na
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krajobraz kulturowy i przyrodniczy.”
4.2. Uwarunkowania przestrzenne
Na terenie Gminy nie występują istotne uwarunkowania przestrzenne, które
ograniczałyby możliwości rozwoju różnorodnych funkcji. Po spełnieniu uwarunkowań
wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz częściowo
infrastruktury technicznej ( odpowiednie wyposażenie obszarów w infrastrukturę
techniczną) zagospodarowanie przestrzenne gminy może być dokonywane głównie
poprzez zachowanie elementarnych zasad planistycznych – rozwój prawidłowych
układów funkcjonalno-przestrzennych opartych o właściwy układ sieci infrastruktury
technicznej.
Ze względów funkcjonalnych oraz infrastruktury technicznej ( brak w części obszaru
Gminy infrastruktury technicznej ) nie należy lokalizować dużych zakładów uciążliwych
( w tym ferm hodowlanych bezściołowych ), zakładów wymagających transportu
kolejowego lub produkujących dużą ilość odpadów.
Istotnym uwarunkowaniem przestrzennym jest wskazanie do realizacji większości
inwestycji w nawiązaniu do istniejącego zainwestowania lub poprzez tworzenie
zwartych, nowych zespołów przestrzennych.
W rozwoju przestrzennym należy szczególną uwagę zwrócić na uwarunkowania
wynikające z konieczności nawiązania do najcenniejszych wartości obiektów i układów
przestrzennych.
Praktycznie w obrębie każdej zainwestowanej wsi lub w bezpośrednim sąsiedztwie
(eliminując kierunki ograniczone fizjograficznie, sanitarnie lub wartościami
kulturowymi) można realizować nowe zainwestowanie.
Największy potencjalnie obszar perspektywicznych inwestycji znajduje się w
sąsiedztwie Sławna wzdłuż drogi krajowej nr 6 – Bobrowice-Bobrowiczki oraz
Warszkowo.
Korzystne uwarunkowania przestrzenne do rozwoju funkcji turystycznej
znajdują się zarówno w rejonie drogi krajowej (turystyka zmotoryzowana) jak i w
południowej części Gminy ( Łętowo, Żukowo ) i wzdłuż doliny Wieprzy.
W chwili obecnej obowiązują następujące dokumenty prawne z zakresu
planowania przestrzennego:
1. uchwała Rady Gminy Sławno Nr VIII/58/95 z dnia 29. 06.1995 r. uchwalająca
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Sławno, zmienionego uchwałą Nr VIII/50/03 z dnia 10 października 2003r.,
uchwałą Nr XVI/76/2008 z dnia 26 września 2008r. i uchwałą Nr XI/75/2011
z dnia 7 września 2011r.;
2. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno, uchwalonego uchwałą Nr XIII / 83 / 96 Rady Gminy Sławno
z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1996 r. Nr 14, poz. 52);
3. uchwała Nr IX/98/99 Rady Gminy Sławno z dnia 30.12.1999 r. zmieniająca
miejscowy pln zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w obrębie
Warszkowo, Rzyszczewo i Wrześnica (Dz. Urz. Woj. Zachodmniopomorskiego
Nr 11, poz. 114);
4. uchwała Nr IV/21/2003 r. Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2003 r.
zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno
w obrębie Sławsko ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 476 );
5. uchwała Nr IV/22/2003 r. Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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gminy Sławno w obrębie Tychowo ( elektrownie wiatrowe ); (DZ. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 477);
6. uchwała Nr XV / 75 / 2004 Rady Gminy Sławno z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno w obrębie Tychowo z przeznaczeniem terenu pod farmę
elektrowni wiatrowych;
7. uchwała Nr XV / 76 / 2004 Rady Gminy Sławno z dnia 21 kwietnia 2004 r.w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno w obrębach Tychowo i Noskowo ( elektrownie wiatrowe ).
8. Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla
potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700”.
9. Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Warszkowo, gmina Sławno, dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN
700”.
10. Uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym
Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w
obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym
Noskowo, w gminie Sławno.
11.Uchwała Nr XXXV/324/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno dla działki nr 160/3 w obrębie ewidencyjnym Radosław,
działki nr 166 w obrębie ewidencyjnym Pomiłowo, działek nr 92/5, 93/1 w
obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo w Gminie Sławno;
12.Uchwała Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sławno dla działek: nr 8/3, 7/2 i 7/5 w obrębie ewidencyjnym
Noskowo oraz dziatek: nr 72/6, 126, 75/6, 75/4 i części działki nr 75/7 w
obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Sławno.
4.3. Uwarunkowania programowo-inwestycyjne i kierunki rozwoju
Uwarunkowania programowe związane z działaniem większości usług
podstawowych w zasadzie nie występują.
Miasto Sławno również dla Gminy stanowi centrum usług w zakresie, zdrowia,
kultury , bezpieczeństwa publicznego ( policja, sąd ), administracji publicznej ( w
Sławnie znajduje się siedziba Urzędu Gminy i Starostwo) , usług handlu, gastronomii,
rzemiosła i usług pocztowych.
W związku z czym nie zachodzi generalnie potrzeba wyznaczania specjalnych
terenów pod tego rodzaju usługi. Zresztą część tych usług może zostać zlokalizowana
w zabudowie jednorodzinnej , a część wymagającą większych powierzchni można
zlokalizować w istniejących w niektórych wsiach pomieszczeniach po likwidacji innych
funkcji.
Głównym ośrodkiem usługowym dla Gminy jest m. Sławno, skupiające
różnorodne usługi obsługujące równie Gminę. W związku z tym nie zachodzi potrzeba
lokalizacji na terenie Gminy części tych usług, które zresztą są centralnie usytuowane
w stosunku do całego obszaru Gminy.
Istotnym perspektywicznym warunkiem poprawnego działania gminnego
systemu oświaty jest budowa gimnazjum, które jednocześnie byłoby gminnym centrum
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oświatowo-kulturalno-sportowym.
Z pozostałych usług głównym warunkiem poprawnego działania gminy jest
realizacja następujących elementów programowych:
– utworzenie wielofunkcyjnych centrów usługowych w rejonie obwodnicy (BobrowiceBobrowiczki, Warszkowo ),
– rozbudowa cmentarza w Żukowie,
– budowa małych zespołów sportowo-rekreacyjnych obsługujących zespoły wiejskie.
Najistotniejsze uwarunkowania rozwoju inwestycji wynikają z możliwości
finansowych. W tym zakresie istnieje potrzeba wszechstronnego działania w celu
pozyskania pieniędzy w ramach dotacji celowych, subwencji, fundacji czy wreszcie
ofert inwestycyjnych.
Wspólnie opracowywane programy z innymi gminami w zakresie gospodarki wodnościekowej warunkują możliwość otrzymania środków finansowych na inwestycje w
zakresie ochrony środowiska.
Bardzo ważnym warunkiem poprawnego zainwestowania gminy jest podjęcie
następujących kroków organizacyjnych:
1. systematyczne dokształcanie kadry Urzędu Gminy;
2. opracowanie profesjonalnej oferty terenowej przedsięwzięć inwestycyjnych;
3. przygotowanie geodezyjne terenów planowanych do zainwestowania kompleksowego w pierwszej kolejności;
4. opracowanie planów miejscowych zgodnie z nową procedurą dla obszarów
określonych w ust. 8. „Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu
miejscowego oraz dla których Gmina zamierza się sporządzić plany miejscowe”;
6. wybór koncepcji zaopatrzenia w wodę, rozwiązania gospodarki ściekowej
i składowania odpadów oraz podjęcie odpowiednich kroków dokumentacyjnych
i inwestycyjnych;
7. uporządkować podział administracyjny gminy poprzez między innymi likwidację
nazw wsi niezamieszkałych lub o bardzo małej liczbie mieszkańców.
Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy istnieją korzystne warunki w zakresie
lokalizacji inwestycji, a wynikające z pozytywnego stosunku do tego rodzaju działań
zarówno ze strony samorządu jak i mieszkańców. Uporządkowane w większości
zagadnienia własnościowe terenów oraz bardzo duży obszar w rejonie drogi krajowej
nr 6 stwarzają korzystne warunki prowadzenia inwestycji w Gminie.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej.
Dotyczy to większości mediów ( gazociągów , kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w
wodę spełniającą współczesne wymogi unijne ). W tym celu konieczne jest pełniejsze
wykorzystanie infrastruktury technicznej miasta ( ujęcie wody, oczyszczalnia
ścieków ).
4.4. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż
kopalin oraz zasobów wód podziemnych i z występowania obszarów
naturalnych zagrożeń geologicznych i terenów górniczych.
Na terenie Gminy w krajowym rejestrze złóż systemu MIDAS znajduje się tylko
złoże „Gwiazdowo – Kwasowo”. Jest to złoże kredy i gytii jeziornej. Złoże z punktu
widzenia ochrony zaklasyfikowano do 4 klasy (złóż powszechnych, licznie
występujących, łatwo dostępnych), a z punktu widzenia sozologicznego do klasy B (złóż
konfliktowych) – z uwagi na występowanie łąk chronionych. Nie występują obszary
naturalnych zagrożeń geologicznych i
terenów górniczych. Ze względów
przyrodniczych złoże to nie powinno być eksploatowane.
Zasoby wód podziemnych szczegółowo zostały określone w uwarunkowaniach i
kierunkach rozwoju
infrastruktury technicznej ( pkt 5.6 ).4.5. Uwarunkowania
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wynikające ze stanu prawnego gruntów.
Stan władania powierzchni Gminy według Starostwa Powiatowego w Sławnie - stan
na dz. 01.01.2007 r.:
- Grunty wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa – 2051 ha.
- Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe –
12 062 ha.
- Razem - Grunty S.P. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
– 14 782 ha.
- Grunty S.P. przekazane w użytkowanie wieczyste – 99 ha.
- Grunty gmin i zw. międzygmin. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – 642 ha.
- Grunty gmin i zw. międzygmin. przekazane w użytkowanie wieczyste – 26 ha.
- Grunty osób fizycznych – 8678 ha.
- Grunty spółdzielni – 178 ha.
- Grunty kościołów i związków wyznaniowych – 8 ha.
- Grunty powiatów – 67 ha
- Grunty spółek prawa handlowego – 3873 ha.
- Inne - 33 ha.
Pow. Gminy – 28 386 ha.
Bardzo mała jest powierzchnia terenów w zarządzie Gminy , co niewątpliwie utrudnia
gospodarkę publiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nie pozwala na uzyskiwanie
dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych w dolinie Wieprzy, której tereny dolinne
zaliczone są do obszarów zagrożonych powodzą. W związku z tym nie należy
dopuścić do ich zabudowy i użytkowania w sposób niezgodny z przepisami odrębnymi
regulującymi to zagadnienie.
Inne zagrożenie stanowi droga krajowa nr 6 przebiegająca przez centra wsi
( Bobrowiczki, Warszkowo). Ażeby zmienić tę sytuację konieczna jest budowa drogi
nową trasą zgodnie ze studium przebiegu tej drogi, której trasa będzie przebiegać
korytarzem południowym - zgodnie z koncepcją programową dostosowania drogi
krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej. Jednak można przyjąć, że
wybudowanie w 2006 r. tzw. małej obwodnicy Sławna utrwaliła ten układ na
dziesięciolecia.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa wymagają następujących działań:
1) Wykonywania obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający
ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, odpowiednio do art. 5 ust.
1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118; z późn. zm). (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).
2) Należy bezwzględnie zachować istniejące budowle ochronne i towarzyszącą im
infrastrukturę techniczną, w tym podziemne wyjścia i studnie awaryjne, wraz z
właściwymi strefami ochronnymi wokół nich, zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850).
3) Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie
ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności i wyznaczonych
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów
przeciwpożarowych, zgodnie z § 3 pkt 13 rozporządzenia przytoczonego powyżej.
4) Należy zapewnić skuteczne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z § 3 pkt 6
rozporządzenia przytoczonego powyżej.
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4.6. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej
mienia.
Na terenie Gminy w zasadzie nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa ludności
i jej mienia. Na jej terytorium i w niedalekim sąsiedztwie nie znajduje się zakład,
budowla oraz nie ma takiego użytkowania terenów, które mogło by stanowić
zagrożenie.
Pewne ograniczenia bezpieczeństwa występuje w dolinie Wieprzy , której tereny
dolinne zaliczone są do bezpośredniego zagrożonych powodzią. W związku z tym nie
należy dopuścić ich do zabudowy. W przyszłości obszary te stanowić będą obszary
bezpośredniego zagrożenia powodzią i na nich obowiązywać będą ograniczenia
zagospodarowania o któryc mowa w przepisach odrębnych.
Inne zagrożenie stanowi droga krajowa nr 6 przebiegająca przez centra wsi
( Bobrowiczki, Warszkowo). Ażeby zmienić tę sytuację konieczna jest budowa drogi
nową trasą zgodnie ze studium przebiegu tej drogi, której trasa będzie przebiegać
korytarzem południowym - zgodnie z koncepcją programową dostosowania drogi
krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej. Jednak można przyjąć, że
wybudowanie w 2006 r. tzw. małej obwodnicy Sławna utrwaliła ten układ na
dziesięciolecia.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa wymagają następujących działań:
1) Wykonywania obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób
zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, odpowiednio
do art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006 r. nr 156, poz. 1118; z późn. zm). (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm).
2) Należy bezwzględnie zachować istniejące budowle ochronne i towarzyszącą im
infrastrukturę techniczną, w tym podziemne wyjścia i studnie awaryjne, wraz z
właściwymi strefami ochronnymi wokół nich, zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850).
3) Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie
ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności i wyznaczonych
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów
przeciwpożarowych, zgodnie z § 3 pkt 13 rozporządzenia przytoczonego powyżej.
4) Należy zapewnić skuteczne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z § 3 pkt 6
rozporządzenia przytoczonego powyżej.
4.7. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców
w tym ochrony ich zdrowia.
Uwarunkowania programowe związane z działaniem przede wszystkim usług
podstawowych w zasadzie nie występują. Miasto Sławno również dla Gminy stanowi
centrum usług w zakresie zdrowia, kultury , bezpieczeństwa publicznego ( policja, sąd
), administracji publicznej ( w Sławnie znajduje się siedziba Urzędu Gminy i Starostwo)
, usług handlu, gastronomii i rzemiosła oraz znaczące w zakresie oświaty. W związku
z tym nie zachodzi potrzeba wyznaczania specjalnych terenów pod tego rodzaju
usługi. Zresztą część tych usług może zostać zlokalizowana w zabudowie
jednorodzinnej, a część wymagającą większych powierzchni można zlokalizować w
istniejących w niektórych wsiach pomieszczeniach po likwidacji innych funkcji.
Rezerwacji wymagają tereny pod rozbudowę funkcji rekreacyjno – sportowej przede
wszystkim w sąsiedztwie szkół.
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Usługi administracji

Gmina Sławno jest gminą wiejską wchodzącą w skład województwa
zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu Gminy jest miasto Sławno. Gmina składa się
z 22 sołectw w ramach których znajduje się 30 miejscowości zamieszkałych.
Sołectwa stanowią: Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Brzeście, Gwiazdowo,
Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Warszkowo, Warszkówko, Wrześnica, Żabno, Żukowo,
Noskowo, Pomiłowo, Radosław, Rzyszczewo, Sławsko, Smardzewo, Stary Kraków,
Tokary, Tychowo. Nie przewiduje się zmian w przebiegu granic Gminy, jak i w
strukturze administracyjnej.
Usługi oświaty i wychowania

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych pełnych z klasami I-VI oraz
2 Gimnazja z klasami I-III. Szkoły podstawowe znajdują się w miejscowościach:
Boleszewo, Bobrowice, Gwiazdowo, Sławsko, Warszkowo, Wrześnica, Żukowo,
natomiast Gimnazja w Sławsku i Wrześnicy. We wszystkich szkołach podstawowych
działają placówki przedszkolne klasy „0”. Innych przedszkoli nie ma. Część obszaru
gminy obsługiwana jest przez szkoły podstawowe, Gimnazja i przedszkola w mieście
Sławno. Bliskość ośrodków miejskich stwarza dogodne warunki do kontynuowania
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych poza obszarem gminy.
Istniejąca sieć szkół została dostosowana do bieżących potrzeb zreformowanej
oświaty i oceniana jest jako dobrze rozwinięta. Nie można w przyszłości wykluczyć
dalszej niedużej ich korekty, w tym zlokalizowania szkoły w miejscowości Brzeście, co
będzie uzależnione głównie od ilości dzieci w rejonie obsługi.
Podstawowym kierunkiem działania w zakresie usług oświaty jest rozbudowa
obiektów oświatowych wraz z towarzyszącą im infrastruktura przyszkolną w tym na
cele sportowe.
Jako najpilniejsze inwestycje należy uznać budowę Gimnazjum w Sławsku
wraz z halą sportową (II i III etap) oraz rozbudowę szkoły podstawowej wraz z halą
sportową w Gwiazdowie. Ponadto w istniejących szkołach konieczne jest
rozbudowanie
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej , która powinna być
wykorzystywana przez mieszkańców wsi.
Nie przewiduje się budowy przedszkoli.
Usługi zdrowia

Na terenie gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrzesnicy.
Poza nim mieszkańcy gminy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej korzystają z
usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej w mieście Sławno.
Likwidacji uległ funkcjonujący do niedawna Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Żukowie obsługujący płd-wsch. część gminy.
Zadania z zakresu lecznictwa szpitalnego i klinicznego realizowane są w Sławnie,
Koszalinie i Szczecinie.
Dostępność do usług zdrowia mieszkańców gminy jest wystarczająca pomimo
zwiększonej niedogodności dla mieszkańców płd-wsch. części gminy.Istnieje
możliwość adaptacji na obiekty i pomieszczenia opieki zdrowotnej istniejących
budynków.
Usługi kultury

Na terenie gminy funkcjonują 2 Biblioteki Publiczno - Szkolne – w Żukowie i
Wrześnicy. Świetlice wiejskie znajdują się w 20 miejscowościach sołeckich z czego
świetlica w Rzyszczewie jest w bardzo złym stanie technicznym – potrzebny jest nowy
obiekt.
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Przyjmuje się, że we wszystkich wsiach sołeckich powinny znajdować się
świetlice wiejskie, racjonalnie wykorzystywane.
Osiągnięcie tego celu wymaga wybudowania świetlic w miejscowościach Radosław i
Pomiłowo, a także w Rzyszczewie.
Budowa świetlic wiejskich w Radosławiu i Pomiłowie została ujęta w wieloletnim
planie inwestycyjnym na lata 2006-2013.
Usługi handlu i gastronomii

Usługi handlu i gastronomii na obszarze gminy dostosowywane są do
bieżących potrzeb, istnieje możliwość ich regulacji w ramach istniejącego
zainwestowania. W ostatnich latach wzrasta ich ilość – głównie punktów handlowych,
punkty gastronomiczne powstają przy drodze Gdańsk – Szczecin (nr 6). Zakłada się
wzrost zapotrzebowania na tereny usług gastronomii przy tej trasie .
Proponuje się przeznaczenie terenu pod większy kompleks usług handlu w
rejonie projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 6 przy granicy z miastem Sławno (
rejon Bobrowice- Bobrowiczki i Warszkowo).
Usługi sportu i rekreacji

Zainwestowanie gminy w obiekty i urządzenia sportowe jest skromne, ogranicza
się do 13 boisk sportowych.
Przewiduje się tereny usług sportu i rekreacji w każdej wsi sołeckiej, z tym że w
większych wsiach program zagospodarowania terenu powinien być wzbogacony, a nie
ograniczony wyłącznie do boisk. Dodatkowo zainwestowanie wzbogacą projektowane
przyszkolne hale sportowe. Wskazane jest wykorzystanie rozbudowywanych zespołów
sportowo-rekreacyjnych przy szkołach.
Urządzone tereny rekreacyjne znajdują się nad jeziorem Łętowo, jedynym
większym zbiornikiem wodnym w gminie. Możliwości rozwoju rekreacji są tutaj bardzo
ograniczone.
Obecnie funkcjonuje kilkanaście gospodarstw agroturystycznych, przewiduje się
wzrost ich ilości, ale nie będzie on znaczący ze względu na ograniczone walory
przyrodnicze i kulturowe Gminy.
Należy urządzić i przystosować do bezpiecznego użytkowania tereny zabaw dla
dzieci, szczególnie we wsiach z zabudową wielorodzinną, które równocześnie
mogłyby pełnić funkcję centrum wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Usługi rzemiosła

Na terenie gminy występują w niewielkim zakresie. Zarówno nieuciążliwe jak i
uciążliwe przy zachowaniu obowiązujących norm zagospodarowania posiadają
warunki do rozwoju.Zakłada się rozwój tej funkcji.
Usługi pocztowe

Obszar gminy obsługuje Urząd Pocztowy w Sławnie z filią Urzędu Pocztowego
w Tychowie oraz agencjami pocztowymi we Wrześnicy i Żukowie.
W ostatnich latach ilość punktów pocztowych uległa zmniejszeniu w wyniku rachunku
ekonomicznego.
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi pocztowe istnieje możliwość
wprowadzenia usługi w ramach istniejącego zagospodarowania miejscowości.
Usługi inne

Czynne kościoły i kaplice znajdują się w miejscowościach: Żukowo, Kwasowo,
Rzyszczewo, Boleszewo, Stary Kraków, Sławsko, Wrześnica, Warszkowo (w
budowie), Noskowo, Smardzewo.
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Nie przewiduje sie nowych lokalizacji.
Czynne cmentarze komunalne w Żukowie, Starym Krakowie i Wrześnicy wraz z
cmentarzem w Sławnie zabezpieczają potrzeby gminy.
Nie przewiduje się lokalizacji nowych cmentarzy, ale przyjmuje się powiększenie
cmentarza (rezerwa perspektywiczna) w Żukowie.
Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy zapewnia Komenda Powiatowa
Policji w Sławnie.
Remizy strażackie znajdują się w miejscowościach: Wrześnica, Stary Kraków,
Sławsko, Bobrowice, Janiewice, Żukowo, Gwiazdowo. Wspomagane są przez
Państwową Straż Pożarną w Sławnie.
Specjalistyczne usługi nie wymagające zainwestowania, istotne na terenie
gminy (zarejestrowane) to głównie usługi budowlano-remontowe i transportowe. Ich
ilość będzie wzrastać.
4.8. Uwarunkowania wynikające ze stanu dotychczasowego przeznaczenia
terenów i ich zagospodarowania.
Powierzchnia Gminy według rodzajów użytkowania według Starostwa Powiatowego w
Sławnie - stan na dz. 01.01.2007 r.
Pow. Gminy – 28 386 ha.
Pow. użytków rolnych - 14 738 ha ( 51,92%)
- w tym:
- grunty rolne – 10 265 ha;
- sady 87;
- łąki i pastwiska- 2494 ha;
- pastwiska trwałe- 1445 ha;
- grunty rolne zabudowane – 315 ha;
- grunty pod stawami - 8 ha;
- grunty pod rowami-180 ha.
Pow. gruntów leśnych oraz zadrz. i zakrz. – 11794 ha ( 41,55%)
- w tym:
- lasy – 11738 ha;
- gr. zadrzewione i zakrzew. - 56 ha.
Pow. gruntów zabudow. i zurbaniz. – 852 ha ( 3,0%)
- w tym:
- tereny mieszkaniowe – 30 ha;
- tereny przemysł. - 4 ha;
- inne teren. zabud. - 2 ha;
- tereny niezabud. - 2 ha;
- tereny rekreacji i wypoczynku – 56 ha;
- tereny dróg – 650 ha;
- tereny kolejowe – 98 ha;
Pow. gruntów pod wodami – 458 ha ( 1,61%)
- w tym:
- płynącymi – 443 ha;
- stojącymi – 15 ha;
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Pow. nieużytków – 476 ha ( 1,68%).
Pow. terenów różnych - 12 ha.
Pow. pozostała – 56 ha.
W obrębie Gminy powierzchnia
użytków rolnych wynosi - 14 738 ha
( 51,92%), a gruntów leśnych oraz zadrz. i zakrz. – 11794 ha ( 41,55%). Łącznie
użytki rolne i lasy zajmują 93,47 % pow. Gminy.
Bardzo mała jest powierzchnia terenów mieszkaniowych i przemysłu – 34 ha.
W obrębie Gminy niewielka powierzchnia gruntów możliwych do
zainwestowania znajduje się we władaniu Gminy. W zwiazku z tym trudno jest
kształtować odpowiednią politykę inwestycyjną oraz trudno jest uzyskać środki na
rozwiązywanie problemów Gminy.
5. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
5.1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz w przeznaczeniu
terenów.
Wszystkie elementy uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego stanowiące o polityce przestrzennej Gminy zostały zawarte
dodatkowo na planszy Rysunek studium – „Uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 20 000, która stanowi integralną część
niniejszych ustaleń.
Ustalenia zagospodarowania przestrzennego odnoszą się przede wszystkim
do zagadnień przestrzennych, ochrony środowiska , infrastruktury technicznej i w
mniejszym zakresie innych branż funkcjonalnych, które stanowią w zasadzie
uwarunkowania przestrzenne.
Ustalenia ogólne

Gmina Sławno powinna pozostać w przyszłości samodzielną jednostką
administracyjną i rozwijać się w warunkach równowagi zachodzącej pomiędzy
środowiskiem i człowiekiem.
Zagospodarowanie przestrzenne może ulegać przekształceniom w wybranych
obszarach ograniczonych głównie do istniejących wsi posiadających dobre położenie
komunikacyjne, dobre wyposażenie w infrastrukturę techniczną , dobrą infrastrukturę
społeczną oraz przesłanki rozwoju gospodarczego. Nie zakłada się rozwoju tzw. wsi
zanikowych, małych z tendencją do wyludnienia i nie rokujących rozwoju
gospodarczego. Największy rozwój osadnictwa oparty będzie o miejscowości
wyposażone w infrastrukturę techniczną i położone w sąsiedztwie m. Sławno oraz w
niedużej odległości od drogi krajowej i dobrze z nią skomunikowane.
Najkorzystniejsze warunki rozwoju w chwili obecnej mają wsie:
- Bobrowice, Bobrowiczki , Warszkowo, Sławsko i Wrześnica ze względu na
położenie, istnieją nieograniczone przestrzenne możliwości rozwojowe oraz dobre
połączenie drogowe ze Sławnem lub położone są wzdłuż drogi krajowej i dróg
wojewódzkich.
Najbardziej rozwojowym i perspektywicznym obszarem turystyki i rekreacji jest
południowo-wschodni rejon gminy , wsie Łętowo i Żukowo.
Pozostałe wsie, w których dominuje rolnictwo ( Noskowo, Tychowo, Janiewice,
Gwiazdowo, Brzeście, Smardzewo, Kwasowo, Boleszewo, Radosław, Stary Kraków )
będą przechodziły procesy przekształceniowe uzależnione przede wszystkim od
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polityki państwa w stosunku do obszarów wiejskich (rolnictwo, działalność
pozarolnicza – usługi, rzemiosło, produkcja).
Istotnym kierunkiem przekształceń zagospodarowania tych terenów jest
rozwój zakładów drobnej wytwórczości, usług rzemieślniczych oraz lokalnego
przetwórstwa.
Problemem
bardzo ważnym i trudnym do przewidzenia jest sposób
zagospodarowania dawnych PGR i innych gospodarstw wielkoprzestrzennych. W
chwili obecnej można przyjąć, że część obiektów gospodarczych i hodowlanych
ulegnie zniszczeniu, część zostanie wykorzystana zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem, wreszcie część zaadoptowana zostanie na inne cele – magazynowe
i produkcyjne.
Dążyć należy do koncentracji rozwoju przestrzennego opartego o istniejące
zainwestowanie i rozwiniętą infrastrukturę techniczną.
Jako decyzje podstawowe przyjmuje się, że ustalenia obowiązujących
planów miejscowych mogą być obowiązujące w dalszym planowaniu
przestrzennym z wyjątkiem budowy nowych zakładów gospodarki wielkotowarowej lub świadomie zmienionych przez ustalenia studium.
Nie projektuje się istotnych zmian w strukturze przestrzennej Gminy. Jako główne
ustalenie w tym zakresie przyjmuje się utrzymanie istniejącej struktury
zagospodarowania przestrzennego. Zakłada się jej porządkowanie, podwyższenie
standardów eksploatacji oraz dążenie do „wypełnienia” przestrzeni niezabudowanych
w obrębie zwartych wsi. Nieunikniony będzie rozwój zabudowy wzdłuż utwardzonych
dróg z infrastrukturą techniczną. Ważnym elementem inwestycyjnym w perspektywie,
który wywrze duży wpływ na strukturę przestrzenną i przeznaczenie terenów będzie
budową obwodnicy Sławna, która będzie miała duży wpływ na zainwestowanie
miejscowości znajdujących się przy tej drodze.Spowoduje to budowę w jej pobliżu
magazynów, hurtowni, usług turystyki , zakładów produkcyjnych oraz innych funkcji.
Istotnym nowym elementem krajobrazowym będzie pojawienie się w obrębie terenów
rolnych farm elektrowni wiatrowych.
5.2. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów , w tym
tereny wyłączone spod zabudowy.
Przy opracowywaniu planów miejscowych należy kierować się następującymi
wytycznymi:
minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej pod budownictwo jednorodzinne poza plombową zabudową: wolnostojącą -1000 m2 , bliźniaczą – 750 m2 z
tym, że powyższe działki sytuowane wzdłuż dróg w zabudowie ulicowej
(pasmowej) muszą spełniać następujące kryteria traktowane jako minimalne:
szerokość działki mierzona wzdłuż drogi 30 m, pow. działki 1500 m 2 . Długość
działki ( głębokość ) maksimum 75 m;
minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej pod budownictwo rekreacji
indywidualnej – nad jeziorem - 850 m2, pozostałe lokalizacje - 1000 m2 ;
minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej pensjonatowej - 2000 m2 (poza
zwartą zabudową);
minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej pod zabudowę zagrodową
poza plombową zabudową - 2500 m2;
w obrębie zwartej zabudowy wsi ustala się następujące minimalne powierzchnie
nowo wydzielanych działek pod budownictwo jednorodzinne: wolnostojące - 850
m2 , bliźniacze – 600 m2 ;
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nie dopuszcza się podziału na działki jednorodzinne lub zagrodowe działek
wydzielonych o ile w wyniku nowych podziałów powstaną działki o
powierzchniach mniejszych od powyżej określonych ( o ile inaczej nie stanowią
przepisy odrębne );
należy dążyć do koncentracji zabudowy;
nowe budownictwo w obszarach zwartej zabudowy powinno nawiązywać
podstawowymi elementami architektonicznymi do starej, wartościowej zabudowy
lub swoim rozwiązaniem nie doprowadzić do dysharmonii;
należy uwzględnić uwarunkowania wynikające ze środowiska przyrodniczego
i kulturowego;
należy zachować minimalne normatywne odległości od sieci infrastruktury
technicznej podziemnej i nadziemnej, istniejącej i projektowanej zgodnie z
przepisami odrębnymi i ustaleniami studium;
zaznaczone na planszy Rysunek studium „Uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego” obszary projektowane do zainwestowania
należy traktować jako potencjalne tereny inwestycyjne, a zaznaczoną na nich
funkcję jako dominującą.
Niezwykle ważnym zagadnieniem jest zachowanie odpowiedniej linii zabudowy.
Należy uwzględnić , że wzdłuż dróg poza pasem drogowym prowadzone są i będą
prowadzone w przyszłości linie poszczególnych branż infrastruktury technicznej.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pasów drogowych zgodnych z
normatywnymi wielkościami określonymi w punkcie Komunikacja ( prawie wszystkie
istniejące pasy drogowe są za wąskie i wymagają poszerzenia ) oraz uwzględniając
prowadzenie infrastruktury technicznej w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy
pasa drogowego, poza terenem zabudowy należy odpowiednio oddalić linię
zabudowy. W tym zakresie obowiązują ustalenia ustawy o drogach publicznych.
Wielkości te są wielkościami minimalnymi i w wielu przypadkach muszą ulec
powiększeniu. Zaleca się linię zabudowy obliczyć poprzez ustalenie normatywnej linii
rozgraniczającej drogi. Następnie w odległości 5 m od tej linii rozgraniczającej
otrzymamy linię od której zgodnie z ustawą o drogach może znajdować się
infrastruktura podziemna. Pod pas infrastruktury powinno przeznaczyć się 3-5 m
terenu. Od zewnętrznej granicy pasa można wyznaczyc linię zabudowy w odległości
min. 3-5 m. W ten sposób otrzymamy poprawną nieprzekraczalną linię zabudowy.
-

Zgodnie z ustawą o drogach ( art. 43 ) linia zabudowy powinna znaleźć się w
odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni minimum:
- dla drogi ekspresowej;
* w terenie zabudowanym 20,0 m;
* w terenie niezabudowanym 40,0 m
- dla drogi krajowej;
* w terenie zabudowanym 10,0 m;
* w terenie niezabudowanym 25,0 m
- dla drogi wojewódzkiej i powiatowej ;
* w terenie zabudowanym 8,0 m;
* w terenie niezabudowanym 20,0 m;
- dla drogi gminnej ;
* w terenie zabudowanym 6,0 m;
* w terenie niezabudowanym 15,0 m.
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Z zabudowy kubaturowej należy wykluczyć:
- obszary zagrożone powodzią wzdłuż doliny Wieprzy których lokalizacja wykluczona
jest na podstawie przepisów odrębnych;- tereny chronione na podstawie ustawy o
ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o ile taki
zapis istnieje dla określonego terenu;
- tereny pokryte gruntami pochodzenia organicznego o pow. jednego kompleksu
powyżej 1,0 ha;
- duże kompleksy gruntów klasy III o pow. jednego kompleksu powyżej 1,0 ha;
- tereny pasów technicznych infrastruktury technicznej, jej oddziaływania oraz stref
ochronnych kontrolowanych;
- tereny oddziaływania elektrowni wiatrowych ( budynki związane z pobytem ludzi).
5.3.Ustalenia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi
5.3.1. Ustalenia ogólne
Poniżej opisane ustalenia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego należy traktować łącznie z uwarunkowaniami i kierunkami zawartymi
w części ogólnej i branżowej oraz na mapie Rysunek studium – „Uwarunkowania i
kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10 000.
Wytyczne mają charakter bardzo zgeneralizowany i dlatego dopuszcza się
uszczegółowienie przeznaczenia terenów ( funkcji ) na etapie opracowania
planu miejscowego pod warunkiem spełnienia zakazów, nakazów określonych w
uwarunkowaniach i kierunkach branżowych.
W każdej wsi wykazano funkcje dominujące, co nie wyklucza innych,
uzupełniających funkcji takich jak mieszkalnictwo, usługi i działalność gospodarcza.
Dla każdej wsi określono również docelowe rozwiązanie infrastruktury technicznej, co
nie oznacza, że nie można zastosować rozwiązań etapowych lub dokonać innej
zasady podłączenia. Istotne jest doprowadzenie określonego czynnika,
a przedstawiona zasada rozwiązania technicznego na etapie studium jest
najkorzystniejsza tylko w okresie tworzenia studium.
Najbardziej zalecanym kierunkiem zainwestowania jest realizacja
budownictwa w obrębie zwartej zabudowy wsi , na styku z tą zabudową lub wzdłuż
dróg utwardzonych z istniejącą lub projektowaną infrastruktura techniczną, jednak w
zespołach przestrzennych.
Dopuszcza się realizację zabudowy rozproszonej w postaci zabudowy
zagrodowej ( o ile nie jest to wykluczone innymi ustaleniami ) na obszarach
oznaczonych w studium jako rolne ( wykluczyć należy zabudowę na gruntach
pochodzenia organicznego) pod warunkiem , że powierzchnia działki zagrodowej na
której będzie realizowana zabudowa nie będzie mniejsza od 0,25 ha) . Ponadto
wymagane jest spełnienie wymogów przepisów odrębnych.
Na planszy „Rysunek studium - Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali podstawowej 1:10 000 zaznaczono główne obszary koncentracji
zainwestowania na tle stanu istniejącego. Nowe budownictwo rozproszone nie zostało
zaznaczone z tego względu, że jest ono na tym etapie niemożliwe do zlokalizowania.
1. Wyznaczone na rysunku studium potencjalne obszary lokalizacji elektrowni
wiatrowych obejmują tereny lokalizacji wież elektrowni wraz ze strefami
oddziaływania odnoszącymi się do rodzajów terenów przeznaczonych pod formy
użytkowania określone w rozporządzeniu stosownego ministra w sprawie
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
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Elektrownie wiatrowe można lokalizować zgodnie z wyznaczonymi w studium terenami
i obowiązującymi obecnie planami miejscowymi przy zachowaniu stref ochronnych w
stosunku do zabudowy związanej z pobytem ludzi. W granicach terenów
wyznaczonych na ten cel muszą zostać zlokalizowane elektrownie oraz infrastruktura
techniczna bezpośrednio z nimi związana oraz w tych granicach muszą zostać
zawarte maksymalne strefy ich oddziaływania odnoszące się do przeznaczenia
terenów określonych w przepisach odrębnych ( określone formy zainwestowania).
W obrębie terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe oraz ich strefy
oddziaływania, w przypadku występowania form zainwestowania , które kolidują z
eksploatacją elektrowni należy albo dokonać stosownej zmiany przeznaczenia tego
zainwestowania, ażeby nie występowała niezgodność z obowiązującymi przepisami
albo pozostawić zainwestowanie pod warunkiem takiego zaprojektowania lokalizacji
wież elektrowni, ażeby nie występowało negatywne oddziaływanie elektrowni (hałasu)
na to zainwestowanie.
Wyznaczone na rysunku studium uwarunkowań tereny pod lokalizację
elektrowni wiatrowych uznaje się jako potencjalne i mogą one ulec pomniejszeniu na
etapie sporządzania planów miejscowych w wyniku szczegółowej analizy krajobrazu i
środowiska. Wynika to z konieczności nie dopuszczenia do przesłaniania przez
wiatraki cennych sylwet miejscowości lub dominant obiektów kulturowych np.: wież
kościołów widocznych z dróg o nawierzchni asfaltowej i brukowej.
Pod pojęciem terenów potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz ich
obszarów oddziaływania ( zaznaczone na rysunku studium ) należy rozumieć tereny
przeznaczone pod lokalizację wież elektrowni wiatrowych oraz strefy ich
oddziaływania w zakresie hałasu odnoszące się tylko do form użytkowania
określonych w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie dopuszczalnego
poziomu hałasu w środowisku.
2. Obszary zainwestowania określone na rysunku studium należy traktować jako
potencjalne wynikające z dotychczasowej wiedzy. Istnieje możliwość ich
powiększenia na etapie planu miejscowego o 10% wyznaczonej powierzchni dla
danego przeznaczenia ale po spełnieniu następujących warunków:
a) uwzględnione zostaną ograniczenia wynikające z uwarunkowań określonych w
studium (zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna, ochrona
środowiska przyrodniczego i kulturowego);
b) zainwestowanie kubaturowe nie będzie miało miejsca:

na gruntach pochodzenia organicznego;

na glebach III klasy (poza siedliskami rolnymi);

w strefach ochronnych od obiektów uciążliwych;

w obrębie terenów zalewowych;

na zboczach dolin rzek o pochyleniu ponad 10 % i nad jez. Łętowskim;

funkcja oraz architektura obiektów nie będą wprowadzały dysonansu
przestrzennego, krajobrazowego oraz funkcjonalnego;

istnieje lub jest projektowana infrastruktura techniczna w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu lokalizacji.
3. Stawy rybne można lokalizować w miejscach, w których nie zostaną zniszczone
cenne wartości przyrodnicze, kulturowe lub krajobrazowe, poza terenami
zabudowanymi lub projektowanymi do zabudowy . W studium ( na rysunku studium)
zaznaczono tylko te stawy , których forma zainwestowania pozwalała na
jednoznaczne określenie takie funkcji.
4. Zalesianie terenów rolnych zostało sprecyzowane w pkt. 5.5. Uwarunkowania i
kierunki rozwoju leśnictwa.
5. Na użytkach rolnych poza obszarami wyznaczonymi w studium można lokalizować
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zabudowę zagrodową ( poza miejscami wykluczonymi z zabudowy ) po spełnieniu
wymogów technicznych, ochrony środowiska oraz uwarunkowań zawartych w 5.2.
6. Przebieg tras infrastruktury technicznej należy traktować jako orientacyjny, a
miejsca lokalizacji ich obsługi należy traktować jako zalecane. Istnieje możliwość
zmian tras o ile wynikać to będzie z uwarunkowań technicznych, a zmiana nie
naruszy planowanych ustaleń zagospodarowania.
7. Część obiektów związanych z działaniem infrastruktury technicznej
(przepompownie, hydrofornie, trafostacje, stacje redukcyjne gazu, ujęcia wody itp.)
oraz inne pojedyńcze budowle ze względów technicznych nie zostały zaznaczone
na planszy - rysunek studium. Mogą jednak być lokalizowane na trasach przebiegu
infrastruktury technicznej i w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę.
8. Pod pojęciem rekultywacja należy rozumieć niwelacje , zalesienie , zadrzewienie,
urządzenie stawu rybnego lub urządzenie funkcji rekreacyjno-sportowej.
9. Nowa zabudowa wzdłuż dróg ( w tym terenów oznaczonych jako kierunki
zabudowy mieszkaniowej ) dotyczy pasa szerokości do 75m od projektowanej linii
pasa drogowego.
10. W ramach terenów zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie
działalności gospodarczej o charakterze usługowym lub rzemieślniczym. Rodzaj
działalności gospodarczej nie może powodować uciążliwości dla otoczenia poprzez
przekroczenie poza terenem działki dopuszczalnych wielkości określonych w
przepisach odrębnych.
11. Jeżeli użyto kilka symboli funkcji dla jednego obszaru to znaczy, że są one
równorzędne. Oprócz oznaczonej funkcji ( lub kilku ) można zlokalizować inne ale
jako dodatkowe, które określone zostaną na etapie planu i nie kolidują z funkcją
podstawową.
12. W obrębie zainwestowania dopuszcza się adaptację, modernizację, rozbudowę,
przebudowę lub budowę nowych obiektów pod warunkiem, że działania te będą
zgodne z wszystkimi nowymi uwarunkowaniami i przepisami odrębnymi ,
szczególnie w zakresie ochrony zabytków.
13. W obrębie wsi dominujące są wszelkie działania związane z gospodarką rolną
(zamieszkanie rolników , produkcja, hodowla, przetwórstwo i handel ). Wszystkie
inne funkcje należy traktować jako dopuszczalne i podporządkowane funkcji
dominującej w każdym zakresie zgodnym z prawem ( np. hałas, zapach ).
W przypadku zabudowy mieszkaniowej nie związanej z zabudową zagrodową
należy uwzględnić, że na tym terenie obowiązują normy odnoszące się do
zabudowy zagrodowej .
14. Lokalizacja wież telefonii komórkowej nie może mieć miejsca:
- w obrębie zabudowy mieszkaniowej i w odległości od niej minimum 100m ( nie
dotyczy to lokalizacji na terenie właściciela zamieszkałej działki znajdującej się w
odległości 100 m od innego istniejącego lub projektowanego budynku
mieszkalnego);
- w obrębie zabudowy usługowej;
- w obrębie kościołów;
- w obrębie terenów znajdujących się w istniejących i projektowanych strefach i
obszarach chronionych, wykazanych w studium.
Podtrzymuje się istniejące lokalizacje 2 wież telefonii komórkowej i projektowaną
wieżę w obr. Stary Kraków.
15. W dolinie Wieprzy objętej projektowanym obszarem ochrony NATURA 2000
zachowuje się istniejące zainwestowanie z możliwością niezbędnej rozbudowy i
budowy związanej z gospodarką rybną i turystyką bez naruszenia wartości
chronionych. W rejonie istniejących stawów rybnych w sąsiedztwie jazu
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Warszkowo) można zlokalizować zabudowę związaną z obsługą stawów rybnych i
turystyką. Zabudowa turystyczna nie może znaleźć się w obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodziowego i nie może spowodować zniszczenia
siedlisk objętych ochroną w ramach Natura 2000.
16. Elektrownie wodne można lokalizować na rzekach w miejscach, które nie
spowodują zniszczenia walorów przyrodniczych i kulturowych oraz nie spowodują
podtopień terenów przyległych. Dopuszcza się realizację elektrowni na Wieprzy w
miejscu istniejącego jazu ( Tychowo -Gwiazdówko ).
17.Zagospodarowanie obszarów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej GdańskStargard Szczeciński muszą uwzględniać konsekwencje wynikające z docelowej
prędkości pociągów pasażerskich 160 km/ pasażerskich, towarowych 120 km/h,
(uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym).
5.3.2. Ustalenia dla jednostek osadniczych.
USTALENIA ODNOSZĄ SIĘ DO OBSZARÓW ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI ORAZ ICH
NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA I STANOWIĄ ZBIÓR INFORMACJI O UWARUNKOWANIACH
I KIERUNKACH ROZWOJU. POZOSTAŁE USTALENIA DLA NIEWSKAZANYCH PONIŻEJ
MNIEJSZYCH JEDNOSTEK ORAZ OBSZARÓW POZA TERENAMI ZWARTEJ ZABUDOWY
MIEJSCOWOŚCI
ZAWARTE SĄ W USTALENIACH OGÓLNYCH I BRANŻO-WYCH.
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ USTALEŃ JEST RYSUNEK STUDIUM.

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – A
A.1. WARSZKOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów:
1) funkcje dominujące: rolnictwo, usługi, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza,
elektrownie wiatrowe;
2) zakres zmian:
a) lokalizacja nowej zabudowy przy drodze krajowej nr 6 zgodnie z przepisami
odrębnymi ( min. 40 m od krawędzi jezdni );
b)planowana lokalizacja kompleksu handlowego wielkopowierzchniowego w
powiązaniu z projektowanym nowym przebiegiem drogi krajowej nr 6;
c) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
3) działania zorganizowane: lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych ( pow.
powyżej 400 m² ) wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
2. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) rolnictwo , zalesienie;
b) usługi – związane z obsługą ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 6
( stacje paliw, miejsca obsługi turystów );
c) elektrownie wiatrowe – lokalizacja po południowej stronie drogi krajowej nr 6;
d) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
2) zasady rozwoju:
a) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja nowych
przedsięwzięć;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , żeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
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c) modernizacja infrastruktury szkolnej ( sportowo – rekreacyjnej);
d) zakaz lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących uciążliwych ferm
drobiowych w obrębie zabudowy mieszkaniowej;
e) niezbędne podjęcie prac konserwatorskich przy zabytkowym cmentarzu;
f) dopuszcza się przekształcenie funkcji zabudowy przydrożnej ( wzdłuż drogi
krajowej nr 6) z funkcji zagrodowej na inne funkcje usługowe lub związane z
działalnością gospodarczą;
g) w obrębie kolonii zabudowa wzdłuż drogi z wykluczeniem terenów
podmokłych od strony płd. – wsch.;
h) zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zwartej zabudowy i lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych.
i) przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
jednostki strukturalnej A.1.8 należy lokalizować zabudowę z zachowaniem
odległości stref kontrolowanych od gazociągów w/c (DN 700).
3. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” PLH220038– warunki ochrony
w pkt. 6.1.1.;
2) proponuje się objąć ochroną obszar cenny przyrodniczo OC1 – „Dolina Wieprzy
między Sławskiem a Staniewicami”; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
4. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz ( A.1.5.) ) proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu
kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.;
2) cmentarz ewangelicko-augsburski, 1,10 ha, z II poł. XIX wieku. Cmentarz
położony na północny-zachód od centrum wsi, na wyniesieniu. Ślady kwater i
nagrobków. W terenie rysuje się zarys granic dwóch cmentarzy. W
drzewostanie dominuje świerk pospolity i brzoza brodawkowata. W ewidencji
konserwatorskiej;
3) na terenie wsi znajduje się 38 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b..
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
3) alternatywna trasa obwodnicy drogi krajowej nr 6.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

A.1.1.

MN, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
( dominujący)
tereny

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej, tereny usług;

A.1.2.

MR, MN

tereny

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy jednorodzinnej

A.1.3.

UO

teren usług oświaty - szkoła
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tereny

A.1.4.

UK

teren usług sakralnych - kościół

A.1.5.

ZC

cmentarz

A.1.6.

RR, P

tereny

obsługi

produkcja

gospodarstwa

rolnicza,

rolnego

hodowla

-

zwierząt,

rzemiosło, przetwórstwo, bazy;

A.1.7.

U,P

tereny

usług

obiektów

wielofunkcyjnych,

produkcyjnych,

tereny

składów

i

magazynów;

A.1.8.

UC

tereny usług wielofunkcyjnych – teren rozm.
obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow.
2000m²

A.1.9.

RU

obsługa gospodarstwa rybackiego – stawy
rybne z zapleczem

A.2. WARSZKÓWKO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo , działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów - dominujące:
1) kierunki rozwoju:
a)elektrownie wiatrowe – proponowana lokalizacja – północna i wschodnia
część obrębu wsi;
b) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
c) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
2) zasady rozwoju:
a)adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja nowych
przedsięwzięć;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
c) obszary zdegradowane przeznaczyć na funk. dopuszczone w tym obszarze;
d) zabudowa zagrodowa – zachować cechy urbanistyczne i architektoniczne
istniejącej zabudowy przedwojennej;
e) niezbędne podjęcie prac konserwatorskich przy zabytkowym cmentarzu;
f ) ograniczyć lokalizację nowych i rozbudowę istniejących ferm drobiowych.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody – proponowane pomniki przyrody
naprzeciwko posesji nr1; dąb czerwony , aleje lipowe.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz ewangelicko – augsburski ( A.2.2. – nieczynny) ) proponuje się objąć
strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt.
6.2.1.e;
2) zachować i utrzymywać cenne aleje lipowe; proponuje się objąć je strefą „K”
ochrony krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e;
3) na terenie wsi znajdują się 2 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) ( wykaz w załączonej tabeli ) – warunki
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ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b..
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
A.2.1.

MR, MN, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
( dominujący)
tereny

zabudowy

mieszkaniowej

zagrodowej,
jednorodzinnej,

zabudowy
usług

i rzemiosła

A.2.2.

ZC

cmentarz

A.2.3.

RR

tereny

obsługi

gospodarstwa

rolnego

–

produkcja rolnicza, hodowla zwierząt

A.2.4.

W

teren ujęcia wody

A.3. TYCHOWO
1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów – funkcje
dominujące: rolnictwo, usługi, działalność gospodarcza, elektrownie wiatrowe;
2. Zakres zmian: modernizacja i rozbudowa zainwestowania;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
b) elektrownie wiatrowe – proponuje się lokalizować w północnej części obrębu
wsi;
c) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
2) zasady rozwoju:
a) podtrzymuje się ustalenia planów miejscowych zakresie lokalizacji elektrowni
wiatrowych;
b) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja nowych
przedsięwzięć;
c) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i krajobrazie
sąsiedztwie zabudowy;
d) rewitalizacja parku pałacowego z końca XIX w. ; proponuje się objąć strefą „K”
ochrony krajobrazu i włączenie go jako ważny punkt na mapie tras
rowerowych;
e) wskazana rekonstrukcja nie istniejącego pałacu – A.3.3;
f) niezbędne podjęcie prac konserwatorskich przy zabytkowym cmentarzu;
g) tereny wyłączone spod zabudowy: proponuje się objąć strefą „K” ochrony
krajobrazu – A.3.5.;
h) lokalizacja elektrowni wodnej na rzece Wieprzy – w miejscu śluzy;
i) elektrownie wiatrowe lokalizować przy zachowaniu stref ochronnych w
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stosunku do zabudowy związanej z pobytem ludzi;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” – warunki w pkt. 6.1.1.;
2) proponuje się objąć ochroną 6 użytków ekologicznych; warunki ochrony w pkt.
6.1.2.;
3) park dworski; 30,45 ha;
4) istniejące pomniki przyrody; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
4) proponowane pomniki przyrody:
a) Tychowo, na polu, na zachód od parku przypałacowego - głaz narzutowy –
granit różowy, gruboziarnisty;
b) Tychowo i Ściegnica. Prostopadła do „Alei Duchów”, od zakrętu szosy do
Bzowa w kierunku granicy gmin (do lasu), częściowo brukowana (na
podjazdach). Łącznie 314 drzew: klon jawor, klon posp., brzoza brod,. Jesion
wyn., wiąz górski, dąb czerwony. Długość: 1600 m. Drzewa pomnikowe:
kasztanowiec pospolity 520 cm, 2 klony jawory 410, 460 cm, klon srebrzysty
260 cm, na uwagę zasługują 2 jabłonie płonki 135 i 210 cm, grusza pospolita
205 cm.
c) Tychowo. Równoległa do „Alei Duchów”. Aleja pojedyncza 228 drzew: lipa
drobnolistna, klon posp., klon jawor, dąb szyp. Długość: 700 m. Podszyt: bez
czarny, malina właściwa, karawana syberyjska, podrost gatunków alejowych;
d) Tychowo. Podwójna „Aleja Duchów”. Ogólna liczba 208 lip drobnolistnych.
Długość: 400 m. Po prawej od dworu do drogi Sławno-Korzybie 99 drzew, z
czego 10 o obw. Pow. 300cm, najokazalsza 370 cm. 5 lip oplecionych
bluszczem. Lewa strona alei liczy 109 drzew, 12 ma obw. Pow. 300 cm, 5
drzew od 350 – 375 cm i 7 drzew od 310 – 345 cm.
Warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1)strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K” proponuje się objąć:
a) park dworski wraz ze stawami i ciekami ( A.3.5.);
b) cmentarz poewangelicki ( A.3.7. – nieczynny);
c) aleja lipowa – na południe od wjazdu do części rezydencyjnej folwarku wraz z
pozostałością pomnika z I wojny świat.;
d)aleja lipowa – łącząca dwie lokalne drogi.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) miejscowość proponuje się objąć strefą „E” ochrony ekspozycji - ochrona
ekspozycji układu owalnicowego od wschodu i zachodu. Warunki ochrony
zawarte w pkt. 6.2.1.f.;
3) na terenie wsi znajduje się 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków:
a) kościół fil. Pw MB Król. Polski wraz z otoczeniem – XIV, XIX w. – nr rej. 403,
zm. rej. A-717 (A-174/486K) z dnia 27.04.1064r. ( A.3.2.);
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.;
4) na terenie wsi znajduje się 10 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków (wykaz w załączonej tabeli ) – warunki ochrony zawarte w pkt.
6.2.1.b.;
5) obszar pierwotnego zespołu folwarcznego wraz z zabudową gospodarczą oraz
fragmentem ceglanego muru ( A.3.3.) objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.;
6) strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej proponuje się objąć teren pier-wotnego
- średniowiecznego nawsia wraz z kościołem, dawnym cmentarzem
przykościelnym, budynkiem dawnej szkoły;
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7) cmentarze podlegające ochronie:
a) cmentarz przykościelny, 0,40 ha, z XIV/XV w., położony w centrum wsi. Brak
śladów nagrobków. Teren pozbawiony starodrzewu. W pobliżu krzyża rośnie klon
pospolity (180 cm);
b) ewangelicko-augsburski, 0,42 ha, z II poł. XIX wieku. Zlokalizowany na
południowy-zachód od wsi. Zachowane fragmenty nagrobków. Cmentarz
otoczony szpalerem świerkowym. Przez cmentarz prowadzi aleja lipowa. W
ewidencji konserwatorskiej.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
STRUKTURALNEJ
TERENU
( dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
A.3.1.
MR, M, U
A.3.2.

UK, UO

A.3.3.
A.3.4.

MN
RR

A.3.5.
A.3.6.
A.3.7.
A.3.8.

ZP
ZP, US
ZC
RU

A.3.9

W

mieszkaniowej, usług i rzemiosła, leśniczówka;
teren usług sakralnych – kościół; teren usług
oświaty - szkoła
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt
zieleń parkowa
zieleń parkowa, teren usług sportu – boisko
cmentarz
teren obsługi gospodarstwa rybackiego – stawy
rybne z zapleczem
teren ujęcia wody

A.4. WRZEŚNICA
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza;
2. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów :
1) kierunki rozwoju:
a) usługi – publiczne, związane z obsługą rejonu ( szkoła, kościół);
b) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
c) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania ( mieszkalnictwo ) wg rysunku
zmiany studium;
2) zasady rozwoju:
a)adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania,realizacja nowych
przedsięwzięć;
b) rozwój zabudowy głównie wzdłuż 2 dróg łączących wieś z droką krajową;
c) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
d) należy dokonać rewitalizacji parku leśnego w miejscowości Głuche z II poł.
XIXw. (A.4.8.);
e) zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości;
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4.Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” – warunki w pkt. 6.1.;
2) proponuje się objąć ochroną 1 użytek ekologiczny; warunki ochrony w pkt.
6.1.2;
3) proponuje się objąć ochroną obszar cenny przyrodniczo OC2 – „Dolina
Wieprzy między Sławskiem a Staniewicami”; arunki ochrony w pkt. 6.1.2.;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1)strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego ) proponuje się objąć:
a) cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
b) cmentarz komunalny ( czynny);
c)aleja brzozowa na północ od wsi;
d) aleja lipowa i klonowa – na południe od wsi;
e)park leśny przy leśniczówce „Głuche” (A.4.2.);
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) park leśny z II poł. XIXw. ( A.4.8.) – niezbędne podjęcie prac konserwatorskich;
3) cmentarze podlegające ochronie:
a) przykościelny - 0,40 ha, z pocz. XIX wieku. Usunięte nagrobki. Dobrze
zachowany drzewostan z przewagą jesionu. Ponadto dęby szypułkowe (w tym
jedno 320 cm), klony pospolite, brzoza brodawkowata i wiąz polny. W ewidencji
konserwatorskiej.
b) ewangelicko-augsburski - 0,42 ha, z przełomu XIX/XX wieku. Położony na
południe od wsi. Zachowane ślady nagrobków. W drzewostanie dominuje dąb
szypułkowy (310, 320 i 340 cm) z udziałem brzozy brodawkowatej j jesionu
wyniosłego. W ewidencji konserwatorskiej.
c) komunalny - 0,13 ha, założony w 1950 r. Zlokalizowany po północnej stronie
cmentarza ewangelickiego. Rośnie kilka brzóz brodawkowatych i dąb
szypułkowy.
4) miejscowość proponuje się objąć strefą „E” ochrony ekspozycji; ochrona
ekspozycji układu ruralistycznego – od południa. Warunki ochrony zawarte w
pkt. 6.2.1.f.
5) na terenie wsi znajdują się 34 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt.
6.2.1.b.
6) teren działki kościelnej wraz z zabytkowym kościołem i terenem dawnego
cmentarza ( A.4.4.) ) proponuje się objąć strefą ochrony konserwatorskiej „A”.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c.
7) obiekt proponowany do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków) - kościół filialny p.w. M.B.
Pocieszenia z dawnym cmentarzem przykościelnym z poł. XIXw. ( A.4.4.);
Na terenie wsi znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków: kościół filialny
p.w. M.B. Pocieszenia z dawnym cmentarzem przykościelnym z poł. XIXw.
( A.4.4.), nr rej. A-1186 z dnia 08.07.2013r.;
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2)
komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
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NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

A.4.1.

MR, MN, U

A.4.2.

M, U

A.4.3.
A.4.4.
A.4.5.

UO
UK
RR

A.4.6.
A.4.7.
A.4.8.
A.4.9.

ZC
US
ZP
U,P

A.4.10.

W

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU

( dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej usług i rzemiosła
zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem
usług
teren usług oświaty – szkoła
teren usług sakralnych– kościół
tereny obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt
cmentarz
teren usług sportu – boisko
zieleń parkowa
teren usług wielofunkcyjnych, w tym obsługi
turystów i transportu samochodowego, tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
teren ujęcia wody

A.5. NOSKOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów -funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe;
2. Zakres zmian: modernizacja i rozbudowa zainwestowania;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1)kierunki rozwoju:
a) elektrownie wiatrowe – lokalizacja zgodnie z ustaleniami planów miejscowych
i zmienianego studium uwarunkowań;
b) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
c) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
2) zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
b)elektrownie wiatrowe lokalizować przy zachowaniu stref oddziaływania w
stosunku do zabudowy związanej z pobytem ludzi.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody - park pałacowy; 6,0 ha; założony w II poł.
XIX wieku w stylu krajobrazowym, naturalistycznym. Na jego terenie zachował się
pałac z końca XIX wieku;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz poewangelicki (nieczynny – A.5.6.) ) proponuje się objąć strefą „K”
ochrony krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.;
2) na terenie wsi znajdują się 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków:
– pałac - kon. XIX w. nr rej. 241 z dnia 12.03.1987r., zm rej. A-1038 z dnia
13.01.2012r.
- park dworski w stylu krajobrazowym z poł. XIX.– nr rej. 241 z dnia 12.03.1987r., zm
rej. A-1038 z dnia 13.01.2012r.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.
3) na terenie wsi znajduje się 10 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt.6.2.1.b.;
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4) teren historycznego zespołu folwarczno – rezydencyjno - parkowego ( A.5.4.) )
proponuje się objąć strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony
zawarte w pkt. 6.2.1.d.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

A.5.1.

MR, M, U

A.5.2.
A.5.3.

US
RR

A.5.4.
A.5.5.
A.5.6.

ZP,M
K
ZC

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU

( dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej, usług i rzemiosła
teren usług sportu - boisko
tereny obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt
zieleń parkowa, tereny mieszkalnictwa
kanalizacja sanitarna- oczyszczalnia ścieków
cmentarz

A.6. ŻABNO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcja
dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe;
2. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów ( dominujące );
1) kierunki rozwoju:
a) rolnictwo, mieszkalnictwo, elektrownie wiatrowe;
b) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
zabudowa pomiędzy istniejącym zainwestowaniem;
c) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
d) elektrownie wiatrowe – proponowana lokalizacja: we wschodniej części obrębu
wsi;
2) zasady rozwoju:
a) zabudowa uzupełniająca pomiędzy terenami zabudowanymi;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
c) elektrownie wiatrowe lokalizować przy zachowaniu stref ochronnych w stosunku
do zabudowy związanej z pobytem ludzi.
3.Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują.
4. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków: nie
występują.
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
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NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

A.6.1.

MR, MN, U

A.6.2.

RR

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU

( dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej usług i rzemiosła
tereny obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – B
B.1. ŁĘTOWO
1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, turystyka, rekreacja, działalność gospodarcza;
2. Zakres zmian: maksymalnie dopuszczalny rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej
nad jeziorem zgodnie z obowiązującym planem. Wskazane opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości;
3. Tereny wyłączone spod zabudowy: obszar B.1.3.
4.Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów.
1) kierunki rozwoju:
a) rolnictwo, zalesienie, rybołówstwo;
b) turystyka – obiekty rekreacyjne i sportowe nad jez. Łetowskim;
c) zabudowa rekreacji indywidualnej – zlokalizowana nad jez. Łętowskim;
d) agroturystyka – jako uzupełnienie funkcji dominującej w gospodarstwach
rolnych;
e) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
f) wypełnienie wolnej przestrzeni w zabudowanej części wsi;
2) zasady rozwoju:
a) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja nowych
przedsięwzięć;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
c) nad jez. Łętowskim zakaz zwiększania powierzchni zabudowy w stosunku do
ustaleń obowiązującego planu miejscowego;
d) rozwój zainwestowania gospodarstwa rybackiego w obrębie istniejącego terenu
e) zabudowa rekreacji indywidualnej w odległ. min. 100m od brzegu jeziora i 20m
od ściany lasu; Zabudowa terenów pod wyżej określone funkcje w obszarze
chronionego krajobrazu nie może wpłynąć na zmianę stosunków wodnych oraz
rzeźbę terenu. Należy zachować stwierdzone stanowiska chronionych gatunków
roślin oraz zwierząt.
f) stworzenie ośrodka obsługi ruchu turystycznego ( rowerowego i pieszego);
g) nieczynne torowisko kolejowe zaadaptować na szlak pieszo-rowerowy;
h)minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek pod zabudowę rekreacji
indywidualnej – 1000 m²;
i) obiekty kubaturowe o wys. do dwóch kondygnacji wysokości zabudowy z tym ,
że druga kond. w stromym dachu;
j) zachować i utrzymać istniejący drzewostan;
k) zakaz lokalizacji ferm hodowlanych w rejonie zwartej zabudowy i w odległości
od jeziora min. 500m;
l) zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości.
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5. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) proponuje się objąć ochroną projektowany pomnik przyrody: naprzeciwko posesji
nr 17 – kasztanowiec pospolity oraz dąb szypułkowy;
2) ochronie podlega obszar chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie oraz
okolice Kępic” zgodnie z zapisami uwarunkowań zawartych w rozporządzeniu
Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;
3) obszar węzłowy i biocentrum o nazwie „Biocentrum Łętowo”. Proponowany do
objęcia ochroną obszar węzłowy powinien objąć całą część Obszaru Chronionego
Krajobrazu: jezioro Łętowskie i okolice Kępic” leżącą w gminie Sławno oraz
graniczący z jeziorem od strony południowo – zachodniej, obszar leśny z
lęgowiskami orła bielika i kani rudej oraz obszar boru sosnowego z domieszką
świerka o pow. ok. 7km². Całość zajmuje około 27km²; warunki ochrony w pkt.
6.1.1.;
4) proponuje się objąć ochroną 3 użytki ekologiczne; warunki ochrony w pkt. 6.1.2;
6. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) „zielona brama” – pomnikową lipę i kasztanowca tworzące rodzaj bramy przy
wjeździe do dawnego folwarku proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu
kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) na terenie wsi znajduje się 8 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
7. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2)
komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
STRUKTURALNEJ
TERENU
( dominujący)
tereny
zabudowy
zagrodowej, tereny zabudowy
B.1.1.
MR, MN, U
B1.2.

MR, MN, ML

B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.

ZP
US
P,S

B.1.6.

US, UT, ML

B.1.7.

RU

mieszkaniowej jednorodzinnej usług i rzemiosła;
tereny zabudowy zagrodowaej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy
rekreacji indywidualnej;
zieleń parkowa
tereny usług sportu i rekreacji - boisko
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i
magazynów
tereny sportu i rekreacji - zabudowa letniskowa
oraz usługi sportu i rekreacji
tereny obsługi gospodarstwa rybackiego – stawy
rybne z zapleczem

B.2. JANIEWICE
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo , działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian: modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja nowych
przedsięwzięć.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów :
1) Kierunki rozwoju:
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a) obszary zdegradowane ( po byłym PGR) przeznaczyć na funk. dominującą
( zakład przetwórstwa rolniczego, usługi produkcji rolniczej, bazy, składy itp.);
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
c) rozbudowa boiska sportowego,
d) główne założenie architektoniczne dostosować do skali miejscowości;
e) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium.
2) Zasady rozwoju:
a) rozwój zabudowy – zgodnie z rysunkiem studium;
b) rewitalizacja parku dworskiego i dworku z II poł. XIX wieku;
c) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
d)projektowana eksploatacja kruszyw z zachowaniem odległości od lasu i działki
zabudowanej – min. 50 m.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) park dworski w ewidencji konserwatorskiej;
b) istniejący pomnik przyrody – lipa drobnolistna na trasie Janiewice –Łętowo;
c)proponowane pomniki przyrody- dąb szypułkowy, klon, jawor i kasztanowiec, 2
głazy narzutowe, aleja lipowa;
c) rezerwat przyrody „Janiewickie Bagno” ; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
d) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Janiewickie Bagno”
PLH320008; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
e) proponuje się objąć ochroną w postaci
zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego „Dolina Reknicy”; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.;
f) proponuje się objąć ochroną 1 użytek ekologiczny; warunki ochrony w pkt.
6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego proponuje się objąć :
a) aleja lipowa – wzdłuż drogi płd. – wsch.;
b) aleja lipowa – wzdłuż drogi płn. – wsch.
c) aleja kasztanowa – wzdłuż drogi północnej wraz z nawierzchnią ulicy;
d) nasadzenia kasztanowe – wzdłuż głównej drogi wiejskiej.
Warunki ochrony w pkt. 6.2.1.e.;
2) park dworski w ewidencji konserwatorskiej.
3) Na terenie wsi znajduje się 13 obiektów obiektów proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do
ewidencji zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w
pkt.6.2.1.b..
4) część rezydencyjno – parkowa pierwotnego założenia, obejmująca park, dwór,
sezonówkę i kapliczkę przydrożną ( B.2.4. ), proponuje się objąć strefą „B”
ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
5) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków) - dwór ( folwark) i park
dworski z poł. XIXw. ( B.2.4.)
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
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SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
STRUKTURALNEJ
TERENU
(dominujący)
tereny
zabudowy
zagrodowej, tereny zabudowy
B.2.1.
MR, MN, U
B.2.2.

MR, MN,

B.2.3.
B.2.4.
B.2.5.
B.2.6.

ZP
M, U
US
RR

B.2.7.
B.2.8.

PG
W

mieszkaniowej jednorodzinnej usług i rzemiosła
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
zieleń parkowa
tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług
tereny usług sportu - boisko
tereny obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt
teren pow. eksploatacji surowców kopalnych
teren ujęcia wody

B.3. ŻUKOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo,
usługi, działalność gospodarcza,
agroturystyka.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja
nowych przedsięwzięć.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) Kierunki rozwoju:
a) usługi publiczne, związane z obsługą regionu ( szkoła, biblioteka, kościół);
b) agroturystyka – jako uzupełnienie funkcji dominującej w ist. gospodarstwach
rolnych;
c) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
d) dopuszczalne kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
e) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
f) rozbudowa boiska sportowego, centrum usługowego;
g) możliwość lokalizacji różnorodnych nieuciążliwych funkcji;
h) główne założenie architektoniczne dostosować do skali miejscowości;
i) opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla zwartej zabudowy.
2) Zasady rozwoju:
a) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy wsi;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) istniejące liczne pomniki przyrody; Warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
2) proponowane pomniki przyrody- dąb szypułkowy, kasztanowiec i lipa drobnolistna;
3) proponuje się objąć ochroną cenne obiekty przyrodnicze – 2 parki leśne.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz grzebalny ( czynny) proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu
kulturowego- warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego wraz z otoczeniem pod nr 206 z
dnia 22.09.1959r. zm. rej. A-718 ( B.3.5.) znajduje się w rejestrze zabytków,
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a;
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3) na terenie wsi znajdują się 24 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
4)zagroda dawnego nadleśnictwa na płd.- wschód od wsi ( B.3.8.) proponuje się objąć
strefą „B” ochrony konserwatorskiej - warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
5) strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej proponuje się objąć - działkę
przykościelną z XV wiecznym kościołem, cmentarzem przykościelnym
(poewangelickim – nieczynnym). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.

NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
B.3.1.

MR, MN

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

B.3.2.

MR, MN, U

tereny zabudowy zagrodowej , tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej usług i rzemiosła

B.3.3.

UO

teren usług oświaty – szkoła

B.3.4.

UK

teren usług sakralnych– kościół

B.3.5.

ZC

Cmentarz

B.3.6.

PS

Teren

obiektów

produkcyjnych,

składów

magazynów

B.3.7.

M

B.3.8.

M, U

tereny zabudowy mieszk.- leśniczówka
tereny zabudowy mieszkaniowej, teren usług

B.4. ŻUKÓWKO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, zalesienie.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, realizacja
nowych przedsięwzięć.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
2) zasady rozwoju:
a) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy wsi;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
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1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy”
PLH220038; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
2) proponuje się objąć ochroną 1 użytek ekologiczny; warunki ochrony w pkt.
6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków: nie występują.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
STRUKTURALNEJ
TERENU
B.4.1.

MR, MN

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

B.5. BRZEŚCIE
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa nowych
inwestycji;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów :
1) kierunki rozwoju:
a) możliwość lokalizacji różnorodnych nieuciążliwych funkcji;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
c) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
d) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
e) rozbudowa boiska sportowego, terenu rekreacji;
2) zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz dominant wysokościowych na terenie
oraz w okolicy wsi.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody - proponowane pomniki przyrody - krąg
grabów na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi Brzeście.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) teren założenia placowego w obrębie dróg zagumiennych, proponuje się objąć
strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowa zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
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SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
STRUKTURALNEJ
TERENU
B.5.1.

MR, MN, U

B.5.2.

MR, MN

B.5.3
B.5.4.
B.5.5.
B.5.6.

ZP
U
US
P

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej tereny usług i
rzemiosła
tereny zabudowy zagrodowa, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
zieleń parkowa
teren usług wielofunkcyjnych
teren usług sportu - boisko
teren obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów

B.6. GWIAZDOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian:
1) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa nowych
inwestycji;
2) rozwój nowego zainwestowania.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) możliwość lokalizacji różnorodnych nieuciążliwych funkcji;
b) usługi – publiczne, związane z obsługą regionu ( szkoła, biblioteka, kościół);
c) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
d) preferowany kierunek nowej kompleksowej zabudowy – w rejonie i w pobliżu
istniejącej zabudowy i zgodnie z rysunkiem studium;
e) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
f) rozbudowa wysypiska;
2) Zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy wsi.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) proponowane pomniki przyrody:
a) aleja śródpolna pod Gwiazdowem za wysypiskiem śmieci;
b) aleja śródpolna od sklepu w Gwiazdowie w kierunku Kol. Gwiazdowo, do
granic zabudowy;
2) proponuje się objąć ochroną w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego
„Dolina Reknicy”; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) na terenie wsi znajdują się 3 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) – warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
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komunikacji”.
SYMBOL
NR JEDNOSTKI PRZEZNACZENIA
STRUKTURALNEJ
TERENU
B.6.1.

MR,MN,U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej tereny usług i
rzemiosła

B.6.2.

MR,MN

tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

B.6.3.

UO

teren usług oświaty – szkoła

B.6.4.

RR

teren obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt

B.6.5.

US

B.6.6.

O

teren usług sportu – boisko
teren

gospodarki

odpadami

–

rozbudowa

wysypiska

B.7. GWIAZDÓWKO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcja
dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa
nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju - preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem
studium;
2) zasady rozwoju - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa
nowych inwestycji;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody – Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura
2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” PLH220038; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) na terenie wsi znajduje się 1 obiekt proponowany do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
( wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
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NR JEDNOSTKI

SYMBOL

STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
B.7.1.

MR, MN

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

B.7.2.

M, U

tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług

B.8. CHOMIEC
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcja
dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa
nowych inwestycji.
3. Kierunki i wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
2) zasady rozwoju - zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy wsi;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Grabowej” PLH320003;
warunki ochrony w pkt.6.1.1.;
2) proponuje się objąć ochroną w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego
„Dolina Reknicy”; warunki ochrony w pkt. 6.2.1.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) na terenie wsi znajdują się 2 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli )– leśniczówka z poł. XiXw. Warunki ochrony zawarte w
pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
B.8.1.
MR, MN
mieszkaniowej jednorodzinnej

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – C
C.1.BOBROWICE
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, usługi, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe.
2. Zakres zmian:
1) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości wynikającej z klasy drogi i
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
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2) planowana lokalizacja kompleksu handlowego wielkopowierzchniowego w
powiązaniu z projektowanym nowym przebiegiem drogi krajowej nr 6;
3) działania zorganizowane: lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych wymaga
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z
Bobrowiczkami;
4) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) usługi – w tym związane z obsługą węzła drogowego na drodze krajowej nr 6;
c)mieszkalnictwo – rozbudowa zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, realizacja
nowej zabudowy jednorodzinnej;
d)wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
e)wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu
niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
f) rozbudowa boiska sportowego, centrum usługowego;
g)możliwość lokalizacji różnorodnych nieuciążliwych funkcji;
h) lokalizacja elektrowni wiatrowych zgodnie z rysunkiem studium;
2) zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób , ażeby
nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) rozwój zabudowy mieszkaniowej w kierunku na północ od drogi krajowej nr 6;
c)zakaz lokalizacji nowych ferm drobiowych w obrębie zabudowy mieszkaniowej i w
ich bezpośrednim sąsiedztwie;
d) zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości;
e)lokalizacja elektrowni wiatrowych zgodnie z rysunkiem studium; Obowiązują
ograniczenia ilości i miejsc lokalizacji wiatraków na etapie mpzp o ile szczegółowe
studia krajobrazowe wykażą taką konieczność. Na etapie sporządzania mpzp dla
ww. terenu nakaz wykonania szczegółowego studium krajobrazowego wpływu
elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy sąsiednich miejscowości i gmin.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody – nie występują.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) 2 cmentarze poewangelickie ( nieczynne), proponuje się objąć strefą „K” ochrony
krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) proponuje się objąć strefą ochrony konserwatorskiej „B”:
a)teren historycznie ukształtowanego pałacowego układu ruralistycznego na linii dróg
zagumiennych wraz z działką historycznego cmentarza poewangelickiego;
b)siedlisko historycznej gospody nr 41.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1. d.
3)na terenie miejscowości znajdują się proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
4) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst. ustaleń
proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków)::
- chałupa nr 2 – 1 poł. XIX w. ;
- chałupa nr 9 – 1 poł. XIXw.;
- szkoła – 1928 –1929r.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
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gospodarki ściekowa zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ
C.1.1.

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU
MR, MN, U

C.1.2.

MR, MN

C.1.3.
C.1.4.

UO
RR, MN

C.1.5.
C.1.6.

ZC
UC

C.1.7.

U, P

C.1.8.

G

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU

(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej tereny usług i
rzemiosła
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinna
teren usług oświaty - szkoła
teren obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt, teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
cmentarz
tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow.
sprzedaży pow. 2000m²
teren zabudowy usługowej, teren obiektów
magazynowych składowych z wykluczeniem
produkcji
stacja gazowa

C.2.BOBROWICZKI
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, usługi, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe.
2. Zakres zmian:
1) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości wynikającej z klasy drogi i
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2) planowana lokalizacja kompleksu handlowego, wielkopowierzchniowego w
powiązaniu z projektowanym nowym przebiegiem drogi krajowej nr 6;
3) działania zorganizowane: lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych wymaga
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z
Bobrowicami;
4) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów.
1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) usługi – w tym związane z obsługą ruchu turystycznego na drodze kajowej nr 6;
c) mieszkalnictwo – rozbudowa zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej;
d) wypełnienie zabudowy głównie w obrębie istniejącego zainwestowania i w
bezpośrednim sąsiedztwie;
e) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno – funkcjonalne w celu
niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
f) rozbudowa boiska, centrum usługowego;
g) możliwość lokalizacji różnorodnych nieuciążliwych funkcji;
h) lokalizacja elektrowni wiatrowych zgodnie z rysunkiem studium;
Obowiązują ograniczenia ilości i miejsc lokalizacji wiatraków na etapie mpzp o ile
szczegółowe studia krajobrazowe wykażą taką konieczność. Na obszarze
wskazanym pod lokalizację elektrowni (zmiana studium 2014r.) dopuszcza się
lokalizację jednej wieży elektrowni wiatrowej; Na etapie sporządzania mpzp dla
ww. terenu nakaz wykonania szczegółowego studium krajobrazowego wpływu
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elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy sąsiednich miejscowości i gmin.
2) zasady rozwoju:
a) główne założenia architektoniczne budynków dostosować do dominującej starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) rozwój zabudowy mieszkaniowej w kierunku na północ od drogi krajowej nr 6;
b) zakaz lokalizacji nowych ferm drobiowych poza rejonem istniejących ferm;
c) zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz poewangelicki ( nieczynny ) proponuje się objąć strefą „K” ochrony
krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) na terenie miejscowości znajduje się 8 obiektów proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków ( wykaz w załączonej tabeli ) - warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

C.2.1.

MR, MN, U

C.2.2.

MR, MN

C.2.3.
C.2.4.

ZC
RR

C.2.5.

U, P

C.2.6.

UC

C.2.7.

P

C.2.8.

RO

P

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej tereny usług i
rzemiosła
tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cmentarz
tereny obsługi gospodarstwa rolnego produkcja rolnicza, hodowla zwierząt
teren zabudowy usługowej, teren zabudowy
magazynowej i składowej z wykluczeniem
produkcji
Teren usług, w tym rozmieszczenia obiektów
handlowych o pow. sprzedaży pow. 2000m²
Teren obiektów produkcyjnych , składów,
magazynów i baz
tereny ogrodów działkowych
Teren obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i baz

C.3. KWASOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania, budowa
nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów
1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) obszary byłej zabudowy gospodarczej ( zdegradowane po byłym PGR )
przeznaczyć na następujące funkcje: zakład przetwórstwa rolniczego, usługi
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produkcji rolniczej, bazy, składy itp.;
c) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
d) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
e) rozbudowa urządzeń sportu i rekreacji;
2) zasady rozwoju:
a) rozwój zabudowy w kierunku południowym;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
c) rewitalizacja parku pałacowego i pałacu z I poł. XIX w. w stylu romantycznym.
d) Część obrębu znajduje się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych w
zakresie hałasu, określonym na rysunku studium. Na terenach tych mogą
występować ograniczenia w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) istniejący pomnik przyrody: lipa drobnolistna; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
2) projektuje się 1 użytek ekologiczny; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz ewang.- augsb. , założony w II połowie XIX w., nieczynny oraz aleja
klonowa wzdłuż drogi południowej – proponuje się objąć strefą "K" ochrony
krajobrazu. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) proponuje się objąć część miejscowości strefą „E” ochrony ekspozycji; ochrona
ekspozycji układu owalnicowego – od północy i południa. Warunki ochrony
zawarte w pkt. 6.2.1.f.
3) założenie pałacowe proponuje się objąć strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
4) na terenie miejscowości znajduje się kościół filialny wraz z otoczeniem z kon.
XIXw. wpisany do rejestru zabytków pod nr 406 z dnia 28.04.1964r.(zm rej. A-712
z dnia 04.10.2010). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.
5) na terenie miejscowości znajduje się 9 obiektów proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków (wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków)::
- park krajobrazowy – XVIII/XIXw.
- pałac – XIXw.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę i inne media infrastruktury technicznej oraz zasady
gospodarki ściekowej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
C.3.1.

MR, MN, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej, usług handlu i rzemiosła

C.3.2.

MR, MN,

teren

zabudowy

zagrodowej,

mieszkaniowej jednorodzinna
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zabudowy

C.3.3.

UK

teren usług sakralnych -kościół

C.3.4.

RR

teren obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt

C.3.5.

M, U

teren zabudowy mieszkaniowa ( pałac), teren
usług wielofunkcyjnych

C.3.6.

ZP

teren zieleni parkowej

C.3.7.

ZC

cmentarz

C.3.8.

US

teren usług sportu i rekreacji

C.4. POMIŁOWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcja
dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza;
2. Zakres zmian:
1) adaptacja, modernizacja i rozbudowa; budowa nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju - wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania
i w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) rozwój nowej zabudowy w obszarze istniejącej zabudowy – uzupełnienie i w
sąsiedztwie;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
c) należy dążyć do ograniczenia lub likwidacji uciążliwej hodowli zwierząt
futerkowych.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy”
PLH220038; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
2) projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Reknicy”; warunki
ochrony w pkt. 6.1.2.;
3) obszar górniczy: złoże „Gwiazdowo – Kwasowo” znajduje się w krajowym
rejestrze złóż systemu MIDAS.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
1) proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu:
- miejsce po pomniku I wojny wraz z lipowym starodrzewem;
- aleję klonową;
- szpaler lipowy.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e;
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenie w inne
media infrastruktury technicznej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki
rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
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NR JEDNOSTKI

SYMBOL

STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
C.4.1.

MR, MN

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
teren

zabudowy

zagrodowa,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

C.4.2.

RU

teren obsługi gospodarstwa rybackiego – stawy
rybne z zapleczem

C.5. SMARDZEWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, elektrownie
wiatrowe.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; realizacja
nowej zabudowy.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) rolnictwo; elektrownie wiatrowe;
b) obszary byłej zabudowy gospodarczej ( zdegradowane po byłym PGR )
przeznaczyć na funkcję dominującą ( zakład przetwórstwa rolniczego, usługi
produkcji rolniczej, bazy, składy itp.);
c) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
d) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
e) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
f) rozbudowa boiska sportowego;
2) zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) rewitalizacja parku dworskiego i dworku z II poł. XIX w.;
c) nad jez. Smardzewo w rejonie wsi teren rekreacji i sportu.
d) lokalizacja elektrowni wiatrowych zgodnie z rysunkiem studium; Na obszarze
wskazanym pod lokalizację elektrowni (zmiana studium 2014r.) dopuszcza się
lokalizację jednej wieży elektrowni wiatrowej;
Obowiązują ograniczenia ilości i miejsc lokalizacji wiatraków na etapie mpzp o ile
szczegółowe studia krajobrazowe wykażą taką konieczność. Na etapie sporządzania
mpzp dla ww. terenu nakaz wykonania szczegółowego studium krajobrazowego
wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy sąsiednich miejscowości i gmin.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: projektuje się 8 użytków ekologicznych;
warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) strefą „K” ochrony krajobrazu proponuje się objąć :
a) założenie parkowe ( park dworski) wraz z dworem;
b) cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
c) aleja klonowa – wzdłuż drogi dojazdowej do kolonii Smardzewo;
d) aleja jesionowa – wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płn. – wschodnim;
e) aleja jesionowa – wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płd. – zachodnim;
f) szpaler starodrzewu klonowego po południowej stronie głównej drogi.
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Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e;
2) proponuje się objąć strefą „E” ochrony ekspozycji wsi i kolonii Smardzewo część
miejscowości od południowego wschodu. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.f.
3) na terenie miejscowości znajduje się 11 obiektów proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków (wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
4) teren kolonii Smardzewo proponuje się objąć strefy „B” ochrony kon-serwatorskiej.
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę , zasady gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenie w inne
media infrastruktury technicznej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki
rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
C.5.1.

MR, M, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
teren

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług handlu
i rzemiosła

C.5.2.

MR, MN

teren

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

C.5.3.

UK

teren usług kultury – kościół, świetlica

C.5.4.

ZC

cmentarz

C.5.5.

US

teren usług sportu i rekreacji

C.5.6.

RR

teren obsługi gospodarstwa rolnego -produkcja
rolnicza, hodowla zwierząt

C.5.7.

ZP, M

teren

zieleni

urządzonej,

zabudowa

mieszkaniowa ( dwór)

C.6. RZYSZCZEWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo,usługi, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa istn. zainwestowania; realizacja
nowej zabudowy;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) usługi – w tym związane z obsługą ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 6;
c) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w bezpośrednim
sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) usługi - lokalizować wzdłuż północnej strony drogi krajowej nr 6;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy.
54

4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) obszar węzłowy i biocentrum o nazwie „Biocentrum Boleszewo”. Proponowany
obszar obejmuje południowe części Starokrakowskich Lasów i Sławieńskiego Lasu
N od wsi Boleszewo oraz odcinek doliny rzeki Moszczenicy między Boleszewem a
granicą z gminą miejską Sławno o łącznej powierzchni około 15 km 2.
2) proponuje się wyznaczenie korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym:
a) dolina rzeki Moszczenicy – przepływa przez środkową część „Biocentrum
Boleszewo” w kierunku Sławna i uchodzi do Wieprzy - dopływ lewobrzeżny.
Stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym dla fauny, głównie dla ryb,
niektórych ptaków i ssaków oraz bezkręgowców wodnych (m.in. owady i
mięczaki). Najważniejszy dla fauny jest odcinek włączony do proponowanego
„Biocentrum Boleszewo”;
b)dolina rzeki Ściegnicy (Młynówki) – łączy różne obszary w granicach dwóch
gmin, szczególnie ważny dla ryb i innych zwierząt wodnych. Stwierdzone
gatunki: żuraw, lerka, wydra;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz poewangelicki ( nieczynny) wraz ze szpalerem lipowym oraz park dworski
wraz z podjazdem; proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu. Warunki
ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.;
2) proponuje się objąć miejscowość strefą „E” ochrony ekspozycji; ochrona ekspozycji
kościoła – głównych dróg wiejskich od półn. zachodu, poł. Zach. i wschodu. Warunki
ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.f.
3) teren historycznego cmentarza przykościelnego wraz ze średniowieczną świątynią i
fragmentami kamiennego muru oraz przyległymi drogami proponuje się objąć strefą
"A" ścisłej ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c;
4) na terenie wsi znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – kościół p.w.
N.P.N.M.P. wraz z otoczeniem– XIV-XVw. - pod nr 31 z dnia 12.07.1954r. (zm rej. A713) Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a;.
5) na terenie wsi znajduje się 7 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę oraz zasady
gospodarki ściekowej i inne media
infrastruktury technicznej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
C.6.1.

MR, MN, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny

zabudowy

mieszkaniowej

zagrodowej,

jednorodzinnej,

zabudowy

tereny

usług

rzemiosła

C.6.2.

MR, MN,

tereny

zabudowy

zagrodowej,

mieszkaniowej jednorodzinnej

C.6.3.

UK

teren usług sakralnych- kościół

C.6.4.

ZC

cmentarz

C.6.5.

US

teren usług sportu - boisko
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zabudowy

C.6.6.

W

teren ujęcia wody

C.6.7.

ZP

teren zieleni urządzonej - park

C.6.8.

U

tereny usług wielofunkcyjnych, w tym obsługi
turystów

i

trtansportu

drogowego,

teren

zabudowy jednorodzinnej

C.7. RZYSZCZEWKO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian - adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; nowe
zainwestowanie.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów
1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w bezpośrednim
sąsiedztwie.
2) Zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) na terenie wsi znajdują się 4 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę oraz zasady
gospodarki ściekowej i inne media
infrastruktury technicznej zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
SYMBOL
STRUKTURALNEJ PRZEZNACZENIA
TERENU
C.7.1.

MR, MN,

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
teren

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

C.7.2.

T

teren urządzenia telekomunikacji - wieża telefonii
komórkowej

JEDNOSTKA STRUKTURALNA – D
D.1. SŁAWSKO
1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi.
2. Zakres zmian: adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa
nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
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1) kierunki rozwoju:
a) preferowany kierunek nowej kompleksowej zabudowy – na północ od drogi
powiatowej, dopuszczalne kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany
studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania;
c) wykształcić w miejscowości jednostki strukturalno-funkcjonalne w celu niedopuszczenia do kolizji użytkowych;
d) rozbudowa boiska sportowego, centrum usługowego;
e) główne założenie architektoniczne dostosować do skali miejscowości;
f) zakaz zabudowy dna doliny Wieprzy między innymi ze względu na bezpośrednie zagrożenie powodziowe;
g) rozbudowa istniejącej żwirowni oraz budowa nowych w obrębie terenów
występowania kruszywa;
2) zasady rozwoju:
a) budowa nowego zainwestowania;
b) młyn do adaptacji na cele mieszkaniowe lub działalność gospodarczą;
c) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej,
starej zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki
sposób , ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie
zabudowy;
d) tereny wyłączone spod zabudowy – obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią ( dolina Wieprzy) i tereny występowania siedlisk chronionych w
ramach obszaru Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy”.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” – warunki w pkt. 6.1.;
2) istniejący pomnik przyrody - dąb szypułkowy Quercus rober 390 cm 18 m;
warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
3) proponowany pomnik przyrody : nagromadzenie głazów (kilkanaście okazów) na
dnie eksploatowanej nielegalnie odkrywki-największy o obwodzie ok. 7,5 m
4) proponuje się objąć ochroną obszar cenny przyrodniczo OC2 - „Dolina Wieprzy
między Sławskiem a Staniewicami”; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.;
5) projektuje się stanowisko dokumentacyjne; warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) aleja kasztanowcowa i klonowa ( w kierunku Warginii) proponuje się objąć strefą
„K” ochrony krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) proponuje się objąć strefą „E” ochrony ekspozycji część miejscowości; ochrona
ekspozycji całego układu ruralistycznego Sławska ( w tym kościoła) – od
północnego zachodu. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.f.
3) teren działki kościelnej wraz z kościołem, dawnym cmentarzem przykościelnym i
ogrodzeniem kamiennym proponuje się objąć strefą "A" ścisłej ochrony
konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c.;
4) teren dawnej zagrody młyńskiej wraz zabudowaniami – w granicach działek
siedliskowych oraz ulicowo – placowy układ ruralistyczny proponuje się objąć
strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.;
5) na terenie wsi znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – kościół filialny
p.w. Piotra i Pawła wraz z otoczeniem pod nr 396 z dnia 25.04.1964r. (zm rej. A715 z dnia 04.10.2010). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a;
6) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków):
-

chałupa nr 8 – poł. XIXw.;
stodoła nr 8 – 1797r.;
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-

bud. inwent. nr 8 – 1 poł. XIXw.;
bud. inwentarsko – bramny nr 18 – 1833r.;
stodoła nr 18 – 1830 r.
chałupa nr 20 – pocz. XIXw.;
stodoła nr 20 – 1782r.

7) na terenie miejscowości znajduje się 50 obiektów proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji
zabytków (wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b. .
6.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia
w inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

D.1.1.

MR, MN, U

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny

zabudowy

mieszkaniowej

zagrodowej,

zabudowy
usługi

jednorodzinnej,

i

rzemiosła

D.1.2.

MR, MN

tereny

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej;

D.1.3.

UK

teren usług sakralnych – kościół, plebania i
cmentarz przykościelny

D.1.4.

UO

D.1.5.

US, ZP

D.1.6.

RR

teren usług oświaty - szkoła
teren zieleni parkowej, usług sportu i rekreacji
teren

obsługi

gospodarstwa

rolnego

-

produkcja rolnicza, hodowla zwierząt

D.1.7.

PG

teren pow. eksploatacji surowców kopalnych –
żwirownia

D.1.8.

PS

teren obiektów produkcyjnych, składów i baz

D.1.9.

RU

teren obsługi gospodarstwa rybackiego –
stawy rybne z zapleczem i usługami

D.1.10

T

teren

urządzeń

telekomunikacji

-

wieża

telefonii komórkowej

D.2. WARGINIE
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian: adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa
nowych inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów :
1) kierunki rozwoju:
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a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w
bezpośrednim sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków: nie
występują;
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia w
inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2)komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

D.2.1.

MR, MN

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)
tereny

zabudowy

zagrodowej,

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

D.2.2.

US, U

teren usług sportu i rekreacji, teren usług inne

D.3. RADOSŁAW
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
1) funkcja dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi;
2. Zakres zmian: adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa
nowych inwestycji;
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów;
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w
bezpośrednim sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania;
b) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują;
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz poewangelicki ( nieczynny) oraz cmentarz ewangelicko-augsburski;
objęte strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Warunki ochrony zawarte w pkt.
6.2.1.e.
2) historycznie ukształtowany układ ruralistyczny wsi ( fryderycjańska ulicówka) i
zagroda leśnictwa Radosław proponuje się objąć strefą „B” ochrony
konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.
3) na terenie wsi znajduje się 20 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
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(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
4) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
Ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków)– budynek mieszkalnoadministracyjny Leśnictwa Radosław
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury techniczne:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia w
inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2)komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ

SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
(dominujący)

SYMBOL
PRZEZNACZENIA
TERENU

D.3.1.

MR, MN, U

tereny
zabudowy

zabudowy

zagrodowej,

mieszkaniowej

tereny

jednorodzinnej,

tereny usług i rzemiosła

D.3.2.

MR, MN

tereny

zabudowy

zagrodowej,

tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinna

D.3.3.

UK

tereny usług sakralnych - kościół

D.3.4.

ZC

cmentarz

D.3.5.

US

teren usług sportu - boisko

D.4.TOKARY
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza.
2. Zakres zmian: adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania;budowa
nowych przedsięwzięć.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w
bezpośrednim sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) budowa nowego zainwestowania;
b)główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: nie występują.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków: nie występują;
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury techniczne:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia
w inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
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NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ
D.4.1.

SYMBOL
PRZEZNACZENIA SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
TERENU
(dominujący)
tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
MR, MN
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

D.5. STARY KRAKÓW ( z przysiółkami Grzybno, Pątnowo, Przemysławiec,
Borzyszkowo )
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
1) funkcja dominująca: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza,
agroturystyka, rekreacja indywidualna.
2. Zakres zmian: adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa nowych
inwestycji.
3. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów;
1) Kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) mieszkalnictwo – w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej;
c) usługi turystyki– w tym zabudowa rekreacji indywidualne;
d) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w bezpośrednim
sąsiedztwie.
2) Zasady rozwoju:
a) główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
b) rozwój zabudowy w kierunku południowym i zachodnim; dominujące kierunki
rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium; zabudowa przysiółków w
sąsiedztwie istniejącej zabudowy i w nawiązaniu do niej;
c) zakaz lokalizacji nowych ferm drobiowych w obrębie zwartej zabudowy wsi.
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) w obrębie wsi występuje grupa pomników przyrody opisana w pkt 6.1.1.;
2)proponowane pomniki przyrody:
a) park leśny; 0,33 ha oddz. 159c Obręb Stary Kraków, N-ctwo Sławno;
b) park przykościelny, 1,0 ha; parafia Matki Boskiej Częstochowskiej;
c)park leśny; 0,24 ha, -oddz. 361 h Obręb Stary Kraków, N-ctwo Sławno;
3)rezerwat przyrody „Sławieńskie dęby”; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
4)Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy”
PLH220038; warunki ochrony w pkt. 6.1.1.;
f) proponuje się objąć ochroną 2 obszary cenne przyrodniczo:
a) OC1 – „Dolina Wieprzy w okolicach Starego Krakowa”;
b) OC3 – na północ od Boleszewa – Nadl. Sławno, obrębStary Kraków
Warunki ochrony w pkt. 6.1.2.
5. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) cmentarz poewangelicki ( nieczynny) i komunalny ( czynny) wraz z częściowo
zachowanym ceglanym ogrodzeniem oraz zabudowania dawnego nadleśnictwa
wraz z parkiem leśnym proponuje się objąć strefą „K” ochrony krajobrazu. Warunki
ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e;
2) ochrona ekspozycji całego układu ruralistycznego wsi od zachodu i południa proponuje się objąć strefą ochrony ekspozycji „E”. Warunki ochrony zawarte w pkt.
6.2.1.f.
3) kościół paraf, pw. MB Częstochowskiej wraz z otoczeniem - XV w. znajduje się w
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rejestrze zabytków pod nr 399 z dnia 26.04.1964r. (zm rej. A-716).
Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.
4) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst.
ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków):
-

chałupa nr 21 – pocz. XIXw.; - bud. inwentarski nr 21 – kon. XIXw.;
chałupa nr 22- XVIII / XIXw.; - chałupa z częścią młyńską nr 26 – pocz. XIXw.;
stodoła nr 26 – 1815 r.; - bud. inwentarski nr 26 – 2 poł. XIXw.;
bud. inwentarsko-bramny nr 26 – 2 poł. XIXw.; - chałupa nr 29 – 1 ćw. XIXw.;
chałupa nr 34 – 1834r.; - bud. mieszkalny nr 41 – 17190 r.

5) na terenie miejscowości znajdują się 42 obiekty proponowane do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
6) teren pierwotnego ulicowo – placowego układu ruralistycznego z zabudową wiejską,
kościołem, działką (cmentarzem) przykościelnym proponuje się objąć strefą „A”
ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c.
7) teren nie zainwestowany wokół strefy „A” oraz zagrodę nadleśnictwa w
Przemysławiu proponuje się objąć strefą „B” ochrony konserwatorskiej; warunki
ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.d.;
6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury techniczne:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia
w inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju
komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ
D.5.1.

SYMBOL
PRZEZNACZENIA SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
TERENU
(dominujący)
tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
MR, MN, U

D.5.2.

MR, MN

D.5.3.
D.5.4.
D.5.5.
D.5.6.

ZP
UK
ZC
RR

D.5.7.

PS, RR

D.5.8.

T

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny usług i rzemiosła
tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej
teren zieleni parkowej
Teren usług sakralnych - kościół
cmentarz
teren obsługi gospodarstwa rolnego produkcja rolnicza, hodowla zwierząt
teren obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i baz, teren obsługi gospodarstwa
rolnego - produkcja rolnicza, hodowla zwierząt
obsługa w gospodarstwie leśnym
teren urządzenia telekomunikacji - wieża
telefonii komórkowej

D.6. BOLESZEWO
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów - funkcje
dominujące: rolnictwo, mieszkalnictwo, działalność gospodarcza;
2. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów :
1) kierunki rozwoju:
a) preferowane kierunki nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem studium;
b) mieszkalnictwo – w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej;
c) usługi turystyki– w tym zabudowa rekreacji indywidualne;
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d) wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania i w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) zasady rozwoju:
a) adaptacja, modernizacja i rozbudowa zainwestowania; budowa nowego
zainwestowania;
b) preferowane kierunki rozwoju zainwestowania wg rysunku zmiany studium;
c)główne założenie architektoniczne budynków dostosować do dominującej, starej
zabudowy miejscowości lub zaprojektować nową architekturę w taki sposób ,
ażeby nie dopuścić do dysharmonii w krajobrazie i w sąsiedztwie zabudowy;
d) konieczność budowy boiska w sąsiedztwie terenu szkoły.
3. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) park dworski; 0,72 ha;
2)park dworski; 3,38 ha;
1) projektuje się obszar cenny przyrodniczo OC3 - na północ od Boleszewa – Nadl.
Sławno, obręb Stary Kraków Warunki ochrony w pkt. 6.1.2.;
4. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków:
1) park dworski przy dawnym folwarku proponuje się objąć strefą „K” ochrony
krajobrazu. Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.e.
2) teren działki kościelnej wraz z dawnym cmentarzem przykościelnym i zabytkowym
kościołem proponuje się objąć strefą „A” ochrony konserwatorskiej. Warunki
ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.c.;
3) kościół p.w. Najświętszego Serca Jezus z przełomu XV/XVI w. wraz z otoczeniem,
znajduje się w rejestrze zabytków- nr rej. 407 z dnia 28.04.1964r. ( zm rej A-711 z
dnia 04.10.2010). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.a.
4) obiekty proponowane do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst. ustaleń
proj. m.p.z.p. (wpis do rejestru zabytków):
-

dwór nr 2 – XVIII/XIXw.;
chałupa nr 21 – 1 poł. XIXw.;
chałupa nr 31 – 1 poł. XIXw.;
dwór (folwark) – poł. XIXw.;
park dworski – poł. XIXw.

5) na terenie wsi znajduje się 26 obiektów proponowanych do objęcia ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń proj. m.p.z.p. – wpis do ewidencji zabytków
(wykaz w załączonej tabeli ). Warunki ochrony zawarte w pkt. 6.2.1.b.
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury techniczne:
1) zaopatrzenie w wodę, zasady gospodarki ściekowej oraz zasady zaopatrzenia w
inne media infrastruktury technicznej oraz zgodnie z pkt. 5.6. „Uwarunkowania i
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”;
2) komunikacja zgodnie z pkt. 5.7. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji”.
NR JEDNOSTKI
STRUKTURALNEJ
D.6.1.

SYMBOL
PRZEZNACZENIA SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU
TERENU
(dominujący)
tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy
MR, MN, U

D.6.2.

MR, MN

D.6.3.

UO

D.6.4.
D.6.5.

UK
ZP

mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług i
rzemiosła
tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny usług oświaty – szkoła, boisko,
świetlica
teren usług sakralnych - kościół
tereny zieleni urządzonej - park
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D.6.6.

RR, U

teren obsługi gospodarstwa rolnego produkcja rolnicza, hodowla zwierząt usługi,
działalność gospodarcza

5.4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju rolnictwa
Rolnictwo jest podstawową funkcją gospodarczą Gminy. Rozwój funkcji rolniczej
uzależniony jest od zespołu czynników, w tym wynikających z warunków
przyrodniczych przestrzeni rolniczej, jej zainwestowania, warunków ekonomicznych,
społecznych, polityki rolnej państwa. Czynniki te po przeanalizowaniu zgrupowano na
podstawowe czynniki ograniczające i sprzyjające rozwojowi rolnictwa na terenie
gminy.
Użytki rolne generalnie korzystne do rozwoju rolnictwa zajmują 14 794ha, tj.
52% powierzchni gminy (stan 1.01.2007). Przeważają w nich grunty orne – ok. 70%,
udział trwałych użytków zielonych wynosi ok. 27% przy dominacji łąk. Udział sadów
jest mały – 0,6%.
W ostatnich latach następował ubytek użytków rolnych, szczególnie łąk, na
korzyść głównie gruntów leśnych, zadrzewień i zakrzewień.
Dalszy proces ubytku użytków rolnych będzie następował
z potrzeb
inwestycyjnych i potrzeb racjonalizacji gospodarki rolnej – wyłączenie z użytkowania
rolnego słabych gleb.
Charakterystyczne cechy struktury gospodarki rolnej:
- duży udział gospodarstw rolnych o niskiej efektywności gospodarowania (2/3
gospodarstw posiada grunty o powierzchni 1-5ha),
- duża ilość (około 1000) gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej od 1 ha (działki
rolne),
- niewielki, około 11% udział gospodarstw większych od 15ha,
- gospodarstw rolych dużych użytkujących grunty o pow. ponad 100ha jest
kilkanaście, w największym zakresie obejmują grunty w obrębach Rzyszczewo,
Boleszewo, Smardzewo, Noskowo, Wrześnica, Kwasowo, Tychowo.
Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa roślin, głównie zbóż, rzepaku.
Szereg gospodarstw rolych, w tym również wielkoobszarowych prowadzi wyłącznie
produkcję roślinną. Uprawy pracochłonne wymagające dużej ilości rąk do pracy
występują w znikomej ilości.
Produkcję zwierzęcą charakteryzują średniej wielkości i małe stada bydła,
trzody chlewnej i fermy drobiu rozproszone na obszarze gminy. Uzupełnia je kilka ferm
zwierząt futerkowych i stawów rybnych. Nie występują tutaj duże fermy bezściołowe
przemysłowego tuczu trzody chlewnej, chociaż istnieją takie zamierzenia.
Większe hodowle występujące na obszarze gminy:
bydła: Kwasowo, Gwiazdowo, Wrześnica, Łętowo, Janiewice, Boleszewo,
Radosław, Sławsko;
- trzody chlewnej: Brzeście, Gwiazdowo, Radosław, Janiewice, Bobrowice,
Bobrowiczki;
- fermy drobiu: Żabno, Warszkowo, Pomiłowo, Kwasowo, Bobrowice, Bobrowiczki,
Sławsko, Wrześnica;
- duży staw pstrągowy w Warszkowie na rzece Wieprzy.
Na terenie gminy funkcjonuje kilka ubojni drobiu - Bobrowice, Kwasowo.
Przetwórstwo spożywcze reprezentuje ubojnia i masarnia w Bobrowiczkach, piekarnia
w Warszkowie, Fabryka Przetwórstwa Rybnego w Warszkowie.
Rolę ośrodka obsługi rolnictwa pełni centralnie położone miasto Sławno, lokalny
punkt w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej znajduje się w Żukowie
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(usługi handlu). Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne obsługę zabezpieczają we
własnym zakresie. Obsługę rolnictwa pełnią również wyspecjalizowane firmy spoza
gminy.
Nie przewiduje się tworzenia ośrodka obsługi rolnictwa na terenie gminy.
Spośród zgłoszonych wniosków do zmiany studium najbardziej istotne
znaczenie dla rolnictwa mają:
- ubytki użytków rolnych na cele zalesień o pow. około 250 ha ( Obr. Stary Kraków –
ok. 100 ha, Obr, Gwiazdowo ok. 28 ha, Obr. Wrześnica ok. 25 ha, Obr. warszkowo ok.
22 ha, Obr. Łętowo ok. 20 ha, w mniejszych ilościach w obrębach: Żukowo, , Sławsko,
Radosław, Jeniewice, Warszkówko, Bobrowice, Brzeście). Nadleśnictwo Sławno
planuje zalesić na terenie Gminy około 91,7ha.;
- ubytki użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego w strefie podmiejskiej
Sławna.
Kierunki zagospodarowania

Rolnictwo pozostanie podstawową funkcją gospodarczą gminy przy
zmniejszającym się udziale gospodarstw domowych dla których jest ono
podstawowym źródłem utrzymania. Wzrastać będzie natomiast ilość gospodarstw
dużych.
Przyjmuje się, że na obszarze gminy gospodarka rolna będzie prowadzona zgodnie z
uwarunkowaniami:
-przyrodniczymi (glebowo-wodno-klimatyczne)
-agrokulturowymi (stan wiedzy rolniczej, kultura rolna, standard życia itd.)
-rynkowymi (popyt na określone produkty)
Uznaje się za właściwe aktualne sposoby gospodarowania rolnego na użytkowanym
terenie gminy. Przyjmuje się pełne zagospodarowanie gruntów. Niemniej należy dążyć
do:
- zmian pod względem struktury wielkości gospodarstw rolnych w kierunku wzrostu
ilości gospodarstw dużych umożliwiających większą efektywność gospodarowania
- umocnienia roli hodowli bydła, trzody chlewnej (z wyłączeniem dużych ferm
bezściołowych) i ferm drobiu;
- preferowanie rozwoju upraw, na które jest popyt i wymagających większego nakładu
pracy (wzrost zatrudnienia) – uprawy warzyw, szklarnie, sadownictwo itp.;
- popierania różnorodnych form rolnictwa ekologicznego, szczególnie na płd-wsch.
obszarze gminy, wybitnie predysponowanym do tej funkcji, również w rejonie
Sławsko-Radosław, Stary Kraków;
- ukierunkowanie produkcji rolnej na nowoczesne formy gospodarowania związane z
rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego;
- zakłada się, że funkcja rolnicza w przyszłości pełnić będzie bardzo ważną rolę w
Gminie.
Wymaga to jednak podjęcia już teraz kroków, które pozwolą na spełnienie tego
założenia:
- należy zachować dla celów rolnych użytki o najwyższych klasach bonitacyjnych
(przede wszystkim III i IV klasy );
- dążyć do rozwoju produkcji „ekologicznej”, szczególnie na potrzeby turystów
i kuracjuszy pasa nadmorskiego;
- rozwijać produkcję (uprawy) ogrodnicze, sadownicze oraz inne wąsko
specjalistyczne wymagające nakładu siły roboczej;
- rozwijać hodowlę w oparciu o kompleksy łąk dolinnych ( rzek Wieprza, Młynówka i
Rakówka);
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na bazie obiektów gospodarczych byłych PGR-ów rozwijać przede wszystkim
działalność związaną z rolnictwem, a pozostałe obiekty wykorzystać na inne cele
gospodarcze;
- wykorzystać zainwestowanie wiejskie na rozwój agroturystyki, przetwórstwo rolnospożywcze i drzewne oraz usługi produkcyjne i rzemieślnicze w tym związane z
gospodarką leśną;
- zakazuje się chowu lub hodowli zwierząt o wielkości wyższej niż 500 dużych
jednostek przeliczeniowych (DJP) inwentarza w gospodarstwie ( dotyczy nowych i
istniejących ale nieużytkowanych obiektów ).
-

Czynniki ograniczające:

- wysoki stopień niepewności, zmienność procesów rynkowych i koniunktury
gospodarczej w odniesieniu do kierunków produkcji rolniczej (jak w rolnictwie całego
kraju) przyczyną tendencji do niskoinwestycyjnej gospodarki rolniczej „na przetrwanie”.
Dotyczy to zarówno tradycyjnych „chłopskich” indywidualnych gospodarstw rolnych,
jak również nowych, wielkopowierzchniowych, powstałych na bazie dawnych
ośrodków państwowej gospodarki rolnej. Stwarza to zagrożenie w utrzymaniu
właściwego stanu gleb, urządzeń technicznych, w tym melioracyjnych, obiektów
produkcji rolniczej, stwarza duże problemy natury społecznej wynikające z bezrobocia;
- niekorzystna sytuacja w rolnictwie związana z ograniczeniem produkcji roślinnej i
upadkiem hodowli – podstawowe w gminie obiekty po dawnej gospodarce państwowej
wykorzystane częściowo – hodowlane (dla bydła, trzody chlewnej) w niewielkim
stopniu, co grozi ich dewastacją. Przy utrzymywaniu się braku opłacalności hodowli
nie należy spodziewać się jej ponownego wprowadzania;
- duże ograniczenie hodowli oraz ukierunkowanie upraw na mało pracochłonne
pogłębiają problem zatrudnienia na wsi;
- znaczne osłabienie ( niekiedy upadek ) ukształtowanych dawnych ośrodków
produkcji rolniczej ( byłe PGR-y) pomimo przejęcia ich przez nowych użytkowników.
Problem pogłębia fakt, że są to często jedyne gospodarstwa rolne w miejscowości lub
jedne z nielicznych, a równocześnie ich siła oddziaływania na miejscowość m.in.
poprzez stworzenie miejsc pracy jest nieduża;

niewielkie i mało różnorodne zainwestowanie obszaru gminy w zakłady
produkcji przetwórstwa rolnego, przechowalnie i magazyny warzyw i zboża;

występujący (dotychczas w ograniczonym zakresie) proces zmiany funkcji
części niewykorzystanych obiektów związanych z gospodarką rolną na funkcje
pozarolnicze, z punktu widzenia pozyskania miejsc pracy i wielokierunkowego rozwoju
obszarów wiejskich korzystny, ale z punktu widzenia interesów gospodarki rolnej
wymaga dogłębnej analizy funkcjonalnej oraz bilansu korzyści i strat – chodzi o to, aby
nie stworzyć ograniczeń funkcjonalnych i blokady przestrzennej dla gospodarki rolnej.
Czynniki sprzyjające:

dobre i średnio korzystne warunki przyrodnicze produkcji rolniczej. Warunki
przyrodnicze generalnie sprzyjają intensywnej gospodarce rolnej z wyjątkiem ferm
bezściołowych;

duży udział kompleksów glebowych korzystnych i średnio korzystnych dla
rolnictwa w tym kompleks 2 pszenny dobry i 4 żytni bardzo dobry odpowiednie pod
wszystkie uprawy zajmują znaczną część gruntów ornych gminy, (wyeliminowanie
ryzyka w uzyskaniu wysokich plonów na glebach kompleksu 4 wymaga odpowiedniej
kultury rolnej, właściwego poziomu kwasowości gleby i uwilgocenia);

niewykorzystane możliwości paszowe użytków zielonych;

różnorodność kompleksów glebowych przy większych obszarach kompleksów
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odpowiednich pod wszystkie uprawy decyduje o przydatności terenu gminy do
urozmaiconej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stwarza to m.in. większą możliwość
dostosowania struktury upraw i hodowli do warunków rynkowych (popyt na określone
produkty);

zapoczątkowane działania zmierzające do eliminacji funkcji rolniczej z
obszarów słabych i bardzo słabych użytków rolnych – klasy V i VI ( zalesienia);

ukształtowana przez pokolenia struktura przestrzeni rolniczej gminy w
przeważającej
części
tradycyjnie
funkcjonująca
oraz
jako
gospodarka
wielkoprzestrzenna na znacznej części terenów ( w przeszłości folwarki, latyfundia a
następnie PGR-y i spółdzielnie rolnicze ) umożliwia szybsze dostosowanie
gospodarstw
rolnych
do
warunków
wysokiej
towarowości
połączonej
z konkurencyjnością;

wysoki stopień rozdysponowania gruntów i obiektów AWRSP dał w efekcie:
nowe wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne oparte głównie o struktury
dawnych PGR, funkcjonujące obecnie jako spółki sektora prywatnego lub
indywidualne gospodarstwa rolne wykazujące dużą stabilność;
powiększenie areału gruntów pewnej, jednak niewielkiej ilości istniejących
indywidualnych gospodarstw rolnych;
wykorzystanie części byłych obiektów rolniczych – obecnie zbędnych na cele
pozarolnicze;

bliskość chłonnego rynku zbytu w pasie nadmorskim, szczególnie w okresie
letniego sezonu turystycznego oraz sąsiedztwo 100 tysięcznych miast – Koszalina i
Słupska;

położenie powiązane z trasą drogową i kolejową Szczecin – Gdańsk ułatwia
możliwości zbytu;

duże zasoby siły roboczej we wsiach (bez własnego gospodarstwa rolnego)
umożliwiają wprowadzenie pracochłonnych upraw i hodowli;

znaczny udział rolników posiadających wykształcenie ponadpodstawowe –
około 2/3 prowadzących gospodarstwo rolne;

stosunkowo znaczna ilość gospodarstw rolnych o teoretycznej zdolności
przystosowawczej do warunków rynkowych. Zakłada się, że teoretyczną zdolność
przystosowawczą do warunków rynkowych mogą mieć gospodarstwa o powierzchni
powyżej 20 ha. Również znaczna część gospodarstw powyżej 10 ha może być
uważana za gospodarstw rozwojowe;

występuje dążność i zaczątki wzbogacania funkcji rolniczej o agroturystykę;

rolnicza przestrzeń produkcyjna na obszarze gminy nie jest skażona ani
zanieczyszczona, umożliwia uzyskanie produktów o wysokiej jakości zdrowotnej, co
daje szansę dla gospo-darstw ekologicznych. Z produkcji zdrowej żywności należałoby
wyłączyć lokalne obszary zagrożenia czystości gleb związane z przyległymi do drogi
krajowej Koszalin – Szczecin o dużym natężeniu ruchu pojazdów.
Gleby
Na terenie gminy Sławno przeważają gleby brunatne oraz gleby bielicowe i
pseudobielicowe.
Gleby brunatne właściwe i kwaśne wytworzone są na glinie średniej i ciężkiej,
zazwyczaj pylastej, na piaskach gliniastych mocnych. W największych kompleksach
występują one na obszarze całej gminy na terenach wysoczyznowych w zachodniej i
północno-zachodniej części gminy.
Bielice i pseudobielice na glinie lekkiej, glinie lekkiej pylastej, piaskach gliniastych
mocnych i lekkich. Zajmują duże powierzchnie we wschodniej i południowej części
gminy.
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Najżyźniejsze gleby powyższych typów zaliczone do kompleksu 2 - pszennego
dobrego występują w północno-zachodniej części gminy w okolicach Rzyszczewa,
Boleszewa, Radosławia, Sławska, Starego Krakowa oraz na wschodzie w okolicach
Noskowa. Są zaliczone do klasy bonitacyjnej IIIb, IVa i IVb.
Na pozostałym obszarze gminy występują gleby kompleksu 4 - żytniego bardzo
dobrego i 5 - żytniego dobrego, zaliczone do klasy bonitacyjnej IIIb, IVa i IVb.
Największe powierzchnie dobrych gleb znajdują się w okolicach Kwasowa, Nosówka i
Warszkówka.
Gleby kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego zajmują większe
powierzchnie na terenach pomiędzy Boleszewem a Rzyszczewem i w okolicach Tokar
i Radosławia. Pod względem typologicznym są to czarne ziemie o składzie
granulometrycznym pyłów zwykłych wytworzonych na pyłach ilastych.
W obrębie dolin rzecznych, dolin wód roztopowych oraz rynien lodowcowych,
występują gleby organiczne: torfowe, murszowo - torfowe, murszowo – mineralne,
murszowe i mady, które zostały zaliczone do kompleksów 2z (użytki zielone średnie) i
3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe). Większość tych gleb posiada sztucznie
uregulowane stosunki wodne. Największe obszary w dolinie Radosławki i Reknicy.
5.5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju leśnictwa
Pow. gruntów leśnych oraz zadrz. i zakrz. – 11794 ha ( 41,55%)

- w tym:
- lasy – 11738 ha;
- gr. zadrzewione i zakrzew. - 56 ha.
Fitocenozy leśne gminy reprezentują cztery grupy zbiorowisk:
1. żyznych lasów olszowych na zalewanych lub podtopionych glebach
organogenicznych (torfowych lub torfowo-mineralnych);
2. żyznych, średnio żyznych oraz acidofilnych lasów dębowo-grabowych i bukowych,
3. borów sosnowych na glebach mineralnych;
4. borów i brzezin bagiennych na torfach wysokich i przejściowych.
Współczesny obraz tych zbiorowisk jest wypadkową wielu czynników
naturalnych i antropogenicznych.
W zalesionych obszarach gminy dominują lite drzewostany sosnowe. Charakter
zgodny z potencjałem siedlisk posiadają przede wszystkim w obszarach sandrowych
w południowo-wschodniej części gminy w obrębie Żukowo. W innych rejonach gminy
natomiast stanowią zbiorowiska zastępcze dla boru mieszanego.
Poza głównym stanowiskiem w rezerwacie „Janiewickie Bagno” sosnowy bór bagienny
występuje również na niewielkich powierzchniach w obszarach sandrowych gminy.
Lasy ochronne I grupy występują w dolinie Wieprzy w okolicach Starego
Krakowa oraz ochronne - wodochronne występują na brzegach jeziora Łętowskiego i
Janiewickiego.
Gospodarka leśna
Lasy zajmują powierzchnię 11.738 ha co stanowią 41,55% powierzchni gminy
Sławno. W większości znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Sławno. Niewielka
powierzchnia gminy w południowej części o pow. 240 ha wchodzi w skład
Nadleśnictwa Warcino, natomiast w północno-wschodniej części o pow. 35 ha
Nadleśnictwa Ustka.
Powierzchnia Nadleśnictwa Sławno wynosi ponad 82 000 ha, w tym powierzchnia
leśna 23 263,38 ha. Lesistość terenu w granicach administracyjnych Nadleśnictwa
wynosi 28,3%.Nadleśnictwo podzielone jest na 18 leśnictw, w tym gospodarstwo
szkółkarsko-nasienne.
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Podział administracyjny i zasoby Nadleśnictwa Sławno
Obręb
nazwa leśnictwa
Nowy Kraków
Domasławice
Leśnica
Słowino
Malechowo
Stary Kraków
Jarosławiec
Chudaczewko
Wrześnica
Radosław
Krakowiany
Emilianowo
Pątnowo
Żukowo
Noskowo
Lisowo
Gwiazdówko
Kosierzewo
Łętowo
Janiewice
Gminę Sławno obejmują swym zasięgiem obręby Stary Kraków i Żukowo.
Udział przeważających siedliskowych typów lasów w poszczególnych obrębach na
terenie gminy Sławno przedstawia poniższa tabela:
Siedlisko
Stary Kraków
Żukowo
BMśw
11,1%
29,1%
LMśw
20,6%
21,1%
Lśw
48,4%
6,7%
Bśw
2,9%
27,8%
Pozostałe siedliska występujące na terenie gminy zawierają się w przedziale od 0,1 do
ok. 7%.
Trudno jednoznacznie ocenić pochodzenie większości drzewostanów.
Przypuszczalnie drzewostany iglaste pochodzą głównie z odnowień sztucznych,
a liściaste oprócz sadzenia i siewu odnawiano również sposobem naturalnym przez
samosiew.
Przeważającym gatunkiem lasotwórczym na terenie nadleśnictwa jest sosna,
zajmująca 52,2% powierzchni gruntów leśnych. Udział procentowy sosny jest znacznie
wyższy w obrębie Żukowo (72,3%) natomiast nieco niższy w obrębie Stary Kraków
(43,1%). Gatunek ten występuje jako gatunek panujący na wszystkich siedliskach z
wyjątkiem OlJ. Tworzy drzewostany lite oraz mieszane z brzozą, świerkiem, bukiem,
dębem i olszą.
Struktura wiekowa tych drzewostanów jest zróżnicowana. W obrębie Stary Kraków
zdecydowanie przeważają drzewostany młodsze - do 50 lat (odpowiednio 58,5% i
68,0% pow. gruntów zalesionych), natomiast w obrębie Żukowo udział
poszczególnych klas wieku jest bardziej wyrównany, chociaż i tu zauważyć można
niedobór drzewostanów Ib, IIIb i IVb podklasy wieku, a nadmiar drzewostanów IIb i IVa
podklasy wieku.
Ważnym gatunkiem lasotwórczym jest również buk, którego udział
powierzchniowy wynosi w nadleśnictwie 14,3% (w obrębie Stary Kraków - 15,3%, w
obrębie Żukowo - 5,4%). Buk jako gatunek panujący występuje przeważnie na
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siedliskach: LMśw i Lśw; na pozostałych siedliskach jest gatunkiem panującym w
zasadzie w pojedynczych wyłączeniach.
Kolejnym gatunkiem pod względem zajmowanej powierzchni jest świerk 12,4% powierzchni gruntów leśnych nadleśnictwa (w obr. Stary Kraków – 15,3%, w
obr. Żukowo – 8,4%). Zdecydowana większość drzewostanów świerkowych
zlokalizowana jest na LMśw i Lśw, ale często spotkać je można również na BMśw,
BMw i LMw.
Brzoza jako gatunek panujący występuje na 9,5% powierzchni gruntów leśnych
nadleśnictwa (w obrębie Stary Kraków – 12,5%, w obrębie Żukowo – 4,6%).
Drzewostany brzozowe powstały głównie z samosiewu, w okresie powojennym. 94,5%
powierzchni to drzewostany do 60 lat.
Udział powierzchniowy pozostałych gatunków lasotwórczych jest następujący: Md 1,4%, Db - 4,3%, Js - 0,7%, Gb - 0,2%, Ol - 4,9%, Tp - 0,1%.
Oceniono zgodność drzewostanów na terenie gminy Sławno z potencjalnym
siedliskiem występującym na danym obszarze. Jako niezgodność traktowano:
a) niezgodność obojętną, w przypadku gdy zalecany gatunek liściasty zastąpiony jest
przez inny gatunek liściasty,
b) niezgodność negatywną, w przypadku gdy zalecany gatunek liściasty oraz jodła i
modrzew zastąpiony jest przez sosnę lub świerk.
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że na terenie gminy Sławno:

im uboższe siedlisko tym bardziej dostosowane do warunków siedliskowych są
porastające je drzewostany,

najwięcej drzewostanów o składzie niezgodnym negatywnie występuje na
siedliskach LMśw

najwięcej drzewostanów o składzie niezgodnym jest w obrębie Stary Kraków
(48%).
Wysoki udział drzewostanów niezgodnych z siedliskiem jest wynikiem:

występowania na siedliskach LMśw i Lśw drzewostanów Św, So i Brz,

występowania Brz i Ol na borowych i lasowych siedliskach wilgotnych i
bagiennych.
Niezgodność negatywną wykazują drzewostany So i Św na siedliskach lasowych.
Jednak przeważająca ich część posiada domieszki liściaste oraz liczne podszyty
liściaste, co przeciwdziała degradacji siedlisk.
Niezgodność obojętną – drzewostany głównie brzozowe na siedliskach lasowych.
Część drzewostanów posiada podszyty oraz podrosty bukowe i dębowe.
Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań gospodarki leśnej różnorodne
funkcje, które kwalifikuje się następująco:
funkcje ekologiczne (ochronne), zapewniające: kształtowanie klimatu
globalnego i lokalnego, stabilizację składu atmosfery i jej oczyszczanie, regulację
obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom i osuwiskom, ochronę gleb
przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, warunki do zachowania potencjału
biologicznego wielkiej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodność
krajobrazu i lepsze warunki produkcji rolniczej;
funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające na zdolności do produkcji
biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co zapewnia trwałe użytkowanie drewna
i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej,
a w konsekwencji uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży towarów i usług, oraz
przyczyniające się do tworzenia stanowisk pracy i zasilania podatkiem budżetu
państwa i budżetów samorządów lokalnych;
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funkcje społeczne, które kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne
dla społeczeństwa, tworzą różnorodne formy użytkowania lasu przez społeczność
lokalną, wzbogacają rynek pracy, wzmacniają obronność kraju, rozwój kultury, oświaty
i nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.
W latach 90-tych nastąpiło przewartościowanie polityki leśnej Państwa w
kierunku wielofunkcyjnego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Podstawową zasadą gospodarki leśnej jest wielofunkcyjny model lasu, według którego
ekosystemy leśne biologicznie zdrowe, o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem
i racjonalnie użytkowane zapewniają równocześnie spełnianie wszystkich funkcji lasu.
W planie urządzeniowym przyjęto podział lasów na następujące funkcje:
1. Rezerwaty przyrody;
2. Lasy ochronne;
a) lasy ochronne ogólnego przeznaczenia:
- glebochronne;
- wodochronne;
- stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie;
b) lasy ochronne specjalnego przeznaczenia:
- lasy stanowiące drzewostany nasienne;
- lasy położone w granicach administracyjnych miast;
3. Lasy pozostałe - wielofunkcyjne.
Na obszarze gminy Sławno dominują lasy gospodarcze, które zgodnie z
proekologicznymi zasadami gospodarki leśnej określono jako „lasy wielofunkcyjne”.
Wśród lasów ochronnych specjalnego przeznaczenia dominują wyłączone
drzewostany nasienne – daglezji, świerka sitkajskiego i sosny. W obrębie Stary Kraków
znajdują się trzy dębowe drzewostany nasienne zachowane in situ. Ponadto na terenie
Nadleśnictwa występują drzewostany nasienne gospodarcze, uprawy pochodne –
sosna i świerk sitkajski.
Na obszarze Nadleśnictwa znajdują się także obiekty genetyki stosowanej:
 wyłączone drzewostany nasienne sosny pospolitej, daglezji oraz świerka
sitkajskiego,
 drzew doborowych sosny pospolitej,
 drzewostany zachowawcze dla dębu,
 uprawy pochodne sosny pospolitej i świerka sitkajskiego,
 gospodarze drzewostany nasienne (buka, dębu, daglezji, jesiona, modrzewia, olszy,
sosny, świerka).
Lasy Nadleśnictwa podzielono na gospodarstwa:
1. Specjalne (ochronne, nasienne, lasy masowego wypoczynku).
2. Zrębowe – do których zaliczono lasy występujące na siedliskowych typach lasu: bór
suchy, bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór
mieszany bagienny, las mieszany bagienny i olsy.
3. Zrębowo-przerębowe – zaliczono do nich lasy występujące na siedliskowych typach
lasu: las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las świeży, las wilgotny, ols
jesionowy.
4. Przerębowe – bór bagienny.
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Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę – hodowlę lasu w postaci:
 upraw i młodników.
 upraw podokapowych.
 szkółkarstwa.
 nasiennictwa i selekcji.
 użytkowania ubocznego i łowiectwa:
- uboczne – występuje tylko w postaci pozyskiwania choinek.
- łowiectwo – na terenie nadleśnictwa znajduje się 9 obwodów łowieckich
dzierżawionych przez 7 kół łowieckich. Na terenie gminy Sławno działają koła:
„Odyniec” z Darłowa, „Leśna Polana”, „Bielik”, „Jurand ze Spychowa” i „Żubr” ze
Sławna. Zwierzynę łowną stanowią przede wszystkim: jelenie, sarny i dziki.
Ważną funkcją lasów jest funkcja społeczna – rekreacyjna i edukacyjna.
Od maja 2004 r. przy Nadleśnictwie Sławno działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem”. Składają się na niego: leśna ścieżka
edukacyjna, zabytkowa leśniczówka w której utworzono izbę edukacyjno - muzealną
„Leśną Chatę” i część rekreacyjna z wiatą na 80 osób.
Zalesienia
Pomimo wysokiego stopnia zalesienia Gminy ( 41,55% ) do studium
wnioskowano zalesienie około 250 ha gruntów. W znacznej części są to tereny
ANRSP i gleby niższych klas. Część rolników również jest zainteresowana
zalesieniem. Odrzucono wnioski o zalesienie gruntów III i IV klasy o ile nie stanowią
wewnętrznych enklaw gruntów niższych klas przeznaczonych do zalesienia oraz
wyspowe, śródpolne zalesienie, które w przyszłości stanowić może utrudnienie w
użytkowaniu pól.
Zalesianie gruntów porolnych jest procesem, który przesądza o sposobie
wykorzystania terenu przez okres co najmniej kilkudziesięciu lat. Jest to, zatem
zmiana funkcji terenu bardzo trwała i z tego powodu realizacja zalesień powinna być
prowadzona bardzo rozważnie i z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki
przestrzennej.
Według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości podstawowymi przesłankami,
które należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu potrzeb zalesieniowych gminy są:
1) jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej (im jest lepsza, tym potrzeby zalesieniowe
powinny być mniejsze),
2) rzeźba terenu gminy (im rzeźba jest mniej urozmaicona, tym bardziej odpowiednia
do produkcji rolniczej niż do zalesienia),
3) lesistość gminy (generalnie im jest większa, tym potrzeby zalesieniowe mniejsze),
4) udział użytków zielonych w powierzchni gminy (generalnie im jest większa, tym
potrzeby zalesieniowe mniejsze).
W w/w programie dokonano rankingu jednostek podziału administracyjnego kraju pod
względem ich preferencji zalesieniowych, przy uwzględnieniu 12 cech (udział gleb
najsłabszych w powierzchni użytków rolnych, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
rzeźba terenu, występowanie stepowienia, zagrożenie erozją wodną powierzchniową,
podaż gruntów do zalesienia według badań ankietowych w gminach, lesistość, udział
łąk i pastwisk w powierzchni gminy, stopień zwiększania lesistości ze względu na
potrzeby ochrony przyrody, ważniejsze wododziały, zlewnie chronione, ochrona wód
podziemnych). Do gmin o szczególnie wysokich i wysokich preferencjach
zalesieniowych zaliczono jednostki, które uzyskały w kategoryzacji ponad 15 punktów.
Gmina Sławno z wynikiem 13,55 znalazła się w grupie gmin o średnich preferencjach
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zalesieniowych.
Zwiększanie lesistości ma na celu wzmacnianie istniejących struktur ekologicznych.
Jej efektem powinno być powiększanie i regulacja granic dużych kompleksów leśnych,
łączenie lasów położonych blisko siebie i poprawianie ich kształtu, małe kompleksy
leśne należy włączać w system zadrzewień śródpolnych, tworząc korytarze
ekologiczne. Natomiast mniej uzasadnione jest tworzenie nowych, drobnych
powierzchni zalesianych – wg Żarskiej (1997) w kompleksie leśnym o pow. 10 ha
wnętrze leśne zaczyna się inicjować (lasy mniejsze funkcjonują w zasadzie w całości
jak strefa brzegowa). Nieuniknione będzie dopuszczanie (w sposób kontrolowany) do
sukcesji naturalnej gatunków lasotwórczych na niektórych odłogujących gruntach.
Na podstawie doświadczeń z I etapu realizacji KPZL oraz po analizie zasad
kwalifikowania gruntów do zalesienia, jakie sformułowano w obowiązujących ustawach
(o lasach z 28 września 1991 r. i o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z 8
czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami), a także w projektach opracowań
dotyczących problematyki zalesień (projekty aktualizacji wytycznych wyznaczania
granicy rolno-leśnej z 2000 r. i 2003 r.) zaleca praktyczne stosowanie poniższych
zasad:
Do zalesienia powinny być przeznaczane przede wszystkim grunty orne, a w
mniejszym stopniu użytki zielone:
- klasy bonitacyjne VIz do zalesienia w całości,
- klasy bonitacyjne VI do zalesienia w całości z wyjątkiem gruntów rokujących ich
rolnicze użytkowanie,
- klasy bonitacyjne V do zalesienia częściowo, tj. stanowiące śródleśne enklawy i
półenklawy o powierzchni do 2 ha w jednym konturze lub o szerokości między
brzegami lasu do 150 m (8-10 krotna wysokość drzew), jeżeli odległość od tych
gruntów do obecnych lub perspektywicznych siedlisk gospodarstw rolnych wynosi
ponad 5 km, a ich nachylenie przekracza 12° oraz inne w uzasadnionych lokalnie
przypadkach,
- klasa IVa i IVb do zalesienia w przypadkach sporadycznych, tj. enklawy i
półenklawy o powierzchni do 0,5 ha lub o szerokości do 50 m (3-5 krotna wysokość
drzew), szczególnie z utrudnionym dojazdem, małe powierzchnie nieregularnych
wcięć w głąb lasu (do 0,1 ha) oraz grunty o nachyleniu powyżej 20°,
- grunty klas I-III mogą być zalesiane jedynie wyjątkowo w przypadkach bardzo
małych wydłużonych enklaw i półenklaw, położonych w uciążliwej szachownicy z
gruntami leśnymi o szerokości między lasami do 30 m (2 krotna wysokość drzew) oraz
grunty o nachyleniu powyżej 25°,
- inne grunty oraz nieużytki nadające się do zalesienia, bądź mogące stanowić
uzupełniający składnik ekosystemu leśnego, a w szczególności:
1) grunty skażone, zdegradowane i zagrożone erozją silną,
2) grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż
brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych,
3) lotne piaski i wydmy piaszczyste,
4) strome stoki, zbocza urwiska i zapadliska,
5) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie,
6) grunty położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
1. Lokalizacja zalesień powinna zapewniać zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia
kompleksów leśnych. Należy dążyć do tego, żeby docelowa powierzchnia kompleksu
leśnego nie była mniejsza niż 5 ha. Powierzchnie poniżej 0,5 ha powinny być
wykorzystywane do tworzenia zbiorowisk drzewiasto-krzewiastych o funkcjach
zadrzewień.
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2. Zalesianie gruntów porolnych powinno sprzyjać tworzeniu zwartych kompleksów

leśnych o racjonalnej granicy rolno-leśnej, a także tworzeniu zwartego systemu
przyrodniczego łącznie z innymi obszarami o funkcjach ekologicznych. Zalesienia
powinny uwzględniać również tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy dużymi
kompleksami leśnymi.
3. Z programu zalesień należy bezwzględnie wykluczyć następujące kategorie
użytkowania ziemi:
a) grunty rolne i śródpolne nieużytki zaliczane do siedlisk priorytetowych w programie
rolno-środowiskowym (np. bagna, mszary, torfowiska, oczka wodne, solniska,
trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy kserotermiczne, remizy,
wrzosowiska, wydmy, gołoborza i wychodnie skalne), nie chronione lub objęte ochroną
prawną jako np. użytki ekologiczne,
b) miejsca cenne z historycznego bądź archeologicznego punktu widzenia.
4. Kontrolowanych decyzji wymagają projekty zalesiania:
1) siedlisk zlokalizowanych w dolinach rzek i na terenie zabagnionych obniżeń,
2) obszarów o wybitnych walorach widokowych.
Tego typu grunty orne i półnaturalne ekosystemy mają priorytetowe znaczenie dla
działań rolno-środowiskowych (promowanie zamiany gruntów ornych na użytki
zielone), których celem będzie zachowanie półnaturalnych ekosystemów trawiastych,
zachowanie bądź odbudowa małej retencji wodnej i ochrona różnorodności
biologicznej terenów rolniczych.
Nie należy przeznaczyć pod zalesienie terenów pokrytych glebami III i IV klasy
bonitacyjnej za wyjątkiem enklaw położonych w obrębie terenów, które znajdą się w
obrębie obszarów objętych poprawną linią rolno-leśną oraz w obrębie dużych
kompleksów niskich klas ( ponad 5 ha ) przeznaczonych pod zalesienie, a ich
powierzchnia nie przekroczy 10% kompleksu.
Pod zalesienia można przeznaczyć grunty nie zależnie od klas bonitacyjnych na
zboczach erozyjnych. Niezwykle ważną sprawą w przypadku planowania zalesienia
terenów jest wcześniejsze rozpoznanie terenu pod kątem przebiegu istniejącej i
projektowanej infrastruktury technicznej , poszerzenia dróg oraz występowania
stanowisk archeologicznych.
Nie zakłada się istotnego zwiększania powierzchni zalesianych – do 250 ha.
Niezależnie od zaznaczonych na rysunku studium terenów preferowanych pod
zalesienie można zalesić inne tereny , które spełniają powyższe kryteria.
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5.6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
Gmina Sławno tylko w części wyposażona jest w poszczególne media
infrastruktury technicznej. Konieczne jest podjęcie intensywnych działań w celu
wyposażenie w główne media infrastruktury poszczególne wsie. Dotyczy to przede
wszystkim dużych, zwartych wsi , położonych w rejonach zakładanego intensywnego
rozwoju – Bobrowice , Bobrowiczki, Sławsko, Wrześnica, Warszkowo.
Ze względu na centralne położenie m. Sławna w stosunku do Gminy i dobre stosunkowo
zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną należy wykorzystać tę sytuację i podłączyć
większość wsi do miejskiego ujęcia wody oraz do miejskiej oczyszczalni ścieków.
Podziemne przwody i sieci kablowe infrastruktury technicznej należy prowadzić przede
wszystkim wzdłuż dróg , poza pasami drogowymi zgodnie z przepisami odrębnymi.
Główny pas infrastruktury technicznej należy projektować wzdłuż drogi krajowej nr 6, w
część wschodniej po stronie północnej, a na pozostałym odcinku po stronie
południowej. Odstępstwa od tej zasady mogą być spowodowane zainwestowaniem lub
innymi uwarunkowaniami ( warunkami przyrodniczymi - lasy, bagna ).
W pasach terenowych torowisk kolejowych ( nieużytkowanych ) można
prowadzić podziemne sieci infrastruktury technicznej.
5.6.1. Zaopatrzenie w wodę
Poziomy wodonośne
Na obszarze gminy występują dwa piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym:
czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Piętro czwartorzędowe odgrywa bardzo ważną rolę,
ponieważ stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Warstwy wodonośne
stanowią fluwioglacjalne, a w mniejszym stopniu fluwialne, piaski i żwiry.
W czwartorzędowym piętrze wodonośnym można wyróżnić:
 gruntowy poziom wodonośny,
 międzyglinowe poziomy wodonośne,
 podglinowy poziom wodonośny.
Poziom gruntowy jest najpłytszym poziomem wodonośnym, występującym w obrębie
piasków i żwirów tarasów dolin rzecznych, sandrów oraz w obrębie obniżeń
bezodpływowych na wysoczyźnie polodowcowej. Wody tego poziomu charakteryzują się
zwierciadłem swobodnym. Wody pierwszego poziomu narażone są na zanieczyszczenia
antropogeniczne ze względu na brak izolacji. Ich jakość odbiega od norm ustalonych dla
wód pitnych z uwagi na podwyższone zawartości związków azotu i potasu, a niekiedy
występowanie także i skażeń bakteriologicznych. Poziom ten ujmowany jest głównie
przez studnie gospodarskie.
Międzyglinowe poziomy wodonośne występują na różnych głębokościach (od
kilkunastu do ponad 100 m). Warstwy wodonośne posiadają miąższość od kilku do
ponad 40 m. Międzyglinowy poziom wodonośny stanowi główne źródło zaopatrzenia dla
ujęć wody pitnej na obszarze gminy. Wody tego poziomu charakteryzują się
zwierciadłem naporowym. Poziomy międzyglinowe są w kontakcie hydraulicznym, dzięki
występowaniu okien hydrogeologicznych oraz zaleganiu różnowiekowych warstw
wodonośnych na podobnych głębokościach.
Ujęcia wykorzystujące wody poziomów czwartorzędowych o wydajności > 25 m 3:
Wrześnica (60 m3/h), Tychowo (948 m3/h), Kwasowo (64 m3/h), Gwiazdowo (55 m3/h),
Janiewice (35 m3/h).
Poziom podglinowy występuje sporadycznie i jest reprezentowany przez jedną
warstwę wodonośną, występującą w zagłębieniach powierzchni podczwartorzędowej
pod glinami zlodowaceń środkowopolskich i północnopolskich, która kontaktuje się ze
stropową serią utworów trzeciorzędu lub jest podścielona glinami najstarszego
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zlodowacenia. Poziom ten nie posiada dużego znaczenia z uwagi na znaczną
głębokość zalegania.
Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z piaszczystymi utworami miocenu i
oligocenu. Użytkowe znaczenie ma poziom mioceński, dzielący się na dwa podpoziomy
górny i dolny, rozdzielone serią mułkowo-ilastą. Wody tego poziomu charakteryzują się
zwierciadłem napiętym, spływ wód odbywa głównie się w kierunku południowozachodnim. Zasilanie piętra trzeciorzędowego odbywa się poprzez przesączanie się
wody z nadległych poziomów czwartorzędowych w miejscach ich kontaktu
hydraulicznego (okna hydrogeologiczne). Poziomy trzeciorzędowe charakteryzują się
małą wydajnością.
Obszar gminy położony jest w przeważającej części w zlewni rzeki Wieprzy i
przylega do Przymorza. Dla wymienionego regionu bilansowego o pow. 2572,2 km2
MOŚZNiL zatwierdził decyzją z dnia 07.02.1997 r. dokumentację hydrogeologiczną
ustalającą zasoby dyspozycyjnych wód podziemnych w ilości 22 624 m3/h. Ponadto
teren gminy położony jest w granicach wydzielonego w wymienionym regionie
bilansowym , rejon D-Dolna Wieprza o pow. 548,4 km2 o ustalonych zasobach
dyspozycyjnych w ilości 4981 m3/h. Dla całego systemu wodonośnego regionu rezerwy
zasobowe rozumiane jako różnica między zasobami dyspozycyjnymi i potrzebami
wynoszą od 80-98,6 % zasobów dyspozycyjnych ( za wyjątkiem dolnej Grabowej). W
rejonie D-Dolna Wieprza rezerwy określono na 4497m3/h co stanowi 90% zasobów
dyspozycyjnych.Dla utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód
podziemnych zasoby dyspozycyjne mogą być rozdysponowane w 75%. Jak z
powyższego wynika małe jest wykorzystanie wód w omawianym systemie.Ochrona wód
powinna polegać głównie na ochronie przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i
powinna być realizowana przede wszystkim przez wyznaczenie stref ochronnych ujęć
wód podziemnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej , likwidację źródeł
zanieczyszczeń oraz nie lokalizowanie nowych obiektów , które mogą spowodować
zanieczyszczenie ( np. fermy bezściołowe ).
Nie mniej na bazie uzyskanych dokumentacji i wywiadów można stwierdzić, że:
- obszar Gminy należy do bardzo zasobnych w wody podziemne;
- istniejące ujęcia wiejskie w wielu wypadkach nie spełniają wymogów sanitarnych, mają
małą wydajność oraz są kosztowne w eksploatacji,
- brak jest powiązań pomiędzy częścią istniejących ujęć , co w przypadku awarii stanowi
zagrożenie dla mieszkańców;
- największym problemem jest bardzo zużyta technicznie i eksploatacyjnie sieć na
terenie całej gminy.
Zaopatrzenie w wodę dla poszczególnych miejscowości gminy Sławno planuje
się głównie w oparciu o lokalne, istniejące lub planowane ujęcia wody. W programie
przewidziano w celu poprawy jakości wody wykonanie w niektórych miejscowościach
gminy nowych stacji uzdatniania wody oraz modernizację niektórych istniejących
stacji.
Zakres inwestycji obejmować będzie również budowę sieci wodociągowej na
terenach, gdzie brak jest wodociągu na terenach przewidzianych w planie
zagospodarowania dla rozwoju, spięcie niektórych ujęć w wodociąg zbiorczy lub
grupowy, podłączenie do wodociągu komunalnego w Sławnie jak również wymiany
istniejących sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestocementowych. w Sławku,
Kwasowie i Rzyszczewie.
Wodociągi na terenie gminy Sławno funkcjonują jako zbiorcze, grupowe i
lokalne z ujęć gminnych za wyjątkiem miejscowości Kwasowa i Pomiłowa, gdzie
zasilanie jest z ujęcia miejskiego w Sławnie (podłączone do sieci miejskiej).
Generalnie można stwierdzić , że stan techniczny istniejących ujęć i urządzeń
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w stacjach uzdatniania jest zróżnicowany od bardzo złego do dobrego. Wszystkie
ujęcia mają zachowaną strefę ochrony bezpośredniej.
Ujęcia wody i stacje wodociągowe znajdują się w następujących
miejscowościach:
Boleszewo – z tego ujęcia zaopatrywani są częściowo mieszkańcy Boleszewa
Woda pobierana jest z dwóch studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby ujęcia
wynoszą 20,60m3/h
przy S=6,50m . Pobór wody
wynikający z pozwolenia
3
3
wodnoprawnego Qmaxh=13,5 m /h , Qśrdob=225 m /d.
Stan techniczny urządzeń i obiektów jest wyeksploatowany. Woda przydatna będzie
do spożycia po uzdatnieniu.
Gwiazdowo – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Gwiazdowa Żukowa i
Łetowa
Wodociąg połączony jest z wodociągiem Janiewice i Brześcia. Woda
pobierana jest ze studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 55,0m3/h
przy S=2,80m. Pobór wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego Q maxh=23,0
m3/h , Qśrdob=218 m3/d.
Stan techniczny urządzeń jest zły. Woda zawiera ponadnormatywne związki
manganu.
Janiewice – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Janiewice, Żukowa i Brześcia.
Wodociąg połączony jest z wodociągiem Gwiazdowa . Woda pobierana jest ze
studni głębinowych.Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 35,0m 3/h. Pobór wody
wynikający z pozwolenia wodnoprawnego Qmaxh=27,0 m3/h , Qśrdob=257 m3/d. Stan
techniczny urządzeń jest dobry. Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza.
Noskowo - z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Noskowa. Woda pobierana jest
ze studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 20,60m3/h.Pobór wody
wynikający z pozwolenia wodnoprawnego - Qmaxh=10,0 m3/h , Qśrdob=60 m3/d.
Stan techniczny urządzeń jest dobry (wymienione– nowe). Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza.
Radosław– z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Radosławia. Woda pobierana
jest ze studni głębinowych.Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 40m 3/h.Pobór wody
wynikający z pozwolenia wodnoprawnego Qmaxh=5,0 m3/h , Qśrdob=25,0m3/d. Stan
techniczny urządzeń jest zły. Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza.
Rzyszczewo– z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Rzyszczewa, Rzyszczewka,
Bobrowic i Bobrowiczek . Woda pobierana jest ze studni głębinowych.
Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 36m3/h. Pobór wody wynikający z pozwolenia
wodnoprawnego Qmaxh=36,0 m3/ h.
Stan techniczny urządzeń jest zły. Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza.
Sławsko – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Sławska. Woda pobierana jest
ze studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 48,50m 3/h. Pobór wody
wynikający z pozwolenia wodnoprawnego - Qmaxh=31,0 m3/h ,Qmaxdob=297,0 m3/h. Stan
techniczny urządzeń jest zły. Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza.
Smardzewo– z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Smardzewa. Woda
pobierana jest ze studni głębinowych.Zasoby ujęcia ze studni nr 2/72/2004 wynoszą
20,0m3/h. Pobór wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego Q śrh=6,0 m3/h ,
Qśrdob=105 m3/d. Stan techniczny urządzeń jest bardzo dobry. Woda jest przydatna do
picia. Budynek hydroforów obecnie jest po remoncie, a stan techniczny jest bardzo
dobry.
Warszkowo – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Warszkowa i Koloni
Warszkowa. Woda pobierana jest ze studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby
ujęcia wynoszą 105,6m3/ h. Pobór wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego
Qmaxh=50,20m3/h , Qmaxdob=482,00m3/d.
Stan techniczny urządzeń jest dobry. Woda zawiera ponadnormatywne związki żelaza
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i manganu. Budynek hydroforów obecnie jest po remoncie, a stan techniczny jest
dobry.
Warszkówko – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Warszkówka i Tychowa.
Woda pobierana jest ze studni głębinowych. Pobór wody wynikający z pozwolenia
wodnoprawnego Qmaxh=8m3/h, Qśrdob=60,00m3/d.
Stan techniczny urządzeń jest dostateczny. Woda zawiera ponadnormatywne związki
żelaza.
Wrześnica – z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy Wrześnicy. Woda pobierana
jest ze studni głębinowych.Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 60,0m 3/h. Pobór
wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego Qmaxh=18m3/h, Qśrdob=130,00m3/d.
Stan techniczny urządzeń jest dostateczny. Woda zawiera ponadnormatywne związki
żelaza i manganu.
Kierunkowe zaopatrzenie w wodę
Przyjęte w studium docelowe rozwiązanie zaopatrzenia w wodę jest oparte o
„Koncepcję programową gospodarki wodno-ściekowek gm. Sławno” opracowaną w
2007 r. Zaopatrzenie w wodę w większości miejscowości przewiduje się w oparciu o
istniejące ujęcia. Ze zbiorczego zestawienia wydajności ujęć wody i bilansu wody dla
miejscowości w gm. Sławno wynika, że bilans wody jest mniejszy od zatwierdzonych
zasobów wody i jest wystarczający dla całej gminy Sławno w bilansie ogólnym.
Dla poprawy jakości wody należy przeprowadzić modernizację stacji
uzdatniania wody oraz budowę stacji uzdatniania wody w Gwiazdowie i Janiewicach.
Pozwoli to na poprawę jakości wody oraz zapewni uzyskanie wody o parametrach
zgodnych z normą jak również zapewni zabezpieczenie potrzeb dla celów
przeciwpożarowych.
Dla miejscowości:
- Gwiazdowo, Gwiazdówko, Brzeście przewidziano wodociąg grupowy z ujęcia
w Gwiazdowie ( istniejące połączenie ujęć Janiewic i Gwiazdowa pozostanie bez
zmian);
- Łętowa, Zukowa i Janiewic - przewidziano wodociąg grupowy z ujęcia w Janiewicach (istniejące połączenie ujęć Janiewic i Gwiazdowa pozostanie bez zmian);
- Rzyszczewo, Rzyszczewko, Bobrowice, Bobrowiczki ze Sławna lub modernizacja
stacji wodociągowej w Rzyszczewie;
- Warszkówko i Tychowo z ujęcia w Warszkówku;
- Radosław i Tokary z ujęcia w Radosławiu;
- Wrześnica i Nosowo połączone dwa ujęcia dla zasilania awaryjnego;
- Kwasowo i Pomiłowo ze Sławna;
- pozostałe miejscowości z własnych ujęć.
Ze względów na niedobór ciśnienia w sieci wodociągowej przy przesyle wody
do Kwasowa planuje się modernizację istniejącej pompowni w Kwasowie wraz z
budową zbiornika wyrównawczego na terenie istniejącej hydroforni.
Zakres inwestycji obejmować będzie również budowę sieci wodociągowej na
terenach gdzie brak jest wodociągu w Boryszewie i Tokarach oraz na terenach
przewidzianych do zagospodarowania.
Pojedyncze działki zagrodowe oddalone od zabudowań wiejskich i kolonijnych
zaopatrywane będą z własnych studni.
Istniejąca sieć wodociągowa na terenie poszczególnych miejscowości
wykorzystana zostanie w całości. Ze względów na zły stan techniczny sieci i
zastosowanych materiałów z azbestowo – cementowych w Sławku, Wychowie
Wychowie Rzyszczewie przewidziano wymianę sieci na nową.
Istniejąca sieć wodociągowa we Wrześnicy i Nosowie planuje połączyć się
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nowym rurociągiem (spinającym).
Przy likwidacji ujęcia w Rzyszczewie planuje się wykorzystanie istniejącej sieci
wodociągowej Rzyszczewa, Rzyszczewka, Bobrowic i Bobrowiczek w całości, a
podłączenie rurociągu przesyłowego ze Sławna od strony ul Koszalińskiej nastąpi w
Bobrowicach.
Rozbudowana sieci wodociągowej w Boleszewie zasilana będzie rurociągiem
przesyłowym poprzez Kolonię Boleszewo ze Sławna od wysokości ul. Chełmońskiego.
Nowo wybudowany wodociąg w Starym Krakowie zasilany z Kanina gmina
Postomino pozostaje bez zmian.
- wodociąg grupowy – Janiewice w połączeniu z ujęciem Gwiazdowo bez zmian;
- wodociąg grupowy – Gwiazdowo w połączeniu z ujęciem Janiewice bez zmian;
- wodociąg strefowy – Warszkówko bez zmian;
- wodociąg w Kwasowie zasilany ze Sławna planuje się wyposażyć w zbiornik
retencyjny z pompownia dla uniknięcia zaniku ciśnienia w rurociągu przesyłowym ze
Sławna;
- wodociąg lokalny – Smardzewo bez zmian.
- wodociąg lokalny – Wrześnica bez zmian.
Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie
ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności i wyznaczonych
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów
przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Należy zapewnić skuteczne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Jako docelowy wariant należy rozważyć podłączenie jak największej ilości
miejscowości do ujęcia wody w Sławnie lub stworzyć na terenie gminy kilka ( mniej
aniżeli w koncepcji programowej ) dobrych i wydajnych ujęć obsługujących po klika lub
kilkanaście wsi. Eksploatacja tak dużej ilości ujęć jaką przyjęto w koncepcji
programowej nie jest właściwa ze względów ekonomicznych sanitarnych.
5.6.2. Gospodarka ściekami
Gmina nie posiada gminnego systemu oczyszczania ścieków co stanowi ważny
próg rozwojowy gminy.
Na terenie gminy Sławno skanalizowane są: Kwasowo, Warszkowo z Kolonią
Warszkowa oraz Nosowo. Ścieki z Kwasowa, Warszkowa i Koloni Warszkowo
odprowadzane są za pomocą przewodów tłocznych i pompowni ścieków od miejskiej
oczyszczalni ścieków w Sławnie. Ścieki z Nosowa odprowadzane są na lokalną
korzeniową oczyszczalnię ścieków w Nosowie. Od początku wybudowania
oczyszczalni ścieków w Nosowie jest problem z prawidłową jej eksploatacją (warstwy
filtracyjne matrycy korzeniowej są słabo przepuszczalne).
NOSKOWO

Istnieje kanalizacja ściekowa obejmująca budownictwo wielorodzinne po byłym PGR,
oraz budynki jednorodzinne w całej wiosce. Jest to oczyszczalnia korzeniowa , która
od początku jej eksploatacji są problemy z filtracja na matrycy korzeniowej.
W/w oczyszczalnia ma pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z
wód poprzez wprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki
Wrześniczki w ilości Qśrd = 30,80m3/dobę, Qmaxd=77m3/dobę Qmax h= 3,85 m3/4
ważne do 2016 r.
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KWASOWO

Istniejąca kanalizacja ściekowa obejmuje budownictwo wielorodzinne oraz
budynki jednorodzinne w całej wiosce. Całkowita długość sieci wraz z przesyłem do
Sławna
wynosi 6400 m. Poprzez system rur głównych przepływają ścieki z
Kosierzewa gminy Malechowo.
WARSZKOWO Z KOLONIĄ

Istnieje kanalizacja ściekowa obejmująca budownictwo wielorodzinne oraz
budynki jednorodzinne w całej wiosce. Całkowita długość sieci wraz z przesyłem do
Sławna
wynosi 10100m, przykanaliki Planuje się istniejący system ściekowy
pozostawić bez zmian. Istnieje możliwość ( rura DN 250 PVC ) podłączenia do w/w
sieci w Koloni Wrześnica sąsiednich wiosek.
Pozostałe wsie nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.
Kierunkowe rozwiązanie gospodarki ściekowej
Rozwiązanie etapowe gospodarki ściekowej jest jednym z głównych bieżących
zadań samorządu gminy. Rzeki przepływające przez gminnie mogą być
zanieczyszczane ściekami komunalnymi co może doprowadzić do zanieczyszczenia
wód wgłębnych , których znaczne zasoby mogą stanowić ważny element rozwojowy
gminy.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami to
jedno z najważniejszych zagadnień w zakresie infrastruktury technicznej ( obok
obwodnicy drogowej Sławna ).
Przyjęte w studium docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej jest oparte o
„Koncepcję programową gospodarki wodno-ściekowej gm. Sławno” opracowaną w
2007 r.
Przyjęto , że ścieki ze zdecydowanej większości miejscowości oczyszczane
będą przede wszystkim w oczyszczalni ścieków w Sławnie. Na terenie objętym
opracowaniem do przesyłu ścieków z poszczególnych miejscowości do oczyszczalni
ścieków w Sławnie poprzez kanalizację miejską zaplanowano budowę systemu
grawitacyjno – tłocznego (ciśnieniowego).
Dla miejscowości:
- Stary Kraków - zaplanowano
budowę
kanalizacji lokalnej z indywidualną
oczyszczalnią
zlokalizowaną w Starym Krakowie;
- Smardzewo
- zaplanowano
budowę
kanalizacji lokalnej z indywidualną
oczyszczalnią zlokalizowaną w Smardzewie.
Wariantowo - zamiast tłoczenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Sławnie dla
miejscowości leżących w rejonie jeziora Łętowo t.j. Łętowa, Żukowa, Brześcia,
Janiewic i Gwiazdowa zaplanowano oczyszczalnię ścieków w Gwiazdówku.
Dla działek oddalonyh od zabudowań wiejskich i kolonijnych, ścieki odprowadzane
będą do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki
ze zbiorników bezodpływowych wywożone będą do oczyszczalni.
Istniejąca sieć kanalizacyjna w Kwasowie i Warszkowie z Kolonią wykorzystana
zostanie w całości. Kanalizacja ściekowa w Noskowie wykonana prawdopodobnie z
rur kamionkowych starej generacji może być wykorzystana jedynie przy modernizacji
istniejącej oczyszczalni. Do wyżej podanej kanalizacji dopływa dużo wód
infiltracyjnych i opadowych. Na oczyszczalni korzeniowej wody te nie pogarszają
procesu oczyszczania o nawet jemu sprzyjają. Przy likwidacji oczyszczalni i
odprowadzeniu systemem pompowym ścieków do oczyszczalni grupowej należy
całą kanalizacje wymienić na nową.
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5.6.3. Kanalizacja deszczowa
We wszystkich miejscowościach gminy Sławno planuje się odbudowę
istniejącego systemu odprowadzenia wód deszczowych.
W obrębie zwartej zabudowy oraz wzdłuż dróg publicznych zaistnieje konieczność
budowy kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe odprowadzane będą najczęściej
systemem rowów melioracyjnych do strumieni i rzek by ostatecznie spłynąć do Wieprzy.
Dla wsi, w których znajduje się lub będzie wybudowana kanalizacja deszczowa należy
wybudować podczyszczalnie na wylotach do odbiorników. Szczególnie dotyczy to
odprowadzenia wód deszczowych bezpośrednio do Wieprzy.
5.6.4. Elektroenergetyka
Przez teren Gminy przebiega linia elektryczna 400kV Dunowo-Słupsk, której
pas technologiczny wynosi 80 m ( po 40 m od osi w obu kierunkach) w którym
zabroniona jest zabudowa mieszkaniowa na stały pobyt ludzi i zwierząt .
Przez teren Gminy przebiega również linia 110 kV , która łączy się z GPZ Sławno i
której pas technologiczny wynosi 60 m (po 30 m od osi w obu kierunkach). Linia ta
przewidziana jest do modernizacji.
Istniejący GPZ 110/15kV w Sławnie oraz sieci zasilające 15 kV są w stanie
zabezpieczyć dostawę znacznie większej mocy, aniżeli wynika to ze stanu istniejącego
zainwestowania.
Wszyscy mieszkańcy korzystać będą z energii elektrycznej dla celów oświetleniowych,
a nieduża część dla celów grzewczych. Zaistnieje potrzeba rozbudowy i modernizacji
GPZ Sławno , budowy linii SN oraz modernizacji i przebudowy linii wysokiego napięcia
(110 i 400 kV).
W związku z budową farm elektrowni wiatrowych konieczne będzie
wybudowanie nowych linii elektroenergetycznych 110 kV i 15kV, które połączą
elektrownie z GPZ w Sławnie i ze stacjami elektroenergetycznymi położonymi poza
terenem gminy ( głównie ze stacją 400/110 kV w Wierzbięcinie). Konieczne będzie
również usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi liniami napowietrznymi 15kV lub
przebudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
Szerokość pasów technicznych dla danego typu linii:
Linia 15kV jednotorowa
25m
Linia 110kV jednotorowa
120m
Oś symetrii pasa technicznego wyznaczyć powinny słupy.
Pas ochronny wolny od zabudowy wzdłuż ww. linii, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami tj. po 19,5m dla linii 110kV oraz po 7,5m dla linii 15kV licząc od osi linii.
Praca sprzętu mechanicznego w pobliżu sieci i urządzeń elektroenergetycznych
możliwa jest tylko przy zachowaniu obowiązujących wymogów i przepisów.
Wszędzie tam gdzie jest to możliwe dążyć należy do ograniczenia ilości linii między
innymi poprzez budowę linii dwutorowych, prowadzenie linii w pasach technicznych
(wzdłuż istniejącej linii ) oraz trasowanie nowych linii w ten sposób , ażeby ograniczyć
do niezbędnego minimum negatywną ingerencję w krajobraz. W pasach terenowych
torowisk kolejowych (nieużytkowanych) można prowadzić podziemne sieci infrastruktury
technicznej.
Istniejąca sieć i trasy linii SN przebiegają w wielu przypadkach w sposób przypadkowy,
wprowadzając w krajobrazie chaos krajobrazowy. Również w tym przypadku realizacja
nowych linii powinna uwzględniać prowadzenie linii w pasach technicznych ( wzdłuż
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istniejących linii ) oraz trasowć nowe linie w ten sposób, ażeby ograniczyć do
niezbędnego minimum negatywną ingerencję w krajobraz.
5.6.5. Potencjalne źródła energii lokalnej
Położenie Gminy w niedużym oddaleniu od morza ( 6-12 km.) , zróżnicowanie
poziomów terenów i nieznaczne zainwestowaniu obszaru gminy sprzyjają lokalizacji
farm elektrowni wiatrowych na terenach, które nie są
przeznaczone pod
zainwestowanie (tereny rolne), nie są objęte ochroną prawną wreszcie nie powodują
uciążliwości dla otoczenia – istnieje możliwość zachowania stref oddziaływania w
stosunku do zabudowy określonej w przepisach odrębnych ( w zakresie hałasu ).
Zakłada się produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w tym
szczególnie elektrowni wiatrowych i wodnych. Utrzymuje się budowę elektrowni
wiatrowych w obrębie Tychowo i Noskowo ( zgodnie z obowiązującymi planami
miejscowymi i zmienionym studium) oraz na innych terenach rolniczych posiadających
warunki do lokalizacji elektrowni wiatrowych wyznaczonych w studium.
W trakcie opracowania studium zgłoszono duże obszary pod elektrownie wiatrowe. W
wyniku szerokiej i wszechstronnej analizy tylko
część wnioskowanych terenów
przeznaczono pod elektrownie w rejonie wsi: Boleszewo, Smardzewo, Warszkówko i
Rzyszczewo, Bobrowice i Bobrowiczki. Na obszarze wskazanym pod lokalizację
elektrowni (zmiana studium 2014r.) dopuszcza się lokalizację po jednej wieży elektrowni
wiatrowej na każdym z dwu obszarów;
W związku z projektowaną lokalizacją farm elektrowni wiatrowych zaistnieje
konieczność budowy nowych stacji GPZ oraz napowietrznych linii wysokiego napięcia
oraz sieci kabli energetycznych średniego napiecia. Dokonana zostanie modernizacja
istniejących linii wysokiego napięcia.
Na rzekach można budować elektrownie wodne w miejscach nie zagrażających
środowisku. Oprócz istniejącej elektrowni wodnej na Wieprzy dopuszcza się budowę
elektrowni wodnej w rejonie istniejącego jazu ( rejon Gwiazdowo- Żukowo).
Pod lokalizacje małych elektrowni można rozważyć lokalizacje w obrębie dopływów
Wieprzy . Elektrownie wodne można lokalizować na rzekach w miejscach, które nie
spowodują zniszczenia walorów przyrodniczych i kulturowych oraz nie spowodują
podtopień terenów przyległych.
Przeprowadzone badania geologiczne ziemi nie stwierdziły istniejących zasobów gazu
lub ropy na terenie gminy. Stąd też nie można oczekiwać na uniezależnienie gminy od
„importu” paliw i energii. Również nieduże możliwości wykorzystania zasobów wód
płynących nie sprzyjają wykorzystania ich do znaczącej produkcji energii elektrycznej.
Budowa geologiczna Gminy nie pozwala na wykorzystanie do celów
energetycznych wód geotermalnych.
5.6.6. Telekomunikacja
Gmina posiada wysoki wskaźnik „telefonizacji”, jest w trakcie rozbudowy sieci
telefonicznej, a jej obszar jest w zasięgu głównych operatorów sieci telefonii
komórkowej. Nowe wieże telefonii komórkowej można lokalizować w miejscach nie
objętych zakazami wynikającymi z ochrony przyrody lub wartości kulturowych zgodnie z
warunkami określonymi w studium pkt 5.3.1.
Zakładana jest budowa sieci telekomunikacyjnej z zapewnieniem wystarczającej liczby
numerów w okresie perspektywicznym. Uzupełnieniem będzie sieć telefonii
bezprzewodowej.
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Dla potrzeb systemów nadzorowania pracy projektowanych elektrowni wiatrowych
przewiduje się niezależną sieć telekomunikacyjną, wykonywaną poprzez ułożenie
kabli światłowodowych przede wszystkim wzdłuż projektowanych dla potrzeb turbin
elektrowni wiatrowych, kabli elektroenergetycznych.
5.6.7. Zaopatrzenie w gaz
Gmina Sławno należy do nielicznych gmin , które nie są zasilane w gaz
przewodowy. pomimo, że na jej terenie znajduje się stacja gazowo-pomiarowa
Bobrowice.
Przez teren Gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3
MPa relacji Bobrowice – Sławno – Słupsk ( poprzez stację gazowo-pomiarową
Bobrowice) należący do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o..
Gazociąg położony na zachód od stacji podlega Wielkopolskiemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddziałowi w Poznaniu , a na wschód od stacji
Pomorskiemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego Sp.z o.o . Oddziałowi w Gdańsku.
W stosunku do terenów położonych w sąsiedztwie obowiązują postanowienia zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu Gospodarki z dnia 14 listopada 1995 r.
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytowanie ( Dz. U. Nr 139, poz.686 2013 poz. 640) i wynikające z nich
oraz zastosowanych rozwiązań technicznych ograniczenia dotyczące lokalizacji
zabudowy, obiektów infrastruktury i innych, sadzenia drzew.
W studium przyjęto możliwość gazyfikacji każdej wsi o ile będzie wynikało to z rachunku
ekonomicznego siecią średniego ciśnienia głównie poprzez istniejącą stację gazową
w/cw w Sławnie, o ile jest to uzasadnione potrzebami mieszkańców i rachunkiem
ekonomicznym. W tym celu wzdłuż dróg zapewnia się pasy techniczne dla infrastruktury
technicznej.
Dopuszcza się prowadzenie przez teren gminy sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji
Koszalin – Słupsk – Wiczlino wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kablem
światłowodowym ułożonymwzdłuż gazociągu dla obsługi gazociąg, o średnicy do DN
700 i maksymalnym ciśnieniu PN do 8,4 MPa, o strefie kontrolowanej 12,0 m, pod
warunkiem, że:
− przeprowadzona procedura w sprawie ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
nie wykaże niekorzystnego oddziaływania planowanej inwestycji na stan siedlisk
przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których zostały
wyznaczone obszary Natura 2000 (PLH 220038 Dolina Wieprzy i Studnicy);
− na trasie przebiegu projektowanego gazociągu przez obszary wskazane w
inwentaryzacji przyrodniczej gminy jako cenne przyrodniczo oraz korytarze ekologiczne
zostanie sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza pod kątem występowania stanowisk
chronionych gatunków roślin i zwierząt;
− w przypadku stwierdzenia występowania w granicach planowanej inwestycji terenów
chronionych gatunków roślin i zwierząt inwestor uzyska stosowne zezwolenie zgodnie z
przepisami odrębnymi .
− w przypadku wystąpienia działań o potencjalnym negatywnym wpływie inwestycji na
wartości przyrodnicza zobowiązuje się do podjęcia działań minimalizujących
oddziaływanie na chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i
zwierząt,
− w przypadku prowadzenia prac ziemnych w granicach stref ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych inwestor uzyska stosowne zezwolenie zgodnie z
przepisami odrębnymi. *(tekst wyróżniony podkreśleniem stanowi zmianę wprowadzoną
uchwałą Nr XI/75/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 7 września 2011r. ).
83

5.6.8. Zaopatrzenie w ciepło
Zakłada się powszechne stosowanie paliwa stałego, a w mniejszym stopniu
gazu, elektryczności i oleju do celów grzewczych.
5.6.9. Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Sławno funkcjonuje miejsko - gminne wysypisko w
miejscowości Gwiazdowo. Z wysypiska korzysta miasto Sławno oraz miejscowości z
terenu gminy Sławno.
Powierzchnia wysypiska: 1,50 ha ( 40%)
Występuje segregacja szkła i PCV
Miesięczna ilość składowanych odpadów: 2 000 m3 (komunalne)
Termin usytuowania wysypiska: do 2012 roku
Składowanie odpadów wymaga nowych decyzji lokalizacyjnych. Najlepszym
rozwiązaniem jest rozbudowa tego wysypiska ze względu na dobrą lokalizację.
Sieci infrastruktury technicznej można prowadzić przede wszystkim wzdłuż dróg w
odległości wynikających z przepisów odrębnych. Do tego celu można również
wykorzystać nieczynne trasy linii kolejowych.
5.7 . Uwarunkowania i kierunki rozwoju komunikacji
Gmina Sławno komunikacyjnie obsługiwana jest przez 2 główne systemy – sieć
drogową i kolejową. Cały układ sieci wraz z numeracją został przedstawiony na
załączonej mapie.
5.7.1. Komunikacja kolejowa
W studium przyjmuje się istniejący układ linii kolejowych oparty o wykształconą już
sieć połączeń, którą tworzy:
a) linia kolejowa Szczecin-Koszalin - Słupsk-Gdańsk - magistrala jednotorowa
zelektryfikowana. Linia ta jest i pozostanie główną magistralą. Przyszłościowo należy
założyć dobudowanie drugiego toru. Obszar gminy obsługiwany jest stacją Sławno i
przystankiem Wrześnica;
b) linia kolejowa Sławno—Darłowo, jednotorowa, przystanek w Boleszewie.
Linia kolejowa Sławno-Korzybie-Kępice - jednotorowa z przystankami w Pomiłowie i
Gwiazdówku została zlikwidowana. Podobnie zlikwidowane zostały wcześniej
wąskotorowe linie kolejowe.
5.7.2. Komunikacja drogowa
Gmina obsługiwana jest przez drogi kategorii: krajowa, wojewódzka,
powiatowa , gminna i drogi wewnętrzne. W zakresie komunikacji drogowej oprócz
przebudowy drogi krajowej nr 6 , warunkiem rozwoju gminy jest powszechne
poszerzenie jezdni większości dróg ( kosztem tzw. polówki), poszerzenie pasa
drogowego do wielkości normatywnych, doprowadzenie łuków poziomych do wielkości
normatywnych i budowa obwodnic wsi o dużym natężeniu ruchu szczególnie
turystycznego.
Jako uwarunkowanie podstawowe, które należy uwzględnić w trakcie opracowania
planów miejscowych lub wydawania innych decyzji poza planami miejscowymi jest
zachowanie normatywnych odległości jezdni od przewodów infrastruktury technicznej w
tym szczególnie sieci gazowych. Wzdłuż dróg należy wyznaczyć pasy techniczne dla
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infrastruktury technicznej ( wszędzie gdzie jest to możliwe poza pasem drogowym
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ).
Najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna wynosić:
-dla drogi kategorii wojewódzka, klasy technicznej główna odpowiednio 25 m;
-dla drogi kategorii wojewódzka, klasy technicznej zbiorcza odpowiednio 20 m;
-dla drogi kategorii powiatowa, klasy technicznej zbiorcza odpowiednie 20 m;
-dla drogi kategorii powiatowa, klasy technicznej lokalna odpowiednio 12 m i 15 m;
-dla drogi kategorii gminna, klasy technicznej lokalna odpowiednio 12 m i 15 m;
-dla drogi kategorii gminna, klasy technicznej dojazdowa odpowiednio 10 m i 15 m.
( pierwsza wielkość odnosi się do ulic a druga do dróg )
Zgodnie z ustawą o drogach ( art. 43 ) linia zabudowy powinna znaleźć się
odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni min.:
- dla drogi ekspresowej;
* w terenie zabudowanym - 20 m;
* poza terenem niezabudowanym - 40 m
- dla drogi krajowej;
* w terenie zabudowanym - 10 m;
* poza terenem niezabudowanym - 25 m
- dla drogi wojewódzkiej i powiatowej ;
* w terenie zabudowanym - 8 m;
* poz terenem niezabudowanym -20 m;
- dla drogi gminnej ;
* w terenie zabudowanym - 6 m;
* poza terenem niezabudowanym - 15 m.

w

Droga krajowa

W obrębie obszaru gminy Sławno droga krajowa nr 6 Szczecin – Gdańsk
przebiegać będzie w części istniejącą trasą , a odcinkami nową trasą, która będzie
przebiegać korytarzem południowym - zgodnie z koncepcją programową dostosowania
drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej. wybraną z 2 wariantów
zaznaczonych na rysunku studium. Parametry drogi - droga krajowa klasy ekspresowej
S6 wraz z układem dróg dojazdowych, o minimalnej szerokości pasa drogowego 50 m,
pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi.
Wzdłuż drogi krajowej nr 6 na odcinkach istniejących i projektowanych, w
obrębie terenów nie przewidzianych w studium pod zainwestowanie, przeznacza się
przyległy do pasa drogowego teren o szerokości 20-40 m pod pas techniczny
infrastruktury technicznej ( na odcinku położonym na wschód od Warszkowa po stronie
północnej drogi, a na odcinku na zachód od granic m. Sławna po stronie południowej).
Po wybraniu jednego z wariantów przebiegu trasy drogowej ( nr 6 ), teren
odrzuconego wariantu można przeznaczyć pod funkcję taką jak funkcje przyległych
terenów.
W rejonie lokalizacji projektowanych węzłów drogi nr 6 wyznaczone w studium
zainwestowanie należy tak zaprojektować, ażeby nie wystąpiła kolizja z układem
komunikacyjnym. Stąd ewentualne zagospodarowanie tych terenów będzie możliwe
dopiero po zaprojektowaniu układu drogowego. W przeciwnym przypadku o ile nie będą
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spełnione przepisy odrębne ( między innymi w zakresie komunikacji ) tereny przyległe
do węzłów nie będą mogły być zainwestowane.
W węźle drogowym i w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie mogą być
zlokalizowane żadne obiekty , do których wjazd odbywał by się z wykorzystaniem
łącznic jako dojazdów oraz z drogi ekspresowej.
Realizacja projektowanego zagospodarowania terenów wzdłuż drogi
ekspresowej musi wynikać z określonych na dalszym etapie opracowania stref
uciążliwości drogi.
Wszelkie lokalizacje zabudowy w sąsiedztwie drogi krajowej powinny dodatkowo oprócz
normatywnej odległości od drogi wynikającej z przepisów odrębnych uwzględniać strefy
uciążliwości, które określi GDDKiA - Oddział w Szczecinie.
Na odcinku drogowym w obrębie gminy należy zabezpieczyć tereny pod węzły
drogowe a w rejonie granicy z Sycewicami po obu stronach drogi krajowej nr 6
lokalizuje się MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych).
Do czasu wybudowania nowej drogi ekspresowej, istniejącą drogę krajową Nr 6
należy traktować jako drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP.
Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględnić korytarz południowy
planowany do realizacji drogi ekspresowej nr 6 – klasy technicznej – S oraz
uwarunkowania wynikające z Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
Drogi wojewódzkie

Przez teren gminy przebiegają 2 następujące drogi wojewódzkie:
- Nr 205 Darłówko- Darłowo- Krupy- Sławno-Polanów- Bobolice;
- Nr 209 Warszkowo- Suchorze- Bytów.
Dla dróg wojewódzkich należy przyjmować klasę techniczną – droga główna, miejscami
lokalna.
Obiekty budowlane powinny być lokalizowane w odległości od zewnętrznej krawędzi
jezdni min. 8 m w terenie zabudowanym i 20 m poza terenem zabudowanym;
- zjazdy i skrzyżowania powinny znajdować się w odległościach zgodnych z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- w pasie drogowym nie należy lokalizować obiektów budolanych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Drogi powiatowe

Sieć dróg powiatowych w gminie w części winna ulec korekcie. Sieć ta (określona na
załączonej mapie) powinna ulec zmianie głównie pod kątem zmiany kategorii części
dróg na gminne. Brak jest racjonalnego uzasadnienia, ażeby zaliczyć do tej kategorii
drogi: 0546 Żukowo; 0551Z Tychowo; 0549Z Warszkówko; 0539Z Radosław –
Wilkowice ; 0550Z Noskowo- Żabno.
Dążyć do osiągnięcia parametrów technicznych dróg zgodnych z obowiązującymi
przepisami.
Drogi gminne

Sieć dróg gminnych ( określona na załączonej mapie ) obok dróg powiatowych , dróg
wojewódzkich i drogi krajowej obsługuje układ osadniczy Gminy. Dążyć należy do
osiągnięcia parametrów technicznych dróg zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz
uporządkowania tej sieci poprzez właściwą jej strukturę.
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne odgrywają ważną rolę w obsłudze terenów rolnych i zapewniają
dostęp do lasów oraz innych obszarów, które nie obsługują drogi publiczne. Dążyć
należy do osiągnięcia parametrów technicznych dróg zgodnych z obowiązującymi
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przepisami oraz uporządkowania tej sieci poprzez właściwą jej strukturę.
Ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne

Potrzeba podniesienia atrakcyjność i terenów Gminy wskazuje na konieczność
wyznaczenia nowych oraz wyposażenia do właściwego standardu istniejących szlaków
pieszych i ścieżek rowerowych. Wiąże się to z oznakowaniem, uporządkowaniem tras,
wyznaczeniem i uatrakcyjnieniem miejsc przystankowych. Do tych celów nadają się
byłe torowiska kolejowe przebiegające przez teren Gminy z północy na południe.
Chodzi głównie o tzw. „Wielofunkcyjny szlak turystyczny Pojezierze – Bałtyk” (
szczegóły pkt 5.10 ) i inne torowiska.
Ponieważ pod wiaduktami tych torowisk
przebiegają drogi publiczne , a szerokość wiaduktów często nie spełnia wymogów
normatywnych dróg publicznych, dlatego w przypadku likwidacji wiaduktów w celu
poszerzenia pasa drogowego należy zapewnić odpowiedni, bezkolizyjny przejazd
rowerzystów i przejście dla turystów.
5.8. Uwarunkowania i kierunki eksploatacji surowców
Zasoby surowcowe na terenie gminy Sławno są zdeterminowane przez budowę
geologiczną – powierzchnię budują głównie osady plejstoceńskie związane ze
zlodowaceniami i holoceńskie osady organiczne. Przeprowadzane prace
poszukiwawcze dotyczyły kruszywa naturalnego, surowców ilastych, kredy jeziornej,
torfów i węgla brunatnego.
Węgiel brunatny występuje sporadycznie w formie nieciągłych warstw wśród osadów
mioceńskich w okolicach: Sławna, Sławska, Bobrowiczek, Kwasowa. Ze względu na
niską jakość, małe rozmiary nagromadzeń i znaczną głębokość występowania nie
tworzy złóż o wartości gospodarczej.
Na południe od Sławna wyznaczono obszar perspektywiczny dla mioceńskich piasków
kwarcowych. Są to piaski drobno- i średnioziarniste o miąższości do 19 do 31,7 m.
Kopaliny przydatne dla potrzeb odlewnictwa oraz jako piasku szklarskiego nie mają
jednak znaczenia gospodarczego.
Większe złoża torfów występują w dolinie Wieprzy i Moszczenicy oraz na dnach
rynien subglacjalnych. Są to torfy niskie, typu lub typu mieszanego z dominacją torfu
sfagnowo-drzewnego. Ze względu na popielność wynoszącą od 8,1 – 10,0% do
powyżej 25% (torfy zamulone) były dotąd traktowane jako średniej i niskiej jakości
surowiec opałowy. W przeszłości w wielu miejscach (Stary Kraków, Warszkówko, i in.)
były eksploatowane przez miejscową ludność. Obszary perspektywiczne torfów
wyznaczono w rejonie Sławska w dolinie Wieprzy. Miąższość złoża wynosi od 0,5 do 4,2
m. Popielność torfów 10,0-25,0%.
W krajowym rejestrze złóż systemu MIDAS znajduje się tylko złoże „Gwiazdowo
– Kwasowo”. Jest to złoże kredy i gytii jeziornej. Położone jest ono w północnej części
doliny Rakówki, na wschód od Kwasowa. Zostało udokumentowane w kategorii C1.
Zasoby geologiczne bilansowe 1043 tys. ton. Zawartość tlenku wapnia sięga 45%,
wilgotność ogólna 60%. Odczyn środowiska pH=7,6. Kopalina przeznaczona jest do
stosowania w rolnictwie jako nawóz mineralny. Złoże z punktu widzenia ochrony
zaklasyfikowano do 4 klasy (złóż powszechnych, licznie występujących, łatwo
dostępnych), a z punktu widzenia sozologicznego do klasy B (złóż konfliktowych) –
z uwagi na występowanie łąk chronionych.
Kopalinę towarzyszącą (jako nadkład) stanowi torf o miąższości ponad 3 m. Stopień
rozkładu wynosi średnio 42,9%, średnia popielność 21%, a pH wynosi od 5,7 do 7,5.
W studium nie uwzględniono tego złoża , ponieważ obszar doliny Rakówki projektowany jest do ochrony przyrodniczej w formie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina
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Rakówki”.
Istnieje możliwość eksploatacji małych zasobów kruszywa niemożliwych do
zlokalizowania na etapie sporządzenia studium, obejmujących nieduże powierzchnie o
ile nie jest to związane z terenami chronionymi wykluczającymi taką eksploatację.
Dotyczy to między innymi terenu położonego w Sławsku, w rejonie do niedawna
obszaru eksploatacji kruszywa i w Janiewicach.
Stawy rybne
Działalność w zakresie gospodarki rybackiej należy prowadzić w obrębach
rybackich zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 66 , poz. 750 z późn. zmian.) tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
189, poz. 1471, z późn. zm).
Które natomiast obszary zostały zakwalifikowane do stosownych obwodów rybackich
określone zostało w Rozporządzeniu Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
obwodów rybackich ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 121 poz. 2528 ).
Na terenie gminy Sławno prowadzi się hodowlę ryb w stawach hodowlanych oraz
ograniczoną w jeziorze Łętowskim. W jez. Łętowskim hodowla ogranicza się do
naturalnego chowu ryb, ponieważ jezioro jest częścią obszaru chronionego , a tempo
eutrofizacji jego wód (odpływ wód do rzeki Wieprzy wynosi 0,14 objętości jeziora) nie
pozwala na przemysłową hodowlę ryb.
Stawy hodowlane zlokalizowane są w rejonie Gwiazdowa, Żukówka, Warszkowa,
Sławska, Wrześniczki i Tychowa.
Dopuszcza się możliwość lokalizacji stawów rybnych w obszarach do tego celu
predysponowanych pod warunkiem , że nie nastąpi zniszczenie wartości przyrodniczych oraz podtopienie przyległych terenów. W związku z tym konieczne jest
wcześniejsze rozpoznanie środowiska pod kątem występowania cennych i chronionych
jego składników w tym szczególnie siedlisk i roślin i na podstawie tego wystąpienie do
stosownych jednostek o uwarunkowania realizacyjne w zakresie chronionym.
5.9. Uwarunkowania i kierunki rozwoju w zakresie melioracji i zagrożenia
powodziowego
Teren Gminy w części jest skonfigurowany i zróżnicowany wysokościowo, a
pokrywają go na znacznej powierzchni gliny. W związku z tym warunkiem właściwego
użytkowania gruntów rolnych jest zmeliorowanie terenów nie zmeliorowanych oraz
sprawne działanie istniejącej melioracji.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych od lat boryka się z brakiem środków
finansowych na odbudowę lub modernizację urządzeń melioracyjnych. W pierwszej
kolejności środki finansowe przeznaczone są na konserwacje i częściową odbudowę
urządzeń melioracji podstawowej, która przeciwdziała skutkom powodziowym. Dalsze
ograniczenie środków na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (rzek, kanałów,
wałów przeciwpowodziowych i melioracyjnych stacji pomp) spowodują znaczące
pogorszenie się stanu technicznego tych urządzeń, a w wyniku tego może pojawiać się
coraz częstsze występowanie zagrożeń powodziowych i pogorszenie stosunków
wodnych na terenach meliorowanych.
Obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi obejmuje:
 1816 ha gruntów ornych;
 2289 ha trwałych użytków zielonych;
 1757 ha łąk.
Sieć drenarska obejmuje ogółem 3001 ha, w tym 1565 ha stanowią grunty orne.
Duże obszary zdrenowane i melioracji szczegółowej znajdują się w dolinie Wieprzy i
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Ściegnicy, Moszczenicy, Rakówki i Radosławki. Najwięcej terenów zdrenowanych
znajduje się w obrębach:
 Boleszewo 694 ha;
 Noskowo – 429 ha;
 Rzyszczewo – 214 ha;
 Sławsko – 200 ha;
 Janiewice – 199 ha.
Część obszaru Gminy położona w dolinie Wieprzy znajduje się w obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią. Obszary te położone pomiędzy linią brzegu
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem , są zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.) (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, z późn. zm.) zaliczane do obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią, na terenie w których zabrania się wykonywania
robót oraz czynności określonych w art. 40 ust.1 pkt 3 i art. 82 ust. 2 w/w ustawy Prawo
wodne. Przede wszystkim zakazuje się ich zabudowy z wyjątkiem prowadzenia
infrastruktury technicznej oraz wykorzystaniem ich dla celów turystyki wodnej.
lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych
materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
W pracach projektowych należy uwzględnić obwody rybackie ustanowione
Rozporządzeniem Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 121, poz. 2528 ). Ich wykaz znajduje się w załączniku.
Na terenie objętym studium występują urządzenia melioracji podstawowej
i szczegółowej tj. rowy, rurociągi drenarskie.
- należy opracować, na etapie projektów budowlanych dla poszczególnych obiektów,
operaty wodno prawne zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych.
- zachować warunki zawarte w art. 29, ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 29 ust. 2 i art. 65 ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145).
5.10. Uwarunkowania i kierunki rozwoju pozostałych głównych funkcji
Turystyka

Ze względu na uwarunkowania środowiska funkcja turystyczna nie odgrywa dużego
znaczenia w gospodarce Gminy. Mimo to należy podjąć działania w celu wykorzystania
części cennych walorów środowiska. Należą do nich:
- urokliwa dolina Wieprzy z atrakcyjnymi, porośniętymi lasem zboczami doliny;
- rejon jez. Łętowskiego;
- bardzo czyste środowisko w części naturalne , szczególnie w ramach agroturystyki;
- szlak wodny Wieprzy;
- istniejące i projektowane przez najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo tereny piesze i
rowerowe szlaki turystyczne;
- tereny byłych linii kolejowych projektowane jako „Wielofunkcyjny szlak turystyczny
Pojezierze – Bałtyk”;
- usługi turystyki wzdłuż drogi krajowej nr 6.
– istniejący ale nie oparty o odpowiednią bazę - można
urządzić przystań kajakową, uwzględniając zalewowy charakter doliny, a w pobliżu
zbocza doliny budownictwo turystyczne, rekreacji indywidualnej i mieszkaniowe.
Początek spływu w gm. Kępice , a w obrębie gm. Sławno możliwość budowy przystani
Szlak kajakowy Wieprzy
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nad rzeką w m. Pomiłowo ( w rejonie stawów rybnych )
Szlak turystyczny , wielofunkcyjny - pieszo-rowerowy (projektowany)

Niezwykle cennym i atrakcyjnym w przyszłości elementem turystyki może być byłe
torowiska kolejowe przebiegające przez teren Gminy z północy na południe. Chodzi o
„Wielofunkcyjny szlak turystyczny Pojezierze – Bałtyk”, który przebiegałby byłym
torowiskiem kolejowym z Drawska Pom. porzez gminy: Złocieniec, Połczyn Zdrój,
Tychowo, Bobolice, Polanów, Sławno, Postomino, Ustka . Część tego szlaku jest już
czynna ( Złocieniec-Połczyn Zdrój). W obrębie tego szlaku można rozwinąć turystykę
pieszą, rowerową , biegi , skating, jazdę na rolkach i.t.p. Na terenie Gminy są to 2 trasy (
z kierunku Polanowa przez m. Sławno w kierunku Postomina i odcinek Sławno
Korzybie z odgałęzieniem przebiegającym przez Łętowo ) o długości około 29 km i z
odcinkiem miejskim o długości około 5,4 km. Wzdłuż tego szlaku można pobudować
różnorodną bazę turystyczną.
Agroturystyka – jest niedocenioną formą wypoczynku, która również nie jest prawnie
zdefiniowana. Należy przyjąć, że jest to wypoczynek w zabudowie zagrodowej , a więc
w mieszkaniu rolnika. Podstawowym więc założeniem jest mieszkanie rolnika wyraźnie
zdefiniowanego w przepisach odrębnych , a nie dom jednorodzinny z domkami
wypoczynkowymi ale tylko ze względu na lokalizację na wsi nazwany agroturystyką.
Dlatego nie można dopuścić do budowy usług turystyki w ramach agroturystyki.
Turystyka stacjonarna

Ten rodzaj turystyki należy rozwijać przede wszystkim w Łętowie nad jeziorem w
granicach określonych w obowiązującym planie i studium. Powinna być ona oparta o
turystykę wodną i krajoznawczą.
Nad rzeką Wieprzą można urządzić przystań kajakową, uwzględniając zalewowy
charakter doliny, a w pobliżu zbocza doliny budownictwo turystyczne i rekreacji
indywidualnej.
Stary Kraków , Łętowo i Żukowo to potencjalne wsie rekreacji indywidualnej i
„drugiego domu” z zapleczem rekreacyjno-sportowym, związane z dużymi terenami
otwartymi i lasami. Szczególnie w obrębie tych wsi powinna być rozwijana
agroturystyka.
Dla celów turystycznych można zaadaptować stare siedliska rolne oraz dwory
i pałace. W obiektach tych powinny być rozwijane takie specjalistyczne formy turystyki
jak turystyka konna, wędkarstwo, zbieractwo runa leśnego itp. Zabudowa turystyczna
powinna rozwijać się również wzdłuż „Wielofunkcyjnego szlaku turystycznego
Pojezierze – Bałtyk” i drogi krajowej nr 6 ( w miejscach do tego celu wyznaczonych).
5.10.2. Uwarunkowania w zakresie obrony cywilnej i ustalenia lotnicze
a) istniejące ujęcia komunalne i zakładowe w gminie posiadają rezerwy wody
zabezpieczające docelowo potrzeby bytowe mieszkańców gminy. Niezależnie od
zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie ciągłości dostaw wody
pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów przeciwpożarowych,
zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi;
b) przez obszary zabudowane należy zabezpieczyć przebieg tras przejazdu dla
pojazdów przewożących toksyczne środki przemysłowe zgodnie z ze stosownymi
przepisami odrębnymi;
c) wykonywanie obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający
ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, zawartymi w przepisach
odrębnych;
d) należy zapewnić skuteczne działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz
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systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zawartymi w przepisach odrębnych;
e) należy bezwzględnie zachować istniejące budowle ochronne i towarzyszącą im
infrastrukturę techniczną, w tym podziemne wyjścia i studnie awaryjne, wraz z
właściwymi strefami ochronnymi wokół nich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
f) ustalenia lotnicze:
- należy uzgodnić lokalizację, wysokość oraz sposób oznakowania przeszkodowego
turbin wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi ( Szefostwem Infrastruktury Sił
Powietrznych);
- wszelkie obiekty o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziom terenu,
stanowią przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa
ruchu cywilnych statków powietrznych muszą być uzgadniane zgodnie z przepisami
odrębnymi ( z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
- wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50m.n.p.t.
podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu m.in. do
Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912
Warszawa).
6. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska stanowi jedno z głównych uwarunkowań możliwości
rozwojowych gminy. Dlatego tak ważne jest jego rozpoznanie i podjęcie decyzji
projektowych w zakresie ochrony.
Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych, w szczególności
powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze atmosferyczne, świat
roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz znajdujący się zarówno w stanie naturalnym jak
też przekształconym w wyniku działania człowieka.
Ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu umożliwiającym
zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej do osiągnięcia
celu, jakim jest zapewnienie współczesnym i przyszłym pokoleniom korzystnych
warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i
zachowania jego wartości.
Ochrona wyraża się w szczególności w:
- racjonalnym kształtowaniu środowiska;
- racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi;
- przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko,
powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiany cech
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych;
- przywracaniu do stanu właściwego elementów przyrodniczych.
Pod pojęciem „racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
środowiska” należy rozumieć korzystanie z zasobów tylko w zakresie uzasadnionym
interesem społecznym, przy zapewnieniu pierwszeństwa przedsięwzięciom
umożliwiającym oszczędne wykorzystywanie zasobów pod warunkiem nie
pogarszania stanu środowiska.
Cele ochrony
Rozwój społeczno - gospodarczy powinien być zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to prowadzenie takich działań, w których
zachowane zostaną wartości przyrodnicze w procesie działań antropogenicznych.
Wśród celów ogólnych ochrony przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
następujące elementy:
 zachowanie bioróżnorodności obszaru;
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 zachowanie charakterystycznych i cennych ekosystemów;
 zachowanie cech krajobrazu młodoglacjalnego;
 przywrócenie utraconych walorów środowiska, głównie
infrastruktury technicznej i renaturyzację;
 prowadzenie działań edukacyjnych.

poprzez

rozwój

Cele szczegółowe ochrony
 Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu:
dolin rzecznych i źródlisk;
moreny dennej poszczególnych wysoczyzn, pradolin i innych form
geomorfologicznych;
stromych zboczach dolinnych, wąwozów i jarów;
punktów i panoram widokowych;
gleb leśnych i rolnych wysokich klas.
 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych:
jezior, rzek, oczek wytopiskowych;
źródeł, bagien, torfowisk, moczarów,
obszarów bezodpływowych i źródliskowych;
głównych zbiorników wód podziemnych i ujęć wody;
obszarów zasilania zbiorników podziemnych;
obszarów stref ekotonowych jezior i rzek;
podwyższenie klas czystości wód.
 Ochrona powietrza poprzez:
utrzymanie naturalnych mikroklimatów lokalnych;
utrzymanie stanu składników atmosfery nie przekraczających dopuszczalnych
norm.
 Ochrona szaty roślinnej poprzez:
ochronę różnorodności biologicznej – gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych
zagrożonych wyginięciem;
ochronę dużych udziałów zbiorowisk naturalnych i względnie naturalnych,
szczególnie w obrębie torfowisk, bagien, zbiorników wodnych i rzek;
ochronę okazałych drzewostanów i zieleni komponowanej – alei, szpalerów,
założeń parkowych i cmentarnych;
ochronę biocenoz stanowiących miejsca bytowania cennych gatunków zwierząt;
ochronę ekosystemów leśnych i nieleśnych – zadrzewień śródpolnych,
stopniową przebudowę składu gatunkowego lasów odpowiednio do roślinności
potencjalnej;
zachowaniu lasów glebo i wodochronnych, szczególnie na zboczach dolin i nad
wodami powierzchniowymi,
ochronę siedlisk odpowiadających wymaganiom gatunków chronionych;
- odtworzenie zniszczonych siedlisk;
ochronę suchych muraw i ciepłolubnych zarośli oraz łozowisk, szuwarów,
zarośli i wilgotnych łąk.
 Ochrona fauny poprzez:
ochronę istniejących gatunków zwierząt;
utrzymanie lub przywrócenie liczebności populacji gatunków na poziomie ich
odnawialności;
nie wprowadzanie obcych gatunków;
ochronę miejsc lęgowych ptaków i tarlisk ryb oraz miejsc odpoczynku i
żerowania ptaków przelotnych;
niedopuszczenie do tworzenia przeszkód uniemożliwiających przemieszczanie
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się zwierząt;
eliminowanie zagrożeń, które przyczyniają się do zwiększania śmiertelności
zwierząt;
zachowanie naturalnych korytarzy ekologicznych.
Uwarunkowania ogólne
Ochrona środowiska prowadzona jest w oparciu o wiele przepisów prawa, z
których najważniejszymi są, jak już wspomniano:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 ); (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880 ); (tj. Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.);
- Ochrona powietrza
Ochrona powietrza polega na zapobieganiu powstawaniu, ograniczaniu lub
eliminowaniu wprowadzonych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu
zmniejszenia stężenia do dopuszczalnego poziomu lub utrzymaniu ich na poziomie nie
przekraczającym obowiązujących wielkości dopuszczalnych stężeń substancji.
Art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska:
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości , w
szczególności przez:
1)
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
2)
zmniejszaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymywane.
- Ochrona wód
Art. 97 ustawy Prawo ochrony środowiska:
Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości , w tym utrzymaniu
ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w
szczególności przez:
1) utrzymanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganych w
przepisach;
2) doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganemu przepisami poziomu,
gdy nie jest on osiągnięty.
- Ochrona powierzchni ziemi
Powierzchnia ziemi łącznie z glebą i rzeźbą terenu podlega ochronie,
polegającej w szczególności na zapobieganiu i przeciwdziałaniu ich niekorzystnym
zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia – na przywróceniu do właściwego
stanu.
Art. 101 ustawy Prawo ochrony środowiska;
Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jago jakości , w
szczególności przez:
a)
racjonalne gospodarowanie;
b)
zachowanie wartości przyrodniczych;
c)
zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania;
d)
produkcyjnego ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania;
e)
utrzymanie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów;
f)
doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów,
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g)
h)

jeżeli nie są one dotrzymane;
zachowanie wartości kulturowych , z uwzględnieniem zabytków archeologicznych,
zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

- Ochrona przed hałasem
Art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska;
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska , w szczególności poprzez:
a) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;
b) zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego , gdy nie jest
one dotrzymany.
- Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska;
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu środowiska , w szczególności poprzez:
a) utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach;
b) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych , gdy nie są one dotrzymane.
- Ochrona kopalin
Art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska;
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
- Ochrona zwierząt oraz roślin
Art. 127 ustawy Prawo ochrony środowiska;
Ochrona zwierząt oraz roślin polega na:
1) zachowaniu cennych ekosystemów , różnorodności biologicznej i utrzymaniu
równowagi przyrodniczej;
2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez
zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;
3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko, które
mogłoby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;
4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.
Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego polega również na racjonalnym korzystaniu z
zasobów świata roślinnego i zwierzęcego, ich odtwarzaniu w sposób zapewniający
utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz zachowanie w stanie nie naruszonym
zasobów lub ich części o szczególnej wartości, ze względu na potrzeby naukowe lub
społeczne.
Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego ma na celu:
1) tworzenie warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełnienia przez
roślinność i zwierzęta funkcji biologicznej na rzecz środowiska,
2) zapobieganie lub ograniczenie szkodliwych oddziaływań na środowisko, które
mogłyby
niekorzystnie wpływać na zasoby i stan świata roślinnego
i zwierzęcego,
3) zapobieganie, pochodzącemu z zewnątrz, naturalnym kompleksom i tworom
przyrody o wyjątkowej wartości dla społeczeństwa i nauki,
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4) zapewnienie równowagi przyrodniczej, niezbędnej do zachowania gatunków
ginących, ochrony gatunków przed nadmierną eksploatacją i ochronę cennych
ekosystemów.
Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wiele
składników środowiska nie objętych tytularną formą ochrony przyrody podlega również
ochronie.
6.1. Uwarunkowania i kierunki ochrony środowiska przyrodnczego
6.1.1. Uwarunkowania ochrony
Zachowuje
przyrody:

się istniejące, prawnie chronione następujące formy ochrony

Obszary chronione na terenie gminy Sławno:





obszary „NATURA 2000”;
rezerwaty przyrody;
obszar chronionego krajobrazu;
pomniki przyrody.

Obszary „Natura 2000"
Obszary NATURA 2000 stanowią element programu Europejskiej Sieci Ekologicznej programu ochrony przyrody mającego na celu zoptymalizowanie działań na rzecz
zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Celem wyznaczania tych obszarów
jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników
różnorodności biologicznej Europy.
Obszary Natura 2000 są wyznaczane na podstawie dwóch różnych dokumentów:

Dyrektywy Rady 92/43/EWG – dnia 21 maja 1992 r. „w sprawie siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory”, nazywanej Dyrektywą Siedliskową

Dyrektywy Rady 79/409/EWG – z dnia 2 kwietnia 1997 r. ,,w sprawie ochrony
dziko żyjących ptaków” , nazywanej Dyrektywą Ptasią.
Na liście obszarów siedliskowych przesłanych przez Rząd Polski do Komisji
Europejskiej znalazły się dwa Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000:

„Dolina Grabowej” (kod obszaru PLH320003),

„Janiewickie Bagno" (kod obszaru PLH320008).
Ponadto Klub Przyrodników zaproponował obszar:

„Dolina Wieprzy i Studnicy” (kod obszaru PLH220038),
który nie znalazł się na liście rządowej.
W związku z zapisami art. 33 ustawy o ochronie przyrody proponowane obszary
NATURA2000 należy traktować jako chronione do czasu odmowy zatwierdzenia albo
zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję Europejską.
Obszar NATURA 2000 „Dolina Grabowej”
Cel ochrony dla całej doliny: ochrona obszaru o wysokiej różnorodności siedliskowej 16 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz cennych gatunków
zwierząt figurujących w załącznikach Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej.
Rzeka Grabowa płynie na odcinku około 3 km wzdłuż południowej granicy gminy
Sławno. Dolina tej rzeki jest wyznaczonym korytarzem ekologicznym o znaczeniu
lokalnym. Od granicy do wysokości osady Chomiec płynie wśród lasów, a dalej wśród zmeliorowanych łąk. W wodach Grabowej występują - cenny gatunek
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krągłoustych (minóg strumieniowy) oraz cenny gatunek ryb (głowacz białopłetwy).
W dolinie rzeki, na odcinku leśnym w roku 2006 wykryto stanowiska lęgowe samotnika
i dzięcioła zielonego (lista PZ) oraz rzadkiego w gminie kruka, natomiast na łąkach żurawia. W dolinie Grabowej w granicach gminy występuje wydra (czerwone listy E,
CZ, PZ) oraz koczuje kilka bobrów (czerw, listy CZ, PZ), które dotychczas się jeszcze
nie osiedliły na tym terenie. Nie stwierdzono tam istnienia ważnych miejsc rozrodu
płazów.
Dolina Grabowej obejmuje 16 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Do najbardziej rozpowszechnionych należą: żyzne buczyny (40%), dąbrowy acydofilne
(10%), niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (8%). Do interesujących należą
torfowiska alkaliczne (5%).
Zwierzęta wymieniane w Załącznikach Dyrektywy Siedliskowej: wydra.
Ptaki umieszczone w Załącznikach Dyrektywy Ptasiej: samotnik, żuraw.
Zwierzęta umieszczone w Załącznikach Konwencji Berneńskiej: samotnik, dzięcioł
zielony, kruk, żuraw, wydra.
Obszar Natura 2000 „Janiewickie Bagno"
Celem jest ochrona jednego z najlepiej zachowanych w Polsce torfowisk kopułowych
oraz 4 innych typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Obszar proponowany do włączenia do sieci NATURA 2000 pokrywa się z obszarem
istniejącego rezerwatu „Janiewickie Bagno". Powierzchnia rezerwatu (stan na dzień
01.01.2003) wynosi 162 ha, z czego 119,58 ha to powierzchnia zalesiona.
Siedliska wymienione w Załączniku I DH (w tym dwa o znaczeniu priorytetowym): bory
i lasy bagienne (21,9% pow.), torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do
regeneracji (18,6%), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (3,1%), obniżenia
dolinkowe i pła mszarne (0,01%).
Zwierzęta ujęte w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej: żaby (trawna, moczarowa,
wodna), żmija zygzakowata.
Ptaki ujęte w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: bielik, żuraw, dzięcioł czarny, zimorodek.
Zwierzęta ujęte w Załącznikach Konwencji Berneńskiej:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaby: trawna, moczarowa, wodna
Gady: jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija
Ptaki: bielik, żuraw, dzięcioł zielony, zimorodek.
Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy”
Celem jest ochrona cennych siedlisk (21 na liście załącznika I Dyrektywy siedliskowej)
oraz gatunków zwierząt na listach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej.
Obszar obejmuje część dolin Wieprzy i Studnicy. Na terenie gminy w zlewni Wieprzy
zachowały się duże połacie mokradeł oraz torfowiska wysokie i bory bagienne. W
dolinach rzek występują starorzecza, mezotroficzne i dystroficzne jeziora, niektóre
otoczone torfowiskami mechowiskowymi i podmokłymi oraz świeżymi łąkami. Na
terenach bezodpływowych liczne są małe mszary i oczka dystroficzne. Cały obszar
charakteryzuje się dużą lesistością. Strome zbocza (pradolina pomorska) i liczne
wąwozy są porośnięte grądami oraz kwaśnymi i żyznymi buczynami.
Zwierzęta znajdujące się na czerwonych listach i w załącznikach dyrektyw: minóg
rzeczny, łosoś atlantycki, troć wędrowna, pstrąg potokowy, lipień, strzelba potokowa,
różanka, głowacz biało płetwy, koza, ropucha szara oraz żaby wodna, moczarowa
i trawna.
Warunki lęgowe dla zwierząt i ptaków w dolinie Wieprzy na obszarze gminy są bardzo
różnorodne.
Brzegi lasów graniczących z łąkami we wschodniej części gminy zasiedlały: dzięcioł
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czarny, zniczek, orzechówka, zimorodek. W części centralnej, w której znajdują się
duże powierzchnie łąk występują: brzegówka (dwie kolonie lęgowe), srokosz,
gąsiorek, samotnik, żuraw. Na łąkach na północ od Sławska występował rzadki w
gminie zając oraz wydra, zaś z ptaków żuraw, dziwonia, czajka i remiz. Kolejny cenny
odcinek doliny Wieprzy znajduje się między Starym Krakowem a Kolonią Stary Kraków
ze względu na kilka niewielkich i lekko podmokłych łąk, lasy mieszane z zachowaną
starą buczyną (na brzegu prawym), nieco niższe brzegi Wieprzy i most pod St.
Krakowem. Odnotowano tam pięć gatunków ptaków lęgowych z czerwonych list:
żuraw, dzięcioł zielony, muchołówka mała, siniak (w buczynie) oraz pliszka górska.
Rezerwaty
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody rezerwaty przyrody obejmują
„obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów
oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.
Na terenie gminy Sławno istnieją dwa rezerwaty przyrody:
1.
2.

„Janiewickie Bagno”;
„Sławieńskie Dęby”.

Rezerwat „Janiewickie Bagno”
Rezerwat został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 15 maja 1962 w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 50, poz. 244 z
1962 r., zm. MP nr 20 poz. 179), wydanym na podstawie Art. 13 Ustawy z 7 kwietnia
1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 25 poz. 180 z późn. zm.). Na podstawie Ustawy
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody rezerwat został ujęty w
Obwieszczeniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2000 roku w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów znajdujących się na terenie województwa
zachodniopomorskiego (Dz. Urz. WZ nr 8 poz. 162 z 2000 roku) potwierdzony został
fakt ochrony tego obszaru w formie rezerwatowej, a na mocy Rozporządzenia
Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia
zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze
województwa zachodniopomorskiego - określono przepisy na nim obowiązujące (Dz.
Urz. nr 62 poz.1373).
Rezerwat o pow. ok. 160 ha leży w dolinie rzeki Reknicy (dopływ Wieprzy); której dno
o płaskiej powierzchni otoczone jest wzniesieniami. Występuje tu cenne torfowisko
wododziałowe typu bałtyckiego; przejściowe, na pokładzie gytii. Cenne zbiorowiska na
tym terenie to: bór bagienny w typowej postaci (Vaccinio uliginosi-Pinetum) oraz
zbiorowiska nieleśne - mszar z przygiełką białą (Rhynchosporetum albae) i mszar
kępowy (Sphagnetum magellanici pinetosum).
Występują tu cenne gatunki flory: malina moroszka - gatunek subarktyczny (jedno z 7
istniejących współcześnie stanowisk tego gatunku na Pomorzu, o przypuszczalnie
najwyższej liczebności populacji na Pomorzu), widłak jał., storczyki, rzadkie mchy i
porosty, rosiczka, modrzewnica pospolita, wełnianeczka darniowa typowa, bażyna
czarna, przygiełka biała, borówka bagienna oraz 5 gatunków torfowców i 3 gatunki
wątrobowców.
Drzewostan tworzy głównie sosna. Zbiorowiska występujące na tym obszarze to
przede wszystkim płaty brzeziny bagiennej, las mieszany bagienny, las sosnowobukowy; bór bagienny; łęg olszowo-jesionowy.
Fauna:
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Płazy: występują pojedyncze osobniki pięciu gatunków (traszka zwyczajna, ropucha
szara, żaby trawna i moczarowa i wodna).
Gady: jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija.
Ptaki: w roku 2003 znaleziono zajęte gniazdo bielika, odnotowano dzięcioła czarnego i
zimorodka. W roku 2006 ptaków tych nie spotkano. W 2006 stwierdzono parę żurawi
oraz dzięcioła zielonego.
Ssaki: w okolicy rezerwatu przebywa samica łosia obserwowana w roku 2006.
Celem ochrony rezerwatu jest zatrzymanie procesu degradacji torfowiska,
spowodowanej antropogenicznym odwodnieniem oraz utrzymanie występowania
elementów potencjalnie torfotwórczych.
Rezerwat charakteryzuje się wysokimi walorami (zachowane złoże torfu, charakter
torfowiska bałtyckiego, płaty typowych fitocenoz).
Rezerwat „Sławieńskie Dęby”
Utworzony został w 1987 r. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. (MP nr 5 z dnia 15 lutego 1988 r., poz. 47 § 11,
§ 24, § 25) zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. nr 25, poz. 180).
Przedmiotem ochrony jest zachowana w stanie naturalnym fitocenoza nizinnego
subatlantyckiego lasu dębowo-grabowego, zwana grądem pomorskim. Rezerwat
stanowi fragment większego kompleksu leśnego otoczonego z 3 stron lasem, od płd.łąką z dobrze wykształconym oszyjkiem. Znajdują się tu płaty grądu z 200-letnimi
drzewostanem (z licznymi pomnikowymi dębami) i bogatym runem z rzadkimi i
chronionymi gatunkami roślin (wawrzynek wilczełyko, storczyki, kokorycz pusta,
podkolan biały, pierwiosnek lekarski, żankiel zwyczajny, gnieźnik leśny, jęczmieniec
zwyczajny). Również niewielkie płaty olsu i łęgu.
Dominująca powierzchniowo w rezerwacie fitocenoza grądu, tworzy kilka postaci w
zależności od warunków siedliskowych i wieku drzewostanu. Kilkuwarstwowy
drzewostan budują okazałe dęby szypułkowe, buki zwyczajne, graby zwyczajne.
W rezerwacie stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin naczyniowych, 53
gatunków porostów, 30 taksonów grzybów oraz 22 gatunki mchów. Bardzo bujne jest
runo, w którym występuje ok. 77 gatunków roślin zielnych.
Wysoki walor florze zielnej rezerwatu nadaje obecność licznych gatunków roślin
ginących i zagrożonych, gatunków podlegających ochronie ścisłej i częściowej, a
także gatunków rzadkich w tej części Polski.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego N2 52 z 2002 r.
Poz. 1126
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sławieńskie Dęby”.

Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr
145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Sławieńskie Dęby” zwanego
dalej „rezerwatem przyrody” powołanego na podstawie § 11 zarządzenia Ministra
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. (M. P. z 1988 r.
Nr 5, poz. 47) w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Treść planu ochrony zawiera
załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
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2. Rezerwat przyrody położony jest w powiecie sławieńskim w gminie Sławno na
terenie Nadleśnictwa Sławno, obrębu
Stary Kraków w oddziale 336 a, b, c, d. Jego lokalizację przedstawia mapa stanowiąca
załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody obowiązuje przez okres 20 lat od dnia jego
ustanowienia i jest realizowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanisław Wziątek
Załączniki do rozporządzenia Nr 13/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9
lipca 2002 r. (poz. 1126)
Załącznik Nr 1
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Sławieńskie Dęby”
1. Przedmiot planu ochrony.
Rezerwat przyrody położony jest w powiecie sławieńskim w gminie Sławno na terenie
Nadleśnictwa Sławno, obrębu Stary Kraków w Leśnictwie Pątnowo w oddziale 336 a,
b, c, d. Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,31 ha. Jest to rezerwat częściowy, typu
leśnego nie posiadający otuliny, ani wcześniej sporządzonego i zatwierdzonego planu
ochrony. Organem sprawującym bezpośredni nadzór jest Nadleśniczy Nadleśnictwa
Sławno.
2. Charakterystyka i diagnoza (ocena) stanu przyrody.
Diagnoza stanu przyrody oraz plan ochrony rezerwatu został ustalony na podstawie
operatów generalnych sporządzonych przez Szadkowska - Izydorek M., Izydorek I.
(Słupsk 1997), Hesse T., (Koszalin 2000), zwanych dalej „operatami generalnymi”.
Głównymi przedmiotami ochrony są naturalne biocenozy żyznych lasów liściastych:
grądu gwiazdnicowego (Stellario - Carpinetum), łęgu wiązowo-jesionowego (FicarioUlmetum), łęgu jesinowo-olszowego (Circaeo-Alnetum) i olszyny bagiennej (Ribo nigriAlnetum), a także okazy chronionych, wymierających i rzadkich gatunków roślin,
pomnikowe okazy drzew oraz fauna płazów, ptaków i ssaków owadożernych. Wykaz
gatunków roślin chronionych, rzadkich
i wymierających oraz zwierząt, a także nazwy biochor wyróżnionych na terenie
rezerwatu znajduje się w operacie generalnym.
Na etapie operatów generalnych ustalono, iż cel ochrony został zachowany, o czym
świadczy wysoki stopień naturalności biocenoz. Zespoły roślinne rezerwatu są
zgodne, z siedliskiem, a gatunki budujące drzewostan są, poza świerkiem, brzozą i
osiką, właściwe.
3. Cele ochrony z uwzględnieniem przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich
realizacji do osiągnięcia w ramach planu ochrony.
Pierwotny cel ochrony dla rezerwatu przyrody w rozumieniu aktu powołującego
rezerwat to zachowanie fragmentu grądu o charakterze naturalnym z licznymi
pomnikowymi dębami”. W odniesieniu do ww. definicji mniejszym uszczegóławia się
cel ochrony, który otrzymuje brzmienie:
a) zachowanie naturalnego charakteru biocenoz rezerwatu - głównych przedmiotów
ochrony,
b) renaturalizacja grądu gwiazdnicowego w pododdziale 336 a,
c) utrzymanie naturalnego składu drzewostanów,
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d) zachowanie pomnikowych okazów drzew,
e) zachowanie charakterystycznej struktury florystycznej i bujności runa leśnego,
f) zachowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych
wyginięciem,
g) utrzymanie nisz ekologicznych, kryjówek i miejsc rozrodu fauny płazów, ptaków i
drobnych ssaków.
Uwarunkowania przyrodniczo-społeczne w realizacji planu ochrony:
a) zachowanie celu ochrony rezerwatu przyrody obejmującego: siedliska przyrodnicze
rezerwatu, gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie ścisłej i częściowej oraz
rzadkie i narażone na wyginięcie, a także drzew okazałych o wymiarach
pomnikowych, dziuplastych i suchych,
b) eliminowanie niepożądanych gatunków drzew, głównie świerka pospolitego, brzozy
brodawkowatej i topoli osiki zarówno w rezerwacie, jak i w jego bezpośrednim zasięgu,
głównie przy środkowym odcinku granicy wschodniej i przy zachodnim odcinku granicy
północnej,
c) utrzymanie czytelnych granice rezerwatu,
d) utrzymanie drożności rowów odwadniających leżących na terenie rezerwatu
przyrody,
e) pielęgnowanie strefy biologicznej składającej się z drzewostanów porastających
obrzeża rezerwatu, które chronią przed negatywnym wpływem szlaku
komunikacyjnego,
f) zachowanie właściwego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów
znajdujących się w rezerwacie, jak i drzewostanów przyległych,
g) dostosowanie gospodarki w przyległych lasach stanowiących naturalną otulinę
rezerwatu oraz ekstensywną gospodarkę pastwiskowo-łąkarską przy południowych
granicach rezerwatu do potrzeb rezerwatu przyrody,
h) ograniczenie do niezbędnego minimum ruch pojazdów mechanicznych na terenie
rezerwatu tylko w sytuacjach niezbędnych przy pracach ochronnych, pod warunkiem
zachowania szczególnej ostrożności, tak aby sprzęt nie zniszczył runa leśnego oraz
cennych nalotów i podrostów,
i) przebywanie turystów na terenie rezerwatu tylko w miejscach zatwierdzonych przez
wojewodę,
j) wykonywanie zabiegów ochronnych zgodnie z wytycznymi niniejszego planu
ochrony,
k) dokonanie stosownych zapisów w Planie Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Sławno
oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynikających z
niniejszego planu ochrony.
4. Program działań ochronnych na terenie rezerwatu z uwzględnieniem identyfikacji i
oceną zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Potencjalne zagrożenia dla rezerwatu przyrody:
a) bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej Sławno-Darłowo,
b) możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do wód wprowadzanych w obręb
rezerwatu przez rów odwadniający, który biegnie z północy (pod szosą),
c) możliwość przedostawania się wypasanych zwierząt na teren rezerwatu,
d) stosowanie środków chemicznych w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu,
e) penetracja rezerwatu przez ludzi,
f) zbiór grzybów i runa leśnego,
g) kłusownictwo i kradzież drewna.
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Program działań ochronnych na terenie rezerwatu:
Nadrzędnym celem działań ochronnych na terenie rezerwatu jest przede wszystkim
zachowanie fitocenoz grądu gwiazdnicowego, a także łęgu wiązowo-jesionowego,
łęgu jesinowo-olszowego i olszyny bagiennej. Dla jego realizacji ustala się wykaz
warunków i zadań ochronnych na terenie rezerwatu przyrody stanowiący integralną
cześć niniejszego planu ochrony.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno składa coroczne sprawozdanie z wykonywanych
prac na terenie rezerwatu oraz prowadzi kronikę rezerwatu, w której umieszcza
zabiegi planowane do wykonania, zabiegi wykonane oraz zabiegi niewykonane i z
jakich przyczyn oraz informację o udostępnianiu rezerwatu przyrody.
5. Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych,
edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.
Dopuszcza się możliwość przebywania na terenie rezerwatu przyrody tylko w celach
naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. W przypadku prowadzenia badań
naukowych należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a
każdorazowe wejście na teren rezerwatu przyrody - uzgodnić z właściwym
Nadleśniczym.
Uprawianie turystyki pieszej ograniczyć tylko do miejsc i szlaków biegnących po
obrzeżach rezerwatu zatwierdzonych przez wojewodę, ponieważ wnętrza rezerwatu
dla swobodnego, niekontrolowanego ruchu turystycznego nie udostępnia się.
6. Ustalenia zapisów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno:
a) obszar objęty ochroną o randze rezerwatu przyrody, podlegający ochronie
częściowej, na którym obowiązują zakazy i ograniczenia zamieszczone w Zarządzeniu
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. (M. P.
z 1988 r. Nr 5, poz. 47.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody,
b) rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony na podstawie rozporządzenia
Wojewody Zachodniopomorskiego i opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego; plan ten zawiera wykaz zabiegów ochronnych
przewidzianych do wykonania,
c) na drodze publicznej Sławno-Darłowo, przy północnej części granicy rezerwatu ograniczyć do minimum stosowanie środków zapobiegający gołoledzi lub zastosować
mniej agresywne środki niż chlorek sodu,
d) wszelkie inwestycje planowane do zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie
rezerwatu przyrody (do 100 m) oraz stosowanie środków chemicznych należy
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
e) na terenie rezerwatu dopuszcza się przebywanie jedynie w miejscach i szlakach
zatwierdzonych przez
wojewodę.
Dla Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Sławno:
a) obszar objęty ochroną o randze rezerwatu przyrody podlegający ochronie
częściowej,
b) rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony na podstawie rozporządzenia
Wojewody Zachodniopomorskiego
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego; plan
ten zawiera wykaz zabiegów
ochronnych przewidzianych do wykonania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno,
c) na terenie rezerwatu dopuszcza się przebywanie w miejscach i na szlakach
zatwierdzonych przez wojewodę,
d) wykonywanie wszelkich prac i zabiegów ochronnych na terenie rezerwatu musi być
zgodne z planem ochrony,
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e) należy przeprowadzić coroczna lustrację terenową rezerwatu przyrody, a w razie
zauważenia niepokojących zjawisk zagrażających ustanowionemu celowi ochrony
należy bezzwłocznie podjąć stosowne działania informując o nich Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody,
f) prowadzić na bieżąco monitoring ustanowionego celu ochrony rezerwatu,
g) prowadzić na bieżąco zapisy w kronice rezerwatu przyrody, a w szczególności
informacje o wynikach
monitoringu, prowadzonych zabiegach ochronnych, pracach badawczych oraz
zjawiskach pozytywnych i negatywnych, a także wszelkich spostrzeżeń ilustrujących
zjawiska zachodzące w rezerwacie przyrody i w jego sąsiedztwie.
Ustalenia obowiązujące dla rezerwatów przyrody
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo
rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania,
niszczenia,
umyślnego
uszkadzania,
zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na
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obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne
dopuszczają wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ
uznający obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków
związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku,
a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat
przyrody;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu
uznającego obszar za rezerwat przyrody.
Zgodnie z ust. 2 powyższe zakazy nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu ustanawiającego plan
ochrony lub zadania ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Obszar Chronionego Krajobrazu
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „Obszar chronionego krajobrazu
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych”.
Na terenie gminy Sławno znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu
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„Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic”.
Obszar powołany Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z
dnia 8 grudnia 1981 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi"
oraz obszarów krajobrazu Chronionego (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 9 z dnia 18. 12.
81 poz. 23), ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Nr 4/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 25 r., poz. 497 z 2005 r.), zmieniającego akty
prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa
Zachodniopomorskiego.
Łączna powierzchnia 1280 ha.
Na terenie gminy Sławno leży północno-zachodnia część „OChK", obejmująca
południowo-wschodni fragment terenu gminy.
Obszar chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic” stanowi
fragment krajobrazu charakterystycznego dla terenów morenowych. Tworzą go utwory
pochodzenia polodowcowego o mocno zróżnicowanych formach morfologicznych.
Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Grabowej.
Do głównych walorów „Obszaru", w części położonej w granicach gminy, należą
rozległe kompleksy leśne, z przewagą zbiorowisk suboceanicznego boru sosnowego
świeżego oraz jezioro Łętowskie, największy zbiornik wodny w obrębie Równiny
Sławieńskiej (pow.402 ha). Położone w zagłębieniu terenu jezioro, otoczone jest
płatami różnych typów fitocenoz związanych z siedliskami hydrogenicznymi, jak np.
płaty zespołu „lilii wodnych”, z udziałem grzybieni białych i grążela żółtego, płaty kilku
zbiorowisk szuwarowych, wśród których główną rolę odgrywa szuwar trzcinowy. Wokół
zabagnionych w większości brzegów jeziora pasmowo rozwijają się płaty łęgu
jesionowo-olszowego, miejscami olsu. Przy północno-zachodnim odcinku brzegu
znajdują się stanowiska gatunków storczyków, jak: kukułka plamista i kruszczyk
błotny, charakteryzujące się znaczną liczebnością populacji.
Od stron E i S jezioro otoczone jest lasami ze starodrzewiem sosnowym. W pobliżu
północno-zachodnich brzegów jeziora, w rozległym zagłębieniu terenu występują
zróżnicowane zbiorowiska otwartego torfowiska wysokiego, otoczone płatami boru
bagiennego, z grupą charakterystycznych gatunków, w większości objętymi ochroną
ścisłą lub częściową, jak: rosiczka okrągłolistna, turzyca bagienna, bagno zwyczajne.
Północne i północno-zachodnie brzegi otaczają łąki (użytki zielone), poprzecinane
rowami z wodą. Na podmokłych łąkach rosną w kępach zakrzewienia (wierzba, olsza).
Obszar ten stanowi korzystne siedlisko lęgowe dla ptaków terenów podmokłych (m.in.
dla błotniaka stawowego).
W lasach wokół jeziora oraz w kępach zakrzewień istnieją liczne kryjówki dla płazów,
gadów, niektórych ptaków oraz drobnych ssaków.
Płazy godują w całej w strefie przybrzeżnej wody, liczniej w nasłonecznionych
częściach N i NW. Przybrzeżna strefa wody jeziora jest siedliskiem mięczaków oraz
owadów wodnych.
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, tuż przy południowo-zachodnim brzegu jeziora
zlokalizowane są gniazda bielika i kani rudej. Jezioro stanowi ważną część rewiru
łowieckiego tych ptaków. W roku 2006 nad jeziorem polowała też para orlików
krzykliwych, które prawdopodobnie już się gnieżdżą w lasach położonych na północy.
Jezioro jest żerowiskiem czapli z pobliskiej kolonii lęgowej i błotniaka stawowego
gnieżdżącego się w trzcinach przy północnym brzegu. Podmokłe łąki są żerowiskiem
dla bociana białego gniazdującego w Łętowie i w pobliskich wsiach. Od kilku lat w
okresie wiosenno-letnim na jeziorze przebywają śmieszki.
W jeziorze wykryto cztery gatunki godujących płazów, na obrzeżach trzy gatunki
gadów, a w strefie przybrzeżnej i na wilgotnych łąkach - 20 gatunków ptaków
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lęgowych, związanych ze środowiskiem podmokłym lub wodnym (m.in.: perkoz
dwuczuby, trzcinniczek, łyska, brodziec samotny, trzciniak łabędź niemy). Na skraju
lasu od strony wschodniej gniazdują dzięciołek i kruk, a w starych świerkach - zniczek.
Ustalenia obowiązujące dla obszaru chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie
oraz okolice Kępic”
W obszarach chronionego krajobrazu obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu
Nr 4/2005 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29 marca 2005 r. Nr 25
Poz. 497). § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia wprowadza następujące zakazy, które
obowiązują na obszarze chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”,
natomiast w ustępach 2-5 wymieniono odstępstwa od zakazów:
„§ 2. 1. Na obszarach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan
obszaru chronionego krajobrazu oraz realizacji tych przedsięwzięć, które uzyskały
pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody i Wojewódzkiej Komisji ds.
Ocen Oddziaływania na Środowisko, działających przy wojewodzie.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy likwidowania zadrzewień
śródpolnych: drzew i krzewów do lat 20, oraz gdy stanowią źródło gradacji
szkodliwych owadów.
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4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy terenów, dla których
udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
5. Zakaz, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy miejsc wyznaczonych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-go gmin, nie dotyczy miejsc
zlokalizowanych w obszarach istniejącej zabudowy.”
W Załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarte zostały ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów na obszarze chronionego krajobrazu:
1) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych – prowadzenie racjonalnej gospodarki
leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk,
2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych – dostosowanie zabiegów
agrotechnicznych do wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków
fauny, zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek
wodnych oraz sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji,
3) w zakresie ochrony ekosystemów wodnych – zachowanie i ochrona zbiorników
wodnych wraz w pasem roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na
skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach
wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami
wodnymi.
Pomniki przyrody
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”
Ustalenia dla pomników przyrody
Aktem prawnym obowiązującym w stosunku do pomników przyrody powołanych przez
Wojewodę jest Rozporządzenie Nr 1/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody, użytków
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie województwa
zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 12, poz. 204)
„§ 1. 2. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej go-spodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) umieszczania tablic reklamowych.”
W stosunku do pomników przyrody powołanych przez Radę Gminy Sławno
obowiązuje Uchwała Nr XX/154/2001 Rady Gminy Sławno z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 33, poz. 753),
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która stwierdza:
„§ 2 W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody, o których mowa w § 1,
zabrania się wycinania i niszczenia.”
Zestawienie pomników przyrody na obszarze gminy Sławno zawiera poniższa tabela.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lokalizacja

Gatunek

Oddz. 159 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 159 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 159 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków
Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków

Buk pospolity. odm
purpurowa Fagus sylvatica
L.f.purpurea

8

Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków

9.

Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków

10.

11

12.

13
14.

Obwód (cm),
wysokość (m).
Długość
powierzchni.

Dąb szypułkowy Ouercus
robur
Daglezja zielona
Pseudotsuga menziesii
Buk pospolity Fagus
sylyatica
Dąb szypułkowy Ouercus
robur
Buk pospolity Fagus
sylvatica
Buk pospolity Fagus
sylvatica
Grupa dwóch drzew: Buk
pospolity Fagus sylvatica
Dąb szypułkowy Quercus
robur
Grupa dwóch drzew: Buk
pospolity Fagus sylvatica
Dąb szypułkowy Quercus
robur

Oddz. 202 c,
Obręb Stary
Kraków
Pątnowo, Oddz.
295c, Obręb
Stary Kraków
Pątnowo, Oddz.
295c, Obręb
Stary Kraków

Dąb szypułkowy Quercus
robur

Sławsko, centrum
wsi

Dąb szypułkowy Quercus
robur

Tychowo - park

Lipa drobnolistna Tilia
cordata

Buk pospolity Fagus
sylvatica

Dąb szypułkowy Quercus
robur
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Akt powołujący

Rozp. 2/99
Woj.Zach. z dnia
30 03. 1999 r
Rozp. 2/99
410 cm 16m
Woj.Zach. z dnia
30 03. 1999 r
Rozp. 2/99
360 cm 25 m
Woj.Zach. z dnia
30 03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
485 cm 32 m
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99
400 cm 30 m
Woj.Zach. z dnia
30 03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
395 cm 29 m Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
295 cm 29 m
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. Nr 2/99 Woj.
480, 300 cm 28 Zachodniopom. z
m
zdnia 30.03. 1999
r.
Rozp. Nr 2/99 Woj.
280, 400 cm 28 Zachodniopom. z
m
zdnia 30.03. 1999
r.
Rozp. 2/99 Woj.
300 cm 30 m Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Uchwała Rady
500 cm
Gminy Sławno, nr
35 m
XX/154/2001
Uchwała Rady
425 cm 18 m
Gminy Sławno, nr
XX/ 154/2001
Uchwała Rady
Gminy Sławno, nr
390 cm 18 m
XX/1 54/2001
Rozp. 2/99 Woj.
350 cm
Zach. z dnia 30 03.
27 m
1999 r
360 cm
24 m

15.

Tychowo - park

Wiąz górski Ulmus glabra

16.

Tychowo - park

Klon srebrzysty Acer
saccharinum

17.

Tychowo - park

Jodła pospolita Abies alba

18.

Tychowo - park

Żywotnik olbrzymi Thuja
plicata

19.

Kwasowo, droga
za parkiem
podworskim w
kierunku lasu

Lipa drobnolistna Tilia
cordata

Żukowo, droga
obok posesji nr
37

Kasztanowiec pospolity
Aesculus hippocastanum,
lipa drobnolistna Tilia
cordata, dąb szypułkowy
Quercus robur, buk
pospolity Fagus sylvatica,
klon pospolity Acer
platanoides

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. 185f,x
Obręb Żukowo
Żukowo - park II
Oddz. I85f,x
Obręb Żukowo

Rozp. 2/99 Woj.
372 cm 28 m Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
460 cm 29 m
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
340 cm 24 m
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
260 cm 21 cm
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
1 80 -360 cm
18-24 m Aleja o
długości 215 cm

158-355 cm 20Uchwała nr
26 m Aleja
XX/154/2001 Rady
śródpolna o
Gminy Sławno
długości 230 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

340 cm 23 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

475 cm 22 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

460 cm
24 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

380 cm 21 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

390 cm 20 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

375 cm 21 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

430 cm 17m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

412 cm 21 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

640 cm 18m

Buk pospolity Fagus
sylvatica

295 cm 23 m
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Uchwała nr XX/
154/2001 Rady
Gminy Sławno

Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. Woj. Zach. z
dnia 30 03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Droga Żukowo Janiewice

Zukowo - park I
Oddz. 1 85j
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j Obręb
Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j Obręb
Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j Obręb
Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j Obręb
Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185j Obręb
Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. I85J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo

Lipa drobnolistna Tilia
cordata, dąb szypułkowy
Quercus robur, klon
zwyczajny Acer
platanoides, topola szara
Populus x canescens,
jesion wyniosły Fraxinus
exscelsior, kasztanowiec
pospolity Aesculus
hippocastanum

Rozp. Nr 2/99 Woj.
90-365 cm 5Zachodniopom. z
24 m Aleja o
zdnia 30.03. 1999
długości 1300 m
r.

Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r

Dąb szypułkowy Quercus
robur

312cm 21 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

322 cm 14m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

323 cm 24 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

368 cm
23 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

320 cm
24 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

366 cm 25 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

380 cm 24 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

356 cm 20 m

Rozp. Woj. Zach. z
dnia 30 03. 1999 r

Dąb szypułkowy Quercus
robur

340 cm 24 m

Rozp. Woj. Zach. z
dnia 30 03. 1999 r

Dąb szypułkowy Quercus
robur

390 cm 20 m

Rozp. Woj. Zach. z
dnia 30 03. 1999 r

Dąb szypułkowy Quercus
robur

392 cm 23 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

420 cm 27 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

515cm 27 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

610 cm 20 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

570 cm i 8 m
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Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. I85J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo
Zukowo - park I
Oddz. 185J
Obręb Zukowo

Dąb szypułkowy Quercus
robur

260 cm 18 m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

290 cm 21 m

Dąb szypułkowy Quercus
robur

310cm 18m

Dąb szypułkowy Ouercus
robur

360 cm 28 m

Buk pospolity Fagus
sylvatica

272 cm 24 m

Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30
03. 1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r
Rozp. 2/99 Woj.
Zach. z dnia 30 03.
1999 r

Lipa drobnolistna Tilia
cordata, jesion wyniosły
165-390 cm,
Fraxinus exscelsior,
jedna lipa
kasztanowiec pospolity
Rozp. Nr 2/99 Woj.
Droga Janiewice
drobnolistna ma
Aesculus hippocastanum,
Zachodniopom. z
- Łętowo
425 cm obwodu
dąb szypułkowy Quercus
dnia 30.03. 1999 r.
Aleja o długości
robur, topola szara Populus
1150m
x canescens, buk pospolity
Fagus sylvatica
Rozp. Nr 2/99 Woj.
Leśnictwo Kępice
Zrośnięte razem
Buk pospolity Fagus
Zachodniopom. z
oddział 7 b, teren
Obwód 193 i
sylvatica
dnia 30. 03. 1999
szkółki
142 cm
r.

Korytarze ekologiczne
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie przyrody, korytarz
ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów.
Korytarz ekologiczny ma charakter pasa terenu lub ciągu oddzielonych od
siebie niewielkimi odległościami obszarów różniących się przyrodniczo od
otaczającego ich tła. W skali lokalnej są to pasy zadrzewień i zakrzewień oraz małe
niezagospo-darowane potoki łączące ze sobą oddalone od siebie cenne ekosystemy.
W skali regionalnej i ponadregionalnej są to doliny rzek, ciągi łąk i lasów. W miejscach
gdzie korytarze ekologiczne łączą się lub krzyżują powstają tak zwane „węzły”.
W Polsce funkcjonują dwie koncepcje sieci ekologicznych: ESOCh i ECONET-PL.
ECONET-Pl – to koncepcja sieci ekologicznej opracowana w latach 1996-1998 pod
kierunkiem IUCN (Światowa Unia Ochrony Przyrody). Nie została ona formalnie
zaakceptowana przez Ministerstwo Środowiska ale pojawiła się i nadal jest obecna w
opracowaniach planistycznych (m.in. jest wyrazem polityki ochrony i uwarunkowanego ekologicznie kształtowania przestrzeni przyrodniczej w „Koncepcji polityki
zagospodarowania przestrzennego kraju” ogłoszonej w M.P. z 2001 r. Nr 26 poz. 432).
Na terenie gminy Sławno występują dwa korytarze ekologiczne rangi krajowej
w systemie obszarów chronionych ECONET – Polska:
1.
dolina Grabowej (06k);
2.
dolina Wieprzy (07k).
Ponadto w Waloryzacji przyrodniczej jako wyznaczone potraktowano korytarze
ekologiczne o randze lokalnej: doliny Reknicy i Wrześniczki.
Należy unikać wszelkich działań , które mogą przeszkodzić spełniania przez korytarze
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ekologiczne swojej funkcji – czyli przede wszystkim ich zabudowy.
Pozostałe istniejące cenne obiekty przyrodnicze
Wykaz parków
1.

Boleszewo

2.

Boleszewo

3.

Janiewice

4.

Kwasowo

Park dworski; 0,72 ha; działka 284/2, własność prywatna
Park jest usytuowany za niszczejącym budynkiem dworu. Od strony elewacji
ogrodowej park graniczy z rzeką Moszczenicą. W sąsiedztwie jej brzegu wykopano
na początku XIX wieku trzy stawy. Największy z nich od stawu z wyspą oddziela
szeroka grobla. Na jej brzegach i grobli rosną trzy lipy (dwie drobnolistne oraz
szerokolistna). W pobliżu dworu zachował się fragment szpaleru bukowego, z
którego pozostały dwa 3-odziomkowe buki fantazyjnie poskręcane, a ponadto okazy
buka pospolitego odmiany czerwono listnej, kasztanowca pospolitego. Do
wschodniej elewacji dworu przylega sad. Pośród starych drzew uwagę zwraca 2przewodnikowa grusza pospolita (230 cm) i jabłoń domowa (210 cm). W sadzie
rosną ponadto cis pospolity (obwód pnia 95 cm) i jodła pospolita (120 cm). Ten
niewielki park powinno objąć się ochroną, na co wyrażają aprobatę obecni
właściciele.
Park dworski; 3,38 ha; część działki 379/29, mieszkania w budynku dworu są
własnością prywatną, park jest własnością ANR.
Park składa się z dwóch części. Pierwsza przylega bezpośrednio do
przebudowanego budynku dworu. Przy garażach przylegających do dworu rośnie
lipa drobnolistna (345 cm). Pod jej okapem w runie masowo rośnie barwinek
pospolity. Za nią do pól uprawnych graniczących z parkiem, prowadzi aleja
świerkowa (110-175 cm). Pośród drzew alejowych na uwagę zasługuje dąb
szypułkowy (385 cm). W północnej części założenia od pól uprawnych park oddziela
szpaler topól osik (265-390-420 cm). Przy zakładaniu drugiej części założenia
dworsko-parkowego wykorzystano naturalne warunki terenowe. Zbocza wzniesień
porasta drzewostan bukowy z domieszką dębów: szypułkowego i bezszypułkowego.
klonu jaworu, jesionu wyniosłego i lipy drobnolistnej. Dna dolin wypełniają trzy
bezimienne cieki, które są dopływami rzeki Moszczenicy. Na ich brzegach rosną
olsze czarne. Przy strumieniu położonym na wysokości boiska zanotowano dwa
drzewa o pokaźnych obwodach (195 i 210 cm).
Park dworski; 2,3 ha+ 1,2 ha; jest własnością prywatną
Park składa się z dwóch części: zachodniej, starszej powstałej w II poł. XIX wieku i
wschodniej utworzonej ok. 110 lat temu w oparciu o naturalne zadrzewienie
śródpolne. Obie części dzieli droga wiejska do wsi Żukowo. Głównym elementem
kompozycji części starszej jest dwór. W drzewostanie dominuje tu buk pospolity, lipa
drobnolistna, kasztanowiec pospolity i klon jawor. Na uwagę zasługuje altana
złożona z dziewięciu dębów szypułkowych o obwodach 360-385 cm, daglezja
zielona (285 cm), buk pospolity (350 cm) oraz dwu przewodnikowa lipa (370 cm). W
północnym narożniku parku, za dawnym ogrodem szkolnym rośnie potężna lipa (425
cm). We wschodniej części parku dominuje drzewostan bukowy z domieszką
świerka pospolitego i lipy drobnolistnej. Nieopodal kapliczki rosną dwie lipy (320 cm i
340 cm) i buk pospolity odm. czerwonolistnej (295 cm). W runie zawilec gajowy i
szczawik zajęczy, którym towarzyszy ziarnopłon wiosenny. Na szczególną uwagę
zasługuje piękna aleja lipowa, która bierze swój początek przy kapliczce i prowadzi
drogą brukową i dalej polną do kompleksu leśnego. Aleja liczy 201 drzew, z czego
190 to lipy drobnolistne, 10 - klony jawory i l dąb szypułkowy. Kilka drzew o
wymiarach przekraczających 400 cm. Aleja zasługuje na ochronę prawną.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park pałacowy; 10,53 ha; mieszkania w pałacu wykupione przez właścicieli
prywatnych; park jest własnością gminy Sławno.
Park został założony na pocz. XIX wieku, choć istnieją przypuszczenia, że mógł
powstać wcześniej przy XVIII-wiecznym obiekcie. Park w stylu parku angielskiego,
główne osie orientowane są w linii NW-SE. Założenie parkowe jest dobrze
zachowane - układ alei, szpalerów, grupy starodrzewia.
W parku znajdują się piękne i cenne aleje. Na szczególną uwagę zasługuje aleja
lipowa (najstarsza w Polsce! Spośród 24 lip najokazalsza ma 630 cm obwodu,
powyżej 500 cm mają dwa drzewa, powyżej 400 cm ma sześć drzew. Między lipami
rosną olbrzymie kasztanowce pospolite, z których sześć ma obwód powyżej 300 cm
oraz trzy graby powyżej 250 cm obwodu. Ponadto w parku znajdują się aleje i
szpalery złożone z jaworów, kasztanów, dębów i buków.
Na tyłach pałacu, za ogródkami działkowymi zachował się starodrzew, wśród
którego na uwagę zasługuje choina kanadyjska (210 cm), dąb szypułkowy (510 cm) i
lipy (o obwodzie 380 cm, 410 cm) oraz trzyprzewodnikowe (515 cm i 675 cm). Przy
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prawej pierzei dworu rosną graby pospolite (225 cm i 300 cm) oraz klon pospolity
(330 cm). Park jest wyjątkowy i zasługuje na ochronę prawną. Znajduje się w
ewidencji konserwatorskiej
Park pałacowy; 6,0 ha; własność prywatna. Park założony w II poł. XIX wieku w stylu
krajobrazowym, naturalistycznym. Na jego terenie zachował się pałac z końca XIX
wieku.
Wśród drzew rosnących w pobliżu pałacu: 2 dęby szypułkowe o obwodach pni 450 i
480 cm, rozłożysty okaz cisa pospolitego oraz 3 świerki kłujące, buk pospolity
odmiany czerwono listnej o obwodzie pnia 360 cm, oraz dąb szypułkowy o obwodzie
360 cm. Podjazd do pałacu obsadzony żywopłotem z berberysu pospolitego
trawnik, a za nim trawnik, na którym występują: sumak octowiec, pigwowiec
japoński, irga pozioma oraz grupa iglaków, wśród których są: żywotniki zachodnie,
cyprysiki nutkajskie i cyprysiki groszkowe.
W drzewostanie parkowym występują: klon jawor, wiąz polny, lipa drobnolistna,
kasztanowiec pospolity. Okazałe egzemplarze stanowią jodła pospolita, choina
kanadyjska, buk pospolity sześcioprzewodnikowy o obwodzie pnia 415 cm, świerk
kłujący o obwodzie pnia 80 cm, czteroprzewodnikowy dąb szypułkowy,
rozgałęziający się na wysokości około 80 cm, którego poszczególne pnie mają
wymiary: 90 cm, 170 cm, 180 cm i 190 cm.
W parku masowo występuje bluszcz pospolity.
Park jest wpisany do rej. zabytków A-241; z 12 marca 1987
Park dworski; 2,0 ha; dwór i park są własnością firmy Agroservice Sp. z.o.o.
Park krajobrazowy, powstał ok. poł. XIX w. w oparciu o fragment zadrzewienia
śródpolnego reprezentowanego przez dęby i buki. W otoczeniu dworu posadzono w
półkolu trzy dęby szypułkowe odm. stożkowatej (dzisiaj obwody drzew wynoszą 260
cm, 280 cm i 350 cm) oraz wybrukowano podjazd, którego centralną część stanowi
trawnik obsadzony żywopłotem złożonym z berberysu pospolitego i śnieguliczki
białej. Przed podjazdem rosną kasztanowiec pospolity (330 cm), żywotnik zachodni,
cyprysik groszkowy, świerk kłujący, złotlin chiński i orzech włoski. Między nimi
posadzono grupy krzewów karagany syberyjskiej i lilaka pospolitego. Po elewacji
nowego budynku zbudowanego na miejscu dworu wyburzonego w 1977 roku pnie
się winorośl właściwa. Pergolę przed budynkiem porasta glicynia kwiecista. Po
prawej stronie nowego budynku rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm. Jego
dolne konary oplata bluszcz pospolity. Od strony północnej część ogrodową od
parku oddziela szpaler złożony ze świerka pospolitego, który uzupełniono
nasadzeniami modrzewia japońskiego i sosny pospolitej. Drzewostan parkowy
buduje buk pospolity z domieszka grabu pospolitego, jesionu wyniosłego i klonu
pospolitego. Po wielu pniach klonu pospolitego pnie się bluszcz pospolity. Na
szczególną uwagę, we wschodniej części parku zasługuje grupa pięciu buków
pospolitych o obwodach pni: 495 cm, 490 cm, 480 cm, 475 cm i 460 cm. Pod ich
okapem rośnie chroniona kruszyna pospolita. Na zboczach cieku bez nazwy rośnie
rzadko notowana na Pomorzu kokorycz wątła.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park dworski; 3,3 ha; mieszkania w pałacu wykupione przez właścicieli prywatnych,
park jest własnością firmy Agrobor Sp. z.o.o. w Karwicach
Park powstał w II połowie XIX wieku. W drzewostanie parku rosną buki pospolite,
dąb czerwony dwuprzewodnikowy, wiąz polny i klon jawor. W runie masowo
obserwowano przetacznika leśnego. Przy zabudowaniach byłego POHZ zachował
się szpaler bukowy złożony z 6 drzew, z których dwa są zrośnięte konarami na
wysokości 230 cm i mają obwody. Wzdłuż szpaleru rosną topole kanadyjskie i jesion
wyniosły. Od strony północnej elewacji budynku dworu rośnie wiśnia ptasia, dąb
szypułkowy i trzyprzewodnikowy buk pospolity. W północno-wschodniej części parku
zwraca uwagę szpaler bukowy złożony z 19 drzew, na końcu którego rosną: brzoza
brodawkowata, klony pospolite oraz buki pospolite W południowej części parku
obserwowano duży płat rdestowca ostrokończystego. Obok niego rośnie ładny wiąz
polny (160 cm) z naroślami korkowymi (określany dawniej jako var. suberosa). Na
cmentarzu rodowym zanotowano stanowisko lilii złotogów.
Park w ewidencji konserwatorskiej.
Park dworski; 30,45 ha; część gruntu po dawnym dworze wraz z otoczeniem stanowi
własnością prywatną, część parkowa należy do gminy Sławno
Park powstał w II połowie XVIII wieku. Ma charakter naturalistyczny, krajobrazowy z
zadbanymi polanami widokowymi. Walory widokowe podnoszą górki widokowe
powstałe z wykopów pod stawy. Stawy te połączone są systemem meandrujących
rowów, w których przepływ wody był niegdyś regulowany za pomocą grobli i
przepustów. Wody uległy eutrofizacji. We wschodniej części parku w otoczeniu willi
stojącej na miejscu dawnego dworu rosną okazałe dęby szypułkowe, platan
klonolistny, sosna pospolita i rzadko notowana na Pomorzu brzoza cukrowa. Nie
stwierdzono w jej pobliżu korkowca amurskiego (podawanego do dzisiaj często w
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różnych publikacjach jako obiekt istniejący!). Środkową część kompleksu parkowego
zajmują 4 stawy, których brzegi porasta olsza czarna. Ciekawym zjawiskiem jest
występowanie chronionej paprotki zwyczajnej jako epifitu na kilkunastu pniach olszy.
W tej części parku zanotowano dużą liczbę gatunków obcego pochodzenia.
Niewątpliwą osobliwością jest jedyny okaz cypryśnika błotnego z widocznymi
pneumatoforami. Do innych ciekawych egzotów należą również: modrzew
archangielski, cyprysik groszkowy odm. szpilkowata i pierzasta, świerk sitkajski,
daglezja zielona oraz żywotnik olbrzymi. W zachodniej części parku dominuje
drzewostan świerkowy z dużym udziałem brzozy brodawkowatej i omszonej. Na
uwagę zasługuje duża liczba gatunków introdukowanych, m.in. jodły kaukaskiej,
dębu czerwonego, sosny wejmutki i modrzewia japońskiego. Do najciekawszych
należy klon cukrowy i żywotnik olbrzymi. Pod okapem ostatniego drzewa rośnie
grupa tawliny jarzębolistnej i chronionej konwalii majowej, W południowej części
założenia posadzono podwójną aleję lipową.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park leśny; 0,33 ha oddz. 159c Obręb Stary Kraków, N-ctwo Sławno
Park powstał w l poł. XIX w., położony 1,5 km na północ od wsi Stary Kraków na
skraju kompleksu leśnego. Od strony płn. park przylega do rzeki Wieprzy, od wsch.
do drogi Sławno-Jarosławiec. Przy drodze zachowało się kilka jesionów pozostałość dawnej alei. Przedłużeniem dawnej alei jesionowej jest szpaler 6
głogów szypułkowych (szkarłatnych). W płd. części założenia za wybiegiem dla koni
rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. W części parku nad rzeką rośnie buk pospolity
odm. czerwonoIistnej, daglezja zielona i dąb szypułkowy. W runie masowo
notowano bluszcz pospolity, zawilce: gajowy i żółty. Od północnej strony założenia,
w kierunku Wieprzy zanotowano bogate stanowisko czyżni.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park przykościelny; 1,0 ha; Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
Park znajduje się wokół XV-wiecznego kościoła zbudowanego w stylu gotyku
obronnego na szczycie skarpy otoczonej od północy i wschodu fosą. Skarpa od
strony północnej porośnięta jest czosnkiem niedźwiedzim, natomiast od strony
wschodniej podrostem olszy czarnej i jesionu wyniosłego. Przy kościele rosną dwa
okazałe dęby szypułkowe. Pierwszy dąb jest opleciony kwitnącym i owocującym
bluszczem pospolitym, którego pęd główny ma 85 cm obwodu. Między dębami stoi
pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej. Od strony prezbiterium rosną dwa
jesiony wyniosłe oplecione kwitnącym i owocującym bluszczem. Do kościoła
prowadzi alejka obsadzona żywopłotem złożonym ze świerków: pospolitego i
kłującego oraz jodły pospolitej, W warstwie krzewów zanotowano lilaka pospolitego,
róż dziką i berberys Thunberga. W runie masowo rośnie bluszcz i zawilec gajowy.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park leśny; 0,24 ha, -oddz. 361 h Obręb Stary Kraków, N-ctwo Sławno
Park powstał na przełomie lat 1870/1880 jako celowe założenie przy leśniczówce
Głuche. W drzewostanie parku dominują sosny pospolite (21 drzew). Po kilku z nich
pnie się bluszcz pospolity. Oprócz nich zanotowano świerki pospolite (5 drzew) i
jodły pospolite (3 drzewa), z których najokazalsza ma 260 cm obwodu. Pojedynczo
rosną: lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, buk pospolity odm. czerwonolistnej.
Warstwę krzewów stanowią: cis pospolity, róża rdzawa, forsycja zwisła, jałowiec
pospolity, jaśminowiec wonny, mahonia pospolita, bukszpan wieczniezielony i tawuła
wierzbolistna. W runie rośnie konwalia majowa i masowo miechunka rozdęta.
Park w ewidencji konserwatorskiej
Park dworski; 1,41 ha;-oddz.421 Obręb Żukowo, N-ctwo Sławno
Od ruin dworu do rzeki Ściegnicy prowadzi aleja kasztanowców pospolitych, złożona
z 14 drzew. Między kasztanowcami rosną młode klony jawory i brzozy omszone. Do
alei przylega szpaler 8 klonów jaworów, który od strony parkingu rozpoczyna
okazałe drzewo o obwodzie 310 cm. Za szpalerem w kierunku drogi rośnie grupa 27
świerków. Ciekawym obiektem w parku jest piękny szpaler dębowy (w granicach
parku złożony z 13 drzew o obwodach 160-360 cm), który prowadzi obrzeżem
rozległych łąk do rzeki. Obok ruin dworu zanotowano grupę 4 dębów szypułkowych.
Obok niej rośnie żywotnik zachodni i dwuprzewodnikowy, ładny dąb szypułkowy. W
runie w tej części parku rośnie przylaszczka pospolita, ziarnopłon wiosenny,
śledziennica skrętolistna i śnieżyczka przebiśnieg. Za ruinami dworu w kierunku
północnym park graniczy z drzewostanem olszy czarnej. Park zasługuje na
szczególną ochronę.
Park leśny I; 2,57 ha; własność prywatna - oddz. 1 85j Obręb Żukowo, N-ctwo
Sławno
Według archiwalnych materiałów kartograficznych park powstał na przełomie XVIII i
XIX wieku. Osią parku jest droga gruntowa prowadząca do zwartego kompleksu
leśnego. Jest ona jednocześnie główną arterią komunikacyjną wraz z drogą
prowadzącą do zabudowań dawnego nadleśnictwa. Po lewej stronie alei rośnie

113

14. Żukowo

grupa 15 dębów szypułkowych o obwodach 400 - 610 cm, lipa drobnolistna (390
cm), jodła pospolita (340 cm) i daglezja zielona (290 cm). Na końcu alei zanotowano
okazałego dęba szypułkowego o obwodzie 520 cm. Po prawej stronie tej alei rosną
cztery dęby szypułkowe o obwodach 380-450 cm. Za nimi na lekkim wyniesieniu
rosną dwa trzystuletnie graby pospolite o obwodach 190 cm i 255 cm. Na granicy
parku, przy cieku bez nazwy rośnie piękna, okazała olsza czarna o imponującym
obwodzie 350 cm.
Park w ewidencji konserwatorskiej.
Park leśny II; 2,19 ha; własność prywatna -oddz. 185f,x Obręb Żukowo, N-ctwo
Sławno. Założony pod koniec XVIII wieku. Oś parku stanowi strumień płynący na
dnie głębokiej doliny. W środkowej części parku do strumienia dochodzi rów, na
którym przy jego ujściu znajduje się betonowa tama, dzisiaj nieczynna. W
starodrzewiu dominuje buk pospolity, który buduje żyzną buczynę niżową typu
„pomorskiego". W runie występują, m.in.: perłówka jednokwiatowa, gwiazdnica
wielkokwiatowa, gajowiec żółty i zawilce: gajowy i żółty. Uzupełnieniem drzewostanu
są: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon jawor, świerk pospolity, sosna pospolita i
wiąz polny. W warstwie krzewów występują: kruszyna pospolita, trzmielina pospolita,
szakłak pospolity. Przy brukowanej drodze do wsi rośnie dąb szypułkowy (385 cm),
zrośnięte u podstawy dwuprzewodnikowy dąb szypułkowy (460 cm) z bukiem
pospolitym (230 cm), buk pospolity (395 cm) oraz trzy modrzewie europejskie (270
cm i 250 cm) i kolejny (340 cm) zrośnięty u podstawy z dębem szypułkowym
(140cm). Na zboczu skarpy opadającej do strumienia rosną dwa dęby szypułkowe
(380 cm i 360 cm). Przy alei przecinającej park na osi N-S rosną cztery daglezje
zielone o obwodach 210-240 cm i trzy dęby szypułkowe (obwody 305-315 cm).
Park w ewidencji konserwatorskiej

Wykaz cmentarzy z cennym drzewostanem podlegających ochronie znajduje się w
pkt 6.2.1.i Uwarunkowania i kierunki ochrony środowiska kulturowego – cmentarze.
6.1.2. Kierunki ochrony
Postuluje się objęcie następującymi formami ochrony przyrody poniższe tereny:
- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rakówki” (nazwa w Waloryzacji
przyrodniczej: „Dolina Reknicy”).
Celem zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie
przyrody, jest ochrona zarówno wartości przyrodniczych jak i kulturowych na
wskazanym obszarze z uwzględnieniem walorów estetycznych. Rozpościera się na od
Pomiłowa na północy do Chomca na południu.
Celem ochrony jest zachowanie w formie niezmienionej rynny subglacjalnej z mozaiką
osadów jeziornych (różnego rodzaju gytii) i torfowiskowo-bagiennych na jej dnie oraz
stromych zboczy wysoczyzny morenowej - pagórkowatej i falistej, porozcinanych
licznymi dolinkami denudacyjnymi i erozyjno-denudacyjnymi oraz zahamowanie
degradacji torfowisk na dnie doliny.
Przedmiotem ochrony jest mozaikowatość siedliskowa obszaru.
Dolina jest korytarzem ekologicznym o randze regionalnej.
Walory florystyczne. Liczne zbiorowiska roślinności różnych typów torfowisk oraz
nieliczne starodrzewia dębowo - bukowe.
Wysoka ocena walorów. Obszar jest korytarzem ekologicznym o randze regionalnej.
Występują tu leśne i nieleśne siedliska wymagające ochrony w formie obszarów
Natura 2000: brzezina bagienna, torfowiska przejściowe i trzęsawiska.
Cenne zwierzęta ujęte w załącznikach dyrektyw i konwencji:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaby trawna, moczarowa, wodna.
Gady: jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija
Ptaki: bielik, żuraw, dzięcioł czarny, zimorodek.
- Użytki ekologiczne.
Zgodnie z art. 42 ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są „zasługujące
na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania
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różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, przebywania”.
W Waloryzacji przyrodniczej gminy Sławno zaproponowano utworzenie 15 użytków
ekologicznych.
Użytek ekologiczny nr 1.
Około 2 km na NE od Wrześnicy
Celem powołania jest ochrona miejsca rozrodu płazów oraz lęgowiska ptaków,
miejsca odpoczynku ptaków oraz żerowiska i wodopoju okolicznych zwierząt
Do objęcia ochroną są dwa nieduże zbiorniki wodne, położone wśród pól uprawnych.
Panują tu korzystne warunki dla godujących płazów. W strefie przybrzeżnej bogata
baza pokarmowa dla płazów (owady, mięczaki i inne bezkręgowce). Gniazdujące lub
odpoczywając ptaki wodne mają dobrą widoczność na okolicę oraz możliwość ukrycia
się w zakrzewieniach na brzegu.
Obiekt jest ważnym miejscem rozrodu czterech gatunków płazów (wszystkie na
Czerwonej liście Pomorza Szczecińskiego). Ponadto stwierdzono tam lęgi jednego
gatunku ptaka. W okresie wiosennym jest miejscem odpoczynku i żerowiskiem dla
ptaków przelotnych oraz żerowiskiem dla ptaków gniazdujących lub przebywających w
pobliżu. Stanowi wodopój dla okolicznych zwierząt.
Cenne gatunki:
Płazy – traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba wodna, żaba moczarowa
Ptaki – krzyżówka (lęgowa); błotniak stawowy (żerowisko); cyranka (przelot,
odpoczynek, żerowanie i możliwość lęgów w przyszłości), brodziec samotny (przelot,
odpoczynek, żerowanie).
Użytek ekologiczny nr 2.
Zbiornik wodny w północnej części Kwasowa.
Celem powołania jest ochrona miejsca rozmnażania, przebywania, żerowania i
wodopoju płazów i ptaków oraz gadów i ssaków. Ochrona siedliska mięczaków,
owadów oraz innych bezkręgowców wodnych i lądowych.
W Waloryzacji przyrodniczej zaproponowano objęcie ochroną całego jeziora wraz z
pasem lądu o szerokości 10-20 m od linii brzegowej. W strefie przybrzeżnej jeziora
rosną m.in. trzcina pospolita i pałka wodna. W otoczeniu niewielki lasek liściasty (lipa,
grab, dąb, olsza). Stwierdzono niewielkie godowisko pięciu gatunków płazów i miejsce
lęgów dwóch gatunków ptaków wodnych (przy brzegach porośniętych trzciną i pałką).
Zostało wytypowane do objęcia ochroną mimo nielicznych osobników godujących
płazów i pojedynczych par tylko dwóch gatunków ptaków wodnych, ponieważ stanowi
wraz z otaczającym je laskiem siedlisko o znacznie większym potencjale zarówno dla
płazów (odpowiednie miejsce rozrodu dla traszek, paskówki i grzebiuszki), jak i dla
ptaków – jest odpowiednim biotopem lęgowym m.in. dla kokoszki wodnej, która
gniazdowała tam ostatnio w roku 1997, czy też dla łabędzia niemego, który w gminie
Sławno jest gatunkiem rzadkim. W przesuszonej okolicy Kwasowa , w promieniu kilku
km nie ma innego zbiornika wodnego, odpowiedniego dla rozrodu płazów lub ptaków
wodnych. W obiekcie tym żyje również dosyć bogata fauna bezkręgowców wodnych i
lądowych (głównie ślimaki, owady). W otaczającym lasku gniazduje ponad 20
gatunków ptaków śpiewających, z czego większość chroniona jest przez konwencje i
dyrektywy międzynarodowe.
Gatunki cenne:
Płazy: żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa
Ptaki: krzyżówka, łyska, kokoszka wodna (do 1997 r.), w lesie i krzewach wokół:
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dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kos, kwiczoł, drozd śpiewak, cieniówka, gajówka,
kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek, piecuszek, muchołówka szara, sikora uboga,
sikora czarnogłowa, modraszka, bogatka, kowalik, pełzacze leśny i ogrodowy, zięba,
dzwoniec, trznadel.
Użytek Ekologiczny nr 3 „Żukowskie torfowiska”.
Tychowo, ok. 3,5 km na SE. Oddz. 53f,h,k,I, 54d,i, 69a, obręb Żukowo Nadleśnictwo
Sławno.
Zachowanie fragmentów zbiorowisk torfowiska wysokiego i boru bagiennego w kilku
niewielkich powierzchniowo, sąsiadujących ze sobą śródleśnych zagłębieniach terenu
przy wschodniej granicy gminy. Powierzchnia obiektów jest zróżnicowana: od 0,5 ha
do 2,45 ha.
W każdym z zagłębień występują liczne gatunki charakterystyczne dla mszaru
wysokotorfowiskowego, chronione, i zagrożone: modrzewnica pospolita, żurawina
błotna, rosiczka okrągłolistna, bażyna czarna, przygiełka biała, bagnica torfowa,
borówka bagienna, a nawet turzyca bagienna oraz liczne gatunki torfowców (np.
Sphagnum rubellum, S. medium). Największe z zagłębień od południowego wschodu
otoczone jest starym borem bagiennym (sosna w wieku 145 lat).
Występują siedliska sosnowego boru bagiennego, siedliska torfowiska wysokiego
zdegradowanego, zdolnego do naturalnej i stymulowanej regeneracji oraz torfowiska
wysokie z roślinnością torfotwórczą.
Użytek ekologiczny nr 4 „Wrzesowskie jeziorko”.
Ochrona miejsc rozrodu oraz siedliska lądowego (miejsca przebywania) chronionych
gatunków płazów i ptaków oraz gadów. Ochrona siedlisk różnych gatunków ślimaków,
owadów oraz innych bezkręgowców wodnych i lądowych. Ochrona dużej
różnorodności biologicznej.
Ochroną proponuje się objąć niewielkie jeziorko eutroficzne (ok. 0,16 km 2) oraz
otaczający to jeziorko las mieszany z niewielkim udziałem świerka (całość ok. 0,1
km 2). Brzegi zbiornika są podmokłe, porośnięte krzewami oraz brzozą w niektórych
miejscach dosyć gęsto i przechodzą w torfowisko. Większość jest odkryta i dobrze
nasłoneczniona. Cały obiekt położony jest w lesie mieszanym z przewagą brzozy,
klonu zwyczajnego i jarzębiny, z niewielkim dodatkiem sosny i świerka, o gęstym
podszycie i bogatym runie. Las obfituje w przewrócone pniaki i zwaliska kamieni doskonałe kryjówki dla płazów, gadów, niektórych ptaków i innych zwierząt. Zbiornik
wodny oraz las stanowią bogate siedlisko dla ślimaków, owadów oraz innych
bezkręgowców wodnych i lądowych. W lesie występuje nie spotykana w innych
miejscach gminy ilość mrowisk. Bogactwo bezkręgowców w wodzie i na lądzie
zabezpiecza bazę pokarmową płazów, gadów, ptaków oraz niektórych ssaków. W
jeziorku rozmnaża się 6 gatunków płazów a na jego obrzeżach - 2 gatunki ptaków
związanych z wodą (żuraw i remiz). W lesie występuje ponad 20 gatunków ptaków
(m.in. zniczek) i jeden gatunek gada (jaszczurka żyworodna). Wszystkie płazy,
jaszczurka żyworodna oraz żuraw i zniczek figurują na Czerwonej liście Pomorza
Szczecińskiego.
Warunki siedliskowe są odpowiednie także dla innych, nie stwierdzonych w roku 2006
gatunków płazów (m.in. dla traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego), gadów (żmii i
padalca) oraz ptaków wodnych (perkozy, blaszkodziobe, chruściele) i leśnych (m.in.
dzięcioły, wilga).
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna,
żaba moczarowa,
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Gady: jaszczurka żyworodna;
Ptaki: Na obrzeżach zbiornika: żuraw, remiz. W lesie: dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik,
kos, kwiczoł, drozd śpiewak, gajówka, kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek,
piecuszek, muchołówka szara, sikora uboga, sikora czarnogłowa, modraszka,
bogatka, kowalik, pełzacze leśny i ogrodowy, kruk, zięba, dzwoniec, trznadel.
Użytek ekologiczny nr 5 „Finlandia”.
Około 800 m w kierunku N od północnych wybudowań wsi Smardzewo
Ochrona miejsca rozmnażania płazów i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym,
chronionych i rzadkich na obszarze gminy. Ochrona miejsc przebywania płazów,
gadów i niektórych ptaków na lądzie. Ochrona bogatego siedliska ślimaków, owadów
oraz innych bezkręgowców wodnych i lądowych. Ochrona dużej różnorodności
biologicznej.
Ochroną proponuje się objąć kilka niezbyt głębokich, nasłonecznionych zbiorników
wodnych dystroficznych, obrzeżonych i oddzielonych od siebie torfowiskiem wysokim
(ok. 0,11 km2) wraz z pasem otaczającego je lasu o szerokości co najmniej 10 m
(całość ok. 0,15 km2). Granicę należy poprowadzić równolegle do drogi leśnej
biegnącej wokół torfowiska, w odległości 10-15 m od tej drogi. Zbiorniki wodne
położone są w lesie mieszanym z udziałem buka i kilkudziesięcioletnich świerków. Las
jest częściowo podmokły i charakteryzuje się bogactwem różnych zakamarków
(wykroty, stosy gałęzi, omszałe pniaki, kamienie itp.) tworzących kryjówki
wykorzystywane przez płazy w okresie ich życia lądowego oraz przez gady, dających
także możliwość gniazdowania niektórym ptakom. Siedlisko charakteryzuje się bogatą
fauną ślimaków i owadów wodnych i lądowych oraz innych bezkręgowców,
stanowiących bazę pokarmową płazów, gadów, ptaków oraz niektórych ssaków.
Zbiornik stanowi ważne miejsce rozmnażania i przebywania dla dwunastu gatunków
kręgowców figurujących na Czerwonej liście Pomorza Szczecińskiego: 6 gatunków
płazów, 3 gatunki ptaków (perkozek, cyraneczka, żuraw), 3 gatunki gadów oraz
bardzo rzadkiego w gminie i skrajnie nielicznie lęgowego w Polsce i na Pomorzu
łabędzia krzykliwego! Na obrzeżach i w pasie leśnym wokół zbiornika występują
odpowiednie warunki dla płazów przebywających na lądzie, dla gadów, dla ptaków
oraz niektórych ssaków. Gniazdują tam m.in. sosnówka i zniczek. Obiekt o dużym
potencjale biologicznym. Warunki siedliskowe są tam odpowiednie także dla innych,
nie stwierdzonych w roku 2006 gatunków płazów (m.in. dla traszki grzebieniastej,
kumaka nizinnego i ropuchy zielonej), gadów (zaskroniec) oraz innych ptaków
wodnych (perkozy, blaszkodziobe, chruściele) i leśnych (m.in. dzięcioły, lelek kozodój).
Typ biotopu wpisany na listę Dyrektywy – dystroficzne jeziorko i torfowisko wysokie.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba
moczarowa, żaba wodna
Gady: jaszczurka żyworodna, padalec, żmija,
Ptaki wodne: perkozek, łabędź krzykliwy, cyraneczka, żuraw. Ptaki leśne: sosnówka,
zniczek.
Użytek ekologiczny nr 6 „Płazie oczko”.
800 m w kierunku NE od północnych wybudowań wsi Smardzewo
Ochrona miejsca rozmnażania płazów.
Ochroną należy objąć oczko wodne położone na granicy lasu i pól uprawnych o
brzegach częściowo zarośniętych trzciną. Ważne miejsce rozmnażania czterech
gatunków płazów figurujących na Czerwonej liście Pomorza Szczecińskiego.
Płazy: ropucha szara, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa.
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Użytek ekologiczny nr 7.
900 m w kierunku NE od północnych wybudowań Smardzewa
Ochrona ważnego miejsca rozmnażania płazów oraz miejsca przebywania tych
zwierząt na lądzie. Ochrona miejsca gniazdowania, przebywania i żerowiska
kilkunastu gatunków drobnych ptaków śpiewających. Ochrona wodopoju okolicznych
zwierząt, również ssaków kopytnych.
Ochroną objąć oczko wodne wraz z otaczającym je pasem gęstych krzewów i drzew
(wierzba, brzoza, olsza) oraz prześwietlony las mieszany (kilka sosen, świerków +
brzoza, klon, dąb, buk, olsza). W części N zbiornika niewielki płat torfowiskowy, w
części S trochę trzciny i roślinność wodna wynurzona. Od stron N, E i S krzewy
wierzbowe dochodzą do brzegu zbiornika, od strony W prześwietlony lasek brzozowy.
Zbiornik jest ważnym miejscem rozrodu pięciu gatunków płazów (wszystkie na
Czerwonej liście Pomorza Szczecińskiego), a jego otoczenie obfitujące w kryjówki jest
odpowiednim siedliskiem lądowym dla tych zwierząt. W obiekcie występuje bogata
fauna ślimaków, owadów oraz innych bezkręgowców wodnych i lądowych – baza
pokarmowa płazów, gadów i ptaków żyjących w okolicy. Zbiornik stanowi wodopój dla
okolicznych zwierząt, które dzięki gęstym krzewom mają zapewnione bezpieczeństwo.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa.
Ptaki – Las i krzewy: dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kos, kwiczoł, drozd śpiewak,
gajówka, kapturka, pierwiosnek, piecuszek, sikora uboga, sikora czarnogłowa,
modraszka, bogatka, kowalik, zięba, dzwoniec, trznadel.
Użytek ekologiczny nr 8.
Położony 900 m w kierunku NE od wsi Smardzewo.
Ochrona ważnego godowiska traszki zwyczajnej (Czerwona lista Pom.
Szczecińskiego), miejsca przebywania, żerowania i kryjówka łabędzia krzykliwego z
młodymi (gatunek skrajnie nielicznie lęgowy w Polsce, na Pomorzu i w gminie!),
żerowiska i wodopoju drobnych ptaków śpiewających oraz ssaków żyjących w okolicy.
Ochrona miejsca występowania ślimaków, owadów i innych bezkręgowców wodnych
oraz lądowych.
Ochroną należy objąć niewielkie oczko wodne położone tuż przy szosie oraz
otaczający je pas krzewów i drzew. Cały obiekt usytuowany jest wśród pól uprawnych.
W strefie przybrzeżnej oczka występuje roślinność wodna wynurzona. Brzegi otoczone
są gęstymi krzewami i drzewami (olsza, brzoza), dochodzącymi do linii wody i
zacieniającymi obiekt. Otoczka drzewiasto-krzewiasta stanowi dobrą ochronę dla
zwierząt korzystających ze zbiornika. W oczku rozmnaża się traszka zwyczajna oraz
nielicznie cztery inne gatunki płazów. Stanowi ono miejsce odpoczynku i przebywania
ptaków wodnych – głównie łabędzia krzykliwego (w 2006 jeden osobnik z dwoma
młodymi), żerowisko i wodopój drobnych gatunków ptaków gniazdujących i
przebywających w pasie krzewów i drzew oraz wodopój dla niektórych ptaków i
ssaków przebywających w okolicy. Wśród krzewów i drzew otaczających gniazduje
kilkanaście gatunków drobnych ptaków śpiewających. W wodzie i strefie lądowej
występuje kilka-kilkanaście gatunków owadów oraz innych bezkręgowców wodnych i
lądowych. Siedlisko stwarza potencjalne możliwości do gniazdowania również innym
ptakom (m.in. chruścielom). Uwaga! Dla łabędzia krzykliwego UE-8 stanowi integralną
całość wraz z UE-9a.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa.
Ptaki – woda: łabędź krzykliwy (miejsce przebywania). Ptaki – pas drzew i krzewów:
dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kos, kwiczoł, drozd śpiewak, gajówka, kapturka,
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piecuszek, sikora uboga, sikora czarnogłowa, modraszka, bogatka, kowalik, zięba,
dzwoniec, trznadel.
Użytek ekologiczny nr 9a.
Położony około 1 km w kierunku NE od wsi Smardzewo.
Ochrona potencjalnego lęgowiska oraz miejsca przebywania łabędzia krzykliwego,
kilku gatunków drobnych ptaków śpiewających.
Ochroną należy objąć niewielkie oczko wodne otulone pasem trzciny pospolitej o
szerokości kilku – kilkunastu metrów, podmokłą łąkę od stron W i S oraz krzewy i
drzewa (wierzba, brzoza) od stron N i E. Cały obiekt usytuowany jest wśród rozległych
pól uprawnych. Stanowi miejsce gniazdowania, przebywania i kryjówkę dla łabędzia
krzykliwego (skrajnie nieliczny gatunek w Polsce, na Pomorzu i w gminie) oraz
różnych gatunków drobnych ptaków śpiewających, w tym dla rzadkich w gminie –
pliszki żółtej i słowika szarego. Jest miejscem schronienia i wodopojem dla
okolicznych zwierząt. W przypadku łabędzia krzykliwego tworzy integralną całość z
UE-8!!!
Cenne gatunki ptaków: łabędź krzykliwy, pliszka żółta, słowik szary.
Użytek ekologiczny nr 9 „Bagnisko graniczne”.
Smardzewo, ok. 2 km na NE, Oddz. 270 a,c, w obrębie Żukowo, Nadleśnictwa
Sławno.
Celem ochrony jest zachowanie wykształconej w rozległym zagłębieniu wytopiskowym
(powierzchnia ok. 30 ha) mozaiki siedlisk wysoko i przejściowotorfowiskowych, z
fragmentami kilku zbiorowisk mszarnych oraz leśnych - sosnowego boru bagiennego
(Vaccinio uliginosi-Pinetum) i brzeziny bagiennej (Vaccinio uliginosi-Betuletum
pubescentis) oraz związanej z nimi flory. Ochrona potencjalnego lęgowiska oraz
miejsca przebywania łabędzia krzykliwego, kilku gatunków drobnych ptaków
śpiewających.
Opisywany obiekt zajmuje śródpolne zagłębienie terenu, zlokalizowane w rejonie
gminy charakteryzującym się niewielką lesistością. Poza fragmentami kilku różnych
zbiorowisk torfowiska wysokiego - mszarnych i leśnych (mszar z wełnianką
wąskolistną, mszar z panującą przygiełką białą, mszar torfowcowy, sosnowy bór
bagienny)
Stanowiskami licznych, chronionych i zagrożonych gatunków: rosiczka okrągłolistna
(Drosera rotundifolia), modrzewnica pospolita, (Andromeda polifolia), bagno
zwyczajne (Ledum palustre), żurawina błotna (Oxycoccus palustris).
Na niektórych drzewach występuje brodaczka kępkowa (Usnea hirta), gatunek porostu
objęty ochroną ścisłą oraz wymagający ustanowienia strefy ochronnej wokół
stanowiska, w promieniu 50 m od jego granic.
Stanowi miejsce gniazdowania, przebywania i kryjówkę dla łabędzia krzykliwego
(skrajnie nieliczny gatunek w Polsce, na Pomorzu i w gminie) oraz różnych gatunków
drobnych ptaków śpiewających, w tym dla rzadkich w gminie - pliszki żółtej i słowika
szarego. Jest miejscem schronienia i wodopojem dla okolicznych zwierząt. W
przypadku łabędzia krzykliwego tworzy integralną całość z UE-8!
Cenne siedliska: brzezina bagienna, sosnowy bór bagienny, torfowiska wysokie
zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji.
Cenne gatunki zwierząt występujące na obszarze:
Łabędź krzykliwy, pliszka żółta, słowik szary.
Użytek ekologiczny nr 10 „Mszar Wrzosowiskowy”.
Korzybie ok. 2 km na NW, Oddz. 126 i, 127b, 127c, obręb Żukowo Nadleśnictwo
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Sławno.
Celem powołania użytku jest zachowanie szaty roślinnej kompleksu torfowisk
wysokich z borem bagiennym oraz fragmentów torfowiska przejściowego.
Obszar obejmuje śródleśne zagłębienie terenu na obszarach dominacji siedlisk boru
świeżego, związanych z sandrami. Powierzchnia obiektu ok. 13,5 ha. W części
wschodniej i środkowej częściowo zadrzewione sosną fragmenty torfowiska
wysokiego, z udziałem borówki bagiennej, bagna zwyczajnego, bażyny czarnej,
modrzewnicy pospolitej, rosiczki okrągłolistnej, żurawiny błotnej, przygiełki białej oraz
wrzośca bagiennego (Erica tetralix). Od strony południowej i zachodniej teren suchszy,
z masowym udziałem wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris). W części środkowej
pozostałości jeziorka okolonego mszarem przygiełkowym od południa i szuwarem
trzcinowym od północy.
Cenne siedliska: sosnowy bór bagienny, torfowisko wysokie zdegradowane, zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji oraz siedliska obniżeń na podłożu torfowym.
Użytek ekologiczny nr 11.
Położony na wschód od Smardzewa.
Powołanie w celu ochrony miejsca rozmnażania i przebywania płazów, ptaków
wodnych i związanych z terenami podmokłymi, ochrony gatunków zwierząt
figurujących na europejskich i krajowych czerwonych listach, żerowiska i wodopoju
okolicznych zwierząt. Ochrona różnorodności biologicznej.
Ochroną proponuje się objąć jezioro Smardzewo wraz z przyległym do niego terenem
podmokłym (ok.0,17 km2), niewielkim oczkiem wodnym na S oraz łąkami kośnymi od
stron N, W i S (całość ok. 0,5 km2). Jezioro jest zbiornikiem eutroficznym, mocno
zarośniętym wokół krzewami (głównie wierzba), o trudno dostępnych brzegach. Pas
trzcin przy brzegach W i N. Od strony W przechodzi w teren bardzo podmokły, również
gęsto zakrzewiony, z niewielkim dodatkiem drzew (brzoza) na skraju zachodnim.
Następuje wyraźna sukcesja brzozy. Obiekt otoczony jest łąkami kośnymi, lekko
podmokłymi oraz częściowo – nieużytkami. Jezioro jest ważnym miejscem
rozmnażania sześciu gatunków płazów (wszystkie na Czerwonej liście Pom.
Szczecińskiego). Gniazduje tam aktualnie 6 gatunków ptaków związanych z wodą i 7
gatunków na łące i nieużytkach. Część rewiru łowieckiego orlika krzykliwego oraz
pustułki (jedyne stanowisko tej ostatniej w gminie). W latach 2000 i 2001 gniazdował
bąk w łanach trzciny, a na łąkach prawdopodobnie – brzęczka – istnieje szansa na ich
powrót. W roku 2006 nie stwierdzono gniazdujących we wcześniejszych latach par
śmieszki, perkoza dwuczubego, łabędia krzykliwego, cyraneczki, czajki, gęgawy,
cyranki. Regularnie od kilku lat gniazdują – perkozek i błotniak stawowy. W roku 2006
odnotowano stwierdzone również w latach ubiegłych łyskę i żurawia. Na obrzeżach
jeziora w zakrzewieniach gniazdują słowik szary i remiz, a na podmokłej łące i na
nieużytkach – świerszczak, strumieniówka, przepiórka, derkacz, kszyk, samotnik,
pliszka żółta. Od roku 1997 do 2006 zaprzestało gniazdowania w obiekcie siedem
gatunków ptaków wpisanych na czerwone listy – krajową i regionalną!
Wykaz gatunków figurujących na czerwonych listach:
1. Europejska (E): 2006 r.: derkacz
2. Polska cz. Księga (CZ): 2006 r. przepiórka
3. Polska cz. lista (PL): 2006 r.: przepiórka, derkacz; przeszłość: bąk
4. Cz.l.Pom.Szczecińskiego (Pz): rok 2006: perkozek, błotniak stawowy, żuraw,
strumieniówka, przepiórka, kszyk, samotnik, derkacz; przeszłość: bąk, brzęczka,
cyraneczka, cyranka, łabędź krzykliwy, czajka, śmieszka.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna,
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żaba moczarowa.
Ptaki rok 2006: perkozek, błotniak stawowy, łyska, żuraw, przepiórka, derkacz, kszyk,
samotnik, pliszka żółta, świerszczak, strumieniówka, brzęczka.
Ptaki przed rokiem 2006: bąk, perkoz dwuczuby, łabędź krzykliwy, gęgawa,
cyraneczka, cyranka, czajka, śmieszka.
Użytek ekologiczny nr 12 „Kacze Jeziorka”.
Łętowo, ok. 2km na NE. Oddz. 176f, 177c, obręb Żukowo Nadleśnictwo Sławno.
Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz torfowiska wysokiego i przejściowego, z
udziałem licznych gatunków roślin chronionych, rzadkich i ginących, otaczających
jeziorko oraz ochrona miejsca rozmnażania, przebywania i żerowiska płazów, ptaków
wodnych i błotnych, siedliska gadów, niektórych drobnych ssaków oraz ślimaków,
owadów i innych bezkręgowców wodnych. Ochrona wodopoju okolicznych zwierząt
leśnych.
Obiekt stanowi zagłębienie terenu o pow. ok.16 ha, z zarastającym już zbiornikiem
wodnym, otoczonym od zachodu w znacznym stopniu przesuszonym zbiorowiskiem
boru bagiennego, w którym zachowały się jeszcze stosunkowo licznie cenne gatunki,
jak: bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica europejska,
bażyna czarna, turzyca bagienna, przygiełka biała. Od południa i północy jeziorko
otaczają fragmenty fitocenoz torfowiska przejściowego, z takimi gatunkami, jak:
bobrek trójlistkowy, turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), t. dzióbkowata (Carex
rostrata). W wodach jeziorka występują płaty zbiorowiska lilii wodnych (NupharoNymphaetum albae), postać z grążelem żółtym (Nuphar luteum). Jest to ważne
miejsce rozmnażania i przebywania sześciu gatunków płazów i siedlisko dwóch
gatunków gadów (wszystkie na Czerw. L. Pomorza Szcz.). Lęgowisko trzech
gatunków ptaków związanych z wodą -gągoł, kszyk, żuraw (Cz.L.Pomorza Szcz.).
Jedyne stanowisko lęgowe gągoła w gminie Sławno, gdzie gatunek ten pojawia się
regularnie od kilku lat! Wykreślony z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (odzyskany).
Stanowi potencjalne miejsce rozmnażania i przebywania szeregu gatunków, nie
stwierdzonych w roku 2006. W lesie mieszanym wokół torfowiska występuje ponad 20
gatunków ptaków śpiewających, w tym lerka (Cz.L.Pom.Szcz.). W roku 2006 było tam
jedyne w gminie stanowisko prawdopodobnie lęgowego lelka kozodoja
(Cz.L.Pom.Szcz.). Siedlisko ślimaków i owadów wodnych oraz lądowych oraz innych
bezkręgowców, które stanowią bazę pokarmową dla żyjących tam płazów, gadów,
ptaków i ssaków. Zbiornik wodny jest wodopojem okolicznych zwierząt. Las otaczający
z licznymi zakamarkami (wykroty, przewrócone pniaki, gałęzie itp.) doskonałe miejsce
do ukrycia dla płazów, gadów i różnych bezkręgowców oraz do gniazdowania dla
niektórych ptaków.
Siedlisko torfowiska przejściowego i trzęsawiska.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna,
żaba moczarowa.
Gady: jaszczurka żyworodna, żmija.
Ptaki: krzyżówka, gągoł, żuraw, kszyk, lelek, lerka, paszkot.
Użytek ekologiczny nr 13 „Bórbagno Łętowo”.
Łętowo, ok. 2 km na E. Oddz. 182g, 182h, 189g, 194c, 201 d, obręb Żukowo
Nadleśnictwo Sławno.
Celem jest zachowanie rozległego torfowiska wysokiego, zarastającego sosną, z
udziałem chronionych i ginących gatunków: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna,
bażyna czarna, przygiełka biała, modrzewnica pospolita.
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Obszar obejmuje śródleśne zagłębienie terenu, rozciągające się wzdłuż na ok. 1,5 km,
o powierzchni ok. 20 ha, z mozaiką fitocenoz torfowiska wysokiego i boru bagiennego,
wykształconych na głębokim torfie wysokim. W otoczeniu stare, ponad stuletnie sosny,
jedna szczególnie okazała o obwodzie 350 cm. Na skraju południowej części niewielki
suchar.
Leśne siedliska i nieleśne siedliska wymagające ochrony w formie obszarów Natura
2000: sosnowy bór bagienny, torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej
i stymulowanej regeneracji, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą.
Użytek ekologiczny nr 14 „Łętowskie Gytiowisko”.
Łętowo ok. 1 km na S, przy N W brzegu Jeziora Łętowskiego.
Celem ochrony jest zachowanie szaty roślinnej wilgotnej łąki rdestowo-ostrożeniowej
na gytii z udziałem storczyków oraz ochrona miejsca rozmnażania i przebywania
płazów, gadów i ptaków związanych z siedliskiem wodnym i terenem podmokłym.
Ochrona siedliska ślimaków, owadów oraz innych bezkręgowców wodnych i lądowych.
Ochrona żerowisk płazów, ptaków i żyjących w okolicy ssaków.
Obiekt stanowi obniżenie terenu o pow. ok. 23 ha, z zarastającym zbiornikiem
wodnym. Dno tego obniżenia porasta łąka rdestowo-ostrożeniowa (Angelico-Cirsietum
oleracei) z dużym udziałem kukułki plamistej (Dactylorhiza maculata) i kruszczyka
błotnego (Epipactis palustris). W N części gytiowiska liczne stanowisko lenka
stoziarnka (Radiola linoides). Obiekt na W od jeziora Łętowskiego oddziela pas
szuwaru trzcinowego i niskie zarośla łozowe. W zbiorniku panują korzystne warunki
dla płazów. W tej części notowano stanowisko gnidosza błotnego (Pedicularis
palustris). Wolna tafla wody jest stosunkowo rozległa. Bardzo ważne miejsce
rozmnażania i przebywania sześciu gatunków płazów (wszystkie na czerwonej liście
Pomorza Szczecińskiego) i potencjalne dla traszki grzebieniastej oraz ropuchy
paskówki. W proponowanych granicach obiektu gniazduje i przebywa 11 gatunków
ptaków związanych z wodą i terenami podmokłymi, w tym 5 gatunków z czerwonej
listy Pomorza Szczecińskiego (samotnik, kszyk, głowienka, rokitniczka, trzciniak).
Jedyne lęgowisko głowienki w gminie. Na obrzeżach bardzo rzadki w gminie
dzięciołek. Obszar leży w granicach rewiru łowieckiego gniazdujących w okolicy
ptaków drapieżnych - bielika i kani rudej (obydwa na wszystkich czerwonych listach),
błotniaka stawowego i jastrzębia gołębiarza (obydwa na czerwonej liście Pomorza
Szczecińskiego) i prawdopodobnie lęgowego w lasach N od j. Łętowskiego orlika
krzykliwego (na wszystkich polskich czerwonych listach). Siedlisko jaszczurki
żyworodnej (na czerwonej liście Pomorza Szczecińskiego). Występuje tam rzadki w
gminie zając szarak (Czerwona lista Pomorza Szczecińskiego).
Obiekt należy do typów siedlisk zanikających w regionie i w Polsce. Jest miejscem
rozmnażania i przebywania dwunastu gatunków kręgowców wpisanych na Czerwoną
listę Pomorza Szczecińskiego oraz częścią rewiru łowieckiego ptaków drapieżnych
figurujących na wszystkich czerwonych listach. Stanowi integralną część większego
obszaru chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”. Zasługuje na
status regionalny.
Gatunki cenne występujące na obszarze:
Płazy: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna,
żaba moczarowa.
Gady: jaszczurka żyworodna.
Ptaki: Łabędź niemy, głowienka, łyska, kszyk, kukułka, świerszczak, rokitniczka,
trzcinniczek, trzciniak, remiz.
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Użytek ekologiczny nr 15 „Torfowisko nad Reknicą”.
Janiewice ok. 2 km na SW, Oddz. 320 c, obręb Żukowo Nadleśnictwo Sławno.
Celem powołania użytku jest zachowanie szaty roślinnej zróżnicowanych postaci
zbiorowiska trawiastej postaci brzeziny bagiennej w krajobrazie rozległych powierzchni
niskotorfowiskowych szuwarów, ziołorośli, mokrych łąk oraz zarośli wierzbowych i łęgu
jesionowo-olszowego.
Obiekt o pow. ok, 15,5 ha położony jest w dolinie Reknicy u podnóża wysoczyzny
morenowej falistej, stanowiącej krawędź doliny, z występującymi licznymi gatunkami
charakteryzującymi torfowisko przejściowe, z domieszką gatunków torfowisk wysokich,
w części zadrzewione brzozą omszoną i sosną. Liczne chronione i ustępujące gatunki,
jak: bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), bagno zwyczajne (Ledum palustre),
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), bażyna czarna (Empetrum nigrum),
widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) oraz liczne gatunki torfowców i mchów
brunatnych. Na kilku brzozach rosną chronione ściśle gatunki porostów
krzaczkowatych z rodzaju Briorya i Usnea. Miejscami sosny w wieku powyżej 100 lat.
Występują tu leśne i nieleśne siedliska wymagające ochrony w formie obszarów
Natura 2000: brzezina bagienna znaczenie priorytetowe, torfowiska przejściowe i
trzęsawiska.
Obszary cenne przyrodniczo.
Pozostałe obszary ważne dla zachowania różnorodności biologicznej flory i fauny oraz
wartościowe krajobrazowo, na których bytują zwierzęta i rosną rośliny należące do
taksonów objętych ochroną gatunkową, nie zakwalifikowane do wyższych form
ochrony prawnej.
1.
OC 1 - „Dolina Wieprzy w okolicach Starego Krakowa”.
Tworzący północną granicę gminy, równoleżnikowy, niewielkiej szerokości o krętym
przebiegu, głęboko wcięty odcinek doliny, bardzo atrakcyjny krajobrazowe. Zbocza
doliny Wieprzy porozcinane są przez liczne, stosunkowo długie dolinki denudacyjne,
parowy i młode rozcięcia erozyjne (dolina Jasienicy i innych, mniejszych strumieni bez
nazwy), a wszystko porośnięte starodrzewem buczynowym.
2.
OC 2 – „Dolina Wieprzy między Sławskiem a Staniewicami”.
Szeroka dolina wykorzystująca obniżenia o starszych założeniach - dolin rynnowych i
dolin wód roztopowych. Dwie terasy wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie doliny to
terasa nadzalewowa i holoceńska równina zalewowa. W rzeźbie terasy nadzalewowej
lokalnie zaznaczają się drobne wydmy, (pomiędzy Wrześnicą a Nosalinem), zaś
równina zalewowa jest urozmaicona obecnością paleomeandrów i zakoli odciętych
podczas XX-wiecznej regulacji rzeki. Na północ od Sławna, koło Sławska rozległe
widoki na dolinę od strony zachodniej, gdzie łagodniejsze stoki wysoczyzny powyżej
tej miejscowości użytkowane są rolniczo. Terasy nadzalewowe na wschodnim brzegu
Wieprzy porośnięte są lasem, a na równinie zalewowej występują olsy lub wilgotne
łąki.
3.
OC 3 – na północ od Boleszewa – Nadl. Sławno, obręb Stary Kraków.
Fragment rozległego kompleksu leśnego, zajmującego północno-zachodnią część
gminy, opadający łagodnie w kierunku doliny Moszczenicy. Obszar charakteryzuje się
występowaniem zbiorowisk żyznych i średnio żyznych lasów liściastych o
zachowanym, wysokim stopniu naturalności oraz związanych z nimi zbiorowisk
zaroślowych i ziołoroślowych.
Fragmenty zbiorowisk żyznych lasów liściastych – grądu pomorskiego i żyznej
buczyny niżowej, z zachowanymi w drzewostanie okazałymi egzemplarzami buków,
dębów i grabów.
Fragmenty zbiorowisk cennych wg Dyrektywy siedliskowej.
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Zachowane fragmenty zróżnicowanych wilgotnościowo postaci grądu pomorskiego, ze
starodrzewiem dębowym i bukowym (ponad 200 lat).
Proponowane pomniki przyrody
Nr na
Lokalizacja
mapie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gatunek

Granica m. Sławno i
Sławska, po prawej
(wschodniej) stronie
szosy
SławnoStaniewice.

Nagromadzenie
głazów (kilkanaście
okazów) na dnie
eksploatowanej
nielegalnie odkrywkinajwiększy
o
obwodzie ok. 7,5 m
Warszkówko,
Dąb
czerwony
naprzeciwko posesji Quercus rubra
nr 1.

Obwód (cm),
wysokość (m).
Uwagi
Długość powierzchni.
3-8 m
1-2,5 m

350 cm 18m

Rozłożysta
zdrowy.

korona,

Długość: 1600 m. Łącznie 157 drzew, 16
drzew pow. 350 cm. Niektóre ogławiane,
najokazalsze drzewo 385 cm. Przy
lip
większości drzew stare odroślą. W
podszycie żarn. miotl., bez czarny, głóg
jednoszyjkowy,
podrost
czeremchy
amerykańskiej.
Głaz ten uznany był
wcześniej za pomnik
przyrody (Dz.U. WRN
w Koszalinie (972, nr
108
Tychowo, na polu, Głaz narzutowy 6, póz. 38), jednak nie
na zachód od parku granit
różowy,
został
ujęty
w
przypałacowego
gruboziarnisty.
1,2
Rozporządzeniu
Wojewody
Zachodniopomorskieg
o z 1999 r.
Tychowo
i
Ściegnica.
Długość: 1600 m. Drzewa pomnikowe:
Prostopadła do „Alei Łącznie 3 14 drzew: kasztanowiec pospolity 520 cm, 2 klony
Duchów”,
od klon
jawor,
klon jawory 410, 460 cm, klon srebrzysty 260
zakrętu szosy do posp., brzoza bród,. cm, na uwagę zasługują 2 jabłonie płonki
Bzowa w kierunku Jesion wyn., wiąz 135 i 210 cm, grusza pospolita 205 cm.
granicy gmin (do górski,
dąb Podszyt: głóg jednoszyjkowy, żarnowiec
lasu),
częściowo czerwony.
miotlasty, dużo podrostu wiązu polnego w
brukowana
(na
odmianie korkowej.
podjazdach).
Aleja
pojedyncza
Tychowo.
228
drzew:
lipa Długość: 700 m. Podszyt: bez czarny,
Równoległa do „Alei drobno-listna,
klon malina właściwa, karagana syberyjska,
Duchów”.
posp., klon jawor, podrost gatunków alejowych.
dąb szyp.
Długość: 400 m. Po prawej od dworu do
Podwójna
„Aleja
drogi Sławno-Korzybie 99 drzew, z czego
Duchów”.
Ogólna
Tychowo.
10 o obw. Pow. 300cm, najokazalsza 370
liczba
208
lipa
cm. 5 lip oplecionych bluszczem. Lewa
drobnolistnych.
strona alei liczy 109 drzew, 12 ma obw.
Tychowo.
Lipowa
aleja śródpolna od
Aleja
zakrętu Tychowodrobnolistnych.
Bzowo, w kierunku
Noskowa.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

Gwiazdowo. Aleja
śródpolna
pod
Gwiazdowem
za
wysypiskiem śmieci.

pow. 300 cm, 5 drzew od 350 – 375 cm i 7
drzew od 310 – 345 cm.
Długość: 360 m. Łącznie 80 drzew, 11
Lipa drobnolistna, L. drzew ma 300 cm i więcej, najokazalsze -lipa
szerokolistna,
dąb drobnolistna - 515 cm, 5 lip szerokolistnych szyp.,
sosna 250 i więcej cm. W podszycie bez czarny,
zwyczajna
głóg jedno i dwuszyjkowy, porzeczka czerw.
Podrost drzew alejowych.

Gwiazdowo. Aleja
śródpolna od sklepu
w Gwiazdowie w Aleja
lip
kierunku
Kol. drobnolistnych.
Gwiazdowo,
do
granic zabudowy.
Lipa
drobnolistna
Żukowo.
Tilia cordata

Długość: 810 m. Łącznie 56 drzew, 5 drzew
ma 300 i więcej cm, najokazalsza 330 cm.
Podszyt o charakterze czyżni z udz. Śliwy
tarniny, bzu cz., głogu dwuszyjk., róż dzikiej i rdzawej, śliwy domowej mirabelki.

Drzewo
zdrowe,
korona rozłożysta.
Długość: 320 m. Łącznie 123 graby,
miejscami zrośnięte i fantazyjnie skręcone
Brzeście. Krąg z
pnie w wyniku częstego przycinania. 12
grabów
na
drzew ma 110 i więcej cm, a najokazalsze
Elipsa
grabów
skrzyżowaniu dróg
mają 175 i 180 cm. Uwagę zwracają 4
zwyczajnych.
w
centrum
wsi
brzozy brodawkowate przy kapliczce: 210 i
Brzeście.
215 cm i dwie przy wjeździe do sklepu 160 i 225 cm. W runie masowo babka
wielonasienna (Planlago intermedia).
Żukowo, po lewej
445 m
stronie
drogi
Dąb
szypułkowy
Drzewo
zdrowe,
gruntowej
do
Quercus robur
korona rozłożysta.
Brześcia, od strony
21 m
parku leśnego.
Żukowo. po lewej
420 m
stronie
drogi
Dąb
szypułkowy
Drzewo
zdrowe,
gruntowej
do
Ouercus robur
korona rozłożysta.
Brześcia, od strony
20 m
parku leśnego.
Łętowo,
Kasztanowiec
450 cm
Drzewo
zdrowe,
naprzeciwko posesji pospolity Aesculus
korona rozłożysta.
17.
hippocastanum
430 cm
Drzewo
zdrowe,
Łętowo,
Dąb
szypułkowy
korona
rozłożysta.
naprzeciwko posesji
Ouercus robur
Pod
nim
rośnie
17.
komosa strzałkowata.
Janiewice i Kolonia
Janiewice.
Aleja
lipowa od kapliczki
Długość: 1700 m. Łącznie 191 drzew. 23
w
parku Lipa
drobnolistna, drzewa mają 320 i więcej cm. Cztery lipy
podworskim
do klon
jawor,
dąb mają 360 i więcej cm - 360, 365, 380, 385
kompleksu leśnego szypułkowy
(1 cm. Trzy lipy mają 400 i więcej cm: 405,
Nadl. Sławno obręb drzewo)
410 i 430 cm. Dwa jawory mają po 335
Żukowo,
leśn.
cm.
Łętowo, oddz. 333
c, 334 a.
440
Przy
drodze
Po uznaniu za pomnik
Głaz narzutowy gruntowej Janiewice
przyrody - koniecznie
granit różowo-szary.
- Kolonia Janiewice.
umieścić
tabliczkę
1,3
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520 cm

18.

19.

Przy drodze
Głaz narzutowy
gruntowej Janiewice
granit szary.
- Kolonia Janiewice.

Nadleśnictwo
Sławno,obręb
Żukowo.

-

Głaz narzutowy granit różowo-szary,
średnioziarnisty

500
1,2

910
0,9

informacyjną.
Po uznaniu za pomnik
przyrody - koniecznie
umieścić
tabliczkę
informacyjną.
Głaz ten uznany był
wcześniej za pomnik
przyrody (Dz.U. WRN
w Koszalinie 1972, nr
6, poz. 38), jednak nie
został
ujęty
w
Rozporządzeniu
Wojewody
Zachodniopomorskieg
o z 1999 r.

Stanowisko dokumentacyjne
Zgodnie z art. 41 ustawy o ochronie przyrody „stanowiskami dokumentacyjnymi
są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod
względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych,
nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych”.
W Waloryzacji przyrodniczej zaproponowano ochronę w tej formie jednego obszaru –
Stanowisko dokumentacyjne „Sławsko”.
Obejmuje ono dolinę Wieprzy od mostu drogowego na drodze lokalnej SławskoWrześnica (położonego w środkowej części wsi, na wysokości kościoła) do granicy
gminy.
Celem powołania jest zachowanie form fluwialnych późnovistuliańskich i
holoceńskich, z całą mozaiką form niższego rzędu (paleokoryta, starorzecza, łachy
meandrowe, wały przykorytowe, baseny powodziowe) oraz form będących dziełem
człowieka w pradziejach i w średniowieczu (kurhany, grodziska). Stanowiska te były w
ciągu ostatnich lat przedmiotem badań zespołu archeologów z UAM w Poznaniu i
geomorfologów z Akademii Pomorskiej ze Słupska. Wobec istnienia możliwości
podjęcia kolejnych badań, przy zastosowaniu nowych technik badawczych, konieczne
jest zachowanie tego obszaru w niezmienionej formie. Ochrona mozaikowatości
siedliskowej.
Głównym przedmiotem ochrony jest bardzo dobrze - klasycznie rozwinięta
równina zalewowa Wieprzy wraz z towarzyszącymi jej plejstoceńskimi terasami:
kemową i rzeczną terasą nadzalewową.
Pod względem roślinnym - bardzo interesująca mozaika siedlisk wodnych, bagiennotorfowiskowych, łąkowych i leśnych.
Znaczące walory archeologiczne; 2 wczesnośredniowieczne grodziska (w tym bardzo
dobrze opracowane grodzisko Wrześnica) i liczne kurhany.
Elementy sieci ekologicznej – obszary węzłowe i korytarze ekologiczne.
W Waloryzacji przyrodniczej gminy Sławno zaproponowano włączyć do ekologicznego
systemu regionalnej i krajowej sieci ekologicznej następujące obszary:
a) obszar węzłowy i biocentrum o nazwie „Biocentrum Łetowo”.
Proponowany obszar węzłowy powinien objąć całą część Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic” leżącą w gminie Sławno oraz
graniczący z jeziorem od strony SW obszar leśny z lęgowiskami orła bielika i kani
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rudej oraz obszar boru sosnowego z domieszką świerka o powierzchni ok. 7 km2.
Całość zajmuje około 27 km2.
Cechą charakterystyczną, wyróżniającą proponowany obszar w okolicy jest
zestawienie i bliskie sąsiedztwo kilku typów ekosystemów - jeziornego, leśnego,
łąkowego i pól uprawnych oraz występowanie 32. gatunków różnych kręgowców
figurujących na czerwonych listach.
b)obszar węzłowy i biocentrum o nazwie „Biocentrum Boleszewo”.
Proponowany obszar obejmuje południowe części Starokrakowskich Lasów
i Sławieńskiego Lasu N od wsi Boleszewo oraz odcinek doliny rzeki Moszczenicy
między Boleszewem a granicą z gminą miejską Sławno o łącznej powierzchni około 15
km2.
„Biocentrum Boleszewo” ze względu na zróżnicowanie siedliskowe stanowi obszar o
wysokiej różnorodności gatunkowej zwierząt bezkręgowych oraz kręgowców.
Szczególnie cenny jest ten obszar dla ptaków, których kilkanaście gatunków znajduje
się na czerwonych listach.
Proponuje się wyznaczenie korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym:
c) dolina rzeki Moszczenicy – przepływa przez środkową część „Biocentrum
Boleszewo” w kierunku Sławna i uchodzi do Wieprzy - dopływ lewobrzeżny. Stanowi
korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym dla fauny, głównie dla ryb, niektórych
ptaków i ssaków oraz bezkręgowców wodnych (m.in. owady i mięczaki).
Najważniejszy dla fauny jest odcinek włączony do proponowanego „Biocentrum
Boleszewo”;
d) dolina rzeki Ściegnicy (Młynówki) – łączy różne obszary w granicach dwóch
gmin, szczególnie ważny dla ryb i innych zwierząt wodnych. Stwierdzone gatunki:
żuraw, lerka, wydra.
Krajobraz otwarty.
Środowisko geograficzne oraz formy zagospodarowania terenu w gminie Sławno
pozwalają na wydzielenie w ramach krajobrazu otwartego następujących jednostek
ściśle związanych z waloryzacją przyrodniczą i kulturową:
A. Tereny doliny rzeki Wieprza i jej dopływu - Rakówka.
A1.
Dolina rzeki Wieprza w gminie Sławno. Rzeka płynie w pradolinie o zmiennej
szerokości ( powyżej Sławna 1-1,5 km ), poniżej Sławna szerokość pradoliny osiąga
do 4,5 km. Północny odcinek użytkowany jest rolniczo ( łąki i pastwiska ) z
zabudowanym zboczem ( wieś Sławsko ). Południowy odcinek w rejonie Sławna w
niedużym stopniu zabudowany ( stawy rybne, elektrownia wodna, zabudowa
rozproszona). Na wyższym tarasie zabudowa wsi Pomiłowo. Pozostały odcinek
pradoliny jest zalesiony i niezabudowany. Na długich odcinkach rzeka płynie w
naturalnym korycie.
Na terenie jednostki krajobrazowej zalecane ograniczenie zabudowy w rejonie Sławna
( na południe od miasta ). Na pozostałym odcinku zakaz zabudowy z wykluczeniem
niezbędnych budowli. Teren bezpośredniego zagrożenia powodziowego.
A2.
Dolina rzeki Rakówka – rzeka Rakówka o niedużym przepływie, na całym
odcinku skanalizowana, płynie w bardzo ciekawej pradolinie o zmiennej szerokości
( 1-2 km ) o bardzo wysokich i stromych zboczach -30-70 m . Odcinkami użytkowana
jest rolniczo ( łąki i pastwiska ) , w części zalesiona i zakrzaczona. Część południowa
objeta jest ochrona prawną – rezerwat przyrody „Janiewickie Bagno”.
Zakaz zabudowy z wykluczeniem niezbędnych budowli. Teren bezpośredniego
zagrożenia powodziowego.
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B. Jezioro Łętowskie – obejmuje nieckę wytopiskową jeziora z przyległymi zboczami.
Północna część tarasu jeziornego w trakcie zabudowy budynkami rekreacyjnymi,
pozostała część tarasu zadrzewiona , zakrzaczona, , bagienna , a strome i wysokie
zbocza ( 10-25 m) zalesione. Obszar objęty ochroną prawną - obszar chronionego
krajobrazu „Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic”.
Nie dopuszcza się do powiększania terenów zabudowy poza obszary wyznaczone w
obowiązującym planie miejscowym.
C. Tereny rolne, sfalowane o bardzo dawnym, od średniowiecza, użytkowaniu
rolniczym, o średnich walorach przyrodniczych. Obszar obejmuje centralną i północnowschodnią część Gminy. Krajobraz tego obszaru powinien być nadal zdominowany
przez użytkowanie rolnicze z ograniczeniem lokalizacji nowej zabudowy do terenów
zainwestowanych istniejących wsi z zachowaniem wybudowań i zabudowy „
kolonijnej”.
D. Krajobraz leśny obejmujący obszar północno – zachodniej części gminy (Sławieński
Las i Starokrakowski Las ). Krajobraz ten tworzą bory i lasy z cennym drzewostanem.
Licznymi pomnikami przyrody, źródliskami strumieni.
Dla obszarów o wysokich walorach krajobrazowych i terenów rolniczoleśnych wskazuje się na konieczność:
 zachowania istniejących walorów fizjonomii terenów;
 zharmonizowania nowych inwestycji z krajobrazem;
 wzbogacania dużych przestrzeni rolnych zadrzewieniami śródpolnymi i
przydrożnymi;
 wprowadzenia nowych i pozostawienia zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż strumieni,
oraz dróg śródpolnych;
 zadrzewienia zboczy dolin rzecznych i pradolin;
 utrzymanie zadrzewień wzdłuż dróg śródpolnych;
 dobierania drzewostanu zgodnego z siedliskiem.
Krajobraz zdegradowany
Na terenie Gminy brak jest terenów silnie zdegradowanych, wymagających
bardzo dużych prac rekultywacyjnych na dużych przestrzeniach. Nieliczne
zdegradowane obszary to byłe żwirownie i niezorganizowane wysypiska.
Zdewaloryzowane obszary obejmują zrujnowaną zabudowę produkcyjną po PGRowską i nieużytkowane kurniki ( Żukowo, Kwasowo, Smardzewo, Bobrowice,
Rzyszczewo).
Na terenach zaniedbanych należy przeprowadzić rekultywację przywracając im
walory użytkowe lub wskazać jako tereny inwestycyjne. Rekultywacja powinna
polegać na usunięciu ruin i instalacji, niwelacji wszelkich zbędnych nasypów i
wykopów oraz ich zadrzewienie lub budowa nowych obiektów.
Ze względów sanitarnych i krajobrazowych w pierwszej kolejności zlikwidować
niezorganizowane wysypiska poprzez wywóz nagromadzonych odpadów i ich
zasypanie i zadrzewienie.
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Wykaz gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem, stwierdzonych
w gminie Sławno na podstawie Waloryzacji przyrodniczej.
1.

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum

2.

Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata

3.

Modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia

4.

Przygiełka biała Rhynchospora alba

5.

Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris

6.

Gnidosz błotny Pediculańs palustris

7.

Stokłosa żytnia Bromus secalinus

8.

Komosa

strzałkowata

Oddz. 320c Obr. Żukowo, Nadl. Sławno
Oddz. 127c (Obręb Żukowo, Nadl. Sławno).
Łąka nad Jez. Smardzewo.
Oddz. 54d, 53f, 69o, 127b, 189g, 53h, 531,
54i, 322i, 1 94c (Obręb Żukowo, Nadl.
Sławno). Oddz. 177c, 272c, 272c (Obręb
Stary Kraków, Nadl. Sławno).
Oddz. 380c, 176f, (Obręb Stary Kraków,
Nadl. Sławno). Oddz. 127b, 194c, 53h, 54i
(Obręb Żukowo, Nadl. Sławno).
Oddz. 380c, 176f , 272c (Obręb Stary
Kraków, Nadl. Sławno). Oddz. 53h, 320c
(Obręb Żukowo, Nadl. Sławno).
Gytiowisko w Łętowie.

Łętowo, Radosław, Rzyszczewo, Stary
Kraków, Tychowo, Żukowo – uprawy zbóż.
bonus-henricus Łętowo, Noskowo.

Chenopodium
9.

Oddz. 127b, 189g, 53h, 531, 320c (Obręb
Żukowo, Nadl. Sławno). Oddz. 177c (Obręb
Stary Kraków, Nadl. Sławno).
Oddz.337j (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno).
Gytiowisko w Łętowie.

Bażyna czarna Empeifum nigrutn

10. Fiołek przedziwny Viola mirabilis
11. Lenek stoziarn Radiola linoides
12. Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica

13. Przywrotnik pasterski Alchemilla monticola
14. Szczwół plamisty Conium maculataum

Oddz. 212j (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno). Boleszewo, wilgotna łąka. Łąka nad
jeż Smardzewo. Tychowo, przydroże.
Kwasowo, park podworski. Noskowo, łąka
wilgotna. Bobrowiczki, wilgotny nieużytek.
Łąka nad jez. Smardzewo.
Tychowo, park podworski.

15. Ostróżeczka polna Consolida regalis
16. Kokorycz wątła Corydalis intermedia

Sławsko, Tokary – uprawa zbóż.

17. Okrężnica bagienna Hottonia palustris

Oddz. 296d (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno).
Oddz. 127b (Obręb Żukowo, Nadl. Sławno).

Parki podworskie w Kwasowie i Rzyszczewie.

18. Sit sztywny Juncus squarrosus
19. Topola czarna Populus nigra

Tychowo, park podworski.

Oddz. 31 Ob (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno).
Kąkol polny Agrostemma githago
Kwasowo,
Pomiłowo,
Rzyszczewo,
Wrześnica, Noskowo – uprawy zbóż.
Przelot pospolity (wełnica) Anthyllis vulneraria Wyszkowo, pobocze przy leśnym parkingu.
Chłodek drobny Arnoseris minima
Brzeście, uprawa żyta. Janiewice, uprawa
żyta.
Drżączka średnia Briza media
Sławsko, łąka przy starorzeczu Wieprzy.
Czermień błotna Calla palustris
Oddz. 20 Id, 176f, 272c, 296d (Obręb Stary
Kraków, Nadl. Sławno). Łąka nad jez.

20. Czerniec gronkowy Actaea spicata
21.
22.
23.
24.
25.
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Smardzewo.
Wrześnica, łąka za nasypem kolejowym.
Smardzewo, pobocze polnej drogi.

26. Dzwonek skupiony Campanula glomerata
27. Dzwonek rozpierzchły Campanula patula
28. Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa

Oddz. I27b, 531, 320c,
(Obręb Żukowo,
Nadl. Sławno). Oddz. 176f (Obręb Stary
Kraków, Nadl. Sławno).
Odd.272c (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno).
Oddz. 176f, 272c, (Obręb Stary Kraków,
Nadl. Sławno). Oddz. 531, 320c (Obręb
Żukowo, Nadl. Sławno).
Rzyszczewko, przydroże. Bobrowiczki, łąka.

29. Turzyca pospolita Carex nigra
30. Turzyca dzióbkowata Carex rostrata
31. Kminek zwyczajny (karolek) Carum carvi
32. Chaber łąkowy Centaura jacea

Wrześnica, uprawa owsa.
Tokary,
uprawa
buraków
cukrowych.
Sławsko, uprawa ziemniaków. Pomiłowo,
uprawa owsa. Stary Kraków, uprawa
pszenicy jarej. Stary Kraków, uprawa
buraków pastewnych. Bobrowice, przydroże
(stan., ruderalne). Boleszewo, uprawa
mieszanki owsa z wyką.
Łąka nad jez. Smardzewo.

33. Złocień polny Chrysanthemum segetum

34. Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus
35. Wełnianka
wąskolistna
Eriophorum Oddz. 69a, 127b, 194c, 53h, 54i (Obręb
Żukowo. Nadl. Sławno). Oddz. 176f (Obręb
angustifolium
Stary Kraków, Nadl. Sławno).
36. Wełnianka pochwowata (pujki) Eriophorum Oddz. 1 89g, 127b, 69a, 531, 54i, 320c, 322i
(Obręb Żukowo, Nadl. Sławno). Oddz. 176f,
vaginatum
235g, 272c (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Sławno).
37. Świetlik wyprężony Euphrasia stricta
Tychowo, łąka. Żukówko, łąka.
Pomiłowo,
uprawa
żyta.
Żukówko,
piaszczysko.
Oddz. 176f (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris
Sławno). Oddz. 73i (Obręb Żukowo, Nadl.
Sławno).
Oddz. 310a (Obręb Stary Kraków, Nadl.
Prosiecznik gładki Hypochoeris glabra
Sławno).
Kwasowo, park podworski. Dolina Rakówki,
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
Wyszkowo, park podworski. Sławsko,
starorzecze Wieprzy. Sławsko, starorzecze
Wieprzy.
Żurawina błotna (Oxycoccus palustris) Oddz. 127b, 53h, 69a, 54i, 320c, 322i. I89g,
53e (Obręb Żukowo, Nadl. Sławno). Oddz.
Vaccinium oxycoccus
176f, 177c, 235g, 238b, 272c, (Obręb Stary
Kraków, Nadl. Sławno).
Borówka bagienna (pijanica) Vaccinium Oddz. 127b, 53h, 320c, 322i, 69a (Obręb
Żukowo, Nadl. Sławno). Oddz. 235g, 238b
uliginosum
(Obręb Stary Kraków, Nadl. Sławno).
Stary Kraków, uprawa pszenicy. Tychowo,
Przetacznik lśniący Veronica polita
uprawa buraków pastewnych.

38. Poziewnik polny Galeopsis ladanaum
39.

40.
41.

42.

43.

44.
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Fauna
Bezkręgowce

Spośród bezkręgowców na terenie gminy rozpoznano jedynie mięczaki.
Mięczaki reprezentowane były przez 66 gatunków, w tym - gromada małże Bivalvia
liczyła 4 gatunki, gromada ślimaki Gastropoda - 62 gatunki (42 gatunki lądowe i 20
gatunków wodnych). Gatunkiem chronionym prawnie był ślimak winniczek Helix
pomatia -objęty ochroną częściową.
Kręgowce

Na obszarze gminy Sławno stwierdzono występowanie wielu cennych i pospolitych
gatunków. Zinwentaryzowano i zgromadzono informacje o stanowiskach ryb, płazów,
gadów, ptaków i ssaków.
Krągłouste i ryby

Stwierdzono 12 gatunków ryb, ponadto z uzyskanych informacji wynika, że w rzece
Wieprzy występują 2 gatunki krągłoustych: minog rzeczny Lampetra fluviatilis oraz
minog strumieniowy Lampetra planeri.
Wśród stwierdzonych na obszarze gminy gatunków ryb do najcenniejszych należą:

cierniczek – występuje dość pospolicie w rzekach i jeziorach na obszarze całej
gminy.

lin – w jeziorach Łęlowskim i Smardzewo oraz w kilku mniejszych zbiornikach
wodnych. Nieliczny w Wieprzy.

karaś srebrzysty – w wodach rzeki Wieprzy, w niektórych starorzeczach i
jeziorach.
Płazy

Płazy stanowią najbardziej zagrożoną wyginięciem grupę kręgowców. Wszystkie
gatunki są chronione ściśle zgodnie z Rozporządzeniem M.S. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną z dnia 28 września 2004 r. Płazy są
bardzo czułymi bioindykatorami stanu środowiska. Główną przyczyną ich wymierania
jest osuszanie drobnych zbiorników wodnych i postępujący wzrost chemizacji
rolnictwa.
Wykaz gatunków płazów stwierdzonych
w gminie Sławno na podstawie Waloryzacji przyrodniczej.
1. traszka zwyczajna 










2. ropucha szara

-Starorzecze Wieprzy na S od Sławska;
-Zbiornik wodny na NE od Wrześnicy;
-Śródpolne oczko na NE od Smardzewa;
-Zbiornik wodny na E od Wrzosowa;
-Zbiorniki wodne na N od Smardzewa w lesie;
-Jez. Smardzewo;
-Zbiornik wodny na N od j. Łętowskiego w lesie;
-Zachodni brzeg jeziora Łętowskiego;
- Zb. wodny na terenie prywatnym w m. Stary Kraków,
- Janiewickie Bagno.

Najważniejsze godowiska stanowią zbiorniki wodne:
- na NE od Wrześnicy;
- przy szosie NE od Smardzewa;
- pod lasem N od Smardzewa;
- na E od Wrzosowa;
- w lesie N od Smardzewa;
- jez. Smardzewo;
- w lesie N od j. Łętowskiego;
- na W od jez. Łętowskiego.
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3. żaba jeziorkowa

Najważniejsze godowiska stanowią zbiorniki wodne:
- na NE od Smardzewa;
- na E od Wrzosowa;
- na N od Smardzewa;
- jez. Smardzewo;
- na N od j. Łętowskiego;
- na W od j. Łętowskiego.

4. żaba trawna

Najważniejsze godowiska stanowią zbiorniki wodne:
- na NE od Wrześnicy;
- NE od Smardzewa przy szosie;
- pod lasem N od Smardzewa;
- E od Wrzosowa;
- N od Smardzewa;
- jez. Smardzewo;
- w lesie N od j. W od jez. Łętowskiego.

5. żaba moczarowa

Najważniejsze godowiska stanowią zbiorniki wodne:
- nieczynne stawy rybne w Gwiazdowie;
- NE od Smardzewa przy szosie;
- N od Smardzewa pod lasem;
- N od Smardzewa E od Wrzosowa;
- jez. Smardzewo;
- N od jez. Łętowskiego;
- W od jez. Łętowskiego.

6. żaba wodna

Najważniejsze godowiska stanowią zbiorniki wodne:
- NE od Wrześnicy;
- NE od Smardzewa przy szosie;
- N od Smardzewa pod lasem;
- N od Smardzewa;
- E od Wrzesowa, Jezioro Smardzewo;
- N od jez. Łętowskiego;
- W od jez. Łętowskiego.

Gady

W gminie odnotowano 4 gatunki gadów. Wszystkie ze stwierdzonych gatunków
podlegają ścisłej ochronie gatunkowej i są zagrożone wyginięciem na obszarze
Pomorza Zachodniego.
Wykaz gatunków gadów stwierdzonych
w gminie Sławno na podstawie Waloryzacji przyrodniczej.
1. jaszczurka zwinka
Najważniejsze miejsca występowania (kilkanaście os.
na stanowisku)



2. jaszczurka żyworodna

Brzeg lasu NE od Wrześnicy,
brzeg lasu N od Smardzewa,
wzdłuż polnej drogi S od Gwiazdowa.

Najważniejsze miejsca występowania (5-10 os. na
stanowisku)







Obrzeża zb.wod. E od Wrzesowa,
Obrzeża zb.wod. N od Smardzewa,
Łąki i lasy S od Gwiazdowa,
Las NW od Żukówka nad ciekiem wodnym,
Las nad rz. Ściegnicą,
Obrzeża zb.wod. N od j. Łętowskiego,
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3. padalec zwyczajny


4. żmija zygzakowata















Zarośla przy N brzeguj. Łętowskiego,
Las przy NE brzegu j. Łętowskiego,
Obrzeża zb.w. W od j.Łętowskiego,
Rezerwat „Janiewickie Bagno".
Leśna droga E od St. Krakowa,
Droga polna E od Wrześnicy,
Las N W od Żukówka,
Las N od Smardzewa,
Leśna droga N od Gwiazdowa,
Las nad rz. Ściegnicą,
Las NE od j. Łętowskiego,
Las W od jez. Łętowskiego,
Rezerwat „Janiewickie Bagno."
W od Starego Krakowa-brzeg lasu,
Las n. Wieprza NE od St.Krakowa,
Las Starokrakowski,
Las Sławieński,
Las Sławieński,
Las N od Smardzewa - nad zbiornikiem wodnym,
Las NW od Gwiazdowa-n. ciekiem wodnym,
Las S od Gwiazdowa,
Las nad rz. Sciegnicą,
Moczary N od Jez. Lętowskiego,
Las NE od Jez. Lętowskiego,
Przy N granicy „Janiewickiego Bagna."

Ptaki

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 125 gatunków ptaków (obserwacje,
literatura), w tym
- lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w roku 2006 oraz w latach powszednich: 114
gatunków,
- występujących w gminie tylko podczas migracji lub tylko zimujących: 5 gatunków.
Podczas inwentaryzacji w 2006 roku stwierdzono:
30 gatunków bardzo rzadkich,
17 gatunków rzadkich,
67 gatunków często spotykanych.
7 gatunków znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w
Polsce: bielik, kania ruda, derkacz, przepiórka, orlik krzykliwy, słonka i turkawka. Kania
ruda, derkacz i bielik należą ponadto do ptaków, które znajdują się na Europejskiej
czerwonej liście zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali światowej.
Wykaz najcenniejszych gatunków ptaków stwierdzonych w gminie Sławno na
podstawie Waloryzacji przyrodniczej.
perkozek




perkoz dwuczuby

26 par lęgowych, 1 para + 2 młode:




Jez. Smardzewo
Zb. w. N od Smardzewa
1-13. Jez. Łętowskie,
14-26. Jez. Łętowskie,
27. Jez. Janiewickie.

czapla siwa

Kolonia lęgowa - Las N od jez. Łętowskiego.

bocian czarny

1 Gniazdo - Starokrakowskie Lasy N od Boleszewa.
133

bocian biały

15 par lęgowych:















łabędź niemy

9 par lęgowych:








cyraneczka

Stary Kraków,
Boleszewo,
Łany (S od Boleszewa),
Sławsko,
Sławsko,
Bobrowice,
Pomiłowo,
Tychowo,
Smardzewo,
Gwiazdowe,
Łętowo,
Żukowo – 2 pary,
Żukówko,
Janiewice.
Jeziorko Sławsko - prywatne,
Stawy NW od Gwiazdowa,
Wieprza E od Sławska,
Jez. Łętowskie – 3 pary,
Staw w Żukówku-prywatny,
Zb. wod. W od j. Łętowskiego,
Jez. Janiewickie.

2 pary lęgowe:



E brzeg jez. Łętowskiego,
Zb. wod. N od Smardzewa.

cyranka

2 pary lęgowe - Łąki przy N brzegu Jez. Łętowskiego.

gągo*

1 para lęgowa - Zbiornik w wodny NE od j. Łętowskiego.

nurogęś

1 samiec w sezonie lęgowym - Jez. Łętowskie, str. W.

kania ruda

bielik







2 gniazda z parami lęgowymi:



błotniak stawowy

orlik krzykliwy

Ok. 1200 m na S W od krańca S j. Łętowskiego,
Starosławieńskie Lasy NE od Boleszewa.

2 pary (p) + 4 osobniki w sez. Lęgowym:







jastrząb gołębiarz

Las brzeg SW j. Łętowskiego,
Las N od Boleszewa
E od Sławska,
Między Pomiłowem a Kłodnem,
Nad Jez. Smardzewo.

NE od Wrześnicy,
Okolice Boleszewa,
Nad j. Smardzewo,
Dolina rz. Rakówki,
Między Janiewicami a Żukowem,
N brzeg jez. Łętowskiego.

1 para (p) +3 pojedyncze osobniki:







Las W od St. Krakowa,
Las SE od Sławska,
Brzeg lasu n. Wieprza,
N brzeg jez. Łętowskiego.
Nad Jez. Smardzewo,
Las N od. j. Łętowskiego
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kuropatwa

Piaskownia N od Sławna.

przepiórka

9 par lęgowych:







Pola NE od Wrześnicy,
Łąki pod Boleszewem,
Łąka E od Slawska,
Łąka nad j. Smardzewo – 4 pary,
Pola W od j. Smardzewo,
Pola N od Żukówka.

derkacz

Łąka nad j. Smardzewo.

kokoszka wodna




żuraw

22 pary lęgowe + 187 osobników na żerowiskach:






















N brzeg jez. Łętowskiego,
Jezioro Sławsko
Jez. Smardzewo – 3 pary,
Łąka N W od St. Krakowa,
Łąka S od St. Krakowa,
Łąka w dol. Wieprzy,
Las NW od Wrześnicy,
Łąka SE od Wrześnicy,
Łąka NE od Boleszewa,
Oczko w. N od Boleszewa,
Jez. pod Wrzesowem,
Las wśród pól uprawnych,
Torfów. N od Smardzewa,
Łąka nad Ściegnicą,
Łąka NE od Gwiazdówka,
Torfow. SW od Jez. Smardzewo,
Dol. rz. Rakówki,
Torfowi. NE od j. Łętowskiego,
Łąka NE od j. Łętowskiego,
Brzeg NE j. Łętowskiego,
Brzeg N W j. Łętowskiego,
Nad rz. Grabową
Janiewickie Bagno.

Żerowiska:

Pola uprawne NE od Wrześnicy,
Pola upraw, nad Jez. Smardzewo.

czajka
kszyk
słonka
brodziec samotny

Łąka N od Sławska.






Łąka nad Jez. Smardzewo,
Zb. w NE od j. Łętowskiego,
Zb. w. W od j. Łętowskiego.
Sławieński Las,
E brzeg j. Łętowskiego.

Pary lęgowe:







NE od Gwiazdówka – 2 pary
N brzeg j. Łętowskiego,
E brzeg j. Łętowskiego,
W brzeg j. Łętowskiego. Pojedyncze osobniki:
NE od Wrześnicy,
Łąka w Sławieńskim Lesie,
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siniak

3 osobniki prawdopodobnie lęgowe:




zimorodek

Leśny odcinek Wieprzy,
NE brzeg j. Łętowskiego.

6 osobników lęgowych:








dzięcioł czarny

Starodrzew sosnowy S od Gwiazdowa,
W Sławieńskim Lesie,
Buczyna NW od St. Krakowa.

2 pary lęgowe:



dzięcioł zielony

Nad Jez. Smardzewo,
Nad rzeką Grabową.

Las N W od St. Krakowa,
Las SE od St. Krakowa,
Las W od St. Krakowa,
Park w Boleszewie,
Las N od j. Łętowskiego,
Ols S od Chomca,
Janiewickie Bagno.

4 osobniki prawdop. lęgowe:





Buczyna W od St. Krakowa
Las W od j. Łętowskiego,
Las SE od Iwanowa,
Las N od Gwiazdówka.

dzięcioł średni

Występuje w całej gminie we wszystkich typach lasów, w
większych zadrzewieniach śródpolnych, nadrzecznych oraz
w parkach.

brzegówka

Liczne kolonie lęgowe:






Piaskownia S od Wrześnicy,
Piaskownia N od Stawna,
Brzeg Wieprzy SE od Sławska,
Brzeg Wieprzy N od Gwiazdówka,
Brzeg Wieprzy NE od Gwiazdówka.

pliszka górska

1 para lęgowa przy moście na rz. Wieprzy ok.700 m NW od
St.Krakowa.

świerszczak

Najliczniejsze lęgowiska:





Strumieniówka

Najliczniejsze legowiska:




trzciniak

Łąki w dol. rz. Moszczenicy – 4 pary,
Łąki n. Wieprzą E i NE od Sławska – 3 pary,
Łąka SE brz j. Smardzewo i SW brzeg-pole rzepaku
Łąka brz. NW j. Łętowskiego i Brzeg W -zarośla
Nad rz. Moszczenicą pod Boleszewem – 4 pary,
Nad Wieprzą pod Sławskiem – 3 pary,
Nad Jez. Smardzewo – 3 pary.

16 par lęgowych:



Jezioro Sławsko (prywatne) – 6 par,
N brzeg j. Łętowskiego – 5 par,

136




zniczek

Zbiornik wodny W od j. Łętowskiego – 3 pary,
Jez. Janiewickie – 2 pary.

18 samców:







Las SE od St. Krakowa – 4,
Las NE od Smardzewa – 3,
Las N od Smardzewa – 2,
Las w dol. Wieprzy – 4,
Las w dol. Ściegnicy – 2,
Las E od j. Łętowskiego – 3.

muchołówka mała

2 samce: Buczyna N W od St. Krakowa.

remiz

6 par lęgowych:






dzierzba gąsiorek

17 par lęgowych:













dzierzba srokosz

Nad Moszczenicą W od Boleszewa - para lęgowa,
Dol. Wieprzy N od Gwiazdówka - 1 osobnik,
Dol. rz. Rakówki - para lęgowa.

8 par lęgowych:









dziwonia

N od St. Krakowa-droga polna – 1 para,
SE od wsi Tokary-droga,
Łąki NW od Boleszewa,
Dolina Moszczenicy – 3 pary,
Łąki p. Kolonii Boleszewo – 2 pary,
Łąka w dolinie Wieprzy,
Łąka pod Wrzesowem,
NE od Rzyszczewa - droga polna,
S od Rzyszczewa-droga polna,
Łąki S od Iwanowa, Droga S od Iwanowa,
Łąki N od Gwiazdówka – 2 pary,
NE od Smardzewa - przy szosie.

2 pary + 1 osobnik prawdop. lęg.:




kruk

Nad Wieprzą N od Slawska,
Nad Wieprzą N od Sławska,
Nad zb. wod pod Wrzesowem,
Nad Jez. Smardzewo –2 pary,
Nad zb. w. W od j. Łętowskiego.

Las N W od St. Krakowa,
Las SE od St. Krakowa,
Las NE od Wrześnicy,
Las w okolicy Gwiazdowa,
Las w okolicy Gwiazdowa,
Las N od j. Łętowskiego,
Las E od j. Łętowskiego,
Las S od Chomca.

4 samce:





Nad Wieprza N od Sławska,
Nad Wieprza E od Sławska,
Nad Wieprza E od Sławska,
Nad Wieprza E od Sławska.

Ssaki

Ssaki w gminie Sławno są reprezentowane tak przez rzadkie, jak i pospolite gatunki.
Nie jest znana dokładna liczba osobników gatunków powszechnych, w tym łownych.
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Do najliczniejszych ssaków łownych należą dzik, jeleń i sarna. Sarny i jelenie
wyrządzają najwięcej szkód w lasach, głównie w uprawach młodników.
W gminie Sławno występują liczne populacje piżmaka, lisa i jenota.
Bardzo licznie występującym i ekspansywnym gatunkiem jest norka amerykańska.
Występuje w całej gminie, najliczniej nad brzegami rzek, cieków wodnych i jezior. Jest
to obcy w naszej faunie i niebezpieczny dla wielu krajowych zwierząt gatunek.
Nielicznie w gminie występują: zając szarak, borsuk, kuny domowa i leśna oraz łoś.
Wykaz i lokalizacja występowania cennych gatunków ssaków w gminie Sławno
na podstawie Waloryzacji przyrodniczej.
jeż wschodni

Występuje często w częściach N i S gminy, rzadki w części
środkowej na rozległych polach uprawnych.

zając szarak


Łąka N od j. Łętowskiego,

Łąka W od j.Łętowskiego,

Dolina rz. Rakówki - łąka,

Krawędź dol r/. Rakówki,

Łąka NE od Wrześnicy,

Pola S od Wrześnicy,

Las nad rz. Grabową,

Janiewickiego,

Pod Boleszewem polna droga.

Las NW od j.

wiewiórka

Występuje w całej gminie - w lasach iglastych i liściastych oraz w
parkach.

bóbr europejski



Dolina rz. Grabowej.







Okolice St. Krakowa
Brzeg rzeki Ściegnicy
Brzeg Wieprzy E od Sfawska
Brzegi rz. Grabowej
Nad Jez. Janiewickim

wydra

6.2.UWARUNKOWANIA I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony zabytków są
przede
wszystkim następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – (Dz. U.
nr 162 poz. 1568 z późn. zmian).
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); (tj.: Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.);
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ); ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118; z późn. zm). (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie i opiece
podlegają , bez względu na stan zachowania:
- zabytki nieruchome:
a) krajobraz kulturowy;
b) układy urbanistyczne , ruralistyczne i zespoły budowlane;
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c) dzieła architektury i budownictwa,
d) działa budownictwa obronnego;
e) obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady
przemysłowe;
f) cmentarze,
g) parki , ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;
h) miejsca upamiętnieniające wydarzenia historyczne bądź wybitnych osobistości lub
instytucji:
- zabytki ruchome;
- zabytki archeologiczne – cmentarzyska, kurhany, pozostałości terenowe
pradziejowego i historycznego osadnictwa, relikty działalności gospodarczej, religijnej
i artystycznej;
- nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy placów , ulic, itp.
Formami ochrony zabytków są :
a) wpis do rejestru zabytków;
b) uznanie za pomniki historii;
c) utworzenie parku kulturowego;
d) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego .
6.2.1. Wytyczne konserwatorskie
a) Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Budynki i budowle zabytkowe na terenie gminy znajdują się w różnym stanie
technicznym, w niektórych przypadkach znacznie odbiegających od dobrego. Obiekty
chronione są na podstawie art. 3 i art. 19 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Ochronie podlega:
- forma architektoniczna obiektów we wszystkich elementach ( bryła, kompozycja
elewacji, stolarka, zabytkowe wyposażenie, zasadnicze rozplanowanie wnętrza);
- materiał budowlany ( w tym rodzaj pokryci dachowego);
- funkcja obiektu.
Warunki ochrony:

-obowiązuje trwałe zachowanie obiektu i użytkowanie wyłącznie w sposób zgodny z
zasadami opieki nad zabytkami, adekwatnie do jego wartości zabytkowej;
-na właścicielu obiektu zabytkowego ciąży obowiązek zawiadomienia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan
zachowania zabytku, przejściu własności lub użytkowania na inną osobę, nabyciu
zarejestrowanego zabytku w drodze spadku, darowizny;
-obowiązuje respektowanie szczegółowych uwarunkowań wynikających z ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o gospodarce nieruchomościami.
WYKAZ OBIEKTÓW FIGURUJĄCYCH W REJESTRZE ZABYTKÓW
Miejscowość
Boleszewo

Numer wpisu do
rejestru
otoczenie kościoła - 407 A-711 /04.10.2010
cmentarz przykościelny
z drzewostanem
Obiekt

Nr
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Data

Nr decyzji

1964-04-28 Kl.IV-Oa/41/64

Miejscowość
Boleszewo
Kwasowo
Kwasowo

Noskowo
Noskowo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Sławsko
Sławsko
Stary Kraków
Stary Kraków
Tychowo
Tychowo

Wrześnica

Żukowo
Żukowo

Numer wpisu do
rejestru
kościół NSPJ
407 A-711 /04.10.10
kościół Niepokalanego 406 A-712 /04.10.10
Serca NMP
otoczenie kościoła - 406 A-712 /04.10.2010
cmentarz przykościelny
z drzewostanem
pałac
241 A-1038/13.01.2012
Obiekt

Nr

Data

Nr decyzji

1964-04-28 Kl.IV-Oa/41/64
1964-04-28 Kl.IV-Oa/40/64
1964-04-28 Kl.IV-Oa/40/64

1987-03-12 KL-II5340/4/87
park dworski
241 A-1038/13.01.2012 1987-03-12 KL-II5340/4/87
otoczenie kościoła - 31 A-713 /04.10.2010 1954-07-12
cmentarz przykościelny
kościół Niepokalanego 31 A-713 /04.10.10
1954-07-12
Poczęcia NMP
otoczenie kościoła - 396 A-715 /04.10.2010 1964-04-25 Kl.IV-Oa/30/64
cmentarz przykościelny
kościół św. Piotra i 396 A-715 /04.10.10
1964-04-25 Kl.IV-Oa/30/64
Pawła Ap.
kościół
MB 399 A-716/04.10.2010 1964-04-26 Kl.IV-Oa/33/64
Częstochowskiej
otoczenie kościoła - 399 A-716/04.10.2010 1964-04-26 Kl.IV-Oa/33/64
cmentarz przykościelny
kościół MB Królowej 403 A-717/04.10.2010 1964-04-27 Kl.IV-Oa/37/64
Polski
otoczenie kościoła - 403 A-717/04.10.2010 1964-04-27 Kl.IV-Oa/37/64
cmentarz przykościelny
z drzewostanem
Kościół
pw.
Matki A-1186/08.07.2013 2013-07-08
Boskiej
Pocieszenia
wraz z cmentarzem
przykościelnym
otoczenie kościoła - 206 A-718 /04.10.2010 1959-09-22
cmentarz przykościelny
kościół Przemienienia 206 A-206 /04.10.2010 1959-09-22
Pańskiego

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiekty proponowane
do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską na podst. ustaleń proj. m.p.z.p. (wpis
do rejestru zabytków):
1) Bobrowice:
- chałupa nr 2 – 1 poł. XIXw.;
- chałupa nr 9 – 1 poł. XIXw.;
- szkoła – 1928-1929r.
2) Boleszewo:
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- dwór nr 2 – XVIII/XIXw.;
- chałupa nr 21 – 1 poł. XIXw.;
- chałupa nr 31 – 1 poł. XIXw.
- dwór (folwark) – poł. XIXw.;
- park dworski – poł. XIXw.
3)Janiewice:
- dwór ( folwark) – poł. XIXw.;
- park dworski – poł. XIXw.
4) Kwasowo:
- park krajobrazowy – XVIII / XIXw.;
- pałac – XIXw.
5)Sławsko:
- chałupa nr 8 – poł. XIXw.;
- stodoła nr 8 – 1797r.;
- bud. inwentarski nr 8 – 1 poł. XIXw.;
- bud. inwentarsko – bramny nr 18 – 1833r.;
- stodoła nr 18 – 1830r.;
- chałupa nr 20 – pocz. XIXw.;
- stodoła nr 20 – 1782r.
6) Stary Kraków:
- chałupa nr 21 – pocz. XIXw.;
- bud. inwentarski nr 21 – kon. XIXw.;
- chałupa nr 22- XVIII / XIXw.;
- chałupa z częścią młyńską nr 26 – pocz. XIXw.;
- stodoła nr 26 – 1815r.;
- bud. inwentarski nr 26 – 2 poł. XIXw.;
- bud. inwentarsko-bramny nr 26 – 2 poł. XIXw.;
- chałupa nr 29 – 1 ćw. XIXw.;
- chałupa nr 34 – 1834r.;
- bud. mieszkalny nr 41 – 17190r.
7) Ugacie:
- leśniczówka nr 40 – 1 ćw. XIXw.
8) Wrześnica:
- kościół filialny p.w. M.B. Pocieszenia z dawnym cmentarzem przykościelnym –
poł.XIXw.
WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Miejscowość
Adres
Obiekt
Nazwa własna
Bobrowice
Bobrowice 4
budynek bramny
nr 4
Bobrowice
Bobrowice 29/30 budynek
mieszkalny nr 29/30
dwurodzinny
Bobrowice
Bobrowice 30
chałupa
nr 30
Bobrowice
Bobrowice 34
chałupa
nr 34
Bobrowice
Bobrowice 35
chałupa
nr 35
Bobrowice
Bobrowice 35
stodoła
nr 35
Bobrowice
Bobrowice 37
chałupa
nr 37
Bobrowice
Bobrowice 38
chałupa
nr 38
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Miejscowość
Adres
Bobrowice
Bobrowice 38
Bobrowice
Bobrowice 6
Bobrowice
Bobrowice 41

Bobrowice

Bobrowice

Bobrowice

Bobrowice

Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice

Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowice
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki

Nazwa własna
nr 38
nr 6
nr 41
dawna karczma /
gospoda/
Bobrowice 41
zagroda -dom mieszkalno- nr 41
usługowy
dawna karczma
/gospoda/
Bobrowice 41
zagroda-budynek
nr 41
gospodarczy
dawna karczma
/gospoda/
Bobrowice 41
zagroda - dom mieszkalny
nr 41
dawna karczma /
gospoda/
Bobrowice 41
zagroda - sala widowiskowo- nr 41
taneczna
dawna karczma
/gospoda/
Bobrowice 8
chałupa
nr 8
Bobrowice 9
stodoła
nr 9
Bobrowice 9
budynek inwentarski
nr 9
Bobrowice 38
stodoła
nr 38
układ ruralistyczny wsi w
granicach jak w studium
kulturowym
nr 2
chałupa
Bobrowice 2
stodoła
nr 2
nr 9
chałupa
szkoła
cmentarz
ewangelicki
Bobrowice 9
chałupa
nr 9
Bobrowice b. nr chałupa
b.nr - "R"
"R"
Bobrowice 14
chałupa
nr 14
Bobrowice 14
stodoła
nr 14
Bobrowice 16
chałupa
nr 16
Bobrowice 17
budynek bramny
nr 17
Bobrowice 2
chałupa
nr 2
cmentarz
ewangelicki
Bobrowiczki 45
chałupa
nr 45
Bobrowiczki 21
chałupa
nr 21
Bobrowiczki 35
zagroda - chałupa, siedlisko nr 35
Bobrowiczki 45
budynek
stodolono- nr 45
inwentarski
Obiekt
budynek inwentarski
chałupa
zagroda - stodoła
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Miejscowość
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Bobrowiczki
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo

Adres
Bobrowiczki 46
Bobrowniczki 54
Bobrowiczki 53
Bobrowiczki 55
Bobrowniczki 52

Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo

Boleszewo 5
Boleszewo 3
Boleszewo 55
Boleszewo 59
Boleszewo 61
Boleszewo 7
Boleszewo 7
Boleszewo 8
Boleszewo 9
Boleszewo 4
Boleszewo
Boleszewo

Boleszewo

Boleszewo

Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo

Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo
Boleszewo 25

Boleszewo 55
Boleszewo 33
Boleszewo 34
Boleszewo 35
Boleszewo 35
Boleszewo 39

Boleszewo
Boleszewo 26
Boleszewo
nr 2
Boleszewo
nr 31
Boleszewo
nr 21
Borzyszkowiec Emilialnowo
Brzeście

Brzeście

Obiekt

Nazwa własna
nr 46
nr 54
nr 53
nr 55
nr 52
ewangelicki
nr 55
nr 33
nr 34
nr 35
nr 35
- nr 39

chałupa
chałupa
chałupa
chałupa
budynek bramny
cmentarz
piekarnik
chałupa
chałupa
budynek inwentarski
stodoła
budynek
inwentarsko
stodolny
chałupa
nr 5
budynek mieszkalny
nr 3
chałupa
nr 55
chałupa
nr 59
budynek mieszkalny
nr 61
wozownia
nr 7
stodoła
nr 7
chałupa
nr 8
chałupa
nr 9
chałupa
nr 4
założenie folwarczne "A" i "D"
założenie folwarczno-parkowe
"B"
park i założenie folwarczne
"C"
Park przy folwarku A i D
sala wiejska
szkoła
stacja kolejowa
budynek mieszkalny d. dwór nr 25
(folwark "B"
spichlerz
nr 26
dwór
chałupa
chałupa, stodoła
zagroda
śródleśna
(do, leśniczówka
budynek inwentarski, stodoła) Emilianowo
układ ruralistyczny wsi w
granicach jak w studium
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Miejscowość
Chomiec
Chomiec
Chomiec
Głuche
Głuche
Gwiazdowo
Gwiazdówko
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Janiewice
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Kwasowo
Łany
Łany
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Łętowo

Adres

Obiekt

Nazwa własna

kulturowym
nr 2
bud. mieszkalny (sześciorak) d. folwark
Chomiec 3
leśniczówka
nr 3
nr 1
budynek mieszkalny
d. folwark
leśniczówka
leśniczówka
park leśny
budynek
inwentarsko- d. folwarczny
mieszkalny
stacja kolejowa
zespół dworsko - folwarczny
Kozdrówko
leśniczówka
Leśniczówka
Kozdrówko
Janiewice 84
budynek mieszkalny
Janiewice 83
budynek mieszkalny
Janiewice 49
budynek mieszkalny
Janiewice 41
budynek mieszkalny
Janiewice 40
budynek mieszkalny
Janiewice 17
budynek
mieszkalnoinwentarski
kapliczka
park dworski
folw.
dwór
Janiewice 25
budynek mieszkalny
Kwasowo 38
szkoła
d. szkoła
Kwasowo
założenie folwarczne
Kwasowo 27
budynek mieszkalny
nr 27
Kwasowo 29
budynek mieszkalny
nr 29
Kwasowo 25
budynek mieszkalny
nr 25
Kwasowo 32
dom mieszkalny
d. pastorówka
układ ruralistyczny
cmentarz
zespół pałacowo - folwarczny
zespół folwarczny park krajobrazowy
folw.
pałac
Kwasowo 11
budynek mieszkalny
nr 11
Łany 57
budynek mieszkalny
nr 57
Łany b. nr
budynek mieszkalny
b. nr "R"
kuźnia folwarczna
Łętowo 21
budynek mieszkalny
chałupa nr 21
Łętowo 17
budynek mieszkalny
chałupa nr 17
Łętowo 15
leśniczówka
144

Miejscowość
Adres
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Łętowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Noskowo
Pątnowo

Pątnowo 3

Pomiłowo
Pomiłowo
Pomiłowo
Pomiłowo
Pomiłowo
Pomiłowo
Pomiłowo
Przemysławie

Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław

Radosław 6
Radosław 34
Radosław 37
Radosław 8
Radosław 39
Radosław 8
Radosław 41
Radosław 42

Radosław
Radosław
Radosław

Radosław 7
Radosław 8
Radosław 33/34

Obiekt
Nazwa własna
park dworski
kapliczka
wiadukt
stodoła folwarczna I
stacja kolejowa
stodoła folwarczna II
budynek mieszkalny
nr 57
budynek mieszkalny
nr 15
obora folwarczna
stajnia folwarczna
rządcówka /folwark/
budynek mieszkalny
nr 54
budynek mieszkalny
nr 8
cmentarz
ewangelicki
zespół pałacowo -parkowyfolwarczny
budynek mieszkalny
nr 4
leśniczówka z budynkiem nr 3
inwentarskim
miejsce
upamiętniające
poległych w I wojnie św.
chałupa
nr 22
d. szkoła
chałupa i budynek inwentarski nr 13
budynek mieszkalny
nr 2
chałupa
nr 5
chałupa
nr 26
zagroda leśnictwa - budynek Leśnictwo
mieszkalny,
inwentarski, Krakowiany
stodoła
budynek inwentarski
nr 6
stodoła
nr 33/34
budynek mieszkalny
nr 37
stodoła
nr 8
chałupa
nr 39
budynek inwentarski
nr 8
stodoła
nr 41
zagroda-budynek mieszkalny, nr 42
inwentarski
chałupa
nr 7
chałupa
nr 8
chałupa
nr 33/34
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Miejscowość
Adres
Radosław
Radosław 11
Radosław
Radosław 41
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Radosław
Rzyszczewo
Rzyszczewko
Rzyszczewko
Rzyszczewko
Rzyszczewko
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo

Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo
Rzyszczewo

Nazwa własna
drewutnia
nr 11
zagroda-budynek mieszkalny, nr 41
inwentarski, stodoła
Radosław 10
chałupa
nr 10
nr 1
zagroda leśnictwa
cmentarz
ewangelicki
Radosław 13
budynek
stodolno
- nr 13
inwentarski
kościół parafialny
MB Szkaplerznej
Radosław 17
budynek mieszkalny
nr 17
Radosław 3
budynek inwentarski z wyżką nr 3
Radosław 3
budynek stodolno-inwentarski nr 3
Radosław 12
chałupa
nr 12
Radosław 13
chałupa
nr 13
Radosław 16
budynek inwentarski
nr 16
Radosław 16
stodoła
nr 16
układ ruralistyczny - ulicówka
fryderycjańska
zespół folwarczny
Rzyszczewko 4 budynek mieszkalny
nr 4
Rzyszczewko 1 zagroda - dom, budynek nr 1
inwentarski
Rzyszczewko 3 zagroda - dom, budynek nr 3
inwentarski
Rzyszczewko 6 budynek mieszkalny
nr 6
Rzyszczewo 4
stodoła
nr 4
Rzyszczewo 16 d. pastorówka
nr 16
park pałacowy
cmentarz
ewangelicki
cmentarz
d. pomnik poległych w I wojnie
przykościelny
św.
Rzyszczewo 11 chałupa
nr 11
Rzyszczewo b. nr zagroda - chałupa, budynek b. nr - "R"
-"R"
inwentarski
Rzyszczewo 4
zagroda - chałupa, budynek nr 4
inwentarsko-stodolny,
inwentarski I, inwentarski II
Rzyszczewo 6
stodoła
nr 6
Rzyszczewo 6
chałupa
nr 6
Rzyszczewo 7
drewutnia
nr 7
Rzyszczewo 7
stodoła
nr 7
Rzyszczewo 7
budynek gospodarczy
nr 7
Rzyszczewo 8
chałupa
nr 8
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Obiekt

Miejscowość
Rzyszczewo
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko

Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko

Sławsko
Sławsko
Sławsko

Sławsko
Sławsko

Sławsko
Sławsko

Adres
Obiekt
Nazwa własna
Rzyszczewo 28 chałupa
nr 28
Sławsko 56
budynek mieszkalny
d. cegielnia
Sławsko
budynek mieszkalny
arch. Suhr
Sławsko nr 55 młyn wodny nr 55
nr 55
(Wrześniczka)
Sławsko 25
chałupa
nr 25
Sławsko 26
stodoła
nr 26
Sławsko 26
budynek bramny
nr 26
Sławsko 8
budynek inwentarski
nr 11
Sławsko 9
chałupa, budynek inwentarski nr 9
Sławsko 93
budynek bramny, inwentarski nr 93
Sławsko 94
budynek bramny
nr 94
nr 8
stodoła
Sławsko nr 55
zagroda młyńska (budynek nr 55
młyna,
mieszkalny,
gospodarczy, inwentarski)
Sławsko 25
budynek bramny
nr 25
nr 20
stodoła
nr 20
chałupa
nr 18
stodoła
nr 18
budynek
inwentarsko
bramny
nr 8
budynek inwentarski
Sławsko 24
chałupa
nr 24
Sławsko 94
chałupa
nr 94
Sławsko 16
chałupa
nr 16
Sławsko 26
chałupa
nr 26
nr 8
chałupa
Sławsko 100
chałupa
nr 100
układ
ruralistyczny
wsi
zgodnie
ze
studium
kulturowym
Sławsko
szkoła
Sławsko
mleczarnia
Sławsko 10
zagroda-chałupa,
budynek nr 10
inwentarsko-bramny,
inwentarski
Sławsko 118
budynek inwentarski
nr 118
Sławsko 23
zagroda-chałupa,
budynek nr 23
gospodarczy,
inwentarski,
stodoła
Sławsko 12
budynek inwentarski
nr 12
Sławsko 17
chałupa
nr 17
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Miejscowość
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Sławsko
Smardzewo
Smardzewo
Smardzewo

Adres
Sławsko 17
Sławsko 21
Sławsko 21
Sławsko 113
Sławsko 21
Sławsko 101
Sławsko 22
Sławsko 22
Sławsko 12

Smardzewo

Smardzewo 13

Smardzewo
Smardzewo
Smardzewo

Smardzewo 15

Smardzewo 38
Smardzewo 24

Stary Kraków Stary Kraków 39
Stary Kraków Stary Kraków 41
Stary Kraków Stary Kraków nr 7
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków

nr 26
Stary Kraków 39
Stary Kraków 37
nr 21
nr 21
nr 22
nr 26
nr 26
nr 26

Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków

nr 29
nr 41
Stary Kraków 36
nr 34
Stary Kraków 18

Obiekt
Nazwa własna
budynek inwentarski
nr 17
stodoła
nr 21
budynek bramny
nr 21
chałupa
nr 113
kurnik
nr 21
stodoła
nr 101
chałupa
nr 22
stodoła
nr 22
stodoła
nr 12
dwór
d. szkoła
nr 38
zagroda - chałupa, budynek nr 24
inwentarski
zagroda - chałupa, budynek nr 13
inwentarsko-bramny,
inwentarski
cmentarz
ewangelicki
park dworski
zagroda
budynek nr 15
mieszkalny, inwentarski I,
inwentarski II, stodoła
stodoła
nr 39
stodoła
nr 41
dom mieszkalny (chałupa) nr nr 7
7
chałupa z częścią młyńską
chałupa
nr 39
chałupa
nr 37
chałupa
budynek inwentarski
chałupa
stodoła
budynek inwentarski
budynek
inwentarsko
bramny
chałupa
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
nr 36
szkoła
chałupa
budynek
mieszkalno
- nr 18
gospodarczy
148

Miejscowość
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków

Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Stary Kraków
Tokary
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Ugacie
Warszkowo
Warszkowo

Adres
Obiekt
Nazwa własna
Stary Kraków 30 chałupa
nr 30
Stary Kraków 29 chałupa, budynek bramny
nr 29
Stary Kraków 35 budynek inwentarski
nr 35
Stary Kraków 27 budynek inwentarski
nr 27
Stary Kraków 10 chałupa
nr 10
Stary Kraków 25 stodoła
nr 25
Stary Kraków 30 budynek inwentarski
nr 30
Stary
Kraków chałupa
nr 23/24
23/24
Stary Kraków 27 budynek inwentarski
nr 27
Stary Kraków 14 budynek
nadleśnictwa
i nr 14
gospodarczy
Stary Kraków 1
chałupa
nr 1
cmentarz
cmentarz
parafialny
układ ruralistyczny wsi w
granicach jan w studium
kulturowym
sala wiejska
Stary Kraków 25 chałupa
nr 25
Stary Kraków 35 chałupa
nr 35
Stary Kraków 35 budynek bramny
nr 35
Stary Kraków 34 stodoła
nr 34
Stary Kraków 32 chałupa
nr 32
Stary Kraków 27 stodoła
nr 27
Stary Kraków 31 chałupa
nr 31
cmentarz
ewangelicki
poczta
d. gospoda
d. szkoła
pomnik poległych w I wojnie
św. /fragmenty/
układ ruralistyczny
park dworski
spichlerz folwarczny
cmentarz
ewangelicki
zespół folwarczny
Wyszkowo
park dworski
Kwasowo 40
leśniczówka
Warszkowo 89
budynek mieszkalny
nr 89
Warszkowo 81
budynek
mieszkalny, nr 81
stodolno-inwentarski
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Miejscowość
Adres
Warszkowo
Warszkowo 82
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo

Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo

Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo

Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo
Warszkowo

Nazwa własna
budynek
mieszkalny, nr 82
stodolno-inwentarski
Warszkowo 90
stodoła
nr 90
Warszkowo 96
chałupa
nr 96
Warszkowo 98/99 budynek mieszkalny
nr 98/99
Warszkowo 78
zagroda młyńska (budynek nr 78
mieszkalny,
inwentarski,
młyński)
cmentarz
ewangelicki
Warszkowo
chałupa, budynek stodolno- nr 114/115
114/115
bramny
Warszkowo 74
stodoła
nr 74
cmentarz
pomnik poległych w I wojnie
św.
Warszkowo 59
chałupa
nr 59
Warszkowo 48
zespół 5 budynków d. tartaku nr 48 - d. tartak
(mieszkalny,
mieszkalnowarsztatowy,
stodolnoinwentarski, gospodarcze
Warszkowo 32
d. gospoda
nr 32
Warszkowo 26
chałupa
nr 26
Warszkowo 24
stodoła
nr 24
Warszkowo 166 dom dróżnika
nr 166
Warszkowo 135 budynek
mieszkalno- nr 135
gospodarczy
Warszkowo 133 wozownia
nr 133
Warszkowo 125 zagroda-chałupa,
stodoła, nr 125
budynek inwentarski, mieszk.gosp.
Warszkowo 121 budynek mieszkalny
nr 121
Warszkowo 110 chałupa, stodoła
nr 110
Warszkowo 60
budynek mieszkalny
nr 60
Warszkowo 69
budynek bramno - stodolny
nr 69
Warszkowo 68
stodoła
nr 68
Warszkowo 67
piekarnik
nr 67
Warszkowo 63
stodoła
nr 63
Warszkowo 123 budynek
mieszkalny, nr 123
gospodarczy
Warszkowo 62
stodoła
nr 62
Warszkowo
budynek mieszkalny
nr 108/109
108/109
budynek bramny
nr 68
kolonia Okole 70 zagroda
budynek
Obiekt
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Miejscowość
Warszkowo
Warszkowo
Warszkówko
Warszkówko
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica

Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Wrześnica
Żabno
Żabno

Obiekt
Nazwa własna
mieszkalny, stodoła
Warszkowo 107 budynek mieszkalny
nr 107
Warszkowo 62
chałupa
nr 62
cmentarz
ewangelicki
Warszkówko 20 chałupa
nr 20
kościół filialny z cmentarzem
przykościelnym
Wrześnica 7
chałupa
nr 7
Wrześnica 64a
poczta
nr 64a
Wrześnica b. nr chałupa
b. nr "R"
"R"
kuźnia
gminny
piec
chlebowy
Wrześnica 70 (?) chałupa
nr 70 (?)
Wrześnica 117
chałupa, budynek stodolniano- nr 117
inwentarski, stodoła
Wrześnica 111
d. biblioteka i sala wiejska
nr 111
Wrześnica 110
budynek mieszkalny
nr 110
Wrześnica 107
chałupa
nr 107
Wrześnica 12
chałupa
nr 12
wiadukt kolejowy
Wrześnica 15/16 chałupa
nr 15/16
zespół stacji kolejowej
piekarnik
nr 27
chałupa
nr 27
cmentarz
stodoła
nr 27
cmentarz
ewangelicki
Wrzesnica 60/61 chałupa, budynek stodolno- nr 60/61
inwentarsko-bramny
Wrześnica 21
chałupa
nr 21
Wrześnica 19,8 zespół
budynków
szkoły- nr 19,8
szkoła, budynek mieszkalny,
gospodarczy
Wrześnica 2
chałupa
nr 2
Wrześnica 55
chałupa
nr 55
Wrześnica 25
chałupa
nr 25
Wrześnica 23
chałupa,
budynek nr 23
gospodarczy, inwentarski
Wrześnica 12
budynek mieszkalny
nr 12
cmentarz cz. II
ewangelicki
cmentarz cz. I
ewangelicki
Adres
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Miejscowość
Adres
Żukowo
Żukowo 10
Żukowo
Żukowo "b.k."
Żukowo
Żukowo
Żukowo

Żukowo 42
Żukowo 36/38
Żukowo 31

Żukowo

Żukowo 27

Żukowo

Żukowo 23/24

Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo
Żukowo

Żukowo 18
Żukowo 67
cmentarz
Żukowo 9

Obiekt
Nazwa własna
d. poczta, ob. biblioteka
nr 10
budynek
mieszkalnoinwentarski
chałupa
nr 42
stodoła folwarczna
nr 36/38
zagroda
Nadleśnictwa nr 31
(budynek
mieszkalny,
inwentarski, stodoła, chłodnia)
d.
dwojak
budynek nr 27
mieszkalno-inwentarski
budynek
inwentarski nr 23/24
folwarczny
kuźnia
budynek mieszkalny
nr 67
kaplica cmentarna
budynek mieszkalny 9
nr 9
zespół dworsko - folwarczny
poczta
spichlerz
nr 1
cmentarz
ewangelicki
szkoła
park leśny I
d. remiza
park leśny II

b) obiekty proponowane do objęcia ochroną konserwatorską na podst. ustaleń
proj. m.p.z.p. (wpis do ewidencji zabytków)
Ochronie podlega:

-ukształtowanie obiektu: gabaryty, kształt dachu;
-ogólna kompozycja elewacji oraz elementy dachu architektonicznego;
-forma stolarki okiennej i drzwiowej ( w elewacji frontowej).
Warunki ochrony:

- utrzymanie tradycyjnych form architektury ( ww. elementów);
- wskazanie do stosowania tradycyjnych elementów budowlanych ( przy remontach);
- wszelkie prace remontowo – budowlane ( mające wpływ na zewnętrzną formę
budynku) powinny być konsultowane z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków;
- w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu ( po orzeczeniu o złym stanie technicznym) należy opracować dokumentację techniczną i fotograficzną, a jeden egz.
przekazać WKZ;
- dopuszcza się zmianę historycznej zabudowy, gdy jest to uzasadnione względami
ekonomicznymi lub planistycznymi i uzyska się akceptację WKZ;
- wykaz obiektów w ewidencji konserwatorskiej stanowi integralną część planu
zagospodarowania przestrzennego, a ewentualne zmiany i uzupełnienia nie
dezaktualizują ustaleń planu.
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c) strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej
Strefa „A” to obszar uznany za materialne świadectwo historyczne, na którym
dawny układ przestrzenny lub jego elementy zachowały się w stanie nie naruszonym
lub nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań
konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Ochronie podlega:

rozplanowanie dróg, ulic, placów oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie;
historyczne linie zabudowy;
historyczne granice działek i szerokości frontów zabudowy;
istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych ( wpisana do rejestru zabytków lub
zakwalifikowana do rejestru);
historyczne formy zabudowy;
zieleń komponowana, jej układ i skład gatunkowy;
mała architektura ( ogrodzenia, bramy, pomniki);
Warunki ochrony:
- obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego ze wszystkimi
elementami ( drogi, place, linie zabudowy, kompozycja wnętrz architektonicznych i
krajobrazowych);
- ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zachowanych, głównych elementów układu
przestrzennego;
- usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących;
- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej;
- wszelka działalność wymaga zezwolenia WKZ;
- obowiązuje wymóg konsultowania i uzyskania zgody WKZ dotyczących projektów i
zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wszelkich zmian i podziałów nieruchomości oraz
przebudowy, rozbudowy, remontów wszelkich obiektów będących w strefie – zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- lokalizowanie elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem studiów krajobrazowych.
Strefą ochrony „ A” proponuje się objąć:

- Boleszewo – teren działki kościelnej wraz z dawnym cmentarzem przykościelnym i
zabytkowym kościołem;
- Kwasowo – teren pierwotnego (średniowiecznego nawsia) wraz z kościołem i
dawnym cmentarzem przykościelnym;
- Rzyszczewo – teren historycznego cmentarza przykościelnego wraz ze
średniowieczną świątynią i fragmentami kamiennego muru;
- Sławsko – teren działki kościelnej wraz z kościołem, dawnym cmentarzem
przykościelnym i ogrodzeniem kamiennym;
- Stary Kraków – teren pierwotnego ulicowo – placowego układu ruralistycznego z
zabudową wiejską, kościołem, działką ( cmentarzem) przykościelnym;
- Tychowo – teren pierwotnego ( średniowiecznego nawsia wraz z kościołem,
dawnym cmentarzem przykościelnym, budynkiem dawnej szkoły;
- Wrześnica – teren działki kościelnej wraz z zabytkowym kościołem i terenem
dawnego cmentarza;
Żukowo – działka przykościelna z XV wiecznym kościołem, cmentarzem
przykościelnym.
d) strefa „B” ochrony konserwatorskiej
Obszar ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których
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czytelne jest historyczne rozplanowanie oraz zabudowa o lokalnych wartościach
kulturowych. W strefie tej wprowadza się wymóg konsultowania i uzgadniania
wszelkich działań inwestycyjnych z WKZ.
Ochronie podlega:

- rozplanowaniu dróg i ulic oraz placów ( z uwzględnieniem możliwości zachowania
pierwotnych nawierzchni);
- historycznie ukształtowane działki siedliskowe, ze szczególnym uwzględnieniem
szerokości frontów poszczególnych parceli;
- rozplanowanie zabudowy poszczególnych zagród i charakterystycznego usytuowania domu mieszkalnego;
- architektoniczna forma zabudowy ( istniejącej i uzupełniającej): gabaryty, kształty
dachów, zasadnicza forma elewacji;
- zieleń komponowana ( obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie siedlisk): układ i skład
gatunkowy;
- mała architektura.
Warunki ochrony:

- utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;
- rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych;
- docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonizujących;
- nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
architektonicznych form zabudowy, występujących w obrębie miejscowości;
- obowiązuje wymóg konsultowania i uzgadniania
z WKZ wszelkich działań
inwestycyjnych w zakresie: budowy nowych obiektów, kształtowania zabudowy o
określonych gabarytach i bryle, przebudowy i remontów, a także zmiany funkcji
obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa, zmiany
historycznie ukształtowanych wnętrz ruralistycznych.
- lokalizowanie elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem studiów krajobrazowych.
Strefą „ B” ochrony konserwatorskiej proponuje się objąć wsie:

- Bobrowice - teren historycznie ukształtowanego pałacowego układu ruralistyczne-go
na linii dróg zagumiennych wraz z działką historycznego cmentarza poewangeli-ckiego
i siedlisko historycznej gospody nr 41;
- Brzeście – teren założenia placowego w obrębie dróg zagumiennych;
- Janiewice – część rezydencyjno – parkowa pierwotnego założenia obejmująca park,
dwór, sezonówkę i kapliczkę przydrożną;
- Kwasowo – teren założenia rezydencyjno – prakowego;
- Noskowo - teren historycznego zespołu folwarczno – rezydencyjno – parkowego;
- Przemysławie – zagroda leśnictwa;
- Radosław:
* historycznie ukształtowany układ ruralistyczny wsi ( fryderycjańska ulicówka);
* zagroda leśnictwa Radosław.
- Sławsko:
* ulicowo – placowy układ ruralistyczny;
* teren dawnej zagrody młyńskiej wraz z zabudowaniami – w granicach działek
siedliskowych;
- Smardzewo – teren Kolonii Smardzewo;
- Tychowo – obszar pierwotnego zespołu folwarcznego wraz z zabudową gospodarczą
oraz fragmentem ceglanego muru;
- Żukowo – zagroda dawnego nadleśnictwa na płn. wschód od wsi.
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e) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego
Krajobraz integralnie związany z zespołem zabytkowym lub obszary ukształtowane
w wyniku działalności ludzkiej – parki, cmentarze, aleje. Tereny te mogą stanowić
również integralną część obszarów chronionych strefą „A” lub „B”, jako rodzaj
zabezpieczenia i ekspozycji form tradycyjnych.
Ochronie podlega:

-

historycznie ukształtowana granica parków, cmentarzy i skład gatunkowy;
kompozycja zieleni: rozplanowanie i skład gatunkowy;
układ dróg i alejek w obrębie parków i cmentarzy;
mała architektura: ogrodzenia, bramy, fontanny;
nagrobki, krzyże,pomniki, ogrodzenia kwater i inne zachowane elemnty cmentarzy.

Warunki ochrony:

- zachowanie historycznych granic założeń krajobrazowych;
- utrzymanie integralności zespołów pałacowo – parkowych, parków, cmentarzy i
alei ( nie należy dzielić tych obszarów na działki użytkowe);
- rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, np. ubytki w
zadrzewieniu uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się także stosowanie
gatunków trwałych i długowiecznych;
- gdy nie przewiduje się prac renowacyjnych należy pozostawić zbiorowisko
naturalnej sukcesji przyrodniczej ( np. zdewaloryzowane założenia cmentarne);
- prace melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego oraz
zachowania naturalnych zadrzewień nad brzegami cieków wodnych;
- obiekty kubaturowe na terenie parków mogą być lokalizowane tylko na miejscu
dawnej zabudowy, przy odpowiednim wkomponowaniu w historyczne założenia
krajobrazowe;
- uporządkować tereny dawnych ( nie użytkowanych) cmentarzy, a zachowane
zabytki sepulkralne zabezpieczyć – np. w formie lapidarium;
- wszelki prace renowacyjne, porządkowe, wycinki drzew wymagają uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku założeń wpisanych do
rejestru zabytków – zezwolenia WKZ.
- lokalizowanie elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem studiów krajobrazowych.
Strefą „ K” ochrony krajobrazu kulturowego proponuje się objąć wsie:

- Bobrowice – cmentarz poewangelicki II (nieczynny);
- Bobrowiczki – cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
- Boleszewo – park dworski przy dawnym folwarku „C”;
-Janiewice:
* aleja lipowa – wzdłuż drogi płd. – wsch.;
* aleja lipowa – wzdłuż drogi płn. – wsch.
* aleja kasztanowa – wzdłuż drogi północnej wraz z nawierzchnią ulicy;
* nasadzenia kasztanowe – wzdłuż głównej drogi wiejskiej.
- Kwasowo:
* cmentarz poewangelicki;
* aleja klonowa wzdłuż drogi południowej;
- Łętowo – „zielona brama” – pomnikowa lipa i kasztanowiec tworzące rodzaj bramy
przy wjeździe do dawnego folwarku;
- Noskowo – cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
- Radosław – cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
- Rzyszczewo:
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny) wraz ze szpalerem lipowym;
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* park dworski wraz z podjazdem;
- Sławsko:
* aleja kasztanowcowa;
* aleja klonowa ( w kierunku Warginii).
- Smardzewo:
* park dworski wraz z XXw.dworem;
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
* aleja klonowa – wzdłuż drogi dojazdowej do kolonii Smardzewo ( w kierunku płn. zach.);
* aleja jesionowa – wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płn. wschodnim;
* aleja jesionowa – wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płd. zach.;
* szpaler starodrzewu klonowego po południowej stronie głównej drogi.
- Stary Kraków:
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny) i komunalny ( czynny) wraz z częściowo
zachowanym ceglanym ogrodzeniem;
* zabudowania dawnego nadleśnictwa wraz z parkiem leśnym;
- Tychowo:
* park dworski wraz ze stawami i ciekami;
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
* aleja lipowa – na południe od wjazdu do części rezydencyjnej folwarku wraz z
pozostałością pomnika z I wojny świat.;
* aleja lipowa – łącząca dwie lokalne drogi;
- Warszkowo – cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
- Warszkówko:
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
* aleje lipowe- południowa i zachodnia;
- Wrześnica:
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
* cmentarz komunalny ( czynny);
* aleja brzozowa na północ od wsi;
* aleja lipowa i klonowa – na południe od wsi;
* park leśny przy leśniczówce Głuche;
- Żabno – cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
- Żukowo:
* cmentarz poewangelicki ( nieczynny);
* cmentarz grzebalny ( czynny).
Wszystkie miejscowości objęte strefą ochrony, z wyjątkiem Brześcia, mają
średniowieczny rodowód, część z nich w owym czasie należała do klasztoru Joanitów
(Łętowo, Sławsko, St. Kraków). Są to głównie wielodrożnice o różnorakich układach i
ulicówki. Wieś Brzeście, założona na początku XX w. charakteryzuje się niezwykle
regularnym, ciekawym i wyjątkowym rozplanowaniem. W większości miejscowości
zachował się znaczny procent historycznej, głównie szachulcowej zabudowy wiejskiej.
W strefach ochrony konserwatorskiej wsi należy:
- zachować historyczny układ drożny miejscowości;
- jeśli to możliwe i przestrzennie uzasadnione - nowa zabudowa powinna być
uzupełniona z uwzględnieniem pierwotnych linii zabudowy i sytuowania zagród, nowe
inwestycje powinny być uzgadniane z WKZ;
- stosować ograniczenia kubaturowe, formy architektoniczne powinny wykorzystywać
lub nawiązywać do historycznych wzorców formowania brył i kształtu detalu
architektonicznego.
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g) Strefa „E” ochrony ekspozycji
Ochrona ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego lub jego elementów.
Ochronie podlega:

- obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów, dominant
zabytkowego układu oraz obiektów o szczególnych wartościach krajobrazowych.
Warunki ochrony:

- wyłączenie spod zabudowy obszaru, zakłócającego ekspozycję zabytku;
- wszelkie prace inwestycyjne, na tym terenie należy poprzedzić studiami
panoramicznymi, które określą warunki oraz dopuszczalny zasięg zabudowy;
lokalizacja obiektów kubaturowych i innych wysokich urządzeń wymaga uzyskania
zezwolenia WKZ.
- lokalizowanie elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem studiów krajobrazowych.
Strefą „ E” ochrony ekspozycji proponuje się objąć części wsi:

- Kwasowo – ochrona ekspozycji układu owalnicowego od północy i południa;
- Rzyszczewo – ochrona ekspozycji kościoła – głównych dróg wiejskich: od płn.
zachodu, płd. zachodu i płn. wschodu;
- Sławsko – ochrona ekspozycji całego układu ruralistycznego Sławska ( w tym
kościoła) – od północy i zachodu;
- Smardzewo – ochrona ekspozycji wsi i Kolonii Smardzewo – od południa i północy;
- Stary Kraków – ochrona ekspozycji całego układu ruralistycznego wsi od północy (
na linii Wieprzy), zachodu, południa i wschodu;
- Tychowo- ochrona ekspozycji układu owalnicowego od wschodu i zachodu; ochrona
układu ruralistycznego wsi od północy, wschodu, zachodu i południa;
- Wrześnica – ochrona ekspozycji układu ruralistycznego – od południa;
h) parki
Na terenie Gminy zachowało się kilkanaście założeń parkowych z tego połowa w
zespole park-pałac lub park-dwór. Parki formowane w stylu naturalistycznym,
krajobrazowym, leśnym, romantycznym pochodzą z XVIII i XIX wieku. Pomimo
znacznych, w niektórych przypadkach, zniszczeń i deformacji pierwotnego założenia,
konieczna jest ich ochrona i podjęcie prac porządkowych i pielęgnacyjnych.
Na szczególną uwagę zasługują parki w: Tychowie, Janiewicach, Kwasowie i
Smardzewie ( objęte strefą „K” lub „ B”).
Zachowało się wiele alei i nasadzeń ( klony, lipy, kasztanowce, jesiony, brzozy) –
Kwasowo, Janiewice, Sławsko, Smardzewo, Wrześnica ( często objęte strefą „K”).
Proponowany do wpisu do rejestru zabytków: park krajobrazowy – XVIII / XIXw. W
Kwasowie.
Wykaz parków ( szczegółowa charakterystyka w pkt. 6.1.1.)
1.

Boleszewo (A)

2.

Boleszewo (C)

Park dworski; 0,72 ha; działka 284/2, własność prywatna .Park jest
usytuowany za niszczejącym budynkiem dworu. Od strony elewacji
ogrodowej park graniczy z rzeką Moszczenicą. W sąsiedztwie jej brzegu
wykopano na początku XIX wieku trzy stawy. Największy z nich od stawu
z wyspą oddziela szeroka grobla.
Park dworski; 3,38 ha; część działki 379/29 , park jest własnością ANR.
Park składa się z dwóch części. Pierwsza przylega bezpośrednio do
przebudowanego budynku dworu. Przy zakładaniu drugiej części
założenia dworsko-parkowego wykorzystano naturalne warunki
terenowe. Zbocza wzniesień porasta drzewostan . Dna dolin wypełniają
trzy bezimienne cieki, które są dopływami rzeki Moszczenicy.
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Park dworski; 2,3 ha+ 1,2 ha; jest własnością prywatną. Park składa się z
dwóch części: zachodniej, starszej powstałej w II poł. XIX wieku i
wschodniej utworzonej ok. 110 lat temu w oparciu o naturalne
zadrzewienie śródpolne. Głównym elementem kompozycji części
starszej jest dwór. Park w ewidencji konserwatorskiej.

3.

Janiewice

4.

Kwasowo

5.

Noskowo

6.

Rzyszczewo

Park dworski; 2,0 ha; dwór i park są własnością firmy Agroservice Sp.
z.o.o.Park krajobrazowy, powstał ok. poł. XIX w. w oparciu o fragment
zadrzewienia śródpolnego. Park w ewidencji konserwatorskiej.

7.

Smardzewo

Park dworski; 3,3 ha; park jest własnością firmy Agrobor Sp. z.o.o. w
Karwicach. Park powstał w II połowie XIX wieku. Park w ewidencji
konserwatorskiej.

8.

Tychowo

9.

Stary Kraków

10.

Stary Kraków

11.

Wrześnica

12.

Warszkowo

13.

Żukowo

Park pałacowy; 10,53 ha; mieszkania w pałacu wykupione przez
właścicieli prywatnych; park jest własnością gminy Sławno. Park został
założony na pocz. XIX wieku, choć istnieją przypuszczenia, że mógł
powstać wcześniej przy XVIII-wiecznym obiekcie. Park w stylu parku
angielskiego, główne osie orientowane są w linii NW-SE. Założenie
parkowe jest dobrze zachowane - układ alei, szpalerów, grupy
starodrzewia. W parku znajdują się piękne i cenne aleje. Park jest
wyjątkowy i zasługuje na ochronę prawną. Znajduje się w ewidencji
konserwatorskiej.
Park pałacowy; 6,0 ha; własność prywatna. Park założony w II poł. XIX
wieku w stylu krajobrazowym, naturalistycznym. Na jego terenie
zachował się pałac z końca XIX wieku. W parku masowo występuje
bluszcz pospolity. Park jest wpisany do rej. zabytków A-241; z 12 marca
1987.

Park dworski; 30,45 ha; część gruntu po dawnym dworze wraz z
otoczeniem stanowi własnością prywatną, część parkowa należy do
gminy Sławno. Park powstał w II połowie XVIII wieku. Ma charakter
naturalistyczny, krajobrazowy z zadbanymi polanami widokowymi.
Walory widokowe podnoszą górki widokowe powstałe z wykopów pod
stawy. Stawy te połączone są systemem meandrujących rowów, w
których przepływ wody był niegdyś regulowany za pomocą grobli i
przepustów. Wody uległy eutrofizacji. Park w ewidencji konserwatorskiej
Park leśny; 0,33 ha oddz. 159c Obręb Stary Kraków, N-ctwo Sławno.
Park powstał w l poł. XIX w., położony 1,5 km na północ od wsi Stary
Kraków na skraju kompleksu leśnego. Park w ewidencji
konserwatorskiej.
Park przykościelny; 1,0 ha; Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Park
znajduje się wokół XV-wiecznego kościoła zbudowanego w stylu gotyku
obronnego na szczycie skarpy otoczonej od północy i wschodu fosą.
Skarpa od strony północnej porośnięta jest czosnkiem niedźwiedzim,
natomiast od strony wschodniej podrostem olszy czarnej i jesionu
wyniosłego. Przy kościele rosną dwa okazałe dęby szypułkowe. Park w
ewidencji konserwatorskiej
Park leśny; 0,24ha, -oddz. 361 h Obręb Stary Kraków, N-ctwo
Sławno.Park powstał na przełomie lat 1870/1880 jako celowe założenie
przy leśniczówce „Głuche”. Park w ewidencji konserwatorskiej.
Park dworski; 1,41 ha;-oddz.421 Obręb Żukowo, N-ctwo Sławno.
Park leśny I; 2,57 ha; własność prywatna - oddz. 1 85j, Obręb Żukowo,
N-ctwo Sławno. Według archiwalnych materiałów kartograficznych park
powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Osią parku jest droga gruntowa
prowadząca do zwartego kompleksu leśnego. Jest ona jednocześnie
główną arterią komunikacyjną wraz z drogą prowadzącą do zabudowań
dawnego nadleśnictwa. Park w ewidencji konserwatorskiej.
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14.

Żukowo

Park leśny II; 2,19 ha; własność prywatna -oddz. 185f,x Obręb Żukowo,
N-ctwo Sławno. Założony pod koniec XVIII wieku. Oś parku stanowi
strumień płynący na dnie głębokiej doliny. W środkowej części parku do
strumienia dochodzi rów, na którym przy jego ujściu znajduje się
betonowa tama, dzisiaj nieczynna. W starodrzewiu dominuje buk
pospolity, który buduje żyzną buczynę niżową typu „pomorskiego". Park
w ewidencji konserwatorskiej

i) Cmentarze
Założenia cmentarne sprzed 1945 r. występują w kilkunastu miejscowościach
gminy. Stan zachowania jest różny, jednak w przypadku cmentarzy, dla których
opracowano dokumentację, pozwala na określenie miejsca i wielkości założenia. Jako
element krajobrazu kulturowego gminy należy je uporządkować i uczytelnić pierwotną
funkcję, Teren cmentarzy zachować jako założenie bez możliwości inwestowania na
tym terenie.
Proponowany do wpisu Wpisany do rejestru zabytków: dawny cmentarz przykościelny
XIXw. we Wrześnicy.
Wykaz cmentarzy podlegających ochronie
Bobrowice
1.

2.

Bobrowice

Boleszewo
3.

Noskowo
4.

Radosław
5.

6.

7.

Radosław

Rzyszczewo

ewangelicko-augsburski, 0,45 ha, z II poł. XIX wieku. Położony w
południowo-zachodniej części wsi, przy skrzyżowaniu drogi SzczecinGdańsk z drogą żużlową. Północna część zniszczona przez boisko
sportowe. W zniszczonym drzewostanie dominuje jesion wyniosły (trzy
drzewa mają 310, 325 i 350 cm obwodu). Pośród nich na uwagę
zasługuje jesion wyniosły odm. zwisającej (195 cm). Ponadto rosną tu
dęby szypułkowe, klony pospolite i lipy drobnolistne. W ewidencji
konserwatorskiej.
ewangelicko-augsburski, 0,27 ha, z końca XVIII wieku. Położony
bezpośrednio przy drodze Szczecin-Gdańsk. Zachowane ślady kwater i
pojedynczych mogił. Starodrzew dębowy ( kilka dębów ma cechy
pomnika przyrody 380, 390, 405 i 410 cm). Warstwę drzew uzupełniają
lipy drobnolistne, klony pospolite.
przykościelny, 0,50 ha, z pocz. XIX wieku na dawnym cmentarzu
średniowiecznym z XIV w. Przy krzyżu misyjnym grupa pomnikowych
dębów szypułkowych 395 cm, 410 i 430 cm. Zachowany 1 nagrobek. W
rejestrze zabytków.
ewangelicko-augsburski, 0,42 ha, z II poł. XIX wieku. Położony ok. 2 km
na południe od wsi przy drodze polnej do Tychowa. Brak nagrobków,
zachowały się fragmenty kilku mogił. Drzewostan z udziałem świerka
pospolitego, sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej. Dwa dęby
szypułkowe (210 i 230 cm). W ewidencji konserwatorskiej.
ewangelicko-augsburski, 0,37 ha, z II poł. XIX wieku. Położony w
południowo-wschodniej części wsi. Brak starych nagrobków. Drzewostan
stanowią jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe i grusza pospolita. Granice
cmentarza otacza rząd lip, jesionów oraz pojedynczy dąb szypułkowy i
brzoza brodawkowata. W ewidencji konserwatorskiej.
ewangelicko-augsburski, 0,20 ha, z pocz. XX wieku. Położony w
północno-zachodniej części wsi. Brak śladów dawnych kwater czy
pozostałości nagrobków. W zachodniej części cmentarza dominuje
drzewostan sosnowy, we wschodniej natomiast podrost dębu
szypułkowego i topoli osiki. W ewidencji konserwatorskiej.
przykościelny, 0,24 ha, z pocz. XIX wieku na dawnym cmentarzu
średniowiecznym. Dawny pomnik poświęcony ofiarom l wojny obecnie
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zwieńczony figurką MB. W rejestrze zabytków.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rzyszczewo

Sławsko
Smardzewo

Stary Kraków

Stary Kraków

Tychowo

Tychowo

Warszkowo

Wrześnica

Wrześnica

Wrześnica

Warszkówko

cmentarz poewangelicki - nieczynny po zachodniej stronie drogi wiejskiej,
pozostały jedynie zarysy kwater, oraz starodrzew stanowiący kępę zieleni
wysokiej. Drzewostan złożony z jesionu wyniosłego, grabu pospolitego,
okazów lipy drobnolistnej i klona jawora. W ewidencji konserwatorskiej.
przykościelny, 0,50 ha, z XIX wieku. Kościół z otoczeniem położony w
centrum wsi na lekkim wzniesieniu. W rejestrze zabytków.
ewangelicko-augsburski, 0,41 ha, z II poł, XIX wieku. Położony w
północnej części wsi na niewielkim wzniesieniu. Luźny drzewostan
tworzy kasztanowiec pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion
wyniosły i wiązy polne. Grupa trzech wiązów w południowej części
cmentarza ma obwody 180, 190 i 210 cm. W ewidencji konserwatorskiej.
przykościelny, 0,22 ha, z XIX wieku. Położony na wzgórzu we wsch.
części wsi. Brak śladów nagrobków, cenny starodrzew. Przy kościele
rosną dwa okazałe dęby szypułkowe (405 cm i 415 cm). Pierwszy dąb
jest opleciony kwitnącym i owocującym bluszczem pospolitym, którego
pęd główny ma 85 cm obwodu. Między dębami stoi pomnik poległych w
pierwszej wojnie światowej. W ewidencji konserwatorskiej.
cmentarz wiejski poewangelicki (nieczynny) i komunalny - czynny,
zlokalizowane na północ od wsi, na regularnych działkach. W części
ewangelickiej zachowane nagrobki i aleja klonowa oraz starodrzew
dębowy z domieszką grabu pospolitego, sosny pospolitej i jesionu
wyniosłego. Cmentarz poewangelicki w ewidencji zabytków.
przykościelny, 0,40 ha, z XIV/XV wieku. Położony w centrum wsi. Brak
śladów nagrobków. Teren pozbawiony starodrzewu. W pobliżu krzyża
rośnie klon pospolity (180 cm). W ewidencji konserwatorskiej.
ewangelicko-augsburski, 0,42 ha, z II poł. XIX wieku. Zlokalizowany na
południowy-zachód od wsi. Zachowane fragmenty nagrobków. Cmentarz
otoczony szpalerem świerkowym, z których najokazalsze drzewa mają
190-200-240 cm obwodu. Przez cmentarz prowadzi aleja lipowa. Dwie
lipy drobnolistne mają ponad 300 cm obwodu. W drzewostanie dominuje
klon pospolity z udziałem brzozy brodawkowatej, we wschodniej części
cmentarza rośnie jesion wyniosły odm. zwisającej. W ewidencji
konserwatorskiej.
ewangelicko-augsburski, 1,10 ha, z II poł. XIX wieku. Cmentarz położony
na północny-zachód od centrum wsi, na wyniesieniu. Ślady kwater i
nagrobków. W terenie rysuje się zarys granic dwóch cmentarzy. W
drzewostanie dominuje świerk pospolity i brzoza brodawkowata. W
ewidencji konserwatorskiej.
przykościelny, 0,40 ha, z pocz. XIX wieku. Usunięte nagrobki. Dobrze
zachowany drzewostan z przewagą jesiona. Ponadto dęby szypułkowe
(w tym jedno 320 cm), klony pospolite, brzoza brodawkowata i wiąz
polny. W ewidencji konserwatorskiej. W rejestrze zabytków.
ewangelicko-augsburski, 0,42 ha, z przełomu XIX/XX wieku. Położony
na południe od wsi. Zachowane ślady nagrobków. W drzewostanie
dominuje dąb szypułkowy (310, 320 i 340 cm) z udziałem brzozy
brodawkowatej j jesionu wyniosłego. W ewidencji konserwatorskiej.
komunalny, 0,13 ha, założony w 1950 r. Zlokalizowany po północnej
stronie cmentarza ewangelickiego. Rośnie kilka brzóz brodawkowatych i
dąb szypułkowy.
ewangelicko-augsburski, 0,30 ha, z II poł. XIX wieku. Położony w
południowo-wschodniej części wsi. Zachowane elementy nagrobków. We
wschodniej części cmentarza rosną dwa okazałe dęby szypułkowe (310 i
350 cm). W ewidencji konserwatorskiej.
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j) Układy ruralistyczne
Większość wsi na terenie Gminy posiada średniowieczny rodowód. W 1 ćw. XVII
wieku płn. część obecnej gminy była własnością suwerenną (Stary Kraków,
Wrześnica, Sławsko). Obszar wokół Sławna, ze wsiami Warszkowo, Bobrowice,
należał do miasta, natomiast pozostała część obecnej gminy była w posiadaniu
szlachty .
W końcu XVIII wieku własności suwerenne i miejskie nie uległy zmianie, natomiast
wśród właścicieli ziemskich zaszły duże zmiany - pojawiło się m. in. nazwisko
Podewils i znacznie poszerzył się majątek rodziny von Kleist. Od 1870 r. cała
południowa część obecnej Gminy należała do księcia von Hohenzollern.
Układy komunikacyjne wsi - przeważają duże i średnie wsie, głównie ulicówki, rzadziej
wielodrożnice. W Sławsku i Tychowie ślady układów owalnicy.
Celem ochrony historycznego krajobrazu kulturowego i zabytkowych układów
ruralistycznych jest zachowanie między innymi charakterystycznej fizjonomii
krajobrazu gminy Sławno wraz z całym bogactwem form przyrodniczych , kulturowych
i osadniczych.
Krajobraz kulturowy układów osadniczych.

Ochrona wartości krajobrazu osadniczego powinna być realizowana poprzez:
utrzymanie historycznie ukształtowanej struktury miejscowości;
utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci dróg;
utrzymanie tradycyjnej, podstawowej funkcji terenu;
zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym dominant kulturowych
i krajobrazowych oraz utrzymanie ich roli w krajobrazie;
przeciwdziałanie bezplanowej, chaotycznej parcelacji terenu;
przeciwdziałanie zaśmiecaniu krajobrazu kulturowego nowymi lokalizacjami
budowli
substandardowych
kiosków,
pawilonów
tymczasowych,
wielkogabarytowych nośników reklam, typowych budowli inżynierskich;
ograniczenie lokalizacji obiektów wymagających znacznych przekształceń
topografii oraz zmiany fizjonomii układów przyrodniczych;
określenie szczególnych wymagań dla lokalizacji nowej zabudowy, usuwania
zabudowy zdekapitalizowanej, modernizacji zabudowy i zagospodarowania we
wsiach z dobrze zachowanym historycznym układem przestrzennym i
zabudowanych obiektami o wartościach kulturowych i architektonicznych,
wykazanych w tabeli.
Charakterystyka układów osadniczych wsi

Chomiec
- przysiółek na pd.-zach. od Janowie.
Bobrowice
- wieś o średniowiecznym rodowodzie - wielodrożnica, układ drożny ukształtowany do
1935 r. zachowany;
- zachowana znaczna część szachulcowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z XIX w. oraz murowana szkoła z 1ćw. XX wieku.
Wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Bobrowiczki
Osiedle założone prawdopodobnie w 1830 roku; ulicówka ; zachowane dwa budynki
o konstrukcji szachulcowej.
Boleszewo
Założone w 1330 r. na prawie niemieckim. W XIX wieku powstały z boku głównej drogi
nowe osiedla;
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Ulicówka rozciągająca się na długości 7 km, północna część drogi gęsto zabudowana,
południowa tylko w części środkowej , układ drożny, zasadniczo nie zmieniony od
1935 r.;
- zachowany kościół, wybudowany w XV/XVI wieku, do 1915 r. budowla o konstrukcji
szachulcowej, w 1915 r. kościół przemurowany na dawnym planie;
- zachowany dwór prawdopodobnie należący do majątku "A" - wybudowany w połowie
XIX wieku;
- zachowane liczne budynki mieszkalne i gospodarstwa o konstrukcji szachulcowej,
powstałe w ciągu całego XIX wieku;
- ochroną konserwatorską objęty jest kościół.
Brzeście
- wieś założona w 1931 roku;
- wieś objęta strefą ochrony kraj. kulturowego.
Gwiazdowo
Wieś o średniowiecznym rodowodzie;
- niewielka wielodrożnica, układ drożny z lat 30-tych XX wieku, zachowany;
- zachowane dwa murowane budynki mieszkalne z początku XX wieku.
Janiewice
Wieś o średniowiecznym rodowodzie;
- wielodrożnica;
- zachowany mały procent zabudowy wiejskiej, tylko 1 bud. mieszkalny z 2 połowy XIX
wieku;
- zachowany również XIX—wieczny dwór.
Kwasowo
Wieś o średniowiecznym rodowodzie;
- wzmianki z 1273 r. i 1337r.;
- niewielka ulicówka;
- nie zachowany dwór ani zabudowa wiejska;
- barokowy kościół objęty ochroną konserwatorską.
Łętowo
Wieś o średniowiecznym rodowodzie;
- wielodrożnica, układ drożny zachowany bez większych zmian od 1935 r.;
- zachowany mały procent budynków mieszkalnych i gospodarczych;
- wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Noskowo
Wieś wzmiankowana w średniowieczu:
- ulicówka ( materiał porównawczy - mapa topograficzna 1930-38);
- zachowany pałac z końca XIX wieku;
- zachowana też niewielka liczba szach, budynków mieszkalnych z 2-połowy XIX
wieku i mur. z początku XX wieku;
- ochroną konserwatorską objęty pałac i park.
Pomiłowo
- wieś założona w 1820 roku, prawdopodobnie w związku z reformą pruską;
- wielodrożnica;
- zachowane nieliczne, głównie szachulcowe budynki mieszkalne z XIX wieku.
Przemysławie
- wieś należała do państwowego rewiru leśnego ( 1930r. ), zamieszkała przez 4
pracowników leśnych i 5 gospodarzy wiejskich;
- zachowany dawny układ komunikacyjny;
- zachowany budynek leśniczówki i budynek gospod, z lat 30-tych XX wieku.
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Radosław
- wieś wzmiankowana w XIV w.;
- ulicówka;
- zachowana znaczna część szachulcowej zabudowy wiejskiej z XIX wieku, kościół z
XIX wieku.
Rzyszczewo
- wieś wzmiankowana w XIV w.;
- niewielka ulicówka, niegdyś z pałacem i zabudowaniami folwarcznymi;
- zachowany kościół z XIV-XV w, objęty ochroną konserwatorską;
- zachowany niewielki procent szach, zabudowy zagrodowej.
Sławsko
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1187 r. - siedziba potomków księcia Racibora, od
początku XIII wieku istniał w Sławsku klasztor Joanitów, gród zniszczony
prawdopodobnie w 1402 r., wzgórze, wał i fosa zniwelowane w końcu XIX w.
- obecnie duża ulicówka, być może pierwotnie owalnica (ślady takiego założenia
widoczne w środkowej części wsi);
- zachowany XV-wieczny kościół, przebudowany w XIX/XX wieku;
- zachowana znaczna część zabudowy wiejskiej o konstrukcji szachulcowej, głównie z
XIX wieku;
- ochroną konserwatorską objęty kościół;
- wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Smardzewo
Wieś o średniowiecznym rodowodzie:
- średnia ulicówka;
- zachowany tylko budynek mieszk.biur. z początku XX wieku. Być może dawny pałac,
obecnie pozbawiony swej pierwotnej formy.
Stary Kraków
Wieś wzmiankowana w 1230 r. jako wieś należąca do klasztoru Joanitów;
- ulicówka , zasadnicza linia układu drożnego wsi zachowana; układ pozbawiony
znacznej części dróg wewnętrznych – bocznych;
- zachowany kościół z XV wieku, objęty ochroną konserwatorską oraz zachowana
znaczna część szachulcowej zabudowy wiejskiej z XIX wieku;
- wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Tychowo
Pierwsza informacja o wsi pochodzi z 1229 r.;
- ślady owalnicy, obecnie ulicówka;
- zachowany tylko kościół;
- nie istnieje: pałac - stara część pałacu o konstrukcji szachulcowej pochodziła z
drugiej połowy XVIII wieku później użytkowana jako skrzydło gospod. Nowa część
początkowo I kond. spalona w 1821 r. i odbudowana jako II kond. następnie
kilkakrotnie przebudowywana;
cegielnia - wybudowana w 1870 r. przy drodze do Noskowa dzięki czemu powstały
m.in. dwa domy pracowników leśnych, pawilon ogrodowy, gospoda, dwojaki,
gorzelnia;
- ochroną konserwatorską objęty kościół.
Warszkowo
- pierwsza wzmianka pochodzi z 28.03.1301 r.;
- dość duża ulicówka;
- zachowanych sporo szachulcowych budynków gospodar. z XIX wieku.
Warszkówko
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- pierwsze pisemne wzmianki z 1856 r. i 1870/71 r.;
- mała ulicówka;
- zachowany mały procent szachulcowej zabudowy wiejskiej z XIX wieku.
Wrześnica
- historia wsi jest bardzo słabo znana, w 1780 r. była Wrześnica jak na owe czasy –
dużą wsią;
- duża wielodrożnica;
- zachowany XIX -wieczny kościół, oraz znaczna część szachulcowych budynków
mieszkalnych z XIX wieku;
- wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Żukowo
- pierwsza wzmianka pochodzi z 1363 r.;
- średnia wielodrożnica;
-zachowany kościół oraz niewielka ilość szach, budynków mieszkalnych, kamiennych
bud. gosp. z ok. połowy XIX wieku oraz szkoła z 1 ćw. XX wieku;
- nie zachowany dwór, który powstał prawdopodobnie w XVII wieku lub na początku
XVIII wieku;
- ochroną konserwatorską objęty kościół;
- wieś objęta strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Historyczna zabudowa to głównie:
- kościoły - średniowieczne, murowane budowle z niewielkimi późniejszymi zmianami
(Boleszewo, Ryszczewo, Sławsko, Stary Kraków, Tychowo, Żukowo);
- pałace - nie istnieje pałac w Ryszczewie, Tychowie, Żukowie. Pozostałe w
Janiewicach, Noskowie, Kwasowie, Smardzewie, dwór w Boleszewie, o różnym
stopniu zniszczenia pod względem artystycznym i technicznym. Dobrze zachowany i
użytkowany jest pałac w Noskowie, pozostałe zaś pozbawione zostały detalu
architektonicznego, uległy zniszczeniu i zaniedbaniu. Zachowane pałace to głównie
budowle dziewiętnastowieczne. W trakcie renowacji znajduje się dwór w Janiewicach;
- zabudowa chłopska - szachulcowe budynki mieszkalne i gospodarcze, budowane
przez cały XIX w. W niektórych tylko wsiach zachowany znaczny procent zabudowy
np. Sławsko, Stary Kraków; w pozostałych zaś niewielki np. Janiewice, Łętowo,
Noskowo.
Wykaz obiektów chronionych w obrębie miejscowości
L.P.
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biblioteka,
poczta

6.2.2. Ochrona zabytków archeologicznych
Podstawy prawne opracowania.
– Ustawa „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (art. 36, ust. 1, poz. 2) z dn.
23 lipca 2003 (Dz. U. Nr 162, p. 1568, z dn. 23 lipca 2003 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579 z 2004 roku).
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
– Rejestr Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
WYTYCZNE KONSERWATORSKIE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZNYCH
Ochroną konserwatorską objęte są wszystkie zabytki archeologiczne, chociaż w
zróżnicowanym zakresie.
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 urzędu ochrony zabytków.
Obowiązuje:
- 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 zabezpieczającymi zabytek przed
zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot.
ochrony zabytków;
- zachowanie istniejącego układu topograficznego terenu.
Strefa „W II”- częściowej ochrony stanowisk archeologicznych, dopuszczającej
inwestowanie pod określonymi warunkami.
Obowiązuje:
- współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
- przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach
strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją
zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. Ochrony
zabytków. ( wg art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami inwestor
zamierzający prowadzić roboty budowlane na terenie objętym ochroną jest
zobowiązany pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji).
Strefa „W III”- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku
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podejmowania prac ziemnych. Strefa „W III” obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji
służby konserwatorskiej.
Obowiązuje:
- uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
- przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją
prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony
zabytków. ( wg art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 156 zabytkami
inwestor zamierzający prowadzić roboty budowlane na terenie objętym ochroną jest
zobowiązany pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji).
GMINA SŁAWNO
OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Na mapach topograficznych w skali 1:1000, obejmujących teren gminy Sławno
zlokalizowano 532 stanowiska zabytków archeologicznych, znajdujących się w
ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie. Są to zarówno stanowiska archiwalne (wyłącznie ze znaną lokalizacją) jak i
– głównie – stanowiska zaewidencjonowane w ramach ogólnopolskiego programu
inwentaryzacji stanowisk archeologicznych, określanego nazwą „Archeologiczne
Zdjęcie Polski” (AZP), uzupełnione o późniejsze odkrycia. Inwentaryzacja AZP,
zapoczątkowana w roku 1978, oparta jest na jednolitych zasadach penetracji
terenowej (powierzchniowej) i dokumentacji odkrytych obiektów. Gminę Sławno
obejmuje 12 „obszarów AZP” (niektóre tylko częściowo), o numerach: 9-25, 10-25,
10-26, 10-27, 11-25, 11-26, 11-27, 12-25, 12-26, 12-27, 13-26, 13-27.
Spośród 532 stanowisk ujętych w wykazie, tylko nieliczne wymagają pełnej
ochrony konserwatorskiej. Są to grodziska wczesnośredniowieczne w Starym
Krakowie, Sławsku i Wrześnicy, średniowieczne grodzisko stożkowate w Łętowie
oraz domniemane grodziska w Tychowie i Janiewicach. Stanowiska te wpisane są
do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i ustala się dla nich strefę
W I – pełnej ochrony stanowisk archeologicznych. Strefę W I ustalono również dla
licznych na terenie gminy cmentarzysk kurhanowych (również pojedynczych
kurhanów). Tylko nieliczne z nich badane były wykopaliskowo, stąd nieznana jest
chronologia większości z nich, niemniej duża wartość poznawcza, a także własna
forma krajobrazowa predestynuje je do szczególnej ochrony. Nie wszystkie wpisane
są do rejestry zabytków.
Strefą W I – pełnej ochrony stanowisk archeologicznych objęto następujące
stanowiska:

Stary Kraków, stan. 6 (AZP 9-25/6), grodzisko wyżynne, oznaczony nr 6 na
mapie (poz. nr 6 wykazu), wpisane do rejestru pod nr 736.

Stary Kraków, stan. 9 (AZP 9-25/8), cmentarzysko kurhanowe kultury
łużyckiej z epoki brązu, wpisane do rejestru zabytków pod nr 737, oznaczone nr 8 na
mapie(poz. nr 8 wykazu).

Sławsko, stan. 5 (AZP 10-26/10), grodzisko nizinne wczesnośredniowieczne i
średniowieczne, wpisane do rejestru zabytków pod nr 735, oznaczone nr 32 na mapie
(poz. 32 wykazu).

Wrześnica, stan. 7 (AZP 10-26/2), wczesnośredniowieczne grodzisko
nizinne, wpisane do rejestru zabytków pod nr 738, oznaczone nr 83 na mapie (poz.
90 wykazu).

Wrześnica, stan. 16 (AZP 10-26/3), cmentarzysko kurhanowe o nie ustalonej
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chronologii, wpisane do rejestru pod nr 738, oznaczone nr 85 na mapie (poz. 91
wykazu).

Wrześnica, stan. 17 (AZP 10-26/9), cmentarzysko kurhanowe również o nie
ustalonej chronologii, wpisane do rejestru pod nr 738, oznaczone nr 86 na mapie (poz.
92 wykazu).

Tychowo, stan. 34 (AZP 11-26/17), cmentarzysko kurhanowe o nie ustalonej
chronologii, oznaczone nr 202 na mapie (poz. 185 wykazu).

Tychowo, stan. 4 (AZP 11-26/68), cmentarzysko kurhanowe o nie ustalonej
chronologii, oznaczonej nr 213 na mapie (poz. nr 197 wykazu).

Tychowo,
stan.
24
(AZP
11-27/27),
domniemane
grodzisko
wczesnośredniowieczne, oznaczone na mapie nr 461 (poz. nr 240 wykazu).

Tychowo, stan. 26 (AZP 11-27/28), kurhan, oznaczony nr 462 na mapie (poz.
nr 241 wykazu).

Gwiazdowo, stan. 83 (AZP 12-26/118), kurhan ?, oznaczony na mapie nr 335
(poz. nr 413 wykazu).

Gwiazdowo, stan. 82 (AZP 12-26/124), kurhan ?, oznaczony na mapie nr 336
(poz. nr 414 wykazu).

Brzeście, stan. 16 (AZP 13-26/88), cmentarzysko kurhanowe (10 kurhanów)
o nieokreślonej chronologii, oznaczone nr 375 na mapie (poz. nr 455 wykazu).

Janiewice, stan. 8 (AZP 13-26/39), domniemane grodzisko, wpisane do
rejestru pod nr 724, oznaczone nr 378 na mapie (poz. nr 457 wykazu).

Janiewice, stan. 14 (AZP 13-26/41), cmentarzysko kurhanowe kultury
łużyckiej z epoki brązu (4 kurhany), oznaczone na mapie nr 380 (poz. nr 459 wykazu).

Janiewice, stan. 31 (AZP 13-26/72), 1 kurhan o nieznanej chronologii,
oznaczony na mapie nr 397 (poz. nr 476 wykazu).

Janiewice, stan. 44 (AZP 13-26/85), 1 kurhan o nieznanej chronologii,
oznaczony na mapie nr 410 (poz. nr 489 wykazu).

Łętowo, stan. 3 (AZP 13-27/9), 1 kurhan kultury łużyckiej, oznaczony na
mapie nr 411 (poz. nr 490 w wykazie).

Łętowo, stan. 9 (AZP 13-27/10), średniowieczne grodzisko stożkowate,
wpisane do rejestru zabytków pod nr 728, oznaczone na mapie nr 412 (poz. nr 491 w
wykazie).

Żukowo, stan. 24 (AZP 13-27/8), 1 kurhan o nieokreślonej chronologii,
oznaczony nr 447 na mapie (poz. nr 532 w wykazie).
Strefę W II – częściowej ochrony stanowisk archeologicznych ustalono dla
nielicznych stanowisk o dużej wartości poznawczej (cmentarzyska i domniemane
cmentarzyska, szczególnie wartościowe osady pradziejowe lub wczesnośredniowieczne).
Objęto nią następujące stanowiska:

Stary Kraków, stan. 1 (AZP 9-25/1), cmentarzysko z okresu wpływów
cesarstwa rzymskiego, oznaczone nr 1 na mapie (poz. nr 1 wykazu).

Stary Kraków, stan. 2 (AZP 9-25/2), cmentarzysko kultury pomorskiej z
wczesnej epoki żelaza oraz kultury wielbarskiej z okresu wpływów cesarstwa
rzymskiego, oznaczone nr 2 na mapie (poz. nr 2 wykazu).

Stary Kraków, stan. 3 (AZP 9-25/3), cmentarzysko kultury pomorskiej z
wczesnej epoki żelaza, oznaczone nr 3 na mapie (poz. nr 3 wykazu).

Stary Kraków, stan. 4 (AZP 9-25/4), cmentarzysko oraz osada
wielokulturowa, oznaczone nr 4 na mapie (poz. nr 4 w wykazie).

Sławsko, stan. 26 (AZP 10-26/48), domniemane cmentarzysko kultury
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pomorskiej z wczesnej epoki żelaza i/lub osada wczesnośredniowieczna, oznaczona
nr 43 na mapie (poz. 45 wykazu).

Sławsko, stan. 36 (AZP 10-26/89), wielokulturowa osada z różnych okresów
pradziejów i wczesnego średniowiecza, oznaczona nr 54 na mapie (poz. 56 wykazu).

Wrześnica, stan. 2 (AZP 10-26/16), cmentarzysko kultury pomorskiej z
wczesnej epoki żelaza, oznaczone nr 89 na mapie (poz. 96 wykazu).

Wrześnica, stan. 32 (AZP 10-26/36), osada wielokulturowa, oznaczona nr
104 na mapie (poz. nr 111 wykazu).

Wrześnica, stan. 34 (AZP 10-26/38), osada wielokulturowa, oznaczona nr
106 na mapie (poz. 113 wykazu).

Bobrowice, stan. 4 (AZP 11-25/1), osada wielokulturowa, oznaczona nr 139
na mapie (poz. nr 146 wykazu).

Rzyszczewo, stan. 4:5 (AZP 11-25/29), cmentarzysko ciałopalne kultury
pomorskiej, oznaczone nr 148 na mapie (poz. nr 169 wykazu).

Sławsko, stan. 3 (AZP 11-26/13) osada i cmentarzysko z różnych okresów
pradziejów (od neolitu po okres wpływów cesarstwa rzymskiego), oznaczone nr 166
na mapie (poz. 175 wykazu).

Tychowo, stan. 3 (AZP 11-26/24), cmentarzysko ciałopalne kultury
pomorskiej, oznaczone nr 208 na mapie (poz. nr 192 wykazu).

Warszkowo, stan. 2 i 4 (AZP 11-26/68), cmentarzysko kultury pomorskiej
oraz z okresu przedrzymskiego i rzymskiego, oznaczone nr 170 na mapie (poz. nr 200
wykazu).

Warszkowo, stan. 26 (AZP 11-26/53), osada i może cmentarzysko kultury
pomorskiej oraz z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, oznaczona
nr 181 na mapie (poz. nr 210 wykazu).

Tychowo, stan. 6 (AZP 11-27/17), cmentarzysko kultury pomorskiej i może z
okresu przedrzymskiego, oznaczone na mapie nr 451 (poz. nr 230 wykazu).

Tychowo, stan. 7 (AZP 11-27/18), cmentarzysko z okresu wpływów
rzymskich, oznaczone na mapie nr 452 (poz. nr 231 wykazu).

Tychowo, stan. 8 (AZP 11-27/19), cmentarzysko kultury pomorskiej,
oznaczone na mapie nr 453 (poz. nr 232 wykazu).

Tychowo, stan. 9 (AZP 11-27/20, domniemane cmentarzysko z okresu
wpływów rzymskich, oznaczone na mapie nr 454 (poz. nr 233 wykazu).

Tychowo, stan. 13 (AZP 11-27/22), osada kultury łużyckiej lub pomorskiej z
epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza oraz osada wczesnośredniowieczna,
oznaczona nr 456 na mapie (poz. nr 235 wykazu).

Tychowo, stan. 15 (AZP 11-27/24), cmentarzysko kultury pomorskiej i
zapewne osada wczesnośredniowieczna, oznaczone na mapie nr 458 (poz. nr 237
wykazu).

Tychowo, stan. 16 (AZP 11-27/25), osada z okresu przedrzymskiego, osada
wczesnośredniowieczna, ślady odadnictwa zapewne z okresu neolitu, oznaczone nr
459 na mapie (poz. nr 238 wykazu).

Tychowo, stan. 28 (AZP 11-27/30), cmentarzysko ciałopalne kultury
pomorskiej i osada wczesnośredniowieczna, oznaczone na mapie nr 464 (poz. nr 243
wykazu).

Tychowo, stan. 29 (AZP 11-27/31), cmentarzysko ciałopalne kultury
pomorskiej, oznaczone na mapie nr 465 (poz. nr 244 wykazu).

Tychowo, stan. 55 (AZP 11-27/45), osada i/lub cmentarzysko z okresu
przedrzymskiego, ślady osadnictwa kultury pomorskiej, oznaczone na mapie nr 477
(poz. nr 257 wykazu).

Żabno, stan. 6 (AZP 11-27/83), osada wczesnośredniowieczna, oznaczona na
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mapie nr 483 (poz. nr 266 w wykazie).

Gwiazdowo, stan. 33 (AZP 12-26/52), osada z okresu przedrzymskiego i
może wczesnego średniowiecza, oznaczona na mapie nr 295 (poz. nr 364 wykazu).

Gwiazdowo, stan. 34 (AZP 12-26/53), osada z okresu wpływów rzymskich i
wczesnego średniowiecza, oznaczona na mapie nr 296 (poz. nr 365 wykazu).

Gwiazdowo, stan. 73 (AZP 12-26/92), osada z okresu wpływów rzymskich i
wczesnego średniowiecza, oznaczona na mapie nr 327 (poz. nr 404 wykazu).

Gwiazdowo, stan. 74 (AZP 12-26/93), osada z okresu wpływów rzymskich i
wczesnego średniowiecza, oznaczona na mapie nr 328 (poz. nr 405 wykazu).

Kwasowo, stan. 2 (AZP 12-26/2), osada z okresu przedrzymskiego i
rzymskiego, ślady osadnictwa zapewne neolitycznego, oznaczone nr 338 na mapie
(poz. nr 416 w wykazie).

Tychowo, stan. 11 (AZP 12-27/1), domniemane cmentarzysko
wczesnośredniowieczne, oznaczone nr 366 na mapie (poz. nr 444 wykazu).

Janiewice, stan. 35 (AZP 13-26/76), osada wielokulturowa, oznaczona nr
401 na mapie (poz. nr 480 wykazu).

Łętowo, stan. 10 (AZP 13-27/11), osada z okresu przedrzymskiego oraz
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna, oznaczone nr 413 na mapie (poz. nr
492 w wykazie).

Łętowo, stan. 33 (AZP 13-27/43), domniemane cmentarzysko o
nieokreślonej chronologii (dane archiwalne), oznaczone nr 433 na mapie (poz. nr 513
wykazu).

Łętowo, stan. 44 (AZP 13-27/54), obozowisko z okresu mezolitu, osada
kultury łużyckiej lub pomorskiej z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza, oznaczone nr
441 na mapie (poz. nr 524 w wykazie).
Pozostałe stanowiska objęto strefą W III – ograniczonej ochrony stanowisk
archeologicznych, chociaż i w tej grupie stanowisk znajdują się obiekty o różnej
wartości poznawczej.
W niektórych przypadkach wspólną strefą ochrony objęto dwa lub więcej
stanowisk. Nie wyznaczano stref ochrony dla zarejestrowanych stanowisk
nowożytnych oraz dla tzw. znalezisk pojedynczych (w tym tzw. skarbów), które były
znaleziskami jednostkowymi, z reguły przypadkowymi.
Stanowiska szczególnie wartościowe oraz objęte szczególną ochroną (strefy W I i W
II) podkreślono w wykazie.
Należy podkreślić, że badania AZP gminy Sławno prowadzone były w latach 80.
i 90. ubiegłego wieku. W zasadzie nie były od tego czasu weryfikowane. Ponieważ
rozpoznanie powierzchniowe stanowisk archeologicznych jest z natury rzeczy bardzo
niedoskonałe i stanowi zaledwie wstępny etap badań archeologicznych, stąd
rzeczywisty obraz zasobów archeologicznych gminy może częściowo odbiegać od
rzeczywistego. Generalnie na powierzchni odkrywa się stanowiska w dużym stopniu
już zniszczone, po których w skrajnych przypadkach pozostają tylko fragmenty
ceramiki bądź narzędzia kamienne i krzemienne w warstwie ornej. Stanowiska
niezniszczone chronione są grubą warstwą humusu lub osadów nawarstwionych na
nich w pradziejach i współcześnie. Stanowiska takie nie manifestują się obecnością na
powierzchni gruntu i są praktycznie niewykrywalne w trakcie badań powierzchniowych.
Nieznany jest też obecny stan zachowania już odkrytych stanowisk. Należy zakładać,
że przy realizacji różnorodnych inwestycji ziemnych dochodzić będzie do odkrywania
nowych stanowisk archeologicznych, nie tylko tych ujętych w ewidencji. Wynika stąd
ogromna rola świadomości społecznej w zakresie ochrony zabytków
archeologicznych, szczególnie w przypadku podejmowania wszelkich prac ziemnych.
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Zasoby archeologiczne gminy Sławno określić należy na tle całego Pomorza
jako wyjątkowo bogate i niewątpliwie zasługujące na daleko idącą ochronę. Dotyczy to
szczególnie licznych w tym rejonie cmentarzysk kurhanowych i pojedynczych
kurhanów. Niewątpliwie nie wszystkie z nich zostały do tej pory zarejestrowane, a
liczne kompleksy leśne gminy pozwalają spodziewać się kolejnych odkryć
(szczególnie w rejonie Brześcia, Wrześnicy i Tychowa). Większość z nich stanowią
zapewne kurhany z epoki brązu (kultury lużyckiej), spodziewać się jednak można
również obiektów młodszych – z okresu wpływów cesarstwa rzymskiego i
wczesnośredniowiecznych. Bardzo często obiekty zróżnicowane chronologicznie
występują na tych samych cmentarzyskach, a forma zewnętrzna kurhanu nie
umożliwia oceny jego chronologii (tak więc nawet zbadanie pojedynczych obiektów na
stanowisku nie zawsze umożliwia datowanie całego cmentarzyska).
Bezwzględnej ochronie powinny podlegać również cmentarzyska płaskie z
różnych okresów pradziejów, które nie manifestują się wprawdzie własną formą
terenową, mają jednak ogromną watrość naukową. Większość znanych obiektów na
terenie gminy to cmentarzyska ciałopalne tzw. kultury pomorskiej z wczesnej epoki
żelaza, często jednak również spotyka się cmentarzyska późniejsze, szczególnie z
okresów przedrzymskiego i okresu wpływów cesarstwa rzymskiego (np.Warszkowo 2 i
4, Tychowo 7 i 9, Stary Kraków 1 – 4).
Na uwagę na terenie gminy Sławno zasługują też liczne rozległe osady
wielokulturowe (np. Stary Kraków 4, Sławsko 36, Wrześnica 32 i 34), bardzo
obiecujące pod względem wartości poznawczej, na których odkrywany był materiał
ceramiczny z różnych okresów pradziejów i okresu wczesnośredniowiecznego. Warto
byłoby przed ewentualnym podjęciem prac ziemnych na ich terenie przeprowadzić
badania weryfikacyjne (na przykład sondażowe), wyprzedzające proces inwestycyjny.
Niewiele jest znanych stanowisk ze starszych okresów pradziejów, stąd też te
nieliczne ślady obozowisk i osad z epoki kamienia (szczególnie mezolitu, ale i neolitu)
warte są szczególnej ochrony (np. Łętowo, 44, Sławsko 2, Tychowo 58).
Niewątpliwie najbardziej efektownymi stanowiskami archeologicznymi są
grodziska wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Na terenie gminy Sławno
znajduje się ich 6 (Stary Kraków, stan. nr 6, Sławsko, stan. 5, Wrześnica, stan. 7,
Tychowo, stan. 24, Janiewice, stan. 8 i Łętowo, stan. 9). Wszystkie są wpisane do
rejestru zabytków i raczej dobrze chronione. Wszelkie prace na terenie obiektów
wpisanych do rejestru wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych mogą zostać
skorygowane.
6.3. Uwarunkowania i kierunki ochrony pozostałych składników środowiska
Degradacja powierzchni ziemi
Do istotnych zagrożeń należy zaliczyć źródła zanieczyszczeń mogących wpłynąć na
degradację gleb poprzez zmianę jej składu chemicznego, przede wszystkim
zwiększenia zawartości metali ciężkich oraz związków organicznych:
 składowisko odpadów stałych w Gwiazdowie;
 nielegalne składowiska śmieci w nieeksploatowanych wyrobiskach i na obrzeżach
lasów;
 wylewy nieczystości płynnych do rowów melioracyjnych i małych cieków;
 używanie nieprzetworzonej gnojowicy do nawożenia pól (zjawisko to ograniczyło
się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, obecnie ponownie narasta);
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 nieracjonalne stosowanie środków ochrony roślin lub nawozów sztucznych.
Obszary zdegradowane na terenie gminy Sławno:

składowiska odpadów.
Na terenie gminy funkcjonuje Gminne Składowisko Odpadów w Gwiazdowie, którego
starszą część foliowaną PCV, bez gospodarki odciekami, eksploatowano w latach
1991 – 2000. Obecnie jest wyłączone z eksploatacji i zrekultywowane. Nowe,
sąsiadujące ze starym składowisko jest foliowane PEHD 1,5 mm, posiada system
drenażowy z gospodarką odciekami, deszczowanie i jest dozorowane. Horyzont
eksploatacji składowiska wynosi 15 lat, a pojemność docelowa – 245 000 m3.
Składowisko ma wyznaczoną strefę ochronną.
Do 2003 roku funkcjonowały jeszcze lokalne wysypiska odpadów, które po tym
terminie sukcesywnie likwidowano. Niektóre z nich są jeszcze w trakcie likwidacji.
Zlikwidowano i zrekultywowano wysypiska odpadów w Bobrowicach, Starym
Krakowie, Kwasowie, Radosławie, Tychowie. W trakcie likwidacji są wysypiska w
Warszkowie, Żukowie i Wrześnicy, co najczęściej oznacza, że mimo ustawionej tablicy
zakazu wysypywania odpadów wysypisko dalej jest wykorzystywane. W Warszkowie
dopuszcza się wysypywanie gruzu, żeby zniwelować zagłębienia terenu pod
projektowane w tym miejscu boisko. Pozostaje do likwidacji wysypisko we Wrześnicy
które zajmuje duży obszar dawnej piaskowni.

Nielegalne składowiska odpadów.
Zlokalizowano w następujących miejscowościach: Stary Kraków, Smardzewo,
Wrześnica, przy drodze z Bobrowiczek do Kwasowa,
Smardzewo kolonia,
Smardzewo na W od drogi do Bobrowic, Kwasowo przy drodze do doliny Reknicy,
Sławsko na zapleczu zabudowań, Wrześnica, Warszkowo, Żukowo.

Wyrobiska po nieczynnych od wielu lat piaskowniach:
są liczne, niewielkie, najczęściej stare, zarośnięte krzakami lub drzewami:
- Kwasowo - dwa wyrobiska w lesie przy drogach do doliny Reknicy;
- Smardzewo;
- Sławsko - dwa wyrobiska;
- Noskowo;
- Bobrowice – Smardzewo, dwa wyrobiska;
- Rzyszczewo;
- Wrześnica, dwa wyrobiska w zboczu drogi i w ozie;
- Bobrowiczki;
- Tychowo;
- Warszkowo;
- przy drodze Żukowo – Brzeście;
- Ugacie na granicy gminy;
- Janiewice – dwa duże wyrobiska na W od wsi;
- przy drodze Janiewice – Chomiec w lesie.

Miejsca nielegalnego poboru kruszywa
Nielegalnego wydobycia kruszywa dokonuje się na niewielką skalę w okolicach
miejscowości:
- na SE od drogi Gwiazdowo – Żukowo;
- na W od Janiewic dwie nowe odkrywki, w tym jedna duża;
- Sławsko – na granicy miasta Sławna. Bardzo duże wyrobisko aktualnie
eksploatowane bez odpowiedniej dokumentacji;
- Stary Kraków – niewielka piaskownia na terasie nadzalewowej doliny Wieprzy,
- na E od Wrześnicy, w zboczu ozu;
- Wrześnica.

Wszystkie nielegalne składowiska odpadów, wyrobiska po nieczynnych
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piaskowniach oraz miejsca nielegalnego poboru kruszywa stanowią zagrożenia dla
środowiska oraz są ważnymi składnikami krajobrazu. W studium ustala się
następujące postępowanie:
- należy podjąć działania w celu niedopuszczenia do dalszej eksploatacji kruszywa
oraz do składowania odpadów odpadów w miejscach na ten cel nie przaznaczonych;
- miejsca nie przeznaczone na składowanie odpadów należy zrekultywować poprzez
usunięcie odpadów na składowisko odpadów i zagospodarowanie terenu na funkcje,
które nie będą szkodliwe dla środowiska i nie będą wprowadzały dysharmonii w
krajobrazie;
- wyrobiska po nieczynnych piaskowniach oraz miejsca nielegalnego poboru
kruszywa należy zrekultywować poprzez właściwą niwelację i przeznaczając teren na
funkcje, które nie będą szkodliwe dla środowiska i nie będą wprowadzały dysharmonii
w krajobrazie. Predysponuje następujące zagospodarowanie: zalesienia, rekreacja,
sport.

Bariery ekologiczne pochodzenia antropogenicznego:
 szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 6 i linia kolejowa Szczecin – Gdańsk;
 energetyczne linie przesyłowe:inia 400 kV przebiega przez gminę z kierunku NW,
między Sławskiem a Radosławiem na SE, między Rzyszczewkiem a
Rzyszczewem.
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
Na terenie Gminy głównym przedsięwzięciem celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym będzie budowa obwodnicy m. Sławna w obrębie Gminy. Jest to
inwestycja krajowa, która zgodnie z istniejącym studium trasy tej drogi ( 2 warianty )
zostało zawarte na rysunku studium. której trasa będzie przebiegać korytarzem
południowym - zgodnie z koncepcją programową dostosowania drogi krajowej nr 6 do
parametrów drogi ekspresowej.
Na podstawie istniejącej strategii Gminy nie zakłada się realizacji nowych inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym poza infrastrukturą techniczną, drogami i
terenami sportowo-rekreacyjnymi.
8. Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego oraz
dla których Gmina zamierza sporządzić plany miejscowe.
Na terenie Gminy obowiązek sporządzenia planów miejscowych dotyczy
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 400m2 i
wymagających scaleń i podziału nieruchomości . Dotyczy to wybranych terenów w m.
Bobrowice-Bobrowiczki i Warszkowo.
Gmina zamierza sporządzić plany miejscowe dla następujących terenów:
- farm elektrowni wiatrowych;
- zwartej zabudowy wsi ( istniejącej i projektowanej ): Sławsko, Warszkowo,
Wrześnica, Bobrowice-Bobrowiczki, Żukowo, Łętowo.
9. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne.
Nie zakłada się przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne ( nie dotyczy sieci
infrastruktury technicznej i dróg).
Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
związane są z budową infrastruktury technicznej , dróg ( obwodnicy Sławna ), farm
elektrowni wiatrowych oraz zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, które
znajdą się poza terenami wyznaczonymi w obowiązującym planie miejscowym Gminy i
173

podrzymane są ustaleniami studium. Wystąpi to jednak na niewielkich stosunkowo
zwartych obszarach. Wynika to z faktu, że w ramach obowiązującego planu
miejscowego Gminy zostały takie zgody wyrażone .
10. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
Nowymi obszarami wymagającymi przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości ( poza wyznaczonymi w obowiązującym planie ) mogą być duże tereny
przeznaczone w studium pod zainwestowanie. Dotyczy to głównie miejscowości dla
których Gmina zamierza sporządzić plany miejscowe: Sławsko, Warszkowo,
Wrześnica, Bobrowice-Bobrowiczki.
11. Obszary przestrzeni publicznej i rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
Ze względu na centralne położenia m. Sławna w stosunku do otaczającej go Gminy
oraz pełnienie przez Sławno głównego ośrodka obsługi mieszkańców miasta i Gminy
na terenie Gminy nie występują obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. W pewnym sensie znaczenie takie spełniają tereny szkolne
oraz kościoły.
Nowe, wydzielone obszary przestrzeni publicznej nie zostały wyznaczone w studium.
Zakłada się, że mogą być one zaprojektowane na etapie planów miejscowych
miejscowości dla których Gmina zamierza sporządzić plany miejscowe.
Dopuszcza się możliwość rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m2 wzdłuż projektowanej drogi krajowej nr 6 w rejonie
Bobrowice- Bobrowiczki i Warszkowo.
12. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na
nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej.
Na terenie Gminy nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych.
13.Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i ich rekultywacji.
W obrębie zabudowanych terenów przekształceń i rehabilitacji wymagają przede
wszystkim:
- powojenna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna z płaskimi
dachami;
- powojenna zabudowa ferm i dużych obiektów hodowlanych oraz zaplecza PGR.
Dotyczy to przede wszystkim wsi: Rzyszczewo, Bobrowice, Kwasowo i Żukowo.
Rekultywacja odnosi się do wyrobisk ziemnych, których na terenie Gminy jest
kilka. Wyrobiska te w zależności od położenia, można zalesić, wykonać stawy rybne
lub przeznaczyć pod urządzenia rekreacji.
14. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
Na terenie Gminy tereny zamknięte obejmują linie kolejowe.
15.OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ
PROJEKTOWYCH.
1. Zmieniane studium było opracowane w latach1994 -1995 r. a więc pod rządami
nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r. Do chwili
obecnej zmienione zostały niemal wszystkie akty prawne, w związku z tym istniała
pilna potrzeba sporządzenia zmiany studium, które w zasadzie jest nowym
dokumentem przystosowanym do obecnych uwarunkowań prawnych.
174

Ponieważ niniejsza zmiana studium obejmuje wszystkie zagadnienia, dlatego
nie wyróżnia się elementów zmienianych w tekście i na rysunku studium. Cały tekst
jest tekstem ujednoliconym, a cały rysunek studium jest nowym rysunkiem z
elemantami zmienianego studium.
2. Celem opracowania zmiany studium jest:
- sprecyzowanie polityki gminnej w sferze zagospodarowania przestrzennego, polityki
gruntami, działalności inwestycyjnej, procesów społecznych oraz ochrony
środowiska;
- koordynowanie różnorodnych działań i procesów, określenie perspektywicznego
scenariusza zdarzeń;
- stworzenie podstaw do opracowania programów, planów, strategii oraz dokumentacji
projektowych;
- spełnienie wymogów aktualnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
3. Głównym celem wszelkich działań władz samorządowych winno być dążenie do
optymalnego rozwoju gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel ten
można osiągnąć po przyjęciu wyraźnie sprecyzowanych założeń rozwoju gminy.
Podstawowymi funkcjami powinny być: wielokierunkowa gospodarka rolna,
leśnictwo i różnorodna, pozarolnicza działalność gospodarcza ( usługi, produkcja,
przetwórstwo). Funkcjami uzupełniającymi powinno być mieszkalnictwo, rzemiosło.
4. Założenia programowo- przestrzenne:
- dopuszcza się w studium pozostawienie uzasadnionych ustaleń planów
miejsco-wych opracowanych po 01.01.1995 r.;
- zakłada się systematyczny, etapowy rozwój infrastruktury technicznej w obrębie wsi
przewidzianych do rozwoju gospodarczego. Rozbudowa infrastruktury technicznej
musi stać się priorytetem działań inwestycyjnych;
- dążyć należy do rozwiązań obsługujących większe zespoły wiejskie, a nie tylko
poszczególne wsie. Zapewni to mniejsze koszty użytkowania obiektów i większą
sprawność obsługi (układy pierścieniowe – zaopatrzenia w wodę, gaz, energię
elektryczną);
- w perspektywie (2020 r.) na terenie Gminy będzie mieszkało około 9200 osób;
- zachowuje się obiekty i obszary objęte formami ochrony przyrody i ochrony
środowiska kulturowego;
- na obszarze gminy występuje dużo cennych przyrodniczo obiektów i terenów, które
dotychczas nie podlegały ochronie. Sprawą pilną jest objęcie ich ochroną prawną;
- największy potencjalnie obszar perspektywicznych inwestycji znajduje się w
sąsiedztwie Sławna wzdłuż drogi krajowej nr 6 – Bobrowice-Bobrowiczki oraz
Warszkowo;
- korzystne uwarunkowania przestrzenne do rozwoju funkcji turystycznej znajdują się
zarówno w rejonie drogi krajowej (turystyka zmotoryzowana) jak i w południowej
części Gminy ( Łętowo, Żukowo ) i wzdłuż doliny Wieprzy.
5. W chwili obecnej na terenie Gminy obowiązują następujące dokumenty prawne z
zakresu planowania przestrzennego:
- uchwała Rady Gminy Sławno Nr VIII/58/95 z dnia 29. 06.1995 r. uchwalająca
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Sławno;
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sławno, uchwalonego uchwałą Nr XIII / 83 / 96 Rady Gminy Sławno z dnia 26
marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1996 r. Nr 14, poz. 52);
- uchwała Nr IX / 98 / 99 Rady Gminy Sławno z dnia 30.12.1999 r. zmieniająca
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w obrębie
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Warszkowo, Rzyszczewo i Wrześnica ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 11,
poz.114 );
- uchwała Nr IV/ 21/ 2003 r. Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniająca
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w obrębie
Sławsko ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 476 );
- uchwała Nr IV/ 22/ 2003 r. Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniająca
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w obrębie
Tychowo ( elektrownie wiatrowe ); ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32,
poz. 477 );
- uchwała Nr VIII / 50 / 03 Rady Gminy Sławno z dnia 10 października 2003 r.
zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 166
przestrzennego gm. Sławno , obejmująca część obrębów Tychowo i Noskowo;
- uchwała Nr XV / 75 / 2004 Rady Gminy Sławno z dnia 21 kwietnia 2004 r.
zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w
obrębie Tychowo ( elektrownie wiatrowe); ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr
39, poz. 750 );
- uchwała Nr XV / 76 / 2004 Rady Gminy Sławno z dnia21 kwietnia 2004 r.
zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w
obrębach Tychowo i Noskowo ( elektrownie wiatrowe - Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 751 ).
6. Gmina Sławno jest gminą wiejską wchodzącą w skład województwa
zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu Gminy jest miasto Sławno. Gmina składa
się z 22 sołectw w ramach których znajduje się 30 miejscowości zamieszkałych.
Sołectwa stanowią: Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Brzeście, Gwiazdowo,
Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Warszkowo, Warszkówko, Wrześnica, Żabno,
Żukowo, Noskowo, Pomiłowo, Radosław, Rzyszczewo, Sławsko, Smardzewo, Stary
Kraków, Tokary, Tychowo. Nie przewiduje się zmian w przebiegu granic Gminy, jak
i w strukturze administracyjnej.
7. Miasto Sławno dla Gminy stanowi centrum usług w zakresie, zdrowia, kultury ,
bezpieczeństwa publicznego ( policja, sąd ), administracji publicznej ( w Sławnie
znajduje się siedziba Urzędu Gminy i Starostwo) , usług handlu, gastronomii,
rzemiosła i usług pocztowych. W związku z czym nie zachodzi generalnie potrzeba
wyznaczania specjalnych terenów pod tego rodzaju usługi. Zresztą część tych usług
może zostać zlokalizowana w zabudowie jednorodzinnej , a część wymagającą
większych powierzchni można zlokalizować w istniejących w niektórych wsiach
pomieszczeniach po likwidacji innych funkcji.
8. Na terenie Gminy w zasadzie nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa ludności i
jej mienia. Na jej terytorium i w niedalekim sąsiedztwie nie znajduje się zakład,
budowla oraz nie ma takiego użytkowania terenów, które mogło by stanowić
zagrożenie. Pewne ograniczenia bezpieczeństwa występują w dolinie Wieprzy,
której tereny dolinne zaliczone są do obszarów zagrożonych powodzią. W związku
z tym nie należy dopuścić do ich zabudowy i użytkowania.
9. Najkorzystniejsze warunki rozwoju przestrzennego mają wsie:
- Bobrowice, Bobrowiczki , Warszkowo, Sławsko i Wrześnica ze względu na
położenie, istnieją nieograniczone przestrzenne możliwości rozwojowe oraz dobre
połączenie drogowe ze Sławnem lub położone są wzdłuż drogi krajowej i dróg
wojewódzkich.
Najbardziej rozwojowym i perspektywicznym obszarem turystyki i rekreacji jest
południowo-wschodni rejon gminy - wsie Łętowo i Żukowo. Pozostałe wsie, w
których dominuje rolnictwo ( Noskowo, Tychowo, Janiewice, Gwiazdowo, Brzeście,
Smardzewo, Kwasowo, Boleszewo, Radosław, Stary Kraków ) będą przechodziły
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procesy przekształceniowe uzależnione przede wszystkim od polityki państwa w
stosunku do obszarów wiejskich (rolnictwo, działalność pozarolnicza – usługi,
rzemiosło, produkcja).
10.Dla całego obszaru Gminy ustalono wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów , w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Przy
opracowywaniu planów miejscowych należy kierować się tymi wskaźniki.
11. Dla wszystkich jednostek osadniczych określono ustalenia i informacje o
uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju zarówno w tekście jak i na rysunku studium.
12.Rolnictwo jest podstawową funkcją gospodarczą Gminy. Rozwój funkcji rolni-czej
167 uzależniony jest od zespołu czynników, w tym wynikających z warunków
przyrodniczych przestrzeni rolniczej, jej zainwestowania, warunków ekonomicznych,
społecznych, polityki rolnej państwa. Czynniki te po przeanalizowaniu zgrupowano
na podstawowe czynniki ograniczające i sprzyjające rozwojowi rolnictwa na terenie
gminy.
13.Lasy zajmują powierzchnię 11.738 ha co stanowią 41,55% powierzchni gminy
Sławno. W większości znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Sławno. Zakłada
się zwiększenie powierzchni zalesionej poprzez określenie możliwości wyznaczenia
nowych terenów przeznaczonych pod zalesienia.
14.Gmina Sławno tylko w części wyposażona jest w poszczególne media
infrastruktury technicznej. Konieczne jest podjęcie intensywnych działań w celu
wyposażenie w główne media infrastruktury poszczególne wsie. Dotyczy to przede
wszystkim dużych, zwartych wsi , położonych w rejonach zakładanego
intensywnego rozwoju – Bobrowice , Bobrowiczki, Sławsko, Wrześnica,
Warszkowo.
Ze względu na centralne położenie m. Sławna w stosunku do Gminy i dobre
stosunkowo zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną należy wykorzystać tę sytuację i
podłączyć większość wsi do miejskiego ujęcia wody oraz do miejskiej oczyszczalni
ścieków.
- Zaopatrzenie w wodę
Przyjęte w studium docelowe rozwiązanie zaopatrzenia w wodę jest oparte o
„Koncepcję programową gospodarki wodno-ściekowej gm. Sławno” opracowaną w
2007 r. Zaopatrzenie w wodę w większości miejscowości przewiduje się w oparciu o
istniejące ujęcia. Ze zbiorczego zestawienia wydajności ujęć wody i bilansu wody dla
miejscowości w gm. Sławno wynika, że bilans wody jest mniejszy od zatwierdzonych
zasobów wody i jest wystarczający dla całej gminy Sławno w bilansie ogólnym.
- Gospodarka ściekami
Gmina nie posiada gminnego systemu oczyszczania ścieków co stanowi ważny
próg rozwojowy gminy. Na terenie gminy Sławno skanalizowane są: Kwasowo,
Warszkowo z Kolonią Warszkowa oraz Noskowo. Ścieki z Kwasowa, Warszkowa i
Koloni Warszkowo odprowadzane są za pomocą przewodów tłocznych i pompowni
ścieków od miejskiej oczyszczalni ścieków w Sławnie. Ścieki z Noskowa
odprowadzane są na lokalną korzeniową oczyszczalnię ścieków w
Noskowie. Od początku wybudowania oczyszczalni ścieków w Noskowie jest
problem z prawidłową jej eksploatacją (warstwy filtracyjne matrycy korzeniowej są
słabo przepuszczalne
Przyjęte w studium docelowe rozwiązanie zaopatrzenia w kanalizację sanitarną
jest oparte o „Koncepcję programową gospodarki wodno-ściekowej gm. Sławno”
opracowaną w 2007 r.

177

- Elektroenergetyka
Przez teren Gminy przebiega linia elektryczna 400kV Dunowo-Słupsk, której pas
technologiczny wynosi 80 m ( po 40 m od osi w obu kierunkach) w którym zabroniona
jest zabudowa mieszkaniowa na stały pobyt ludzi i zwierząt.
Przez teren Gminy przebiega również linia 110 kV , która łączy się z GPZ Sławno i
której pas technologiczny wynosi 60 m ( po 30 m od osi w obu kierunkach).
Linia ta przewidziana jest do modernizacji.
Istniejący GPZ 110/15kV w Sławnie oraz sieci zasilające 15 kV są w stanie
zabezpieczyć dostawę znacznie większej mocy, aniżeli wynika to ze stanu
istniejącego zainwestowania. Zaistnieje potrzeba rozbudowy i modernizacji GPZ
Sławno, budowy linii SN oraz modernizacji i przebudowy linii wysokiego napięcia (110
i 400 kV).
Położenie Gminy w niedużym oddaleniu od morza ( 6-12 km.), zróżnicowanie
poziomów terenów i nieznaczne zainwestowaniu obszaru gminy sprzyjają lokalizacji
farm elektrowni wiatrowych na terenach, które nie są przeznaczone pod zainwestowanie ( tereny rolne), nie są objęte ochroną prawną wreszcie nie powodują
uciążliwości dla otoczenia. W wyniku przeprowadzonych analiz i uzgodnień, głównie z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , który zgłosił w kilku wypadkach negatywne
opinie co do pierwotnie wyznaczonych obszarów pod elektownie (szczególnie w
obrębie Wrześnicy) w studium wyznaczono optymalną wielkość obszarów
przeznaczonych na ten cel.
Na rysunku studium (zmiana 2014r.) wskazano (potencjalne) obszary rozmieszczenia
elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych oraz strefy ochronne związane z
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Realizację
elektrowni wiatrowych na obszarach wyznaczonych w studium (na każdym z dwu
obszarów – dopuszcza się lokalizację jednej wieży elektrowni wiatowej), dopuszcza
się pod warunkiem, że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże
brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. Granice obszarów podlegają
uściśleniu na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy
lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować bezpieczne odległości planowanych
turbin
elektrowni
wiatrowych
od
istniejących
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych. Lokalizacja elektrowni wiatrowych musi uwzględniać i
warunkuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży i domów opieki społecznej w strefie oddziaływania
wibroakustycznego na poziomie hałasu równym i wyższym niż 40 dB, a także
zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej i innej przeznaczonej
na stały pobyt ludzi, w strefie oddziaływania wibroakustycznego na poziomie hałasu
równym i wyższym niż 45 dB. W przypadku zmiany przepisów dostosowanie
powyższych uwarunkowań do obowiązujących przepisów nie wymaga zmiany
studium.
Pojedyncze obiekty wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb własnych użytkownika
terenu mogą być realizowane na tych terenach przy zachowaniu ograniczenia
uciążliwości do granic działki.
Realizacja elektrowni wiatrowych winna ponadto spełniać następujące warunki:
- planem (zmianą planu) winien być objęty cały teren lokalizacji elektrowni wraz ze
strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu, określonej na rysunku studium jako strefa oddziaływania
elektrowni wiatrowych w zakresie hałasu,
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- należy dokonać uzgodnień w zakresie możliwych zakłóceń ruchu lotniczego
cywilnego i wojskowego, obiekty o wysokości powyżej 50 m npt. stanowią przeszkody
lotnicze i podlegają zgłoszeniu Szefostwu Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
(Planowany w okolicy Smardzewa i Bobrowiczek obszar lokalizacji elektrowni
wiatrowych znajduje się w strefie czasowo zarezerwowanej TRA 21D o wysokości od
GDN do 1700m);
Komunikacja
Gmina Sławno komunikacyjnie obsługiwana jest przez 2 główne systemy – sieć
drogową i kolejową. Cały układ sieci wraz z numeracją został przedstawiony na
załączonej mapie.
- Komunikacja kolejowa
W studium przyjmuje się istniejący układ linii kolejowych oparty o wykształconą
już sieć połączeń, którą tworzy:
a) linia kolejowa Szczecin-Koszalin - Słupsk-Gdańsk - magistrala jednotorowa
zelektryfikowana. Linia ta jest i pozostanie główną magistralą.
Przyszłościowo należy założyć dobudowanie drugiego toru. Obszar gminy
obsługiwany jest stacją Sławno i przystankiem Wrześnica;
linia kolejowa Sławno—Darłowo, jednotorowa, przystanek w Boleszewie.
- Komunikacja drogowa
Gmina obsługiwana jest przez drogi kategorii: krajowa, wojewódzka, powiatowa,
gminna i drogi wewnętrzne. W zakresie komunikacji drogowej oprócz przebudowy
drogi krajowej nr 6 , warunkiem rozwoju gminy jest powszechne poszerzenie jezdni
większości dróg ( kosztem tzw. polówki), poszerzenie pasa drogowego do wielkości
normatywnych, doprowadzenie łuków poziomych do wielkości normatywnych i budowa
obwodnic wsi o dużym natężeniu ruchu, szczególnie turystycznego.
Istotna zmiana w zakresie komunikacji nastąpi z chwilą wybudowania tzw. dużej
obwodnicy Sławna ( obecnie są 2 warianty ) - przebieg trasy korytarzem południowym
- na podstawie koncepcji programowej dostosowania drogi krajowej nr 6 do
parametrów drogi ekspresowej). oraz po doprowadzeniu na pozostałym odcinku drogi
do parametrów drogi ekspresowej.
Zaopatrzenie w gaz.
Gmina Sławno należy do nielicznych gmin , które nie są zasilane w gaz przewodowy.
pomimo, że na jej terenie znajduje się stacja gazowo-pomiarowa Bobrowice. Przez
teren Gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 ;
PN 6,3 MPa relacji Bobrowice – Sławno – Słupsk ( poprzez stację gazowopomiarową
Bobrowice.
Gazociąg położony na zachód od stacji podlega Wielkopolskiemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu , a na wschód od stacji
Pomorskiemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego Sp.z o.o . w Gdańsku.
Pomorskiej Spółce Gazownictwa w Gdańsku.
W studium przyjęto możliwość gazyfikacji każdej wsi o ile będzie wynikało to
z rachunku ekonomicznego siecią średniego ciśnienia głównie poprzez istniejącą
stację gazową w/cw w Sławnie, o ile jest to uzasadnione potrzebami mieszkańców i
rachunkiem ekonomicznym. W tym celu wzdłuż dróg zapewnia się pasy techniczne dla
infrastruktury technicznej.
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15.Część obszaru Gminy położona w dolinie Wieprzy znajduje się w obszarze
zagrożenia powodzią. W związku z tym nie należy dopuścić do ich zabudowy i
użytkowania . W przyszłości obszary te stanowić będą obszary bezpośredniego
zagrożenia
powodzią
i
na
nich
obowiązywać
będą
ograniczenia
zagospodarowania, o których mowa w przepisach odrębnych. Przede wszystkim
zakazuje się ich zabudowy z wyjątkiem prowadzenia infrastruktury technicznej oraz
wykorzystaniem ich dla celów turystyki wodnej.

16.Turystyka
Ze względu na uwarunkowania środowiska funkcja turystyczna nie odgrywa
dużego znaczenia w gospodarce Gminy. Mimo to należy podjąć działania w
celu wykorzystania części cennych walorów środowiska. Należą do nich:
- urokliwa dolina Wieprzy z atrakcyjnymi, porośniętymi lasem zboczamidoliny;
- rejon jez. Łętowskiego;
- bardzo czyste środowisko w części naturalne , szczególnie w ramach agroturystyki;
- szlak wodny Wieprzy;
- istniejące i projektowane przez najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo tereny piesze i
rowerowe szlaki turystyczne;
- tereny byłych linii kolejowych projektowane jako „Wielofunkcyjny szlak turystyczny
Pojezierze – Bałtyk”;
- usługi turystyki wzdłuż drogi krajowej nr 6.
17.Ochrona środowiska stanowi jedno z głównych uwarunkowań możliwości
rozwojowych gminy. Dlatego tak ważne jest jego rozpoznanie i podjęcie decyzji
projektowych w zakresie ochrony.
Zachowuje się istniejące, prawnie chronione następujące formy ochrony przyrody oraz
planuje się nowe:
obszary „NATURA 2000” ( projektowane );
rezerwaty przyrody;
obszar chronionego krajobrazu;
pomniki przyrody;
użytki ekologiczne.
18.Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie i opiece
podlegają , bez względu na stan zachowania:
- zabytki nieruchome:
a) krajobraz kulturowy;
b) układy urbanistyczne , ruralistyczne i zespoły budowlane;
c) dzieła architektury i budownictwa,
d) działa budownictwa obronnego;
e) obiekty techniki,
f) cmentarze,
g) parki , ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;
h) miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź wybitnych
osobistości lub instytucji:
- zabytki ruchome;
- zabytki archeologiczne – cmentarzyska, kurhany, pozostałości
terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, relikty
działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej;
- nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy placów , ulic,itp.
Formami ochrony zabytków są :
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a) wpis do rejestru zabytków;
b) uznanie za pomniki historii;
c) utworzenie parku kulturowego;
d) ustalenia ochrony w miejscowym planie albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
W studium podtrzymuje się istniejące formy ochrony oraz planuje się nowe obiekty i
obszary objąć ochroną zgodnie z wykazem tych obiektów wraz ze stanowiskami
archeologicznymi zaznaczonymi na rysunku studium.
19.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym.
Na terenie Gminy głównym przedsięwzięciem celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym będzie budowa obwodnicy m. Sławna w obrębie Gminy. Jest to
inwestycja krajowa , która zgodnie z istniejącym studium trasy tej drogi ( 2 warianty )
zostało zawarte na rysunku studium. której trasa będzie przebiegać korytarzem
południowym - zgodnie z koncepcją programową dostosowania drogi krajowej nr 6 do
parametrów drogi ekspresowej.
Na podstawie istniejącej strategii Gminy nie zakłada się realizacji nowych inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym poza infrastrukturą techniczną, drogami i
terenami sportowo-rekreacyjnymi.
20.Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego oraz dla
których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe.
Na terenie Gminy obowiązek sporządzenia planów miejscowych dotyczy obszarów
rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 400m2 i
wymagających scaleń i podziału nieruchomości . Dotyczy to wybranych terenów w m.
Bobrowice-Bobrowiczki i Warszkowo.
Gmina zamierza sporządzić plany miejscowe dla następujących terenów:
- farm elektrowni wiatrowych;
- zwartej zabudowy wsi (istniejącej i projektowanej): Sławsko, Warszkowo,
Wrześnica, Bobrowice-Bobrowiczki, Żukowo, Łętowo.
21.Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne. Nie zakłada się przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne ( nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej i dróg).
Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
związane są z budową infrastruktury technicznej , dróg ( obwodnicy Sławna ), farm
elektrowni wiatrowych oraz zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, które
znajdą się poza terenami wyznaczonymi w obowiązującym planie miejscowym Gminy i
podrzymane są ustaleniami studium. Wystąpi to jednak na niewielkich stosunkowo,
zwartych obszarach. Wynika to z faktu, że w ramach obowiązującego planu
miejscowego Gminy zostały takie zgody wyrażone .
22.Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
Nowymi obszarami wymagającymi przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
( poza wyznaczonymi w obowiązującym planie ) mogą być duże tereny przeznaczone
w studium pod zainwestowanie. Dotyczy to głównie miejscowości dla których gmina
zamierza sporządzić plany miejscowe: Sławsko, Warszkowo, Wrześnica, BobrowiceBobrowiczki.
23. Obszary przestrzeni publicznej i rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
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Ze względu na centralne położenia m. Sławna w stosunku do otaczającej go gminy
oraz pełnienie przez sławno głównego ośrodka obsługi mieszkańców miasta i gminy
na terenie gminy nie występują obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. W pewnym sensie znaczenie takie spełniają tereny szkolne
oraz kościoły.
Nowe, wydzielone obszary przestrzeni publicznej nie zostały wyznaczone wstudium.
Zakłada się, że mogą być one zaprojektowane na etapie planów miejscowych
miejscowości dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe.
Dopuszcza się możliwość rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 wzdłuż projektowanej drogi krajowej nr 6 w rejonie
Bobrowice-Bobrowiczki i Warszkowo.
24.Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej.
Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych.
25.Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i ich rekultywacji.
W obrębie zabudowanych terenów przekształceń i rehabilitacji wymagają przede
wszystkim:
- powojenna zabudowa mieszkaniowa wi[elorodzinna i jednorodzinna z płaskimi
dachami;
- powojenna zabudowa ferm i dużych obiektów hodowlanych oraz zaplecza PGR.
Dotyczy to przede wszystkim wsi: Rzyszczewo, Bobrowice, Kwasowo i Żukowo.
Rekultywacja odnosi się do wyrobisk ziemnych, których na terenie gminy jest kilka.
Wyrobiska te w zależności od położenia, można zalesić, wykonać stawy rybne lub
przeznaczyć pod urządzenia rekreacji.
26.Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
Na terenie gminy tereny zamknięte obejmują linie kolejowe.
16. ZAŁĄCZNIKI
16.1. STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘĆ WODY
Lokalizacja
ujęcia wody

Właściciel / Użytkownik

Boleszewo

ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
Nadleśnictwo Sławno
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
Gospodarstwo Rolne
ANRSP
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
Nadleśnictwo Sławno
Nadleśnictwo Sławno
UG Sławno
Gospodarstwo Rolne
ANRSP
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
„Starodrzew” Sp. z o.o.
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
Nadleśnictwo Sławno

Gwiazdowo
Gwiazdówko
Janiewice
Kwasowo
Noskowo
Pątnowo
Pątnowo
Pomiłowo
Przylaski
Radosław
Sławno
Sławsko
Stary
Kraków

Decyzja o
ustanowieniu strefy
ochronnej
OS.6223-4/2001

05.03.2001

Organ ustanaw.
strefę
ochron.ujęcia
Star. Sław.

OS.6223-6/2001

26.03.2001

Star. Sław

OS-IX-6210/200/98
OS.6223-5/2001

16.12.1998
26.03.2001

Woj. Słupski
Star. Sław

OS-IX,X-6210/16/95

16.02.1995

Woj. Słupski

OS.6210-32/99

10.12.1999

Star. Sław

OS-IX-6210/199/98
OS-IX-6210/202/98
OS.6210-8/99
OS-/5/99

16.12.1998
16.12.1998
07.08.1999
05.02.1999

Woj. Słupski
Woj. Słupski
Star. Sław
Star. Sław

OS.6210/7/99

23.07.1999

Star. Sław

OS.6223-7/2001
OS.6223-7/2001

15.04.1997
26.03.2001

Woj. Słupski
Star. Sław

OS-IX- 6210/201/98

16.12.1998

Woj. Słupski
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Data
ustanowienia

Stary
Kraków
Smardzewo
Tychowo
Warszkowo
Warszkówko
Wrześnica

Nadleśnictwo Sławno

OS-IX- 6210/203/98

16.12.1998

Woj. Słupski

ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
Nadleśnictwo Sławno
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk
ZUW. – dla Potrzeb
Rolnictwa Słupsk

OS-III -7211/80/85

10.12.1985

Woj. Słupski

OS-IX-6210/198/98
OS.6223-8/2001

16.12.1998
26.03.2001

Woj. Słupski
Star. Sław

OS.6210-6/99

23.07.1999

Star. Sław

OS.6210-5/99

19.08.1999

Star. Sław

16.2. ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodne w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia obwodów
rybackich.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z
1999 r. Nr 66, poz. 750; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz.
1189 i Nr 115, poz. 1229; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175,
poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego oraz określa się ich nazwy, numery i granice.
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Granice obwodów rybackich wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowią linie
brzegowe wód wchodzących w skład obwodów, a w przypadku, gdy granica przebiega przez
te wody - o ile nie jest to w za-łączniku opisane inaczej - granicę stanowi:
1) w ujściu wchodzącego w skład obwodu cieku naturalnego albo kanału - linia prosta łącząca
odpowiednio punkty styku brzegów cieku naturalnego albo kanału z brzegami wód
stanowiących to ujście;
2) w miejscu przecięcia się wód wchodzących w skład obwodu z morskimi wodami
wewnętrznymi albo wodami morza terytorialnego - granica między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 121 – 17492 – Poz. 2528.
Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
III.6. DORZECZE RZEKI WIEPRZA
III.6.1. Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Wieprza - nr .
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Białe oraz Jeziora Kołoleż wraz z wodami rzeki
Wieprza na od-cinku od źródeł do Jeziora Bluj.
III.6.2. Obwód rybacki Jeziora Bluj na rzece Wieprza - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bluj, Jeziora Wałdowskie Małe i Jeziora Wałdowskie
Duże wraz z wodami rzeki Wieprza na odcinku od wypływu z Jeziora Bluj do jej połączenia z
wodami cieku Struga Kramarzyńska.
III.6.3. Obwód rybacki rzeki Wieprza - nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na odcinku od jej połączenia z wodami cieku
Struga Kra-marzyńska do osi jazu w miejscowości Kępice, wraz z wodami jej dopływów nie
stanowiących od-dzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle bądź okresowo naturalnie
połączonych z głównym nurtem rzeki Wieprza.
III.6.4. Obwód rybacki rzeki Wieprza - nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na odcinku od osi jazu w miejscowości Kępice
do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z wodami jej dopływów
nie stanowiących oddzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle bądź okresowo naturalnie
połączonych z głównym nurtem rzeki Wieprza.
III.6.5 Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego
uchodzącym do Strugi Kramażyńska - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czarne Wielkie wraz z wodami cieku Dopływ z
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jeziora Czarnego Wielkiego na odcinku od źródeł do Jeziora Podgórze Duże. III.6.6. Obwód
rybacki Jeziora Podgórze Duże na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym
do Strugi Kramażyńska - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Podgórze Duże wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora
Czarnego Wielkiego na odcinku od Jeziora Podgórze Duże do jego ujścia do Strugi
Kramarzyńska.
III.6.7. Obwód rybacki Jeziora Dolskie na rzece Doszenica - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dolskie;
2) rzeki Doszenica na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty
brzegu odda-lone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Dolskie.
III.6.8. Obwód rybacki Jeziora Łubno (Graniczne) na rzece Pokrzywna - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Łubno (Graniczne);
2) rzeki Pokrzywna na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty
brzegu odda-lone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Łubno (Graniczne).
III.6.9. Obwód rybacki Jeziora Rybiec na rzece Rybiec - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rybiec;
2) rzeki Rybiec na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Rybiec.
III.6.10. Obwód rybacki Jeziora Smolanka (Smolenko) na rzece Kunica - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Smolanka (Smolenko);
2) rzeki Kunica na odcinku od źródeł do Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie).
III.6.11. Obwód rybacki Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie) na rzece Kunica - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie);
2) rzeki Kunica na odcinku od Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie) do jej ujścia do rzeki
Pokrzywna.
III.6.12. Obwód rybacki Jeziora Leśnik (Bąkowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Pokrzywna - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Leśnik (Bąkowo) wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Pokrzywna.
III.6.13. Obwód rybacki Jeziora Obierowo na rzece Milanówka (Miłacz) - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Obierowo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od źródeł do Jeziora Trzcińskie.
III.6.14. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie na rzece Milanówka (Miłacz) - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie, Jeziora Miłaczewo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od Jeziora Trzcińskie do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Miłaczewo.
III.6.15. Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Słosineckie Małe, Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie), Jeziora Rudnik;
2) rzeki Studnica na odcinku od źródeł do Jeziora Studzieniczno.
III.6.16. Obwód rybacki Jeziora Studzieniczno na rzece Studnica - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Studzieniczno;
2) rzeki Studnica na odcinku od Jeziora Studzieniczno do podłużnej osi mostu drogowego
Miastko - Bytów.
III.6.17. Obwód rybacki Jeziora Kościelne na rzece Pląsa - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czarnka, Jeziora Wołczyca, Jeziora Kościelne, Jeziora Średnie, Jeziora Białe
(Białynia);
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2) rzeki Pląsa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Studnica.
III.6.18. Obwód rybacki Jeziora Wołcza Mała na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Pląsanr 1.
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wołcza Mała wraz z wodami cieku bez nazwy
uchodzącego do rzeki Pląsa.
16.3 Wykaz stanowisk archeologicznych

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy sławno znajdujących się w
ewidencji dóbr kultury wojewódzkiego konserwatora zabytków (według wykazu
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Nr stan.
Nr
L.p.

Miejscowość

na

0bszar

Okres

Forma

obszrze

AZP

chronologiczny

osadnictwa

stanowiska w
miejscowości

strefa

Nr stan.

(nr rej.

na

zabyt.)

mapie

8

9

W II

1

W II

2

W II

3

W II

4

W III

5

AZP

1

2

3

4

5

1

1

9-25

Stary
1.

Kraków

6

7

okres wpływów cmentarzysko
rzymskich

kultura
Stary
2.

Kraków

pomorska oraz
2

2

9-25

cmentarzysko

okres wpływów
rzymskich

Stary
3.

Kraków

kultura
3

3

9-25

cmentarzysko
pomorska
okres wpływów
rzymskich,

Stary
4.

Kraków

4

4

9-25

kultura

cmentarzysko

łużycka, okres

oraz osada

wczesno- i

wielokulturowa

późnośredniowi
eczny

5.

Stary Kraków

5

5

9-25
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wczesne

ślad osadnictwa

średniowiecze

(osada?)

1

2

3

4

5

6

6

9-25

Stary
6.

Kraków

6

7

8

wczesne

grodzisko

WI

średniowiecze?,

wyżynne

(736)

ślad osadnictwa

W III

9

6

średniowiecze
pradzieje,
7.

Stary Kraków

8

7

9-25

wczesne

7

średniowiecze?
kultura łużycka cmentarzysko

Stary
8.

Kraków

9

8

WI

9-25

8
(epoka brązu)

kurhanowe

(737)

ślad osadnictwa

W III

ślad osadnictwa

W III

ślad osadnictwa

W III

11

ślad osadnictwa

W III

12

ślad osadnictwa

W III

ślad osadnictwa

W III

14

ślad osadnictwa

W III

15

kultura
9.

Stary Kraków

pomorska, okres
11

20

9-25
przedrzymski

9

i rzymski
kultura
10.

Stary Kraków

pomorska, okres
13

22

9-25

wpływów

10

rzymskich
kultura
11.

Stary Kraków

pomorska, okres
16

25

9-25

wpływów
rzymskich
kultura

12.

Stary Kraków

pomorska, okres
17

26

9-25

wpływów
rzymskich

13.

Stary Kraków

14.

Stary Kraków

15.

Stary Kraków

okres wpływów
18

27

9-25

13

rzymskich
okres wpływów
19

28

9-25
rzymskich
wczesne

21

33

9-25

186

średniowiecze

1

2

3

4

5

6

7

16.

Stary Kraków

22

34

9-25

pradzieje

ślad osadnictwa

8

9

W III
16

17.

Stary Kraków

23

35

9-25

pradzieje

ślad osadnictwa

W III
17

wczesne
18.

Stary Kraków

24

36

9-25

średniowiecze i ślad osadnictwa

W III
18

średniowiecze

19.

Stary Kraków

25

37

9-25

neolit?

ślad osadnictwa

W III
19

pradzieje,
20.

Stary Kraków

osada
28

46

9-25

wczesne

W III

20

ślad osadnictwa

W III

21

ślad osadnictwa

W III

22

ślad osadnictwa

W III

23

10-25 pomorska, okres ślad osadnictwa

W III

24

ślad osadnictwa

W III

25

10-26 lub pomorska ?, ślad osadnictwa

W III

26

średniowiecze
wczesne

21.

Stary Kraków

29

47

9-25

22.

Stary Kraków
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48

9-25

23.

Stary Kraków

średniowiecze ?

kultura łużycka
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10

1
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2

7
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kultura łużycka
1
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2
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1

2

3

4

5

27.

Radosław

3

78

10-26

28

Radosław

4

79

10-26

29.

Radosław

6

81

10-26

30.

Radosław

31.

Radosław

6

kultura łużycka

7

8

ślad osadnictwa

W III

27

ślad osadnictwa

W III

28
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W III
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W III
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W III
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grodzisko
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nizinne
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ślad osadnictwa

W III

33

osada

W III
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ślad osadnictwa

W III

35

ślad osadnictwa

W III

36

ślad osadnictwa

W III

37

ślad osadnictwa

W III

37

średniowiecze i ślad osadnictwa

W III

37

lub pomorska

neolit ?

okres wpływów
rzymskich ?
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7

82

10-26
rzymskich
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5
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9
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rzymskich
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32.

Sławsko

5
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10-26 średniowiecze i
średniowiecze
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33.

Sławsko

6
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10-26
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Sławsko
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12
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Sławsko
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53

i/lub

wczesne

10-26

osada

rzymskich
wczesne

189

średniowiecze
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5
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7
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Sławsko
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49
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pradzieje
okres wędrówek

51.

Sławsko

ludów, wczesne
32

64

10-26

średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

52.

Sławsko

33

75

10-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

kultura łużycka ślad osadnictwa
53.

Sławsko

13

85

lub pomorska,

i

wczesne

osada

śreniowiecze

(produkcyjna?)

10-26

W III

50

osada

W III

51

osada

W III

53

W II

54

kultura łużycka
54.

Sławsko

lub pomorska,
34

86

10-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka,
okres wpływów

55.

Sławsko

35

88

10-26

rzymskich,
wczesne
średniowiecze
neolit,
wczesna epoka
brązu,

56.

Sławsko

osada
36

89

10-26

kultura
wielokulturowa
pomorska,
okres rzymski,
wczesne

190

1

2

3

4

5

6

7

8

9

średniowiecze

kultura
pomorska,
57.

Sławsko

37

90

10-26 okres wpływów punkt osadniczy

W III

55

punkt osadniczy

W III

56

ślad osadnictwa

W III

57

punkt osadniczy

W III

58

ślad osadnictwa

W III

59

osada

W III

60

ślad osadnictwa

W III

61

rzymskich,
średniowiecze
kultura
pomorska,
58.

Sławsko

okres wpływów
38

91

10-26
rzymskich,
wczesne
średniowiecze

59.

Sławsko

okres wpływów
39

92

10-26
rzymskich,
średniowiecze
kultura
pomorska,

60.

Sławsko

40

93

10-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

okres wpływów
61.

Sławsko

rzymskich,
41

94

10-26
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
wczesne

62.

Sławsko

42

95

10-26

63.

Sławsko

43

96

10-26

średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska

191

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wczesne
64.

Sławsko

44

99

10-26

średniowiecze,

osada

W III

62

osada

W III

63

W III

64

osada

W III

65

punkt osadniczy

W III

66

punkt osadniczy

W III

67

ślad osadnictwa

W III

68

ślad osadnictwa

W III

69

ślad osadnictwa

W III

70

osada

W III

71

ślad osadnictwa

W III

72

średniowiecze
kultura łużycka
65.

Sławsko

lub pomorska,
45

100

10-26
wczesne
średniowiecze
neolit, epoka

66.

Sławsko

46

101

10-26

brązu, wczesne punkt osadniczy
średniowiecze
kultura łużycka,

67.

Sławsko

47

102

10-26

wczesne
średniowiecze
kultura

68.

Sławsko

pomorska,
48

103

10-26
wczesne
średniowiecze

69.

Sławsko

okres wpływów
58

104

10-26
rzymskich
kultura

70.

Sławsko

59

105

10-26

pomorska,
średniowiecze
wczesne

71.

Sławsko

60

106

10-26

72.

Sławsko

61

107

10-26

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
epoka brązu,

73.

Sławsko

49

108

10-26 okres wpływów
rzymskich ?
kultura łużycka

74.

Sławsko

lub pomorska,
50

109

10-26
wczesne
średniowiecze

192

1

2

3

4

5

75.

Sławsko

51

110

10-26

76.

Sławsko

52

111

10-26

6

kultura łużycka,

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

73

ślad osadnictwa

W III

74

osada

W III

75

W III

76

ślad osadnictwa

W III

76

ślad osadnictwa

W III

76

ślad osadnictwa

W III

76

ślad osadnictwa

W III

76

kultura łużycka punkt osadniczy

W III

77

W III

78

osada

W III

79

ślad osadnictwa

W III

52

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka

77.

Sławsko

lub pomorska,
53

112

10-25
wczesne
średniowiecze

78.

Sławsko

54

113

10-25

79.

Sławsko

55

114

10-26

80.

Sławsko

56

115

10-26

81.

Sławsko

57

116

10-26

82.

Sławsko

12

117

10-26

kultura łużycka ślad osadnictwa

wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
neolit ?,

83.

Tokary

1

84

10-26

lub pomorska
epoka brązu,
kultura
84.

Tokary

2

97

10-26

pomorska,

osada

wczesne

wielokulturowa

średniowiecze

85.

Tokary

3

98

10-26

86.

Warginia

1

87

10-26

epoka brązu

kultura łużycka
lub pomorska

193

1

2

3

4

5

6

7

8

9

87.

Warszkowo

37

54

10-26

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

80

ślad osadnictwa

W III

81

punkt osadniczy

W III

82

wczesne

grodzisko

WI

średniowiecze

nizinne

(738)

cmentarzysko

WI

kurhanowe

(738)

cmentarzysko

WI

kurhanowe

(738)

ślad osadnictwa

W III

84

punkt osadniczy

W III

87

ślad osadnictwa

W III

88

cmentarzysko

W II

89

ślad osadnictwa

W III

90

kultura łużycka
lub pomorska,
88.

Warszkowo

38

55

10-26

okres rzymski,
wczesne
średniowiecze
klultura łużycka
lub pomorska,

89.

Wrześnica

15

1

10-26

okres rzymski,
wczesne
średniowiecze

90.

91.

92.

Wrześnica

Wrześnica

Wrześnica

7

16

17

2

3

9

10-26

10-26

10-26

83

pradzieje

85

pradzieje

86

pradzieje,
93.

Wrześnica

13

13

10-26

wczesne
średniowiecze
pradzieje,

94.

Wrześnica

8

14

10-26

wczesne
średniowiecze

95.

Wrześnica

96.

Wrześnica

okres wpływów
6

15

10-26
rzymskich
kultura

2

16

10-26
pomorska

97.

Wrześnica

okres wpływów
19

19

10-26
rzymskich

194

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów
98.

Wrześnica

20

20

10-26

rzymskich,

ślad osadnictwa

W III

91

ślad osadnictwa

W III

92

W III

93

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów
99.

Wrześnica

21

21

10-26

rzymskich,
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
pradzieje

ślad osadnictwa

(k.łużycka?)

(cmentarzysko?)

10-26

kultura łużycka

osada

W III

94

24

10-26

neolit

ślad osadnictwa

W III

95

25

10-26

kultura łużycka ślad osadnictwa

W III

96

W III

97

ślad osadnictwa

W III

98

ślad osadnictwa

W III

99

ślad osadnictwa

W III

100

100.

Wrześnica

101.

Wrześnica

23

23

102.

Wrześnica

24

103.

Wrześnica

25

22

22

10-26

neolit,
104.

Wrześnica

26

27

10-26

kultura łużycka ślad osadnictwa
lub pomorska

105.

Wrześnica

106.

Wrześnica

107.

Wrześnica

kultura łużycka
27

28

10-26
lub pomorska?
kultura łużycka

28

29

10-26
lub pomorska

18

30

10-26

195

pradzieje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

neolit?, okres
wpływów
108.

Wrześnica

29

31

ślad osadnictwa

W III

101

10-26 pomorska, okres punkt osadniczy

W III

102

W III

103

W II

104

W III

105

W II

106

W III

107

10-26

rzymskich?,
wczesne
średniowiecze
neolit, kultura
łużycka lub

109.

Wrześnica

30

34

wpływów
rzymskich

110.

Wrześnica

31

35

10-26

neolit?

ślad osadnictwa

kultura łużycka
lub pomorska,
111.

Wrześnica

32

36

okres wpływów

osada

rzymskich,

wielokulturowa

10-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

112.

Wrześnica

rzymskich,
33

37

10-26

punkt osadniczy
wczesne
średniowiecze?
kultura łużycka
lub pomorska,

113.

Wrześnica

34

38

okres wpływów

osada

rzymskich?,

wielokulturowa

10-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

114.

Wrześnica

35

39

okres wpływów

osada

rzymskich ?,

wielokulturowa

10-26
wczesne
średniowiecze

196

1

2

3

4

5

6

7

8

9

115.

Wrześnica

36

10

10-27

neolit

ślad osadnictwa

W III

108

116.

Wrześnica

37

11

10-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

109

ślad osadnictwa

W III

110

ślad osadnictwa

W III

111

ślad osadnictwa

W III

112

ślad osadnictwa

W III

113

ślad osadnictwa

W III

114

punkt osadniczy

W III

115

osada

W III

116

ślad osadnictwa

W III

117

ślad osadnictwa

W III

118

ślad osadnictwa

W III

119

kultura łużycka
117.

Wrześnica

38

12

10-27

lub pomorska,
średniowiecze
kultura łużycka

118.

Wrześnica

119.

Wrześnica

40

14

10-27

120.

Wrześnica

41

15

10-27

121.

Wrześnica

42

16

10-27

122.

Wrześnica

43

17

10-27

39

13

10-27
lub pomorska

neolit ?

wczesne
średniowiecze

pradzieje

kultura łużyska
lub pomorska
kultura łużycka

123.

Wrześnica

lub pomorska,
44

18

10-27

okres wpływów
rzymskich

124.

Wrześnica

125.

Wrześnica

126.

Wrześnica

kultura łużycka
45

19

10-27
lub pomorska
kultura łużycka

46

20

10-27
lub pomorska ?
kultura łużycka

47

21

10-27
lub pomorska

197

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kultura łużycka
127.

Wrześnica

lub pomorska,
48

23

10-27

osada ?

W III

120

ślad osadnictwa

W III

121

ślad osadnictwa

W III

122

osada

W III

123

punkt osadniczy

W III

124

punkt osadniczy

W III

125

osada

W III

126

ślad osadnictwa

W III

127

wczesne
średniowiecze

128.

Wrześnica

129.

Wrześnica

kultura łużycka
49

24

10-27
lub pomorska
kultura łużycka

51

26

10-27
lub pomorska?
kultura łużycka

130.

Wrześnica

lub pomorska,
52

27

10-27

okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka

131.

Wrześnica

132.

Wrześnica

133.

Noskowo

4

30

10-27

134.

Noskowo

7

33

10-27

135.

Noskowo

8

34

10-27

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

128

136.

Noskowo

10

41

10-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

129

137.

Noskowo

11

42

10-27

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

130

138.

Noskowo

9

43

10-27

ślad osadnictwa

W III

131

53

28

10-27
lub pomorska
kultura łużycka

54

29

10-27
lub pomorska
wczesne
średniowiecze
neolit ?,
średniowiecze

okres wpływów
rzymskich

198

1

2

3

4

5

139.

Noskowo

12

47

10-27

140.

Noskowo

141.

Noskowo

142.

Noskowo

143.

Noskowo

16

51

10-27

144.

Noskowo

17

52

10-27

145.

Noskowo

6

kultura łużycka

7

8

ślad osadnictwa

W III

132

ślad osadnictwa

W III

133

ślad osadnictwa

W III

134

ślad osadnictwa

W III

135

ślad osadnictwa

W III

136

ślad osadnictwa

W III

137

ślad osadnictwa

W III

138

osada

W II

139

ślad osadnictwa

W III

142

punkt osadniczy

W III

149

ślad osadnictwa

W III

150

ślad osadnictwa

W III

151

lub pomorska
kultura łużycka
13

48

10-27
lub pomorska
okres wpływów

14

49

10-27
rzymskich
okres wpływów

15

50

10-27
rzymskich
wczesne
średniowiecze ?
kultura łużycka
lub pomorska ?
wczesne

18

53

10-27

średniowiecze

9

kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów
146.

Bobrowice

4

1

11-25
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

147.

Bobrowice

5

3

11-25

148.

Bobrowice

6

9

11-25

149.

Bobrowice

7

11

11-25

rzymskich
epoka brązu
kultura łużycka

neolit ?

neolit ?, okres
150.

Bobrowice

8

12

11-25

wpływów
rzymskich

199

1

2

3

4

5

6

7

8

9

neolit, kultura
pomorska, okres
wpływów
151.

Bobrowice

9

13

11-25

rzymskich,

osada

W III

152

osada

W III

153

ślad osadnictwa

W III

154

ślad osadnictwa

W III

156

ślad osadnictwa

W III

155

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
neolit, wczesne
152.

Bobrowice

10

15

11-25

średniowiecze,
średniowiecze
średniowiecze

153.

Bobrowice

11

116

11-25

154.

Bobrowice

12

24

11-25

155.

Bobrowiczki

5

17

11-25

156.

Bobrowiczki

6

18

11-25

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

157

157.

Bobrowiczki

7

19

11-25

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

158

ślad osadnictwa

W III

159

ślad osadnictwa

W III

160

ślad osadnictwa

W III

161

epoka brązu
kultura łużycka
kultura łużycka
lub pomorska

neolit ?,
wczesne
158.

Bobrowiczki

8

20

11-25

średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

159.

Bobrowiczki

9

21

11-25

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów

160.

Bobrowiczki

10

22

11-25

rzymskich,
wczesne

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

141

ślad osadnictwa

W III

140

ślad osadnictwa

W III

143

11-25 okres wpływów ślad osadnictwa

W III

144

ślad osadnictwa

W III

144

11-25 okres wpływów punkt osadniczy

W III

145

ślad osadnictwa

W III

146

ślad osadnictwa

W III

147

cmentarzysko

W II

148

ślad osadnictwa

W III

162

ślad osadnictwa

W III

162

161.

Boleszewo

1

2

11-25

162.

Boleszewo

2

23

11-25

163.

Rzyszczewo

6

4

11-25

pradzieje

epka brązu
kultura łużycka
kultura łużycka
lub pomorska ?
kultura łużycka,
164.

Rzyszczewo

7

5

rzymskich
neolit ?, okres
165.

Rzyszczewo

8

6

11-25

wpływów
rzymskich
epoka brązu,

166.

Rzyszczewo

9

7

rzymskich
neolit, wczesne
167.

Rzyszczewo

10

10

11-25

średniowiecze,
średniowiecze

168.

Rzyszczewo

11

14

11-25

169.

Rzyszczewo

4:5

29

11-25

średniowiecze

kultura
pomorska
neolit,
170.

Bobrowiczki

11

28

11-26

średniowiecze
okres wpływów

171.

Bobrowiczki

12

29

11-26

rzymskich ?,
średniowiecze

201

1

2

3

4

5

172.

Kwasowo

3

30

11-26

6

neolit/wczesna
epoka brązu

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

163

ślad osadnictwa

W III

164

W III

165

W II

166

ślad osadnictwa

W III

167

osada

W III

168

neolit, kultura
łużycka lub
pomorska, okres
173.

Kwasowo

4

39

11-26

rzymski,
wczesne
średniowiecze i
średniowiecze
mezolit, neolit,

174.

Sławsko

2

14

11-26

wczesne

obozowisko/

średniowiecze,

osada

średniowiecze
neolit,
epoka brązu,
175.

Sławsko

3

13

okres

osada i

przedrzymski i

cmentarzysko

11-26
rzymski

okres wpływów
176.

Sławsko

11

44

11-26

rzymskich,
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

177.

Sławsko

14

48

11-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

178.

Sławsko

15

49

11-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

169

179.

Tychowo

1

7

11-26

neolit

obozowisko

W III

197

180.

Tychowo

5

8

11-26

osada

W III

198

wczesne

202

średniowiecze

1

2

3

4

5

181.

Tychowo

20

9

11-26

6

7

8

9

wczesne
średniowiecze

osada

W III

199

osada

W III

200

ślad osadnictwa

W III

201

ślad osadnictwa

W III

201

WI

202

ślad osadnictwa

W III

203

neolit, okres
wpływów
182.

Tychowo

23

10

11-26

rzymskich,
wczesne
średniowiecze

183.

Tychowo

32

15

11-26

średniowiecze

pradzieje,
wczesne
184.

Tychowo

33

16

11-26

średniowiecze,
średniowiecze

cmentarzysko
185.

Tychowo

34

17

11-26

pradzieje
kurhanowe
epoka brązu

186.

Tychowo

31

18

11-26

187.

Tychowo

35

19

11-26

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

204

188.

Tychowo

36

20

11-26

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

204

ślad osadnictwa

W III

205

ślad osadnictwa

W III

206

kultura łużycka

neolit, okres
wpływów
rzymskich,
189.

Tychowo

37

21

11-26
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

190.

Tychowo

38

22

11-26
wczesne
średniowiecze

203

1

2

3

4

5

191.

Tychowo

39

23

11-26

192.

Tychowo

6

okres wpływów

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

207

cmentarzysko

W II

208

ślad osadnictwa

W III

209

ślad osadnictwa

W III

210

ślad osadnictwa

W III

211

osada

W III

212

WI

213

rzymskich
kultura
3

24

11-26
pomorska
wczesne

193.

Tychowo

40

25

11-26

średniowiecze,
średniowiecze

194.

Tychowo

41

40

11-26

neolit ?

neolit ?, kultura
pomorska, okres
195.

Tychowo

42

62

11-26

rzymski,
wczesne
średniowiecze

196.

Tychowo

25

67

11-26

nieokreślona

cmentarzysko
197.

Tychowo

4

68

11-26

pradzieje

kurhanowe
(18 kurhanów)

198.

Tychowo

22

69

11-26

nieokreślona

osada

W III

214

199.

Tychowo

21

73

11-26

epoka brązu

osada

W III

215

cmentarzysko

W II

170

osada

W III

171

kultura
pomorska,
200.

Warszkowo

2i4

1

11-26

okres
przedrzymski
i rzymski
wczesne

201.

Warszkowo

7

2

11-26

204

średniowiecze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pradzieje,
202.

Warszkowo

9

4

11-26

wczesne

ślad osadnictwa

W III

172

osada

W III

173

ślad osadnictwa

W III

174

ślad osadnictwa

W III

175

ślad osadnictwa

W III

177

ślad osadnictwa

W III

178

ślad osadnictwa

W III

179

ślad osadnictwa

W III

180

W II

181

średniowiecze
wczesne
203.

Warszkowo

18

5

11-26

średniowiecze
neolit ?,
wczesne

204.

Warszkowo

19

31

11-26

średniowiecze,
średniowiecze
kultura
pomorska,

205.

Warszkowo

20

32

11-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
epoka brązu,
okres wpływów

206.

Warszkowo

22

37

11-26
rzymskich,
średniowiecze
kultura
pomorska, okres

207.

Warszkowo

23

42

11-26

wpływów
rzymskich ?
neolit,

208.

Warszkowo

24

43

11-26

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

209.

Warszkowo

25

52

11-26
wczesne
średniowiecze
kultura
pomorska,
okres wpływów

osada oraz
210.

Warszkowo

26

53

11-26

rzymskich,
cmentarzysko ?
wczesne
średniowiecze

205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

neolit, kultura
pomorska, okres
rzymski,
211.

Warszkowo

27

54

11-26

osada

W III

182

ślad osadnictwa

W III

183

ślad osadnictwa

W III

184

osada

W III

185

ślad osadnictwa

W III

186

ślad osadnictwa

W III

187

ślad osadnictwa

W III

188

osada

W III

189

ślad osadnictwa

W III

190

ślad osadnictwa

W III

176

ślad osadnictwa

W III

191

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
neolit ?,

212.

Warszkowo

28

55

11-26

213.

Warszkowo

29

56

11-26

średniowiecze

średniowiecze

kultura
pomorska, okres
214.

Warszkowo

30

57

11-26

wpływów
rzymskich
wczesne

215.

Warszkowo

31

58

11-26

średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów

216.

Warszkowo

32

65

11-26

217.

Warszkówko

6

6

11-26

218.

Warszkówko

9

33

11-26

219.

Warszkówko

220.

Warszkówko

rzymskich
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska
kultura łużycka
11

35

11-26
lub pomorska

21

36

11-26

neolit ?
kultura łużycka

221.

Warszkówko

lub pomorska,
12

38

11-26

okres wpływów
rzymskich,

206

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wczesne
średniowiecze
neolit, kultura
łużycka lub
222.

Warszkówko

pomorska,
13

59

ślad osadnictwa

W III

192

ślad osadnictwa

W III

193

punkt osadniczy

W III

194

11-26 okres wpływów ślad osadnictwa

W III

195

ślad osadnictwa

W III

196

punkt osadniczy

W III

448

ślad osadnictwa

W III

449

11-27 okres wpływów ślad osadnictwa

W III

450

11-26
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów

223.

Warszkówko

rzymskich,
14

60

11-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka ,
okres wpływów

224.

Warszkówko

15

61

11-26

rzymskich,
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

225.

Warszkówko

16

63

rzymskich,
średniowiecze
wczesne

226.

Wrześnica

14

41

11-26

227.

Noskowo

3

36

11-27

228.

Noskowo

19

122

11-27

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska
kultura łużycka,

229.

Noskowo

20

123

rzymskich

207

1

2

3

4

5

6

7

8

9

cmentarzysko

W II

451

cmentarzysko

W II

452

cmentarzysko

W II

453

cmentarzysko ?

W II

454

osada

W III

455

osada

W II

456

osada

W III

457

W II

458

W II

459

kultura
pomorska,
230.

Tychowo

6

17

11-27
okres
przedrzymski ?
okres wpływów

231.

Tychowo

7

18

11-27
rzymskich
kultura

232.

Tychowo

8

19

11-27
pomorska
okres wpływów

233.

Tychowo

9

20

11-27
rzymskich
okres wpływów

234.

Tychowo

10

21

11-27
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,

235.

Tychowo

13

22

11-27
wczesne
średniowiecze
neolit ?, kultura
łużycka lub
pomorska ?,

236.

Tychowo

14

23

11-27

okres
przedrzymski,
wczesne
średniowiecze
kultura

237.

Tychowo

15

24

pomorska,

cmentarzysko

wczesne

osada ?

11-27
średniowiecze
neolit ?, okres
przedrzymski,

238.

Tychowo

16

25

11-27

osada
wczesne
średniowiecze

208

1

2

3

4

5

239.

Tychowo

18

26

11-27

240.

Tychowo

24

27

11-27

6

wczesne
średniowiecze

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

460

grodzisko ?

WI

461

WI

462

W III

463

W II

464

cmentarzysko

W II

465

osada ?

W III

466

punkt osadniczy

W III

467

punkt osadniczy

W III

468

osada ?

W III

469

ślad osadnictwa

W III

210

ślad osadnictwa

W III

470

wczesne
średniowiecze

pradzieje,
241.

Tychowo

26

28

11-27 kultura łużycka
lub pomorska

cmentarzysko
kurhanowe
(1 kurhan)

kultura
242.

Tychowo

27

29

11-27

osada?
pomorska
kultura

243.

Tychowo

28

30

11-27

pomorska

cmentarzysko

wczesne

osada

średniowiecze
kultura
244.

Tychowo

29

31

11-27
pomorska
wczesne

245.

Tychowo

30

32

11-27

246.

Tychowo

44

33

11-27

247.

Tychowo

45

34

11-27

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka

248.

Tychowo

46

35

11-27

lub pomorska,
średniowiecze
kultura

249.

Tychowo

250.

Tychowo

47

37

11-27
pomorska ?
kultura łużycka

48

38

11-27
lub pomorska

209

1

2

3

4

5

6

7

251.

Tychowo

49

39

11-27

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

471

252.

Tychowo

50

40

11-27

ślad osadnictwa

W III

472

253

Tychowo

ślad osadnictwa

W III

473

ślad osadnictwa

W III

474

ślad osadnictwa

W III

475

ślad osadnictwa

W III

476

W II

477

ślad osadnictwa

W III

478

ślad osadnictwa

W III

466

ślad osadnictwa

W III

466

punkt osadniczy

W III

479

kultura łużycka

8

lub pomorska
kultura łużycka
51

41

11-27
lub pomorska

9

neolit ?, kultura
254.

Tychowo

52

42

11-27

łużycka lub
pomorska
kultura łużycka

255.

Tychowo

256.

Tychowo

53

43

11-27
lub pomorska

54

44

11-27

pradzieje
kultura łużycka

ślad osadnictwa,

lub pomorska,
257.

Tychowo

55

45

11-27

osada/
okres
cmentarzysko ?
przedrzymski
neolit ?, okres
wpływów

258.

Tychowo

56

46

11-27

rzymskich,
wczesne
średniowiecze
wczesne

259.

Tychowo

57

47

11-27

średniowiecze
mezolit ?,
kultura łużycka

260.

Tychowo

58

48

11-27

lub pomorska,
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

261.

Tychowo

59

49

11-27

rzymskich,
wczesne

210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

średniowiecze

wczesne

262.

Żabno

2

63

11-27

263.

Żabno

3

64

11-27

264.

Żabno

265.

Żabno

5

69

11-27

266.

Żabno

6

83

11-27

267.

Żabno

7

84

11-27

268.

Żabno

8

85

11-27

269.

Żabno

9

86

11-27

270.

Żabno

10

87

11-27

271.

Żabno

11

88

11-27

średniowiecze
kultura łużycka

ślad osadnictwa

W III

480

ślad osadnictwa

W III

481

ślad osadnictwa

W III

482

ślad osadnictwa

W III

480

osada

W II

483

ślad osadnictwa

W III

484

ślad osadnictwa

W III

485

ślad osadnictwa

W III

486

punkt osadniczy

W III

487

ślad osadnictwa

W III

488

ślad osadnictwa

W III

216

lub pomorska
kultura łużycka
4

68

11-27
lub pomorska

średniowiecze

wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska ?
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

272.

Bobrowice

12

16

12-25

okres wpływów
rzymskich

211

1

2

3

4

5

273.

Bobrowice

13

23

12-25

6

kultura łużycka

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

217

ślad osadnictwa

W III

218

lub pomorska ?
okres wpływów

274.

Bobrowice

14

24

12-25

rzymskich,
średniowiecze

275.

Bobrowice

15

31

12-25

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

219

276.

Bobrowice

16

32

12-25

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

220

ślad osadnictwa

W III

220

ślad osadnictwa

W III

221

ślad osadnictwa

W III

222

osada

W III

223

W III

224

ślad osadnictwa

W III

225

ślad osadnictwa

W III

226

ślad osadnictwa

W III

227

kultura łużycka
lub pomorska,
277.

Bobrowice

17

33

12-25
wczesne
średniowiecze

278.

Bobrowice

18

34

12-25

279.

Bobrowiczki

14

22

12-25

neolit ?

wczesne
średniowiecze ?
neolit, kultura
pomorska, okres
280.

Bobrowiczki

15

25

12-25

rzymski,
wczesne
średniowiecze

281.

Bobrowiczki

16

26

12-25

282.

Bobrowiczki

17

36

12-25

283.

Bobrowiczki

18

37

12-25

284.

Bobrowiczki

19

38

12-25

mezolit/neolit ? ślad osadnictwa

neolit, wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

212

1

2

3

4

5

6

7

8

9

średniowiecze

wczesne
285.

Bobrowiczki

20

39

12-25

286.

Bobrowiczki

21

40

12-25

287.

Bobrowiczki

22

45

12-25

288.

Kwasowo

289.

Kwasowo

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

ślad osadnictwa

W III

228

ślad osadnictwa

W III

229

ślad osadnictwa

W III

230

ślad osadnictwa

W III

231

ślad osadnictwa

W III

232

ślad osadnictwa

W III

233

ślad osadnictwa

W III

234

rzymskich
kultura łużycka
5

41

12-25
lub pomorska
kultura łużycka

6

42

12-25
lub pomorska
kultura łużycka
lub pomorska,

290.

Kwasowo

7

43

12-25

okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka

291.

Kwasowo

8

44

12-25

292.

Kwasowo

9

46

12-25

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

235

293.

Kwasowo

10

47

12-25

neolit

ślad osadnictwa

W III

236

294.

Kwasowo

11

48

12-25

ślad osadnictwa

W III

236

295.

Kwasowo

ślad osadnictwa

W III

236

lub pomorska

okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka
12

49

12-25
lub pomorska

213

1

2

3

4

5

296.

Kwasowo

13

50

12-25

297.

Rzyszczewo

6

okres wpływów

7

8

ślad osadnictwa

W III

237

ślad osadnictwa

W III

238

ślad osadnictwa

W III

239

ślad osadnictwa

W III

240

ślad osadnictwa

W III

241

rzymskich
wczesne
12

15

12-25

średniowiecze

9

wczesne
298.

Rzyszczewo

13

17

12-25

średniowiecze,
średniowiecze
wczesne

299.

Rzyszczewo

14

18

12-25

średniowiecze
okres wpływów

300.

Rzyszczewo

15

19

12-25

rzymskich,
średniowiecze

301.

Rzyszczewo

16

20

12-25

mezolit ?

ślad osadnictwa

W III

242

302.

Rzyszczewo

17

21

12-25

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

243

303.

Smardzewo

2

1

12-25

osada

W III

244

304.

Smardzewo

3

2

12-25

ślad osadnictwa

W III

245

305.

Smardzewo

4

3

12-25

osada

W III

246

306.

Smardzewo

5

4

12-25

obozowisko ?

W III

247

307.

Smardzewo

6

5

12-25

W III

248

308.

Smardzewo

8

7

12-25

W III

249

wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska ?
wczesne
średniowiecze

neolit ?

mezolit/neolit ? ślad osadnictwa

wczesne

214

średniowiecze

ślad osadnictwa

1

2

3

4

5

309.

Smardzewo

9

8

12-25

310.

Smardzewo

6

okres wpływów

7

8

ślad osadnictwa

W III

250

mezolit/neolit ? ślad osadnictwa

W III

251

W III

252

ślad osadnictwa

W III

252

ślad osadnictwa

W III

252

ślad osadnictwa

W III

253

ślad osadnictwa

W III

254

ślad osadnictwa

W III

255

ślad osadnictwa

W III

256

ślad osadnictwa

W III

256

ślad osadnictwa

W III

257

ślad osadnictwa

W III

258

punkt osadniczy

W III

259

rzymskich

10

9

12-25

9

mezolit/neolit ?,
311.

Smardzewo

11

10

12-25 okres wpływów ślad osadnictwa
rzymskich
okres wpływów

312.

Smardzewo

12

11

12-25

313.

Smardzewo

314.

Smardzewo

315.

Smardzewo

15

14

12-25

316.

Smardzewo

16

27

12-25

317.

Smardzewo

17

28

12-25

318.

Smardzewo

18

29

12-25

319.

Smardzewo

rzymskich
okres wpływów
13

12

12-25
rzymskich
okres wpływów

14

13

12-25
rzymskich

neolit ?

wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze ?
okres wpływów
rzymskich

19

30

12-25

neolit ?

mezolit,
320.

Smardzewo

20

35

12-25

wczesne
średniowiecze ?

321.

Brzeście

wczesne
1

4

12-26

215

średniowiecze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kultura łużycka
322.

Brzeście

lub pomorska,
2

5

12-26

okres wpływów

ślad osadnictwa

W III

260

ślad osadnictwa

W III

261

ślad osadnictwa

W III

261

ślad osadnictwa

W III

262

punkt osadniczy

W III

263

ślad osadnictwa

W III

264

ślad osadnictwa

W III

265

ślad osadnictwa

W III

266

ślad osadniczy

W III

267

osada

W III

267

ślad osadnictwa

W III

269

osada ?

W III

270

rzymskich
okres wpływów

323.

Brzeście

324.

Brzeście

4

7

12-26

325.

Brzeście

5

8

12-26

326.

Brzeście

6

12

12-26

327.

Brzeście

7

13

12-26

3

6

12-26
rzymskich
wczesne
średniowiecze ?
kultura łużycka
lub pomorska
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka

328.

Brzeście

lub pomorska ?,
8

14

12-26

okres wpływów
rzymskich

329.

Brzeście

9

15

12-26

330.

Brzeście

10

16

12-26

średniowiecze

wczesne
średniowiecze ?
kultura

331.

Brzeście

pomorska,
11

17

12-26
wczesne
średniowiecze

332.

Brzeście

333.

Gwiazdowo

kultura łużycka
12

22

12-26
lub pomorska
wczesne

2

3

12-26

216

średniowiecze

1

2

3

4

5

334.

Gwiazdowo

3

9

12-26

6

7

8

9

wczesne
średniowiecze

punkt osadniczy

W III

271

osada

W III

271

ślad osadnictwa

W III

271

ślad osadnictwa

W III

268

punkt osadniczy

W III

272

ślad osadnictwa

W III

273

ślad osadnictwa

W III

274

punkt osadniczy

W III

275

osada

W III

275

punkt osadniczy

W III

276

W III

277

okres wpływów
rzymskich,
335.

Gwiazdowo

4

10

12-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska ?,

336.

Gwiazdowo

5

11

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

337.

Gwiazdowo

6

18

12-26
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,

338.

Gwiazdowo

7

19

12-26

okres wpływów
rzymskich
neolit ?, kultura

339.

Gwiazdowo

8

20

12-26

łużycka lub
pomorska

340.

Gwiazdowo

9

21

12-26

341.

Gwiazdowo

10

23

12-26

średniowiecze

wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
342.

Gwiazdowo

11

24

12-26
wczesne
średniowiecze
wczesne

343.

Gwiazdowo

12

25

12-26

średniowiecze
kultura łużycka

344.

Gwiazdowo

13

26

12-26

lub pomorska,
wczesne

217

ślad osadnictwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

średniowiecze

kultura łużycka
lub pomorska,
345.

Gwiazdowo

14

27

12-26

punkt osadniczy

W III

278

ślad osadnictwa

W III

279

ślad osadnictwa

W III

280

ślad osadnictwa

W III

281

ślad osadnictwa

W III

282

ślad osadnictwa

W III

283

ślad osadnictwa

W III

284

ślad osadnictwa

W III

285

ślad osadnictwa

W III

286

ślad osadnictwa

W III

287

ślad osadnictwa

W III

288

wczesne
średniowiecze
wczesne

346.

Gwiazdowo

15

28

12-26

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

347.

Gwiazdowo

16

29

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

348.

Gwiazdowo

17

30

12-26

349.

Gwiazdowo

350.

Gwiazdowo

351.

Gwiazdowo

20

33

12-26

352.

Gwiazdowo

21

34

12-26

rzymskich
okres
18

31

12-26
przedrzymski ?
kultura łużycka

19

32

12-26
lub pomorska
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,

353.

Gwiazdowo

22

35

12-26
wczesne
średniowiecze
wczesne

354.

Gwiazdowo

23

36

12-26

355.

Gwiazdowo

24

37

12-26

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich

218

1

2

3

4

5

6

7

8

9

356.

Gwiazdowo

25

38

12-26

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

288

ślad osadnictwa

W III

289

ślad osadnictwa

W III

290

osada

W III

291

punkt osadniczy

W III

292

mezolit/neolit,
okres wpływów
rzymskich,
357.

Gwiazdowo

26

45

12-26
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

358.

Gwiazdowo

27

46

12-26

pradzieje
kultura łużycka
lub pomorska,

359.

Gwiazdowo

28

47

12-26

okres wpływów
rzymskich
okres wpływów

360.

Gwiazdowo

29

48

12-26

361.

Gwiazdowo

30

49

12-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

293

362.

Gwiazdowo

31

50

12-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

293

ślad osadnictwa

W III

294

osada

W II

295

osada

W II

296

rzymskich

wczesne
363.

Gwiazdowo

32

51

12-26

średniowiecze,
średniowiecze
okres
przedrzymski,

364.

Gwiazdowo

33

52

12-26
wczesne
średniowiecze?
okres wpływów
rzymskich,

365.

Gwiazdowo

34

53

12-26
wczesne
średniowiecze

219

1

2

3

4

5

366.

Gwiazdowo

35

54

12-26

6

okres wpływów

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

297

osada

W III

298

ślad osadniczy

W III

299

osada

W III

300

W III

301

punkt osadniczy

W III

302

osada

W III

303

punkt osadniczy

W III

304

rzymskich
kultura
pomorska, okres

367.

Gwiazdowo

36

55

12-26

wpływów
rzymskich
kultura łużycka

368.

Gwiazdowo

37

56

12-26
lub pomorska
okres wpływów
rzymskich,

369.

Gwiazdowo

38

57

12-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
neolit, kultura
łużycka lub

370.

Gwiazdowo

39

58

12-26 pomorska, okres punkt osadniczy
wpływów
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,

371.

Gwiazdowo

40

59

12-26

okres wpływów
rzymskich
neolit, kultura
łużycka lub
pomorska, okres

372.

Gwiazdowo

41

60

12-26

wpływów
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

373.

Gwiazdowo

42

61

12-26

okres wpływów
rzymskich

220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów
374.

Gwiazdowo

43

62

12-26

punkt osadniczy

W III

305

punkt osadniczy

W III

306

ślad osadnictwa

W III

307

punkt osadniczy

W III

308

punkt osadniczy

W III

309

ślad osadnictwa

W III

309

ślad osadnictwa

W III

310

ślad osadnictwa

W III

311

rzymskich,
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów

375.

Gwiazdowo

44

63

12-26
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

376.

Gwiazdowo

45

64

12-26
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,

377.

Gwiazdowo

46

65

12-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów

378.

Gwiazdowo

47

66

12-26
rzymskich ?,
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

379.

Gwiazdowo

380.

Gwiazdowo

48

67

12-26
rzymskich
wczesne

49

68

12-26

średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów

381.

Gwiazdowo

50

69

12-26
rzymskich,
wczesne
średniowiecze

221

1

2

3

4

5

382.

Gwiazdowo

51

70

12-26

383.

Gwiazdowo

384.

Gwiazdowo

6

kultura łużycka

7

8

ślad osadnictwa

W III

312

ślad osadnictwa

W III

312

ślad osadnictwa

W III

313

punkt osadniczy

W III

314

ślad osadnictwa

W III

314

ślad osadnictwa

W III

315

ślad osadnictwa

W III

316

ślad osadnictwa

W III

312

ślad osadnictwa

W III

313

punkt osadniczy

W III

317

ślad osadnictwa

W III

315

punkt osadniczy

W III

318

lub pomorska ?
okres wpływów
52

71

12-26
rzymskich ?

53

72

12-26

pradzieje

9

kultura łużycka
lub pomorska,
385.

Gwiazdowo

54

73

12-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka

386.

Gwiazdowo

387.

Gwiazdowo

55

74

12-26
lub pomorska
kultura łużycka

56

75

12-26
lub pomorska ?
kultura łużycka
lub pomorska,

388.

Gwiazdowo

57

76

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

389.

Gwiazdowo

58

77

12-26
wczesne
średniowiecze
wczesne

390.

Gwiazdowo

59

78

12-26

391.

Gwiazdowo

60

79

12-26

392.

Gwiazdowo

393.

Gwiazdowo

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich ?
kultura łużycka

61

80

12-26
lub pomorska
okres wpływów

62

81

12-26
rzymskich

222

1

2

3

4

5

394.

Gwiazdowo

63

82

12-26

395.

Gwiazdowo

396.

Gwiazdowo

397.

Gwiazdowo

398.

Gwiazdowo

6

kultura łużycka

7

8

ślad osadnictwa

W III

318

ślad osadnictwa

W III

319

ślad osadnictwa

W III

312

punkt osadniczy

W III

320

ślad osadnictwa

W III

321

punkt osadniczy

W III

322

ślad osadnictwa

W III

323

ślad osadnictwa

W III

324

punkt osadniczy

W III

325

ślad osadnictwa

W III

326

osada

W II

327

lub pomorska
okres wpływów
64

83

12-26
rzymskich
kultura łużycka

65

84

12-26

9

lub pomorska ?
okres wpływów
66

85

12-26
rzymskich
okres wpływów

67

86

12-26
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska
?,okres

399.

Gwiazdowo

68

87

12-26

wpływów
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
wczesne

400.

Gwiazdowo

69

88

12-26

401.

Gwiazdowo

70

89

12-26

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
neolit ?,

402.

Gwiazdowo

71

90

12-26

wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich ?,

403.

Gwiazdowo

72

91

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

404.

Gwiazdowo

73

92

12-26

rzymskich,
wczesne

223

1

2

3

4

5

6

7

8

9

osada

W II

328

punkt osadniczy

W III

329

ślad osadnictwa

W III

330

ślad osadnictwa

W III

331

punkt osadniczy

W III

332

osada

W III

321

ślad osadnictwa

W III

333

ślad osadnictwa

W III

334

średniowiecze

okres wpływów
rzymskich,
405.

Gwiazdowo

74

93

12-26
wczesne
średniowiecze
epoka kamienia,
okres wpływów

406.

Gwiazdowo

75

94

12-26

rzymskich,
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

407.

Gwiazdowo

76

95

12-26

rzymskich ?,
średniowiecze
wczesne

408.

Gwiazdowo

77

96

12-26

średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich ?,

409.

Gwiazdowo

78

97

12-26
wczesne
średniowiecze
neolit ?, kultura
łużycka lub
pomorska, okres

410.

Gwiazdowo

79

98

12-26

wpływów
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

411.

Gwiazdowo

80

99

12-26

okres wpływów
rzymskich
wczesne

412.

Gwiazdowo

81

100

12-26

224

średniowiecze

1

2

3

4

5

6

413.

Gwiazdowo

83

118

12-26

pradzieje ?

7

8

9

cmentarzysko ?
WI

335

WI

336

punkt osadniczy

W III

337

osada

W II

338

ślad osadnictwa

W III

339

ślad osadnictwa

W III

340

ślad osadnictwa

W III

341

ślad osadnictwa

W III

342

osada

W III

343

ślad osadnictwa

W III

344

ślad osadnictwa

W III

345

ślad osadnictwa

W III

346

(1 kurhan ?)
cmentarzysko ?
414.

Gwiazdowo

82

124

12-26

pradzieje ?
(1 kurhan ?)
wczesne

415.

Kwasowo

1

1

12-26

średniowiecze
neolit ?, okres

416.

Kwasowo

2

2

12-26 przedrzymski i
rzymski
kultura łużycka

417.

Kwasowo

418.

Kwasowo

419.

Kwasowo

420.

Kwasowo

14

101

12-26
lub pomorska
kultura łużycka

15

102

12-26
lub pomorska
kultura łużycka

16

103

12-26
lub pomorska
wczesne

23

104

12-26

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

421.

Kwasowo

17

105

12-26
wczesne
średniowiecze
wczesne

422.

Kwasowo

18

106

12-26

średniowiecze
neolit ?,

423.

Kwasowo

19

107

12-26

wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich,

424.

Kwasowo

20

108

12-26
wczesne
średniowiecze

225

1

2

3

4

5

425.

Kwasowo

21

110

12-26

426.

Kwasowo

6

kultura łużycka

7

8

ślad osadnictwa

W III

347

ślad osadnictwa

W III

348

punkt osadniczy

W III

349

ślad osadnictwa

W III

350

osada

W III

351

ślad osadnictwa

W III

352

ślad osadnictwa

W III

353

ślad osadnictwa

W III

354

ślad osadnictwa

W III

355

ślad osadnictwa

W III

356

ślad osadnictwa

W III

357

lub pomorska
wczesne
22

111

12-26

średniowiecze

9

okres wpływów
rzymskich ?,
427.

Kwasowo

24

112

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

428.

Kwasowo

25

113

12-26
rzymskich
kultura łużycka
lub pomorska,
okres

429.

Kwasowo

26

114

12-26
przedrzymski,
wczesne
średniowiecze
neolit ?,

430.

Kwasowo

27

115

12-26

wczesne
średniowiecze

431.

Kwasowo

28

116

12-26

432.

Kwasowo

29

117

12-26

neolit ?

okres wpływów
rzymskich ?
okres wpływów
rzymskich,
433.

Kwasowo

31

119

12-26
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

434.

Kwasowo

435.

Kwasowo

32

120

12-26
rzymskich
kultura łużycka

33

121

12-26
lub pomorska ?

226

1

2

3

4

5

436.

Kwasowo

34

122

12-26

437.

Kwasowo

30

123

12-26

6

wczesne
średniowiecze ?
kultura łużycka

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

358

ślad osadnictwa

W III

359

ślad osadnictwa

W III

360

ślad osadnictwa

W III

361

ślad osadnictwa

W III

362

ślad osadnictwa

W III

363

punkt osadniczy

W III

364

ślad osadnictwa

W III

365

cmentarzysko ?

W II

366

punkt osadniczy

W III

367

punkt osadniczy

W III

368

lub pomorska
okres wpływów

438.

Żukowo

rzymskich,
11

39

12-26
wczesne
średniowiecze
wczesne

439.

Żukowo

12

40

12-26

440.

Żukowo

13

41

12-26

441.

Żukowo

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
wczesne

14

42

12-26

średniowiecze
okres wpływów

442.

Żukowo

rzymskich,
15

43

12-26
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,

443.

Żukowo

okres wpływów
16

44

12-26
rzymskich,
wczesne
średniowiecze
wczesne

444.

Tychowo

11

1

12-27

445.

Tychowo

17

2

12-27

średniowiecze
wczesne
średniowiecze
neolit ?, kultura

446.

Łętowo

13

6

12-27

łużycka lub
pomorska, okres

227

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wpływów
rzymskich

kultura łużycka

447.

Łętowo

448.

Żukowo

5

8

12-27

449.

Żukowo

6

9

12-27

450.

Żukowo

14

7

12-27

ślad osadnictwa

W III

369

osada

W III

370

ślad osadnictwa

W III

371

ślad osadnictwa

W III

372

ślad osadnictwa

W III

373

ślad osadnictwa

W III

373

ślad osadnictwa

W III

374

ślad osadnictwa

W III

376

WI

375

ślad osadnictwa

W III

377

grodzisko ?

WI

378

lub pomorska
wczesne
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska
wczesne
7

10

12-27

średniowiecze
neolit/wczesna

451.

Żukowo

epoka brązu,
8

11

12-27
wczesne
średniowiecze
okres wpływów

452.

Żukowo

453.

Żukowo

10

19

12-27

454.

Brzeście

15

87

13-26

455.

Brzeście

9

12

12-27
rzymskich

neolit

okres wpływów
rzymskich

cmentarzysko
16

88

13-26

pradzieje

(10 kurhanów)

kultura łużycka
456

Brzeście

17

89

13-26

lub pomorska,
średniowiecze
wczesne

457.

Janiewice

8

39

13-26 średniowiecze?,
średniowiecze?

228

(724)

1

2

3

4

5

458.

Janiewice

13

40

13-26

459.

Janiewice

6

7

8

9

kultura łużycka
osada ?

W III

cmentarzysko

WI

i/lub pomorska

14

41

13-26 kultura łużycka

379

380
(4 kurhany)

460.

Janiewice

15

56

13-26

461.

Janiewice

16

57

13-26

462.

Janiewice

463.

Janiewice

średniowiecze

okres wpływów

ślad osadnictwa

W III

381

ślad osadnictwa

W III

382

punkt osadniczy

W III

383

osada

W III

384

osada

W III

385

ślad osadnictwa

W III

386

rzymskich
okres wpływów
17

58

13-26
rzymskich
okres

18

59

13-26
przedrzymski
okres
przedrzymski,

464.

Janiewice

19

60

13-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
okres wpływów

465.

Janiewice

20

61

13-26

466.

Janiewice

21

62

13-26

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

387

467.

Janiewice

22

63

13-26

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

388

468.

Janiewice

23

64

13-26

ślad osadnictwa

W III

389

ślad osadnictwa

W III

390

rzymskich ?

wczesne
średniowiecze
neolit ?,
469.

Janiewice

24

65

13-26

wczesne
średniowiecze
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

470.

Janiewice

25

66

13-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

391

471.

Janiewice

26

67

13-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

392

ślad osadnictwa

W III

393

punkt osadniczy

W III

394

wczesne
472.

Janiewice

27

68

13-26

średniowiecze,
średniowiecze
wczesne

473.

Janiewice

28

69

13-26

474.

Janiewice

29

70

13-26

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

395

475.

Janiewice

30

71

13-26

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

396

476.

Janiewice

31

72

13-26

pradzieje

WI

397

ślad osadnictwa

W III

398

ślad osadnictwa

W III

399

ślad osadnictwa

W III

400

osada

W II

401

średniowiecze

cmentarzysko
(1 kurhan)

477.

Janiewice

32

73

13-26

478.

Janiewice

33

74

13-26

479.

Janiewice

34

75

13-26

średniowiecze

wczesne
średniowiecze ?

pradzieje

kultura
łużycka lub
pomorska,
okres wpływów
480.

Janiewice

35

76

13-26
rzymskich,
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
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1

2

3

4

5

481.

Janiewice

36

77

13-26

6

kultura łużycka

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

402

ślad osadnictwa

W III

403

ślad osadnictwa

W III

404

ślad osadnictwa

W III

405

średniowiecze, punkt osadniczy

W III

406

ślad osadnictwa

W III

407

ślad osadnictwa

W III

408

ślad osadnictwa

W III

409

WI

410

WI

411

lub pomorska
okres wpływów
rzymskich ?,

482.

Janiewice

37

78

13-26

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze
kultura łużycka

483.

Janiewice

48

79

13-26

lub pomorska,
średniowiecze
neolit ?,
wczesne

484.

Janiewice

39

80

13-26

średniowiecze,
średniowiecze
wczesne

485.

Janiewice

40

81

13-26

średniowiecze
okres wpływów
486.

Janiewice

487.

Janiewice

488.

Janiewice

489.

Janiewice

41

82

13-26
rzymskich
kultura łużycka

42

83

13-26
lub pomorska
okres wpływów

43

84

13-26
rzymskich ?

cmentarzysko
44

85

13-26

pradzieje
(1 kurhan)

490.

Łętowo

3

9

13-27 kultura łużycka

cmentarzysko
(1 kurhan)

491.

Łętowo

9

10

13-27

231

średniowiecze

grodzisko

WI

stożkowate

(728)

412

1

2

3

4

5

6

7

8

9

osada

W II

413

ślad osadnictwa

W III

414

osada

W III

415

ślad osadnictwa

W III

416

okres
przedrzymski,
492.

Łętowo

10

11

13-27

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

493.

Łętowo

kultura łużycka
11

12

13-27

?, średniowiecze
kultura łużycka

494.

Łętowo

?, okres
12

13

13-27

wpływów
rzymskich
kultura łużycka

495.

Łętowo

15

25

13-27

lub pomorska,
średniowiecze

496.

Łętowo

16

26

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

417

497.

Łętowo

17

27

13-27

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

418

ślad osadnictwa

W III

419

osada

W III

420

osada

W III

421

ślad osadnictwa

W III

422

wczesne
498.

Łętowo

18

28

13-27

średniowiecze,
średniowiecze
neolit, kultura
łużycka lub

499.

Łętowo

pomorska,
19

29

13-27
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

500.

Łętowo

501.

Łętowo

kultura łużycka
20

30

13-27
lub pomorska
kultura łużycka

21

31

13-27
lub pomorska
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1

2

3

4

5

502.

Łętowo

22

32

13-27

6

kultura łużycka

7

8

9

ślad osadnictwa

W III

423

ślad osadnictwa

W III

424

osada

W III

425

ślad osadnictwa

W III

426

ślad osadnictwa

W III

426

osada

W III

427

ślad osadnictwa

W III

428

lub pomorska
neolit, kultura

503.

Łętowo

łużycka lub
23

33

13-27
pomorska,
średniowiecze
kultura łużycka
lub pomorska,
okres wpływów

504.

Łętowo

24

34

13-27

rzymskich,
wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

505.

Łętowo

506.

Łętowo

okres
25

35

13-27
przedrzymski
kultura łużycka

26

36

13-27
lub pomorska
kultura łużycka

507.

Łętowo

27

37

13-27

lub pomorska,
średniowiecze
kultura łużycka

508.

Łętowo

509.

Łętowo

29

39

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

429

510.

Łętowo

30

40

13-27

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

430

511.

Łętowo

31

41

13-27

ślad osadnictwa

W III

431

ślad osadnictwa

W III

432

28

38

13-27
lub pomorska

okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka

512.

Łętowo

32

42

13-27

lub pomorska,
średniowiecze
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

cmentarzysko ?
513.

Łętowo

33

43

13-27

?

(groby

W II

433

skrzynkowe ?)

514.

Łętowo

34

44

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

434

515.

Łętowo

35

45

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

415

516.

Łętowo

36

46

13-27

neolit ?

ślad osadnictwa

W III

435

517.

Łętowo

37

47

13-27

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

436

518.

Łętowo

38

48

13-27

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

435

519.

Łętowo

39

49

13-27

ślad osadnictwa

W III

435

punkt osadniczy

W III

437

ślad osadnictwa

W III

438

punkt osadniczy

W III

439

ślad osadnictwa

W III

440

kultura łużycka
lub pomorska
okres wpływów
rzymskich,

520.

Łętowo

40

50

13-27

wczesne
średniowiecze,
średniowiecze

521.

Łętowo

41

51

13-27

średniowiecze

neolit ?, kultura
522.

Łętowo

42

52

13-27

łużycka lub
pomorska
neolit ?, kultura

523.

Łętowo

łużycka lub
43

53

13-27
pomorska,
średniowiecze

234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mezolit, kultura
524.

Łętowo

44

54

13-27

łużycka lub

obozowisko
W II

441

ślad osadnictwa

W III

442

ślad osadnictwa

W III

443

ślad osadnictwa

W III

443

ślad osadnictwa

W III

443

/osada
pomorska

525.

Żukowo

17

1

13-27

526.

Żukowo

18

2

13-27

527.

Żukowo

528.

Żukowo

529.

Żukowo

21

5

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

444

530.

Żukowo

22

6

13-27

średniowiecze

ślad osadnictwa

W III

445

531.

Żukowo

23

7

13-27

pradzieje

ślad osadnictwa

W III

446

532.

Żukowo

24

8

13-27

pradzieje

pradzieje

okres wpływów
rzymskich
kultura łużycka
19

3

13-27
lub pomorska
okres wpływów

20

4

13-27
rzymskich

cmentarzysko
WI
(1 kurhan)
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447

16.4. Wykaz obiektów nieruchomych gm. Sławno, znajdujących się w rejestrze zabytków lub proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planów miejscowych (wpis do ewidencji zabytków) oraz zabytkowych
parków i cmentarzy
L.P.

NAZWA
MIEJSCOWOŚCI

1.

Bobrowice

2.

Bobrowiczki

OBIEKTY W EWIDENCJI

OBIEKTY W REJESTRZE
ZABYTKÓW

ZABYTKÓW
-- szkoła-1927-1929 r.
- zajazd, ob. świetlica, 1911r.
- chałupa nr 2 - poł. XIX w.
- -bud. bramny nr 4 - poł. XIX w.
-chałupa nr 8 - I poł. XIX w.
-chałupa nr 8 - I poł. XIX w.
- -chałupa nr 9 - poł. XIX w.
- stodoła nr 9 - poł. XIX w.
- bud. inwent. Nr 9 – 4 ćw. Xix.
- bud. mieszk. nr 14 - poł. XIX w.
– chałupa b. nr- I poł. XIXw.
- chałupa nr 16 – 2 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 29/30 - I poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 35 -1880 r.
- bud. mieszk. nr 37 - 2 poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 38 - poł. XIX
- bud. inwentarski nr 38–1 poł. XIXw.
- stodoła nr 38 - poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 41 – poł. XIXw.
- bud. mieszk.-usł. nr 41-poł. w.
- stodoła nr 41 - 1827 r.
- - bud. gospo. Nr 41 ( ob. remiza) –
pocz.XXw.
- chałupa nr 21 – 2 poł. XIXw.
- bud. Mieszk. Nr 28 -1922r.
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CMENTARZE

PARKI

ZABYTKOWE

ZABYTKOWE

3.

Boleszewo

4.

Chomiec

5.

Głuche

- chałupa nr 35 – poł. XIXw.
- chałupa nr 45 – 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 46 – poł. XIXw.
- chałupa nr 51 – poł. XIXw.
- chałupa nr 53 – poł. XIXw
- chałupa nr 55 - poł. XIX w.
- dwór nr 2 – XVIII / XIX w.
- bud. mieszk. nr 3- 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 4 – 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 5 - 1 poł. XIX w.
- chałupa nr 8 – 1 poł. XIX w.
- chałupa nr 9 – 1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 18 – kon. XIX w.
- bud. mieszk. nr 21 -1 poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 25 – 1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 31 - 1 poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 33 - pół. XIX w.
- bud. inwentarsko-bramny nr 33 – 2
poł. XIXw.
- bud. gospod. nr 33- pocz. XIXw.
- bud. stodolno-inwentarski nr 35 - 1
poł. XIX w.
- bud. inwent. nr 35 -I poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 39 – 1 poł.XIX w.
- chałupa nr 39 – 1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 41 – kon. XIXw.
- chałupa nr 59 – poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 61-pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 66- poł. XIX w.
- szkoła – 1926-27
- sala wiejska – pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 1 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 2 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. administr. - kon.XIXw.

Kościół p.w. Najśw. Serca
Jezus - XV/XVI w., pocz. XX
w. nr rej. 407 z dnia
28.04.1964r. (nowy nr A711/04.10.2010)

.
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6.

Gwiazdowo

7.

Gwiazdówko

8.

Janiewice

Kwasowo

Łany
Łętowo

- bud. inwent. – mieszkalny (folwark) –
pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 29/30 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 48 – kon. XIXw.
-bud. był. dworca – pocz. XXw.
- dwór – poł. XIX w.
- bud. mieszk. (park) – XIX/XXw.
- bud. mieszk. inwent. nr17-2 poł.
XIXw.
- bud. mieszk. nr 25 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 40 – XIX/XXw.
- bud. mieszk. nr 41 – XIX/XXw.
- bud. mieszk. nr 45 – pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 49 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 50 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 53 – pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 83 – poł. XIXw.
- bud. mieszk. usł. nr 84 – poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 85 – 1856r.
- leśniczówka – kon. XIXw.
- pałac – XIXw.
- bud. mieszk. nr7– 1 ćw. XXw.
- bud. mieszk. nr 8 – 1ćw. XXw.
- bud. mieszk. nr 11 – kon. XIXw.
- bud. mieszk. nr 25 – 1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 27 – XIX/XXw.
- bud. mieszk. nr 29 – 2 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 32 – kon. XIXw.
- szkoła nr 38 – 1 ćw. XXw.
- bud. mieszk. nr 44 – pocz. XXw.
- stodoła nr 43 – XIX/XXw.
- chałupa bn. – 1 poł. XIXw.
- stodoła ( folwark) – poł. XIXw.
- stodoła (folwark) – poł. XIXw.
- kuźnia ( folwark) – kon. XIXw.

Park dworski z II pół.
XIX wieku - naturalizm

Kościół fil. pw.
Niepokalanego Serca wraz z
otoczeniem - XVIII w. 1733 r.,
nr rej. 406 z dnia
28.04.1964r. (nowy nr A712/04.10.2010)
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cmentarz ewang.augsb. , założony
w II połowie XIXw.
nieczynny

Park pałacowy z I poł.
XIX w. w stylu
romantycznym.

Noskowo

Pątnowo

Pomiłowo

Przemysławie
Radosław

-bud. mieszk. (dwojak) nr 3 – 2 poł.
XIXw.
- bud. mieszk. nr 15- 2 poł. XIX w.
- chałupa nr 17 – 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 21 – kon. XIX w.
- bud. mieszk. nr 42 – 2 poł. XIXw.
- leśniczówka Nr 4 – 2 poł. XIXw.
Pałac - kon. XIX w. nr rej. 241
- bud. mieszk. nr 8 – XIX/XXw.
z dnia 13.03.1987r., zm. rej.
- bud. mieszk. Nr15–XIX/XXw.
A-1038 z dnia 13.01.2012r.
- chałupa nr 50 – 2poł.XIX w.
- bud. mieszk. nr 54 XIX/XX w.
- bud. mieszk. nr 57 – XIX/XX w.
- bud. Mieszkalny leśniczego;
- rządcówka (folwark)-XIX/XXw.
- stajnia ( folwark) – kon.XIXw.
- obora (folwark) – kon.XIXw.
- bud. mieszk. nr 1 – 1 ćw. XXw.
- bud. mieszk. nr 2- 1 ćw. XXw.
- bud. mieszk. nr 3 – 1925 (1935)
- bud. inwentarski nr 3- kon. XIXw.
- szkoła –pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 2 – kon. XIXw.
- chałupa nr 5 - 1 poł.XIX w.
- chałupa nr 13 - 1 poł.XIX w.
- bud. inwent. nr 13 – kon. XIXw.
- chałupa nr 22 – 1 poł. XIX w.
- chałupa nr 26 – 1 poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 5 – 1930r.
- bud. inwent. nr 5 - 1930r.
- stodoła nr 5 – 1930r.
- bud. mieszkalno – administracyjny
Leśnictwa Radosław nr 1 – 1938r.
- kościół fil. – kon. XIX w.
- leśniczówka nr 1: bud. inwent. –
pocz. XX w. , stodoła – Kon. XIX.
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Park pałacowy z II
połowy XIX wieku.
wpis
do
rejestru
zabytków – nr 241 z
dnia 13.03.1987r.

-cmentarz
poewangelicki
(nieczynny)
-cmentarz
ewangelicko-

Rzyszczewko

Rzyszczewo

Sławsko

- bud. inwent. Nr 3 – 2 poł. XIXw.
- bud. stodolno-inwent. nr 3 – 2poł.
XIXw.
- bud. inwent. nr 6 - II poł.XIX w.
- bud. mieszk. nr 8 - II poł.XIX w.
- bud. inwent. nr 8 - II poł. XIX w.
- stodoła nr 8 - IIpoł. XIXw.
-chałupa nr 10 – 1 poł. XIXw.
- drewutnia nr 11 - II poł. XIX w.
- bud. inwent. nr 13 - II poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 17- 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 37 – poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 41 - II poł. XIX w.
- bud. inwent. nr 41 k.XIXw.
- stodoła nr 41 - poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 42 - poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 42 - poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 1 – 1 poł. XIXw.
- bud. inwentarski nr 3–1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 4 – 2 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 6 – kon. XIXw.
- bud. inwent. nr 4 - 2 poł. XIX w.
- bud. inwent. Nr 4 – l. 30 XXw.
- bud. inwent. –stodolny nr 4 – 2 poł.
Xix.
- chałupa nr 4 – 2 poł. Xix.
- d. pastorówka nr 16 – Kon. Xix.
- bud. inwent. „R” – Kon. Xix.
- chałupa „R” – 1 poł. Xix.
- remiza – 1908r.
- szkoła postawowa – II poł. XIXw.
- mleczarnia ( ob. bud. mieszkalny)
XIX/XXw.
-chałupa nr 8 – poł. XIXw.
- stodoła nr 8 – 1797r.

augsburski

Kościół fil. pw Niepokal.
Poczęcia NMP wraz z
otoczeniem - XIV-XV w. nr
rej. 31 z dnia 12.07.1954r.
(nowy nr A-713/04.10.2010)

Kościół filialny p.w. Piotra i
Pawła
wraz
otoczeniem
Nr
rej.
396
z
dnia
25.04.1964r. (nowy nr A715/04.10.2010)
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Park dworski z końca
XIX wieku w stylu
krajobrazowym.

cmentarz przykościelny.Dawny
ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki,nieczynny.
Założony na po-

-Bud. inwent. Nr 8 – 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 9 – I poł. XIXw.
- bud. inwentarski nr 9 – I poł. XIXw.
- bud. mieszkalny nr 10-II poł. XIXw.
- bud. inwentarski nr 10–pocz. XIXw.
- bud. inwent. – bramny nr 10 – pocz.
XIXw.
- bud. inwentarski nr 11 – pocz. XIXw.
- bud. inwent. – bramny nr 11 – pocz.
XIXw.
- stodoła nr 12 – I poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 12 – I poł. XIXw.
- chałupa nr 17 – I poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 18 – pocz. XXw.
- bud. inwent. Bramny nr 18 – 1833r.
- Stodoła nr 18 – 1830r.
- bud. mieszkalny nr 19–II poł. XIXw
- bud. inwent. nr 19- II poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 19 – 1930r.
- chałupa nr 20 – pocz. XIXw.
- stodoła nr 20 – 1782r.
- bud. nwent.– bramny nr 21–1803r.
- chałupa nr23 – I poł. XIXw.
- bud. gospod. nr23 – pocz. XXw.
- bud. inwent. nr 23 – pocz. XXw.
- stodoła nr 23 – II poł. XIXw.
- chałupa nr 24 – I poł. XIXw.
- chałupa nr 25 – I poł. XIXw.
- bud. bramny nr 25- 1824r.
- chałupa nr 26 – I poł. XIXw.
- bud. inwent.–bramny nr26 –1792r.
- stodoła nr 26 – I poł. XIXw.
- bud. mieszkalny nr 32- 1919r.
- bud. mieszkalny nr 33 –I ćw. XXw
- bud. mieszkalny nr 43–pocz. XXw.

czątku XIX wieku.
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Smardzewo

Stary Kraków

- bud. mieszkalny nr 47–pocz. XXw.
- bud. mieszkalny nr 48- pocz. XXw.
- bud. mieszkalny nr 74 –pocz. XXw
- bud. mieszkalny nr 85-4ćw.XIXw.
- chałupa nr 92- 4ćw. XIXw.
- bud. gospodarczy nr 92–pocz. XXw.
- bud. inwentarski nr 92-pocz. XXw.
- bud. mieszkalny nr93- II poł. XIXw
- bud. mieszkalny nr 93 –pocz. XXw
- bud. bramny nr 93 –1815r.
- bud. inwentarski nr 93 – I poł. XIXw.
- chałupa nr94- I poł. XIXw.
- dwór – pocz. XXw.
- bud. inwent. nr 12 – pocz. XXw.
- chałupa nr 13 – 1922r.
- bud. inwent.–bramny nr13 - k.XIXw.
- bud.inwent. nr13 – k.XIXw.
- bud. mieszk. nr 15 –4 ćw. XIXw.
- bud. inwent. nr 15 – 4 ćw. XIXw.
- stodoła nr 15 – 4 ćw. XIXw.
- bud. inwent. nr 18 – 4 ćw. XIXw.
- chałupa nr 18 – 2 poł. XIXw.
- dawna szkoła nr 38- pocz.XXw.
- chałupa nr 1 - poł. XIX w.
- chałupa nr 7 – 2 poł. XIXW.
- chałupa nr 10 – 2 poł. XiXw.
- bud. mieszk. – admin. Nr 14 – 4 ćw.
XIXw.
- bud. gospod. nr 14 – 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 18 – pocz. XXw.
- chałupa nr 21 - I poł. XIX w.
- bud. Inwent. nr 21 – 4 ćw. XIXw.
- chałupa nr 22 – XVIII/XIXw.
- chałupa nr 23/24 – 1 poł. XIXw.
- chałupa z częścią młyńską nr 26 - I

Park dworski z II połowy XIX wieku w stylu
naturalistycznym

Kościół paraf, pw.
MB Dawny cmentarz
Częstochowskiej
wraz
z ewangelicki,
otoczeniem - XV w. nr rej. obecnie rzymsko399 z dnia 26.04.1964r., zm. katolicki, założony
rej. A-716
w II połowie XIX w.
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Park
kościelny
z XVIII wieku .
- Park leśny z pocz.
XIX wieku

Tychowo

Ugacie

poł. XIX w.
- stodoła nr 26 - 1815 r.
- bud. inwent. nr 26 - II poł.XIX w.
- bud. inwent. bramny nr 26 – 2 poł.
XIXw.
- stodoła nr 27 - I poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 27 – 4 ćw. XIXw.
- bud. inwentarski nr 27 – 1804r.
- bud. inwent. nr 27 – pocz. XIXw.
- chałupa nr 29 - I poł. XIX w.
- plebania nr 30 – kon. XIX w.
- bud. inwent. nr 30 -I poł. XIX w.
- chałupa nr 31 - poł. XIX w.
- chałupa nr 32 - I p. XIX.
- bud. inwentarski nr 32 – 2 poł.XIX w.
- chałupa nr 34 - 1834 r.
- chałupa nr 35 - I poł. XIX w.
- bud. mieszk.nr 36 - II poł. XIX w.
- chałupa nr 39 - poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 41- 1869r.
- stodoła nr 41 - 1869 r.
- szkoła – ok.1910r.
- sala wiejska – pocz. XXw.
- dawna szkoła – 1885-87r.
– dawna gospoda – XIXw.
– poczta nr 20 – pocz.XXw.
– dwojak nr 2/4 – pocz.XXw.
- trojak nr 3 – pocz.XXw.
– gorzelnia – 2 poł. XIXw.
– stajnia - 4ćw. XIXw.
– obora – 4ćw. XIXw.
– spichlerz – 4ćw. XIXw.
– owczarnia – 2poł. XIXw.
- leśniczówka nr 40 - pocz. XIXw.
- chałupa nr 42 – 1 poł. XIXw.

kościół fil. Pw MB Król. Polski
wraz z otoczeniem – XIV, XIX
w. nr rej. 403 z dnia
27.04.1964r. zm. rej. A-717
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cmentarz
ewan- Park pałacowy z końca
gelicko.-augsburXIX wieku, w stylu
ski,nieczynny,
krajobrazowym.
zało-żony
w
II
połowie XIX w.

Warszkowo

- bud. mieszk. nr 20/21–pocz. XXw.
- bud. mieszk. nr 23- pocz.XXw.
- chałupa nr 26 – poł XIXw.
- bud. mieszk. nr 32 - 1909 r.
- bud. mieszk. nr 48 – 1poł. XXw.
- bud. mieszk.-warszt. nr 48-4ćw.
XIXw.
- bud. stodolno-inwent. nr 48 – 4ćw.
XIXw.
- bud. gospod. nr 48- 4ćw. XIXw.
- bud. gospod. nr 48 – 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 60 – pocz. XX w.
- bud. mieszk. nr 70 – k.XIXw.
- stodoła nr 70- 2poł. XIXw.
- bud. mieszk.nr 78 – k.XIX w.
- bud. inwent. nr 78 - pocz. XX w.
- bud. młyński nr 78- 1ćw. XX w.
- bud. mieszk. nr 81- 2 poł. XIX w.
- bud. stodolno – inwent. nr 81- 2poł.
XIXw.
- bud. mieszk. nr 82 – 4ćw. XIXw.
- bud. stod. –inwent. nr82- 2po. XIXw.
- bud. mieszk. nr 89 – poł. XIXw.
- chałupa nr 96 – 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 98/99 – 2 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 107 – 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk.nr108/109 -Ipoł.XIXw.
- chałupa nr 110 – 1 poł. XIXw.
- stodoła nr 110 – 1 poł. XIXw.
- chałupa nr 114/115 – k. XIXw.
- bud. stodolno – bramny nr 114/115 –
XVIII/XIXw.
- bud. meszk. nr 121 – 4 ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 123 – 2 poł. XIXw.
- bud. gospod. nr 123 – pocz. XXw.
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Warszkówko

Wrześnica

- chałupa nr 125- 2 poł. XIXw.
- stodoła nr 125 – 2 poł. XIXw.
- bud. inwentarski nr 125 – 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. –gospod. nr 125 – 2
poł. XIXw.
- wozownia nr 133 - II poł.XIX w.
- bud. mieszk. – gospod.nNr 135 – 4
ćw. XIXw.
- bud. drożnika nr 166 – pocz.XXw.
- bud. mieszk. nr 7 - pocz. XX w.
- bud. mieszk. nr 20 - I poł. XIX w.

- kościół paraf, pw MB Pocieszycielki - - kościół paraf, pw MB
II poł. XIX w.
Pocieszycielki
wraz
z
- bud. gosp.. nr 8- XIX/XX w.
dawnym
cmentarzem
- bud. mieszk. nr 12 - I poł. XIX w.
przkościelnym - II poł. XIX w.- bud. szkolny nr 19 – pocz.XXw.
nr rej. A-1186 z dnia
- bud. mieszk. Przy szkole – 2 poł.
08.07.2013r.
XIXw.
- bud. mieszk. kolejowy – pocz.XXw.
- wiadukt kolej. – pocz.XXw.
- bud. mieszk. nr 21 - I poł. XIX w.
- chałupa nr 23 – 1 poł. XIXw.
- bud. gosp. nr 23 – 2poł. XIXw.
- bud. inwent. nr 23- pocz.XXw.
- bud. mieszk. nr 40 – pocz.XXw.
- bud. gosp. nr40 – pocz. XXw.
- bud. inwent. nr40 – pocz.XXw.
- bud. mieszk. Nr 44 – 1911r.
- bud. stodolno-inwent. nr 44pocz.XXw.
- bud. mieszk. R- poł. XIX w.
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cmentarz
ewangelickoaugsburski,
nieczynny,
założony
w
II
połowie XIX w
Dawny cmentarz Park leśny z II połowy
ewangelicki,
XIX wieku
obecnie rzymskokatolicki, czynny

Żukowo

- bud. inwent. R1- 2poł. XIX w.
- bud. mieszk. R2 - pocz. XX w.
- bud. mieszk. R2 - pocz. XX w.
- bud. stodolno – bramny R2 - 1911 r.
- bud. gosp. R2- I poł. XX w.
- chałupa nr 60/61 – 2 poł. XIXw.
- bud. stodolno-inwentarsko-bramny nr
60/61 – 2 poł. XIXw.
- poczta nr 64A –k.XIXw.
- chałupa nr 70 – 1poł. XIXw.
- chałupa nr 107 – 1 poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 110- 2 poł. XIXw.
- d. biblioteka i sala wiejska nr 111pocz. XXw.
- chałupa nr 117 – 2 poł. XIXw.
- bud. stodolno – inwent. nr 117 –
4ćw. XIXw.
- stodoła nr 117 – 2poł. XIXw.
- bud. Iinwent. nr 125- k. XIXw.
- szkoła - I poł. XX w.
-bud. mieszk. – inwent. „b.k.” – poł.
XIXw.
- zagroda dawnego nadleśnictwa: bud.
mieszk., bud. inwent., stodoła,
chłodnia - II poł. XIX w.
- kaplica cmentarna – pocz.XXw.
- poczta – XIX/XXw.
- bud. mieszk. nr 9 - poł. XIX w.
- biblioteka nr 10 – 4ćw. XIXw.
- remiza - II poł. XIX w.
- bud. mieszk. nr 16 – pocz.XXw.
- kuźnia nr 18 - 1858 r.
- bud. mieszk. nr 19 – pocz.XXw.
- bud. inwent. nr 23,24 – poł. XIXw.
- bud. mieszk. nr 27 - poł. XIX w.

Kościół
paraf.
Pw.
Przemienienia
Pańskiego
wraz z otoczeniem - XV / kon.
XVII w.
nr rej. 206
z dnia 22.09.1959r. (nowy nr
A-718/04.10.2010)
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-

- Park leśny z końca
XVIII wieku
Park leśny
przywodny z II
połowy XVIII wieku

- bud.mieszk. nr 28/29 – k.XIXw.
- stodoła nr 36/38 - 1817 r.
- bud. mieszk. nr 42 - 1873 r.
- bud. mieszk. – inwent. nr 44/45 –
4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 63- 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr 66 - 4ćw. XIXw.
- bud. mieszk. nr67 – 2 poł. XIXw.
- ośrodek zdrowia nr 68-pocz.XX w.
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