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1. WSTĘP 

1.1 Cel i podstawa prawna opracowania. 

Najważniejszym, długofalowym elementem zarządzania każdą jednostką terytorialną, 

niezależnie, czy jest to państwo, region, czy gmina jest prowadzenie właściwej polityki 

rozwoju.  

Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przez politykę rozwoju rozumie 

się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 

regionalnej  

i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Tak więc zadaniem polityki rozwoju nie jest 

rozwiązywanie doraźnych problemów, ale troska o to, by trwale zapewnić mieszkańcom 

możliwość pracy, stabilnie funkcjonującą gospodarkę, dobrostan społeczny, dobrze 

zorganizowaną przestrzeń i to wszystko jeszcze z dbałością o środowisko naturalne. 

Tak rozumianą politykę rozwoju, zgodnie z przywołaną powyżej ustawą, realizują:  

- Rada Ministrów, 

- samorząd województwa, 

- związki metropolitalne, 

- samorząd powiatowy, 

- samorząd gminny,  

- oraz związki powiatów i gmin. 

Prowadzenie skutecznej polityki rozwoju wymaga odpowiednich narzędzi. Zgodnie ze 

wspomnianą powyżej ustawą, politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, 

programów i dokumentów programowych oraz polityk publicznych. 

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gmina może opracować strategię rozwoju gminy 

(art. 10e ust. 1). Strategia taka musi zawierać m.in. wnioski z diagnozy, o której mowa we 

wspomnianej poprzednio ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (jak wskazuje art. 

10e ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Przywołany przepis ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (art. 10a ust. 1) reguluje, że podmiot opracowujący projekt 

strategii rozwoju, przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,  

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.   
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Jak więc wynika z powyższych rozważań, przedstawiany Państwu  dokument, z jednej strony 

gromadzi aktualne dane na temat sytuacji społecznej,  gospodarczej oraz przestrzennej, w tym 

stanu środowiska naturalnego w Gminie Santok, a z drugiej strony stanowi pierwszy, 

obowiązkowy element prac związanych z przygotowaniem strategii rozwoju gminy.    

 

Mapa 1. Położenie Gminy Santok na mapie Polski i województwa lubuskiego  

 

Źródło: www.wikipedia.pl 
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2. POŁOŻENIE GMINY SANTOK 

2.1 Charakterystyka Gminy Santok 

Gmina Santok znajduje się na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego i położona jest w dolinie 

dwóch rzek – Warty i Noteci. Północną część gminy stanowi fragment Puszczy Gorzowskiej,  

z kolei na południu znajduje się fragment kompleksu Puszczy Noteckiej.  

W rejonie Santoka rzeka Warta zmienia swój bieg z południkowego na równoleżnikowy i płynie 

na zachód. W Santoku do Warty wpada Noteć – jej największy dopływ. Obie rzeki płyną 

uregulowanymi korytami, otoczone są systemem wałów przeciwpowodziowych i są rzekami 

żeglownymi. 

Na terenie gminy znajduje się 15 miejscowości, największe z nich to: Santok, Wawrów, Lipki 

Wielkie, Gralewo, Janczewo, Stare Polichno i Czechów. Wymienione ośrodki podstawowe 

koncentrują się głównie w zachodniej części gminy, na co ma wpływ bliskość Gorzowa Wlkp. 

oraz przebieg najważniejszych szlaków komunikacyjnych (droga wojewódzka nr 158 i 159 oraz 

linia kolejowa nr 203). 

Santok jest gminą, w której obecny jest sektor rolny czemu sprzyjają korzystne warunki 

glebowo-przyrodnicze. Związany z tym rozwój przemysłu rolno-spożywczego pociąga za sobą 

powstawanie zakładów produkcyjno-przemysłowych, które są zauważalnym elementem   

w strukturze funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych wsi. 

Ponad połowę obszaru gminy Santok zajmują użytki rolne. Grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione stanowią ok. 37% powierzchni gminy i są skoncentrowane w jej północnej  

i południowej części.  

W skali gminy tereny zurbanizowane są znacznie rozproszone. Układy przestrzenne 

miejscowości nie sprzyjają tworzeniu zwartych struktur. 

Gmina Santok jest konkurencyjnym i rozpoznawalnym ośrodkiem w północno-zachodniej 

części Województwa Lubuskiego oraz w obrębie Powiatu Gorzowskiego. Zapewnia wysoką 

jakość życia dzięki wykorzystaniu potencjału społecznego, kulturowego i przyrodniczego. 

Gminę cechuje atrakcyjność oraz rozpoznawalność kulturowa i turystyczna. Gród w Santoku 

jako pomnik historii jest rozpoznawalny w kraju i w regionie. 

 

 

 

 



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

8 
 
 

3. DIAGNOZA SFERY SPOŁECZNEJ 

3.1 Sytuacja demograficzna 

Gminę Santok (wg danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

zamieszkuje 8 828 osób, z czego 50,06% stanowią kobiety, a 49,94% mężczyźni.  

Wykres 1. Ludność Gminy Santok w latach 2015 – 2021  
(dane z USC w Santoku na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 

Źródło: USC w Santoku 

 

Analizując sytuację demograficzną Gminy Santok należy uwzględnić powiązania funkcjonalne 

gminy z najbliższym otoczeniem. Dane dotyczące liczby ludności wskazują na systematyczny, 

wzrost liczby ludności gminy. Według danych z GUS w 2016 roku na terenie Gminy Santok 

mieszkało 8 277 osób, w 2018 – 8 486, a 2020 – 8854. W latach 2016-2020 liczba mieszkańców 

Gminy Santok wzrosła o 577 osób, co stanowi wzrost o 6,97%  

Wzrost liczby mieszkańców zanotowano także w powiecie gorzowskim. W tym samym czasie 

spadek liczby mieszkańców systematycznie odnotowywało sąsiadujące bezpośrednio z Gminą 

Santok miasto na prawach powiatu - Gorzów Wielkopolski.  

W 2016 roku powiat gorzowski zamieszkiwały 71 234 osoby, w 2018 - 71 549 osób, a w 2020 

roku 72 291 osób. W tym samym okresie w Gorzowie Wielkopolskim mieszkało odpowiednio 

w 2016 r. - 123 995 osób, w 2018 r. – 123 921 osób, a w 2020 r.-  122 589 osób.  
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Wykres 2. Liczba mieszkańców Gminy Santok w latach 2016-2020  
w porównaniu do powiatu gorzowskiego i Gorzowa Wielkopolskiego (dane z GUS) 

 

Źródło: GUS 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Santok mieszkało 4 411 mężczyzn  

i 4 421 kobiet, co stanowi odpowiednio 49,94% mężczyzn i 50,06% kobiet.  

Wykres 3. Liczba ludności Gminy Santok wg płci 

 

Źródło: GUS 

2016 2018 2020

Gmina Santok 8 277 8 486 8 854

Powiat Gorzowski 71 234 71 549 72 291

Gorzów Wielkopolski 123 995 123 921 122 589
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Według  danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2020 r.) 

średni wiek mieszkańców Gminy Santok wynosi 39 lat i jest mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców województwa lubuskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej 

Polski.  

Wykres 4. Wiek mieszkańców Gminy Santok na tle województwa i kraju 

 

Źródło: GUS 

Analizując kwestie demograficzne, warto także zwrócić uwagę na rozkład przestrzenny 

ludności w ramach Gminy Santok i dokonujące się w tym zakresie przeobrażenia (poniższe 17 

wykresów opracowanych zostało na podstawie danych USC w Santoku, zameldowania na 

pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2021 r.). 

Wykres 5. Liczba ludności wg sołectw w 2021 r. 

 

Źródło: USC w Santoku 
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Wykres 6. Procentowy udział sołectw w ludności gminy w 2021 r. 

 

Źródło: USC w Santoku 

Poniższe wykresy prezentują liczbę ludności poszczególnych sołectw Gminy Santok  

w sześcioletniej perspektywie: 
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Źródło: USC w Santoku 

 

Jak wynika z powyższych zestawień - identycznie jak we wcześniejszym okresie -  intensywny 

wzrost ludności w ostatnich latach Gmina Santok „zawdzięcza” przede wszystkim sołectwom 

Wawrów i Janczewo. Warto także zwrócić uwagę, na spadającą liczbę ludności we wschodniej 

części gminy, a także na sukcesywny ubytek mieszkańców w siedzibie gminy – Santoku. 
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Mapa 2. Podział administracyjny Gminy Santok ze wskazaniem ruchu ludności  
w latach 2016 - 2021  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z USC w Santoku  
 

 

Wykres 7. Ruch ludności Gminy Santok w latach 2016 - 2021  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z USC w Santoku  
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Porównując Gminę Santok z wybranymi samorządami, zauważyć można, że wskaźnik gęstości 

zaludnienia dla Gminy Santok lokuje ją w górnej połowie wybranej grupy odniesienia. 

Wykres 8. Ludność na 1 km2 w 2020 r. 

 

Źródło: GUS 

Relatywnie dobrze prezentuje się także wskaźnik obciążenia demograficznego, który oblicza 

się odnosząc liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (którą daje suma osób w wieku 

przedprodukcyjnym i w wieku poprodukcyjnym) do liczby osób w wieku produkcyjnym. 

Pomimo sukcesywnego wzrostu tego wskaźnika, co może oczywiście niepokoić, należy zwrócić 

uwagę, że w 2020 r. dla Gminy Santok wynosił on 59,6, przy średniej dla powiatu gorzowskiego 

na poziomie 61,2. 

W latach 2016 – 2020 w Gminie Santok następowały zmiany struktury wiekowej mieszkańców. 

Zwiększyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, tj. z 1 629 w 2016 r. do 1 787  

w 2020 roku. Widoczny był również stały trend wzrostowy liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, z 5 386 w 2016 r., do 5 546 w 2020 roku. W analizowanym okresie wzrosła też 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym z 1 262 osób w 2016 do 1 521 osób w roku 2020.  
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Wykres 9. Ludność Gminy Santok wg ekonomicznych grup wieku w 2016, 2018 i 2020 roku 

 

Źródło: GUS 

W 2020 r. Gmina Santok w porównaniu do 6 gmin ościennych była trzecią pod względem liczby 

mieszkańców ustępując w tym zakresie miejsca tylko Gminom: Deszczno i Kłodawa.  

Wykres 10. Liczba ludności gmin z otoczenia Gminy Santok w 2020 r. 

 

Źródło: GUS 
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Rozpatrując zmiany demograficzne w kontekście prognoz i przyszłego rozwoju gminy należy 

przyjrzeć się strukturze wieku i liczbie ludności gminy w wybranych kategoriach wiekowych. 

Szczególnie istotna dla przyszłej stabilności demograficznej gminy jest liczba osób młodych,  

w tym kobiet w wieku rozrodczym.  

Na terenie Gminy Santok przybywa osób młodych. W 2016 roku liczba ludności w wieku  

15-44 wynosiła 3 654  osób, w 2018 roku – 3 692 osób, a w 2020 wynosiła 3 796 osób. Wskazuje 

to na systematyczną dynamikę wzrostu liczby młodych osób.  

Wykres 11. Liczba ludności Gminy Santok dla grupy wiekowej 15-44 lat  
w 2016, 2018 i 2020 roku 

 

Źródło: GUS 

W okresie od 2016 do 2020 roku w Gminie Santok notowano liczbę urodzeń na poziomie 66 

(w 2018 r.) – 83 (w 2020 r.) w skali roku. W tym samym okresie (poza rokiem 2020, gdy nastąpił 

wzrost) widoczna była stała liczba zgonów mieszkańców gminy. W latach 2016 i 2020 liczba 

zgonów zasadniczo bilansowana była liczbą urodzeń, o tyle istotny wzrost liczby zgonów  

w 2018 roku spowodował, że dla tego okresu odnotowano ujemny wskaźnik ruchu 

naturalnego. Widoczny wzrost przyrostu naturalnego zanotowano w roku 2019, w którym 

przewaga urodzeń na zgonami wyniosła 15.  

Wykres 12. Urodzenia, zgony, przyrost naturalny w latach 2016, 2018, 2019 i 2020 

 

Źródło: GUS 

2016 2018 2020

Ludność ogółem 3 654 3 692 3 796

Kobiety w wieku rozrodczym 1 780 1 792 1 856

2016 2018 2019 2020

Urodzenia 78 66 92 83

Zgony 75 75 77 86

Przyrost naturalny 3 -9 15 -3
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Mimo ujemnego przyrostu naturalnego w Gminie Santok (-3) w odniesieniu do 1000 

mieszkańców wskaźnik ten jest bardziej korzystny niż w województwie lubuskim (-4) i w kraju 

(-3,2).  

Wykres 13. Przyrost naturalny w Gminie Santok w odniesieniu do danych województwa 
lubuskiego i kraju (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: GUS 

Na 1000 osób mieszkających na terenie Gminy Santok przypada 9,85 zgonów. Jest to znacznie 

mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz wartości średniej dla kraju. 

W 2020 roku na terenie Gminy Santok zmarło 86 osób (37 kobiet, 49 mężczyzn).  

W porównaniu do danych dotyczących regionu oraz kraju w Gminie Santok notuje się mniej 

zgonów osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności. 

Wykres 14. Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 osób 

  

Źródło: GUS 
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Od roku 2016 Gmina Santok systematycznie notuje dodatnie (stale rosnące) saldo migracji 

wewnętrznej. W 2016 r. wskaźnik ten wynosił 54, w 2018 – 114, a w 2020 już 209.   

Wykres 15. Saldo migracji w latach 2016-2020 

 

Źródło: GUS 

W 2020 roku zarejestrowano 299 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Santok 209. W tym samym 

roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowanie za granicę - 

daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 62,6% mieszkańców gminy Santok jest  

w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest  

w wieku poprodukcyjnym. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. 2 181 mieszkańców Gminy 

Santok było w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 048 kobiet oraz 1 133 mężczyzn).  

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku (ostatnie dostępne dane) 13,7% 

ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie 

ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym 

legitymuje się 26,4% mieszkańców Gminy Santok, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% 

podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem 

szkoły podstawowej.  

W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Gminy Santok mają niższy 

poziom wykształcenia.  

Wśród kobiet mieszkających w Gminie Santok największy odsetek ma wykształcenie 

podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%).  

54

114

209

2016 2018 2020



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

22 
 
 

Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe 

ukończone (20,1%). 

Wykres 16. Wykształcenie mieszkańców Gminy Santok 

 

Źródło: GUS/NSP 2011 

 

Wykres 17. Najczęstsze wykształcenie kobiet i mężczyzn w Gminie Santok 

 

Źródło: GUS/NSP 2011 
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3.2 Sytuacja mieszkaniowa 

W 2020 roku w gminie Santok oddano do użytku 97 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców 

oddano więc do użytku 10,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla 

województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.  

Wykres 18. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2020 r. 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 19. Liczba mieszkań oddanych do użytku na terenie Gminy Santok  
w latach 2016, 2018 i 2020 

 

Źródło: GUS 
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Wykres 20. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2020 r. (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 21. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2020 r. (na 1000 mieszkańców)  
w porównaniu z ościennymi gminami 

 

Źródło: GUS 

5,77

5,13

5,75

10,96

Polska

Województwo lubuskie

Powiat gorzowski

Gmina Santok

97

32

104

74

28

4
8

Santok Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Stare Kurowo Zwierzyn



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

25 
 
 

Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Santok to 2 682 nieruchomości. Na każdych 1000 

mieszkańców przypadają 303 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla 

województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.  

Wykres 22. Całkowite zasoby mieszkaniowe w 2020 r.  

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 23. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Santok w latach 2016, 2018 i 2020 

 

Źródło: GUS 

15 015 333

385 918

23 817

2 682

Polska

Województwo lubuskie

Powiat gorzowski

Gmina Santok

2 380

2 475

2 682

2016 2018 2020



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

26 
 
 

W 2020 roku na terenie Gminy Santok znajdowały się 2682 mieszkania (rozumiane zarówno 

jako lokal mieszkalny jak i dom). Analiza danych dotyczących zasobów mieszkaniowych  

w latach 2016-2020 wskazuje na stosunkowo umiarkowany rozwój w tym obszarze w latach 

2016 – 2018  i zauważalny wzrost w roku 2020. W analizowanym okresie liczba mieszkań na 

terenie gminy zwiększyła się o 3,99% w latach 2016-2018. W roku 2020 liczba mieszkań 

zwiększyła się o kolejne 8,4%.  

Wykres 24. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Santok  
w porównaniu do gmin ościennych 

 

Źródło: GUS 
 

Porównując zasoby mieszkaniowe Gminy Santok do gmin ościennych widać, że gmina w tym 

zakresie utrzymuje się w ścisłej czołówce ustępując miejsca tylko gminom Deszczno i Kłodawa.  

Zdecydowana większość (58,8%) mieszkań wybudowanych w 2020 r. na terenie Gminy Santok 

zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,2% na sprzedaż lub wynajem.  

Wykres 25. Przeznaczenie mieszkań oddanych do użytku w 2020 r.  

 

Źródło: GUS 
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Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Santok to 4,64 i jest znacznie 

większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od 

przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce.  

Wykres 26. Średnia liczba pokoi oddanych do użytku w 2020 r.  

 

Źródło: GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku  

w Gminie Santok to 107,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej 

dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości 

w całej Polsce.  

Wykres 27. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości  
oddanych do użytku w 2020 r.  

 

Źródło: GUS 
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Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w latach 2016-2020 wzrosła zaledwie o 1%  

- z 94,5 m2 w 2016 r. do 95,5 m2 w 2020 r.  

Wykres 28. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w latach 2016-2020 

 

Źródło: GUS 

 

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,54% mieszkań przyłączonych jest do 

wodociągu, 93,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,12% mieszkań 

posiada łazienkę, 79,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,30% z gazu sieciowego. 

Wykres 29. Instalacje techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: GUS 
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Wykres 30. Instalacje techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Santok  
w porównaniu do ościennych gmin 

 

Źródło: GUS 

3.3 Pomoc społeczna 

Na terenie Gmin Santok zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. Mieszkańcy gminy mogą ubiegać 

się o przyznanie pomocy i wsparcia na podstawie zapisów ww. ustawy.  

Tabela 1. Powody przyznawania świadczeń w 2021 roku 

Powód trudniej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Niepełnosprawność 72 139 

Ubóstwo 70 135 

Bezrobocie 66 165 
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Trudności w przystosowaniu do życia  
po zwolnieniu z zakładu karnego 

3 5 

Zdarzenie losowe 2 6 

Przemoc w rodzinie 1 1 

Bezdomność 1 1 

Długotrwała lub ciężka choroba 53 85 

Źródło: OPS w Santoku 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w 2021 roku dominującym powodem korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej była niepełnosprawność. Długotrwała lub ciężka choroba jako 

powód przyznania świadczenia z opieki społecznej zajmuje 4 miejsce. Wysokie (drugie  

i trzecie) miejsce zajmuje ubóstwo i bezrobocie.  

Wykres 31. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2019-2021  
w ujęciu liczbowym i procentowym 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 32. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną na terenie Gminy Santok  
w latach 2019-2021 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 33. Odsetek korzystających z pomocy społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 34. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2019-2020 
(udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem) 

 

Źródło: GUS 
 

Gmina Santok w latach 2019-2020 cechowała się niższym poziomem korzystania ze 

środowiskowej pomocy społecznej w porównaniu do innych analizowanych jednostek.  

W 2019 roku udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności 

ogółem wynosił zaledwie 3,6%. Było to zdecydowanie mniej niż w skali powiatu gorzowskiego 

(5,3%), województwa lubuskiego (5,1%), a także kraju (4,6%). Niższe od tej grupy 

porównawczej wskaźniki Gmina Santok osiągnęła także w roku 2020.  

Wykres 35. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2019-2020 
(udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem)  

w odniesieniu o ościennych gmin 

 

Źródło: GUS 
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W odniesieniu do ościennych gmin Gmina Santok jest gminą, w której ze środowiskowej 

pomocy społecznej korzysta najmniej osób ustępując w tym zakresie miejsca tylko Gminie 

Deszczno.  

Wykres 36. Liczba zasiłków wypłaconych mieszkańcom Gminy Santok w latach 2019-2021 

 

Źródło: opracowanie własne  
 

Poddając analizie liczbę zasiłków wypłacanych mieszkańcom Gminy Santok zauważyć można, 

że w latach 2019 – 2021 o 26% zmniejszyła się liczba wypłacanych zasiłków stałych  

i o niespełna 8% (7,8%) wypłaconych zasiłków okresowych. Przy jednoczesnym 26% wzroście  

liczby rodzin objętych pomocą społeczną.   

W latach 2019 – 2021 obserwuje się znaczący wzrost usług opiekuńczych świadczonych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które ze względu na 

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy 

zapewnienia kontaktu z otoczeniem. W 2021 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych 

skorzystało 18 osób. W roku 2020 – 14, a w 2019 – 5.  

Wykres 37. Liczba mieszkańców Gminy Santok korzystających z usług opiekuńczych  
w latach 2019-2021 

 

Źródło: OPS w Santoku 
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Wykres 38. Zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zasiłki da opiekunów wypłacone przez 
OPS w Santoku mieszkańcom Gminy Santok w latach 2019-2020 

 

Źródło: OPS w Santoku 

 

W 2021 r. 1062 rodziny z terenu Gminy Santok korzystały ze świadczenia rodzinnego 

wypłacanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci 500+. W roku 2020 – było ich 1791, a w 2019 – 1050.  

Wykres 39. Liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych 500+ w latach 2019-2021 

 

Źródło: OPS w Santoku 
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3.4 Bezrobocie 

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętna stopa bezrobocia na 

koniec grudnia 2021 roku, wyniosła w Polsce 5,4%., w województwie lubuskim – 4,95%,  

w powiecie gorzowskim – 3,7%, zaś w Gminie Santok – 2,9%. 

Na koniec grudnia 2021 roku w gminie było zarejestrowanych 160 bezrobotnych osób, w tym 

96 kobiet i 64 mężczyzn. W stosunku do roku 2018 liczba bezrobotnych spadła o 49 osób (czyli 

o 30%). Spadek liczby bezrobotnych wynika nie tylko ze stosunkowo dobrej koniunktury 

gospodarczej w kraju, ale w dużej mierze związany jest z emigracją zarobkową młodych ludzi 

za granicę i do większych miast w Polsce. Charakter bezrobocia w Gminie Santok i jego dalsze 

ograniczanie będzie uwarunkowane nie tylko od poprawy sytuacji gospodarczej w kraju  

i gminie, ale również będzie zależało od przekwalifikowania się osób pozostających bez pracy 

i znalezienia zatrudnienia w innym zawodzie.  

Wykres 40. Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Santok w latach 2015-2021  
(stan na koniec grudnia każdego roku) 

 

Źródło: GUS/Bank danych lokalnych 
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Wykres 41. Liczba osób bezrobotnych w podziale na grupy wiekowe i okres bezrobocia 

 

Źródło: GUS/Bank danych lokalnych 

 

Wykres 42. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
w 2021 r. 

 

Źródło: GUS/Bank danych lokalnych 
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Wykres 43. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
w stosunku do grupy porównawczej (stan na 31.12.2021 r.) 

 

Źródło: GUS/Bank danych lokalnych 

 

Tabela 2. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Sołectwo 
Liczba bezrobotnych  

na 1000 mieszkańców 

Baranowice 43,86 

Czechów 13,21 

Górki 48,95 

Gralewo 25,84 

Janczewo 22,74 

Jastrzębnik 32,11 

Lipki Małe 21,74 

Lipki Wielkie 27,73 

Ludzisławice 12,40 
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Sołectwo 
Liczba bezrobotnych  

na 1000 mieszkańców 

Mąkoszyce 104,17 

Nowe Polichno 7,75 

Płomykowo 39,02 

Santok 12,35 

Stare Polichno 30,13 

Wawrów 17,84 

Suma 22,91 

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  
w Gminie Santok 

  

Tabela 3. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba długotrwale bezrobotnych  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Sołectwo 
Długotrwale bezrobotni  
na 1000 mieszkańców 

Baranowice 35,09 

Czechów 3,77 

Górki 41,96 

Gralewo 11,63 

Janczewo 7,21 

Jastrzębnik 13,76 

Lipki Małe 0,00 

Lipki Wielkie 14,73 

Ludzisławice 4,13 

Mąkoszyce 62,50 

Nowe Polichno 7,75 

Płomykowo 34,15 

Santok 11,11 
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Stare Polichno 10,04 

Wawrów 5,77 

Suma 10,55 

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  
w Gminie Santok 

3.5 Kultura 

3.5.1 Centrum Kultury i Rekreacji  

W Gminie Santok do głównych instytucji kultury należą Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku 

(CKiR) oraz Biblioteka Publiczna w Santoku (z filią w Lipkach Wielkich). Ich działalność jest 

uzupełniana przez propozycje lokalnych stowarzyszeń i fundacji, inicjatywy mieszkańców  

i grup nieformalnych, tj. koła gospodyń wiejskich.  

Mieszkańcy gminy mają też możliwość uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych  

w sołectwach, gdzie są zlokalizowane budynki wielofunkcyjne/świetlice wiejskie  

Wielu mieszkańców Gminy Santok korzysta także z atrakcji poza gminą, m.in. w Gorzowie 

Wielkopolskim, który jako znacznie większy przyciąga mieszkańców terenów sąsiednich gmin 

bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną i formami zazwyczaj ograniczonymi w mniejszych 

ośrodkach, takimi jak: kino, teatr, koncerty.  

Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku to gminna instytucja, która prowadzi działalność  

w zakresie upowszechniania kultury, turystyki i rekreacji.  

Główną oś działalności CKiR stanowią całoroczne zajęcia cykliczne – edukacyjne, muzyczne, 

plastyczne, taneczne, sportowe – grupowe i indywidualne. Skierowane zarówno do dzieci, 

młodzieży, jak i osób dorosłych, w tym seniorów. W 2021 r. w CKiR działało 10 stałych grup 

zajęciowych. Pod auspicjami CKiR działają obecnie 2 zespoły:  chór Santoccy Grodzianie oraz 

zespół taneczny SanLejdis.  

Imprezy organizowane przez CKiR w 2020 roku (wówczas jeszcze pod nazwą Gminny Ośrodek 

Kultury) cieszyły się dużym zainteresowaniem. W zorganizowanych 54 wydarzeniach 

kulturalnych wzięło udział ponad 3 300 osób. To daje santockiemu CKiR miano 

niekwestowanego lidera wśród ośrodków kulturalnych w gminach ościennych.  
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Wykres 44. Liczba imprez zorganizowanych przez CKiR w 2020 i 2021 roku 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 45. Liczba imprez zorganizowanych przez CKiR w latach 2019 - 2021 roku  
na tle gmin ościennych 

 

Źródło: GUS 
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Wykres 46. Liczba uczestników imprez realizowanych przez CKiR w latach 2019 - 2021 

 

Źródło: GUS 

 

W roku 2021 można zaobserwować znaczący spadek liczby uczestników imprez realizowanych 

przez CKiR. Wynika on z ograniczeń, które CKiR musiało wprowadzić w związku z pandemią 

koronawirusa.  

Wykres 47. Liczba uczestników imprez realizowanych przez CKiR w 2020 r.  
na tle ościennych gmin.  

 

Źródło: GUS 
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Wykres 48. Liczba uczestników imprez realizowanych przez CKiR w latach 2019-2021  
na tle ościennych gmin 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 49. Rodzaj imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku  
w 2020 roku 
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Wykres 50. Liczba uczestników imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji  
w Santoku w 2020 roku 

 

 

Źródło: GUS 
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3.5.2 Biblioteki 
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Wykres 51. Biblioteki i filie w 2020 r. na terenie Gminy Santok  
w porównaniu do ościennych gmin 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 52. Liczba książek będących w zasobach gminnej biblioteki i jej filii  
w Gminie Santok na przestrzeni lat 2008, 2019 i 2020 

 

Źródło: GUS 
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Wykres 53. Liczba książek będących w zasobach gminnych bibliotek i ich filii  
w Gminie Santok i ościennych gminach na przestrzeni lat 2008, 2019 i 2020 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 54. Czytelnicy w bibliotekach publicznych Gminy Santok w 2020 r.  
w odniesieniu do gmin ościennych 

 

Źródło: GUS 
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Wykres 55. Liczba wypożyczeń przez 1 czytelnika w 2020 r. w Gminie Santok  
w odniesieniu do gmin ościennych 

 

Źródło: GUS 

3.5.3 Muzeum Grodu Santok 

Wspólnie z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Gmina Santok 

prowadzi Muzeum Grodu Santok oddane do użytku w 1978 roku. Głównym zadaniem muzeum 

jest dokumentowanie historii regionu, popularyzowanie zgromadzonych zbiorów, 

prowadzenie działalność wystawienniczej i edukacyjnej.  

3.6 Dziedzictwo kulturowe 

„Zutok regni custiodiam et clavem – Santok strażnicą i kluczem Królestwa” – tak o Santoku już 

w X wieku pisał słynny kronikarz Gall Anonim. Obecnie Gmina Santok łączy historię od 

wczesnego średniowiecza po II wojnę światową. Santok to Gmina posiadająca wiele terenów 

rekreacyjnych, lasów, oraz zdrową ekologiczną żywność. To też dobrze oznakowane szlaki 

piesze, rowerowe, kajakowe oraz miejsca do wędkowania.  

Santok swoimi korzeniami sięga VIII w. – czasów powstania najstarszego grodu. Nazwa grodu 

nawiązuje do położenia – staropolski „sątok” oznacza spływ rzeki.  

Warowne położenie grodu, znajdującego się na szlaku handlowym w X wieku sprawiło, że stał 

się on kasztelanią i prepozyturą kościelną, a tym samym pełnił ważną rolę w tworzącym się 

państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Leżący w widłach Warty i Noteci skutecznie  

kontrolował przeprawę i ruch na obydwu największych rzekach Wielkopolski.  Przeprawa  

w Santoku była ważnym punktem prowadzącym z Krakowa przez Poznań, Santok, Szczecin do 
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Wolina oraz Magdeburga przez Lubusz, Frankfurt, Santok do Poznania. Gród znajdując się na 

pograniczu Wielkopolski i Pomorza pełnił też ważną funkcję obronną.  

Gród od XV wieku znalazł się w granicach Brandenburgii i utracił swoje militarne znaczenie. 

Dopiero wielka katastrofalna powódź w połowie XVIII w. powodowała, ze gród znalazł się na 

południowym brzegu rzeki. Po powodzi ludność przeniosła się na północny – znacznie 

bezpieczniejszy – brzeg. Jednak pomimo utraty Santoka aż do upadku I Rzeczpospolitej 

zachował się tytuł kasztelana santockiego zasiadającego w senacie jako kasztelan mniejszy 

tzw. drążkowy, gdyż zasiadał on w senacie w wąskich ławach. Wg listy „Słownika 

geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” ostatnim kasztelanem 

santockim w latach 1790-1793 był Nikodem Zakrzewski Wysota.  

Z okazji 678. rocznicy lokacji Landsberga an der Warthe (obecnego Gorzowa Wlkp.) ówczesny 

starosta powiatu dr Hans Faust zlecił zaprojektowanie wieży w stylu średniowiecznym 

malarzowi Erichowi Heckelowi. Miała ona nawiązywać do średniowiecznego krzyżackiego 

zamku znajdującego się na tym wzgórzu w XIV w. 2 lipca 1935 r. wieżę oddano do użytku. 

Początkowo pełniła ona funkcje muzealne. Dziś znajduje się w rękach prywatnych – artysty 

rzeźbiarza Jerzego Gąsiorka.  

Santok odegrał też ważną rolę w pierwszej misji chrystianizacyjnej św. Ottona.  

W 1124 r. św Otton zwany „Apostołem Pomorza” przybył z Bambergu do Gniezna na dwór 

Księcia Bolesława Krzywoustego. Jak podają kroniki w czerwcu 1124 r. Biskup Otton ruszył  

w kierunku Santoka. Wspólnie z 60 konnymi i 500 jeźdźcami wyruszył z Santoka w pierwszą 

misję chrystianizacyjną Szczecińskiego Pomorza.  

Pierwsza wyprawa misyjna trwała od maja 1124 r. do marca 1125 r. W jej trakcie biskup Otton 

założył 11 kościołów w 9 miejscowościach – w Pyrzycach, Szczecinie (2), Gardźcu, Wolinie (2), 

Lubiniu, Kłodzeniu, Kołobrzegu, Białogardzie oraz książęcym Kamieniu Pomorskim. W swojej 

pierwszej wyprawie św. Otton ochrzcił ponad 22 tys. pogan.  

W lipcu 1997 r. (z okazji 1300-lecia grodu Santok) z Bambergu do Santoka sprowadzono 

cząstkę relikwii Świętego Biskupa i Misjonarza Pomorza. Relikwia została złożona  

w neogotyckim kościele p.w. św. Józefa w Santoku.  

Do dnia dzisiejszego na terenie Gminy Santok z minionych czasów zachowało się kilkanaście 

obiektów, które stanowią wartość historyczną i są dziedzictwem kulturowym tego obszaru.  

1. Relikwia św. Ottona, krucyfiks z XVI w. (Santok).  

2. Szachulcowa dzwonnica z 1764 r. (Santok).  

3. Bunkry – na trasie Czechów – Santok.  

4. Muzeum Grodu oraz Grodzisko (Santok).  

5. Dworzec Pruskiej Kolei Wschodniej (Santok). 
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6. Wieża widokowa z 1936 r. (Santok) 

7. Kościół z XIII w. (Wawrów) - wnętrze architektoniczno-krajobrazowe 

obejmujące kościół wraz z przylegającym doń terenem oraz sąsiadujące z nim zagrody 

nr 12 i 15 - są objęte ścisłą ochroną konserwatorską (Strefa A). 

8. Ruiny wiatraka holenderskiego z 1843 r. (Czechów) 

9. Neogotycki kościół z 1850 r. (Czechów) 

10. Kościół szachulcowy z 1708 r. (Gralewo) 

11. Neoromański kościół z 1882 r. (Nowe Polichno) 

12. Neobarokowy kościół z 1911 r. (Lipki Wielkie) 

13. Pałac z XVII w. (Lipki Wielkie) – zespół pałacowo-parkowy i folwark są objęte ścisłą 

ochroną konserwatorską (Strefa A).  

Na terenie Gminy Santok ścisłą ochroną konserwatorską (Strefa A) objęty jest też cały 

historyczny układ ruralistyczny miejscowości Santok.  

W strefie B (ochrona konserwatorska) znajduje się część pierwotnego układu owalnicowego 

wsi Gralewo i Janczewo. Cały historyczny układ ruralistyczny miejscowości Jastrzębnik oraz 

pierwotna ulicówka i regularne rozplanowanie wokół prostokątnego placu kościelnego, 

związane z XVIII-wieczną kolonią /Nowe Lipki/ w Lipkach Wielkich oraz cały historyczny układ 

ruralistyczny w granicach  opartych na drogach zagumiennych1 w Wawrowie.  

W strefie „K” – dotyczącej ochrony krajobrazu kulturowego, którą objęto układy zieleni 

posiadającej wartości historyczne, kompozycyjne i krajobrazowe, w tym założenia parkowe, 

cmentarze, nasadzenia przydrożne znajdują się:  

1. Czechów - cała wieś, w granicach 1000-1500 m od strefy zabudowy,  

2. Janczewo - założenie dworsko-parkowe i park wiejski,  

3. Jastrzębnik – północna strona wsi,  

4. Lipki Wielkie - obszar po północnej stronie wsi; wieś na skraju doliny rzecznej,  
o równinnym, łąkowym krajobrazie z licznymi ciekami wodnymi, 

5. Santok - bezpośrednie otoczenie wsi /ok. 1 km po stronie północnej i ok. 2-3 km po 
stronie południowej i wschodniej.  

  
Na terenie Gminy Santok (w miejscowości Santok) znajdują się dwie strefy pełnej ochrony 

konserwatorsko-archeologicznej (Strefa „WI”):  

1. wczesnośredniowieczne grodzisko /od VIII do XIII w./ wpisane do rejestru zabytków  - 

stanowisko 45 na obszarze 45/13,  

 
 

1 http://www.santok.pl/santok/download/studium/Uwarunkowania.htm 
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2. gródek pomorski II poł. XI w. - stanowisko 31 na obszarze 45/13.  

 

3.7 Sport, rekreacja, turystyka 

3.7.1 Sport i rekreacja 

Sport na terenie Gminy Santok jest obecny już od lat 30-tych XX wieku. Obecnie na terenie 

gminy działa 9 klubów sportowych:  

1. Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Lipki Wielkie, 

2.  Klub Sportowy „Delta – TIR-GUM” Stare Polichno, 

3. Klub Sportowy „Kasztelania” Santok,  

4. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Janczewo,  

5. Klub Sportowy „Warta” Wawrów,  

6. Uczniowski Klub Sportowy Wawrów, 

7. Jeździecki Klub Sportowy Santok, 

8. Klub Sportowy Kłodawka, 

9. JUST FUN GUKS Speedway Wawrów.  

 

Wykres 56. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Santok  
i w gminach ościennych w 2021 r.  

 

Źródło danych: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (opracowanie własne) 
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Wykres 57. Członkowie klubów sportowych działających na terenie Gminy Santok  
i w gminach ościennych w 2020 r.  

 

Źródło: Raport o stanie gminy za 2021 r.  

 

Wykres 58. Ćwiczący w 2020 r. na terenie Gminy Santok i w gminach ościennych 

 

 Źródło: Raport o stanie gminy za 2021 r.  
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Wielkie.  
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Sztandarową imprezą o charakterze sportowym organizowaną przez Gminę Santok jest 

organizowana od 2014 r. Janczewska Dziesiątka - bieg uliczny na dystansie 10 km oraz marsz 

NW  (Nordic Walking) na dystansie 5 km.  

Ilustracja 1. Janczewska Dziesiątka (2016 r.) 

 
Źródło fotografii: 

https://www.facebook.com/janczewska10/photos/a.638480999555786/968243123246237/ 

Na terenie gminy w 1998 r. (w Wawrowie) oddano do użytku tor do miniżużla.  W maju 2022 

r. stadionowi miniżużlowemu nadano imię Bogusława Nowaka i Janusza Woźnego. Minitor  

w Wawrowie jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Po dokonaniu modernizacji obiektu 

w celu doprowadzenia go do zgodności z obowiązującym regulaminem, w tym zamontowaniu 

bandy, dobudowaniu wieżyczki sędziowskiej i zainstalowaniu oświetlenia,  

w dniu 30 czerwca 2001 roku ponownie dokonano uroczystego otwarcia obiektu. W ten 

sposób stadion GUKS "Speedway Wawrów" stał się pierwszym w kraju obiektem 

miniżużlowym z homologacją.  

Licencję miniżużlową, a w dalszej kolejności licencję "Ż" na wawrowskim minitorze uzyskał 

m.in. Bartosz Zmarzlik. 
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Ilustracja 2. Zawody miniżużlowe na torze w Wawrowie  
(II Runda Drużynowych Mistrzostw Polski rok 2013) 

 

Autor fotografii: Małgorzata Studzińska.  
Źródło: http://www.speedwaywawrow.pl/zdjecie,81,31.html 

Na torze w Wawrowie odbywało się wiele imprez rangi mistrzowskiej w klasie 80-125 cc, 

między innymi Finał Pucharu Europy w 2003 roku oraz Finał Mistrzostw Świata w Miniżużlu 

"Gold Trophy" w 2005 roku. Oprócz tego co roku rozgrywany jest  turniej pod nazwą "Talenty 

Europy", turniej z okazji Dnia Niepodległości oraz imprezy o Drużynowe i Indywidualne 

Mistrzostwo Polski, od sezonu 2010 również Puchar Polski Par Klubowych, zaś od sezonu 2011 

turnieje o Puchar Przewodniczącego GKSŻ w klasie 50 cc.2 

 
 

2 Źródło: http://www.speedwaywawrow.pl/1,historia_klubu.html 
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Ilustracja 3. Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski (2013 r.) 

 

Autorka fotografii: Paulina Szaja.  
Źródło: http://www.speedwaywawrow.pl/zdjecie,80,22.html 

W miejscowości Santok zlokalizowana jest również przystań rzeczna marina, na której 

uprawiać można sporty wodne. Marina jest wyposażona w nowoczesną infrastrukturę wraz 

z węzłem sanitarnym zapewniającą kompleksowe usługi dla turysty. Na terenie mariny 

znajdują się domki noclegowe oraz pole namiotowe stanowiące świetne miejsce na 

wypoczynek w trakcie turystycznej wyprawy. Marina posiada również wypożyczalnię sprzętu 

wodnego (kajaki, łodzie wioślarskie oraz motorówkę), a także rowerów turystycznych. Na 

terenie obiektu mieszczą się wiaty i stoły biwakowe idealnie nadające się do przygotowania 

spotkania w większym gronie znajomych. 

Ilustracja 4. Przystań rzeczna marina w Santoku 

 

Fot. UG Santok 
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W 2021 r. Marina Santok w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny zdobyła drugie 

miejsce, otrzymując Certyfikat oraz statuetkę Lubuskiej Perły Turystycznej 2021. W sierpniu 

tego samego roku Gmina Santok za budowę mariny – otrzymała nagrodę Przyjaznego Brzegu 

(konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we 

współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem 

Ministra Sportu i Turystyki; jego celem jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości 

polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach).  

Ilustracja 5. Wręczenie nagrody Przyjaznego Brzegu 

 

Źródło: UG Santok 

3.7.2 Turystyka 

Korzenie Santoka sięgają VIII wieku, czyli czasów powstania najstarszego grodu. Leżący 

w widłach Warty oraz Noteci warowny gród stanowił bardzo ważną rolę w tworzącym się 

państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, nie tylko ze względów obronnych, ale również 

transportowych, czy handlowych. 

Odwiedzając Santok warto zaplanować wizytę w Muzeum Grodu Santok oraz wybrać się na 

średniowieczne Grodzisko. Oba miejsca stanowią swojego rodzaju kompleks historyczny 

zawierający nie tylko informacje, ale również szereg ciekawostek, a także atrakcji takich jak 

wystawy oraz prezentacje multimedialne. Na terenie Grodziska dostępna jest również 2 km 

ścieżka edukacyjna.  



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

55 
 
 

Ilustracja 6. Grodzisko  

 

Źródło: UG Santok 

3.7.2.1 Przyrodnicze atrakcje turystyczne  

Gmina Santok to jeden z najciekawszych turystycznie obszarów województwa lubuskiego. 

Znajdują się tu:  

1. Obszar chronionego krajobrazu Dolina Warty i Dolnej Noteci – w skład obszaru wchodzi 

rezerwat przyrody Santockie Zakole, rezerwat o powierzchni ok 455 ha utworzony  

w 1998 r.  

2. Użytek ekologiczny „Torfowisko Dolne” obejmujący powierzchnię 3,62 ha – 35 

gatunków rzadkich, ginących roślin naczyniowych, mszaków, porostów, 14 gatunków 

torfowca oraz 37 gatunków zwierząt chronionych.  

3. Użytek ekologiczny „Gralewo” obejmujący w Nadleśnictwie Kłodawa powierzchnię 

1,94 ha, mający na celu ochronę ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 

różnorodnych typów siedlisk.  

4. Użytek ekologiczny „Kłociowisko” obejmujący powierzchnię 9,75 ha, ochraniające 

ekosystemy mające znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk. 

5. Buki Zdroiskie – rezerwat o powierzchni 46,3 ha 

6. Puszcza Notecka – największy las w Polsce.  
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Szczegółowy opis przyrodniczych atrakcji Gminy Santok znajduje się w rozdziale 6 „Diagnoza 

środowiskowa stanu gminy” 

3.7.2.2 Historia 

Gmina Santok od kilkunastu lat jest organizatorem Dni Grodu Santok. To cykliczne, największe 

wydarzenie w województwie lubuskim upamiętniające zwycięską bitwę Księcia Polan Mieszka 

I z grafem Wichmannem. Rozegrała się ona w okolicach Santoka w 967 roku. Bitwa ta była 

ostatnim epizodem walk Mieszka I z plemionami pomorskimi, której stawką było panowanie 

nad obszarem na wschód od Odry. W ramach Dni Grodu Santok odbywają się koncerty 

zespołów muzyki dawnej, warsztaty oraz jarmark rzemiosł dawnych.  

3.7.2.3 Szlaki turystyczne 

Przez Gminę Santok przebiegają szlaki piesze, rowerowe, wodne oraz konne o łącznej długości  

640,5 km.  

Wykres 59. Szlaki turystyczne na terenie Gminy Santok (w km) 

 

 Źródło: opracowanie własne  

3.7.2.4 Atrakcje turystyczne3 

Santok 

1. Wieża widokowa z 1935 r. wybudowana na miejscu krzyżackiego zamku z XV wieku.  

2. Relikwia św. Ottona, który w 112 r. wyruszył Santoka na chrystianizację Pomorza. 

Relikwia od 1997 r. znajduje się w kościele p.w. św. Józefa. 

3. Na wyposażeniu kościoła p.w. św. Józefa znajduje się późnogotycki krucyfiks z XVI w. 

4. Muzeum Grodu Santok i średniowieczne grodzisko. W muzeum znajdują się zabytki  

z grodu w Santoku, który ma swój początek już w VII wieku n.e.  

5. Szachulcowa dzwonnica z 1769 r. Konstrukcja ryglowa z ceglanym wypełnieniem 

kwater międzyryglowych została wniesiona na kamiennym cokole o kształcie kwadratu 

o boku 5 m i wysokości 9,7 m. Dzwonnica jest pozostałością po kościele, który został 

 
 

3 Źródło: Przewodnik – Santok, wydawca Urząd Gminy Santok 

55,9
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187,8

246,6
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rozebrany. Wewnątrz znajduje się odlany w Szczecinie dzwon z wersetem „Ein feste 

Burg it unser Gott”. 

Czechów 

1. Ruiny wiatraka holenderskiego z 1843 r. Został zbudowany z cegły ceramicznej typu 

holender. Do wnętrza prowadzą trzy wejścia. Między nimi znajdują się pionowo 

rozmieszczone otwory okienne. Obecnie służy jako ścianka treningowa. Ten  

9-metrowej wysokości obiekt w czasach swojej świetności mielił do 1 tony zboża na 

dobę.  

 

Czechów – Santok 

1. Fragment potężnej niemieckiej linii umocnień zwanej Wał Pomorski - Linia Noteci. 17 

poniemieckich schronów oraz umocnienia ziemne z lat 1937-1944, dodatkowo mosty 

i przepompownie.  

Szlak o długości zaledwie 11 km, na który zlokalizowanych jest 16 schronów z 1937 r. 

oraz 1 schron i umocnienia ziemne z 1944 r.  

Wawrów 

1. Kościół z XII w. p.w. Opieki Św. Józefa. Przy jego północnej ścianie znajduje się głaz- 

pomnik upamiętniający poległych w trakcie I wojny światowej mieszkańców 

Wawrowa.  

 

Gralewo 

1. Kościół szachulcowy z 1709 r., w którym znajduje się ołtarz z XVI w, oraz fisharmonia  

J. Straube & Co z XIX w. 

 

Zdroiskie buki 

1. Na północy gminy znajduje się Rezerwat Buki Zdroiskie o powierzchni 75,57 ha. Celem 

ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze 

buczyny pomorskiej. Oprócz uroków lasu w tym miejscu można spotkać bobry i pstrągi.  

 

3.7.2.5 Noclegi 

Według danych GUS z 2020 roku w gminie Santok znajdował się tylko 1 motel (kategorii **)  

i 1 hostel. W 2021 r. po oddaniu do użytku santockiej mariny w gminie przybyło 16 

dodatkowych miejsc noclegowych. Dach nad głową i odpoczynek po wyprawach turystycznych 

Ziemi Santockiej można też znaleźć we Młynie w Starym Polichnie.  
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Wykres 60. Turystyczne obiekty noclegowe na terenie Gminy Santok w latach 2015-2021 

 

Źródło: Raport o stanie gminy za 2021 r. + opracowanie własne 

Wykres 61. Turystyczne obiekty noclegowe na terenie Gminy Santok w 2020 r.  
w odniesieniu do gmin ościennych 

 
Źródło: Raport o stanie gminy za 2021 r.  

3.8  Ochrona Zdrowia 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Santok usługi świadczy  

6 placówek medycznych: 

1. NZOZ Szpital im. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie, Ośrodek Zdrowia  

w Lipkach Wielkich, 66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107, lekarz medycyny 

rodzinnej, otolaryngolog Karol Gawroński, pediatra Andrzej Baraniak. 

2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, internista lekarz rodzinny Jolanta Błażejczyk,  

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 

3. Poradnia stomatologiczna, lekarz stomatolog Aleksandra Borowska-Drewing,  

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 
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4. Poradnia stomatologiczna, lekarz stomatolog Aleksandra Gaweł-Gorska,  

66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107. 

5. Poradnia ginekologiczno-położnicza (NFZ i prywatny), lekarz ginekolog Joanna 

Szymczak-Brych, 66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 

6. Rehabilitacja ambulatoryjna, 66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107. 

Ponadto mieszkańcy gminy korzystają z POZ w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie  

i Drezdenku. 

W roku 2021 mieszkańcom Gminy Santok udzielono ponad 17 000 porad. Zdecydowany 

spadek liczby udzielonych porad zauważyć można w roku pandemicznym – 2020.  

 

Wykres 62. Liczba porad udzielonych mieszkańcom Gminy Santok w latach 2019 – 2021 

 

Źródło: GUS 

 

Na tle innych samorządów  w kategorii „liczba udzielonych porad” w  zarówno w 2020, jak  

i w  2021 Gmina Santok znajdowała się na drugi miejscu, ustępując jedynie Gminie Kłodawa.  
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Wykres 63. Liczba porad udzielonych mieszkańcom Gminy Santok w latach 2019 – 2021  
w porównaniu do gmin ościennych 

 

Źródło: GUS 

3.9  Edukacja 

3.9.1 Opieka nad dziećmi do lat 3 

W świetle przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 gmina może tworzyć  

i prowadzić żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych. Stworzenie 

warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – wójt może 

także zlecić organizację opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego albo przez 

dziennych opiekunów nad dziećmi w wieku do lat 3 innemu podmiotowi wyłonionemu na 

podstawie ustawy z dnia 24 października 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3). Dla działających na 

terenie gminy żłobków i klubów dziecięcych wójt pełni funkcje nadzorcze i sprawuje nadzór  

w zakresie warunków i jakości świadczonej przez podmiot opieki. 

 Gmina Santok nie prowadzi własnych form opieki nad dziećmi do lat 3, ale wspiera 

funkcjonujący na jej terenie klub dziecięcy, prowadzony przez osobę fizyczną. Klub Malucha 

„Tuptuś” z siedzibą w Wawrowie działa od roku szkolnego 2018/2019 i zapewnia opiekę 

najmłodszym mieszkańcom gminy od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 17.00.  

Gmina Santok udziela podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy dotacji w wysokości 100 zł 

na każde dziecko będące mieszkańcem gminy. O zapotrzebowaniu na tego typu placówki 

opiekuńcze świadczy fakt, że środki finansowe jakie Gmina Santok wydatkowała w 2021 roku 

na wypłatę dotacji celowej dla placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wyniosły 25 920 zł i były 

wyższe od wydatków w roku poprzednim (2020 r.) o 12 420 zł. 

2019 2020 2021

Santok 17 326 15 442 17 092

Bogdaniec 12 364 8 920 9 532

Deszczno 8 955 7 293 7 238

Kłodawa 19 641 17 359 17 794

Lubiszyn 17 451 14 030 15 067

Stare Kurowo 15 731 13 949 16 001

Zwierzyn 10 670 14 978 14 016
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Wykres 64. Wysokość dotacji celowej na funkcjonowanie klubu dziecięcego na terenie Gminy 
Santok w roku 2020 i 2021 

 

 Źródło własne 

3.9.2 Przedszkola na terenie Gminy Santok 

Prowadzenie przedszkoli jest - zgodnie z zapisami Art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j.) – zadaniem własnym gminy. 

W 2021 roku Gmina Santok była organem prowadzącym dla 3 placówek przedszkolnych: 

1) Przedszkole Gminne w Wawrowie,  

2) Gminne Przedszkole w Santoku, 

3) Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich. 

Do przedszkoli uczęszczało 280 dzieci w wieku 3-6 lat. 

W ostatnich latach zainteresowanie rodziców edukacją przedszkolną wzrasta. Popyt na 

instytucjonalną opiekę przedszkolną systematycznie się zwiększa. Ważnymi czynnikami 

wpływającymi na decyzje rodziców, są także zmieniające się nastawienie społeczne, 

prowadzące do zwiększenia akceptacji takiej formy opieki nad dziećmi oraz sytuacja rodzinna 

i finansowa.  

Wykres 65. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2020 i 2021 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 66. Liczba uczniów w przedszkolach na terenie Gminy Santok w latach 2019-2021  
w poszczególnych placówkach 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 67. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci  
w wieku 3-5 lat 

 

Źródło: GUS/Bank Danych Lokalnych 

Przedszkole Wawrów Przedszkole Santok Przedszkole Lipki Wielkie

2019/2020 108 130 68

2020/2021 93 129 58
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796
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Wykres 68. Liczba dzieci i miejsc w przedszkolach w latach 2015-2018 

 

Źródło: GUS/Bank Danych Lokalnych 

3.9.3 Szkoły podstawowe  

Prowadzenie szkół podstawowych jest (podobnie jak przedszkoli) - zgodnie z zapisami Art. 104 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j.) – zadaniem 

własnym gminy. 

W 2021 roku sieć szkół podstawowych na terenie Gminy Santok tworzyły 4 szkoły  

podstawowe. 

1) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Wawrowie,  

2) Szkoła Podstawowa w Janczewie,  

3) Szkoła Podstawowa im. gen. prof. E. Zawackiej w Santoku,  

4) Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, 

Do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 696 uczniów. 

Z analizy zebranych danych wynika, że w trzech spośród czterech szkół podstawowych między 

rokiem szkolnym 2019/2020 a 2020/2021 odnotowano wzrost liczby uczniów. Nieznaczny 

spadek (o 6 osób) wystąpił w Szkole Podstawowej im. gen. prof. E. Zawackiej w Santoku.  
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Wykres 69. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Santok  
w latach 2019-2021 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 4. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2016-2021 

Lp. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Średnia liczba uczniów 

w oddziale 

1 2016/2017 628 42 14,95 

2 2017/2018 645 40 16,13 

3 2018/2019 695 43 16,16 

4 2019/2020 663 40 16,58 

5 2020/2021 696 42 16,58 

Źródło: opracowanie własne 

 

Współczynnik skolaryzacji brutto (relacja liczby osób uczących się w szkołach podstawowych 

(niezależnie od wieku) do liczby ludności w grupie 7-15 lat (wieku określonego jako 

odpowiadającego temu poziomowi nauczania). Dla szkoły podstawowej to liczba wszystkich 

uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek podzielona przez liczbę ludności w wieku 

7-15 lat na terenie danej gminy.  

Szkoła Podstawowa w
Janczewie

Szkoła Podstawowa w
Wawrowie

Szkoła Podstawowa w
Santoku

Szkoła Podstawowa w
Lipkach Wielkich

2019/2020 129 161 218 155

2020/2021 133 181 212 170
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Wykres 70. Współczynnik skolaryzacji brutto (ujęcie procentowe) 

 

Źródło: GUS/Bank Danych Lokalnych 

 

Współczynnik skolaryzacji netto (relacja liczby osób w danej grupie wiekowej) uczących się  

w szkołach podstawowych do liczby ludności (stan w dniu 31 grudnia każdego roku) w grupie 

wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Dla poziomu szkoły 

podstawowej to liczba uczniów szkół podstawowych w wieku 7-15 lat dzielona przez liczbę 

ludności w wieku 7-15 lat w tym samym roku.  

Wykres 71. Współczynnik skolaryzacji netto (ujęcie procentowe) 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 
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3.9.4 Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020/2021 

W 2021 r. ósmoklasiści (w sumie 66 osób) uczęszczający do szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Santok przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów: 

języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.  

W egzaminie z języka polskiego uczniowie santockich szkół w każdej z nich uzyskali średni 

wynik lepszy od wyników dla województwa lubuskiego. Tylko nieco gorsze średnie wyniki od 

średnich dla powiatu gorzowskiego i kraju uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. Najlepsze średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka ojczystego we wszystkich 

porównywanych grupach uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wawrowie.  

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka obcego uczniowie wszystkich szkół podstawowych  

w Gminie Santok uzyskali średnie wyniki lepsze od średnich w powiecie i województwie. Nieco 

gorszy średni wynik od wyników w kraju uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wawrowie 

(Polska – 65%, SP Wawrów – 64%).  

Analizując średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki zauważamy, że dokładnie takie 

same wyniki jak wyniki w województwie lubuskim i powiecie gorzowskim uzyskali uczniowie 

szkoły w Lipkach Wielkich. To jednak wynik nieco gorszy od średniego wyniku w kraju. Niższy 

od średniej krajowej wynik uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Janczewie i Szkoły 

Podstawowej w Wawrowie (odpowiednio 46 i 33%). Taki sam wynik jak średnia dla kraju (47%) 

uzyskali uczniowie szkoły w Santoku.  

Wykres 72. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie gminy za 2021 r.  
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Wykres 73. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie gminy za 2021 r.   

 

Wykres 74. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego* 

 

* Wykres prezentuje średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Część 

uczniów Szkoły Podstawowej w Janczewie pisała egzamin z języka niemieckiego osiągając 

średni wynik 25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie gminy za 2021 r.   
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Wykres 75. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie gminy za 2021 r.   
 

3.10 Bezpieczeństwo publiczne 

W 2021 roku na terenie Gminy Santok w wyniku przeprowadzonych i zakończonych 

postępowań przygotowawczych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji II wraz  

z postępowaniami prowadzonymi przez inne jednostki Komendy Miejskiej Policji  

w Gorzowie Wlkp. stwierdzono 94 przestępstwa, co w porównaniu do analogicznego okresu 

roku 2020 jest wynikiem mniejszym o 18 przestępstw. W 2021 roku nastąpił spadek 

przestępstw stwierdzonych w Gminie Santok. 

Wykres 76. Liczba przestępstw na terenie Gminy Santok w latach 2019-2020 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

Głównymi zachowaniami szczególnie uciążliwymi społecznie są: kradzież mienia, kradzież  
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W 2021 r. na terenie Gminy Santok stwierdzono:  
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− 14 kradzieży z włamaniem (wzrost o 6 czynów),  

− 16 kradzieży mienia (wzrost o 7 czynów),  

− 6 uszkodzeń mienia (spadek o 4 czyny).  

W 2021 roku odnotowano 4 czyny zabronione związane z posiadaniem środków odurzających 
(spadek o 3 czyny). Ponadto odnotowano 45 przestępstw innych kategorii (spadek o 20 
czynów), w tym:  

− 4 czyny związane z groźbami karalnymi,  

− 4 czyny związane z przemocą w rodzinie,  

− 14 czynów związanych z niepłaceniem alimentów  

− oraz 9 oszustw.  

Wykres 77. Liczba przestępstw ujawnionych na terenie Gminy Santok w latach 2020-2021 

 

Źródło: Raport o stanie Gminy Santok za 2020 i 2021 r.   

 

Z analizy przedstawionych danych wynika, że w ujęciu rok do roku ogólna liczba przestępstw 

w roku 2021 spadła o 16,5%. Jeśli zaś analizie podda się konkretne czyny zabronione okazuje 

się, że liczba kradzieży z włamaniem w roku 2021 wzrosła o 57%, liczba kradzieży – o 56%. 

Spadki zanotowano w kategorii uszkodzenia mienia – 66,6%, posiadanie środków 

odurzających – o 75% (tu odnotowano największy spadek) i inne, do których zalicza się czyny 

związane z groźbami karalnymi, czyny związane z przemocą w rodzinie, niepłacenie alimentów 

oraz oszustwa – 44%.  
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z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Funkcjonariusze policji zatrzymali 3 osoby poszukiwane 

przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności. 

W porównaniu do roku 2020 nastąpił niemal dwukrotny wzrost liczby wykroczeń i spadek 

liczby osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości do odbywania kary pozbawienia 

wolności.  

Wykres 78. Wykroczenia i zatrzymania na terenie Gminy Santok w 2020 i 2021 r.   

 

Źródło: Raport o stanie Gminy Santok za 2020 i 2021 r.   

 

Wykres 79. Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym 

 

Źródło: Raport o stanie Gminy Santok za 2020 i 2021 r.   
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Analizując przedstawione dane widać, że w porównaniu do roku 2020, w roku 2021 wzrosła 

liczba kolizji (+27%), oraz o 200% liczba śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych.  

W 2021 r. (w porównaniu do roku 2020) o 1/3 (33%) zmalała liczba wypadków 

komunikacyjnych.  

Wg statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny Gmina Santok jest gminą 

stosunkowo bezpieczną. Porównanie liczby przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców daje 

bardziej korzystne wyniki niż w województwie lubuskim i kraju. Podobnie jest w kategoriach – 

przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców, przestępstwa o charakterze 

gospodarczym na 1000 mieszkańców, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 

mieszkańców, przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców.  

W kategorii przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców Gmina Santok wypada lepiej niż 

województwo lubuskie, ale porównanie do liczby tych przestępstw w kraju – daje mniej 

korzystny obraz.  

Warto jednak dodać, że dane Głównego Urzędu Statystycznego odnoszą się do roku 2020 i – 

z uwagi na fakt, iż Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla 

powiatów - prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości 

mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Santok. 

Wykres 80. Przestępstwa w Gminie Santok ogółem na 1000 mieszkańców w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 81. Przestępstwa o charakterze kryminalnym w Gminie Santok  
na 1000 mieszkańców w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 82. Przestępstwa o charakterze gospodarczym w Gminie Santok  
na 1000 mieszkańców w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 83. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w Gminie Santok na 1000 mieszkańców 
w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 84. Przestępstwa o przeciwko mieniu w Gminie Santok na 1000 mieszkańców  
w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 85. Przestępstwa drogowe w Gminie Santok na 1000 mieszkańców w 2020 r. 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

 

Z danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku dowiadujemy się, że w 2020 

r. Zespół Interdyscyplinarny przy OPS prowadził 15 procedur Niebieskiej Karty, w tym  

4 Niebieskie Karty kontynuowane z roku 2019. W 2021 roku wpłynęło 9 nowych Niebieskich 

Kart  dotyczących przemocy w rodzinie (4 były konturowane z poprzedniego roku).  

Wykres 86. Liczba procedur Niebieskiej Karty prowadzonych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 2020 i 2021 r.  

 

Źródło: OPS w Santoku, opracowanie własne  
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Wykres 87. Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty  

 

Źródło: OPS w Santoku, opracowanie własne  

 

3.11 Społeczeństwo obywatelskie 

W Gminie Santok funkcjonuje 31 organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego.  

Gmina Santok realizuje zadania ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami 

pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

podstawie „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na lata 2020-2023” przyjętego uchwałą NR XVI/152/2019 Rady 

Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r.  

 

Program określa cele, zasady, zakres, formy współpracy pomiędzy samorządem  

a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, wraz z określeniem priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do 

realizacji latach 2020- 2023.  

Przyjęcie uchwały upoważnia Wójta Gminy Santok do ogłoszenia, przeprowadzenia 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2020-2023 określonych zadań 

oraz po rozstrzygnięciu konkursów - do zawierania umów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego wraz z przyznaniem dotacji celowych na realizację 

powyższych działań.  
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Jego głównym celem jest budowanie i umacnianie współpracy oraz partnerstwa pomiędzy 

samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, a także zwiększenie stopnia zaspokojenia zbiorowych potrzeb 

społecznych, przy efektywnym wykorzystaniu potencjału organizacji.  

Celami szczegółowymi programu są:  

- prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców Gminy Santok,  

- stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych,  

- upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,  

- upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,  

- promowanie zdrowego stylu życia,  

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

- promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

- wspieranie turystyki i krajoznawstwa,  

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

- aktywizacja lokalnej społeczności, - otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność  

w realizacji zadań publicznych,  

- integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych, - zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Tabela 5. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Santok 

Lp. Nazwa Miejscowość 

1 Jeździecki Klub Sportowy Santok Santok 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Wawrowie Wawrów 

3 Santockie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Santok 

4 
Związek Zawodowy Pracowników Gminnej Spółdzielni  

"Samopomoc Chłopska" w Lipkach Wielkich 
Lipki Wielkie 

5 
Santockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

i  Wymagających Pomocy 
Santok 

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Ludzisławicach Ludzisławice 

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Janczewie Janczewo 

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Lipkach Wielkich Lipki Wielkie 
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9 Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębniku Jastrzębnik 

10 Ochotnicza Straż Pożarna w Czechowie Czechów 

11 Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej Santok 

12 Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Janczewo 

13 Klub Sportowy "Kasztelania" Santok 

14 Klub Sportowy "Warta" Wawrów Wawrów 

15 Santocko-Gralewska Ochotnicza Straż Pożarna 
Santok 

Gralewo 

16 Stowarzyszenie "Bio-Pol" Stare Polichno 

17 
Fundacja na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Kościoła  

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Janczewie" 
Gralewo 

18 Kółko Rolnicze w Lipkach Wielkich Lipki Wielkie 

19 Ludowy Klub Sportowy "Polonia" Lipki Wielkie Lipki Wielkie 

20 Ochotnicza Straż Pożarna - Stare Polichno Stare Polichno 

21 Fundacja "Palący Problem - Heracleum" Czechów 

22 "Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pies i Koń" Stare Polichno 

23 
Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Lipkach Wielkich "Ich Szansa" 
Lipki Wielkie 

24 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok "Pomocna Dłoń" Santok 

25 "Bliżej Siebie" Wawrów 

26 Stowarzyszenie Koło Nowoczesnych Gospodyń w Starym Polichnie Stare Polichno 

27 Santockie Winnice Santok 

28 Fundacja Drzewiej Bywało Santok 

29 Stowarzyszenie Miłośników Życia Bożydar Wawrów 

30 Stowarzyszenie Duende Santok 

31 Fundacja Lachy Dla Świata Czechów 

Źródło: KRS 
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Najwięcej organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego działa w Santoku (11). Pięć tego typu podmiotów funkcjonuje w Lipkach Wielkich, 

po 4 w Wawrowie i Starym Polichnie, 3 w Czechowie, po 2 w Gralewie i Janczewie, a także 

jedna w Jastrzębniku.  

Wykres 88. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność  
pożytku publicznego na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: KRS 

 

Wykres 89. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców  
w latach 2016, 2018, 2020 i 2021 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 90. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców 
Gminy Santok w odniesieniu do powiatu gorzowskiego, województwa lubuskiego i kraju 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1 000 osób na terenie Gminy Santok 

nie odbiega od  liczby tych instytucji w powiecie, województwie czy kraju.  

Jednak na tle grupy porównawczej składającej się z gmin ościennych Gmina Santok wypada 

gorzej, wyprzedzając jedynie Gminę Deszczno.  

Wykres 91. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców 
Gminy Santok w 2020 r. w odniesieniu do gmin ościennych  
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Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Santok ma 

charakter finansowy, polegający na współfinansowaniu statutowych zadań stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych. Zakres ten obejmuje zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadania z zakresu pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

osób i rodzin.  

Poniższa tabela przedstawia wykaz kwot dotacji oraz wykaz organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, zostały udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. 

Tabela 6. Dotacje udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

Lp. Nazwa organizacji 
Dotacja I 
półrocze 

2021 

Dotacja II 
półrocze 

2021 

Dotacja udzielona 
trybie art. 19a 

(małych zleceń) 

1. 
Klub Sportowy Delta TIR-GUM  

Stare Polichno 
10 000 16 000 - 

2. 
Ludowy Klub Sportowy  

Iskra Janczewo 
12 000 17 000 - 

3. 
Ludowy Klub Sportowy  

Polonia Lipki Wielkie 
23 000 30 500 - 

4. 
Klub Sportowy 

Kasztelania Santok 
23 000 25 300 - 

5. Uczniowski Klub Sportowy Wawrów 5 000 - 5 000 

6. 
Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy 

Speedway Wawrów 
4 000 4 700 - 

7. 
Koło Gospodyń Wiejskich  

Nasz Wawrów 
6 000 5 900 - 

8. Klub Sportowy Warta Wawrów 12 000 10 600 - 

9. 
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/19 
w Poznaniu 

- - 1 340 

10. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Santok „Pomocna Dłoń” 
- 9 000 - 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Santok 
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Wykres 92. Dotacje udzielone w 2021 r. organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku publicznego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Santok 

 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 daje podstawę do 

wysnucia wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji 

pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych.  

Miernikiem poziomu zaangażowania obywateli na rzecz demokratycznego państwa jest 

frekwencja wyborcza. W wyborach samorządowych 2018 r. do urn poszło 54,86% 

uprawnionych do głosowania. To wynik niemal identyczny jak frekwencja ogólnopolska 

(54,84%), o niemal 2 punkty procentowe lepszy od wyniku w powiecie gorzowskim i 2,5 

punktu procentowego lepszy od frekwencji województwa lubuskiego.  

Porównując wyniki frekwencji w wyborach samorządowych Gminy Santok z gminami 

ościennymi łatwo zauważyć, że więcej osób niż w Gminie Santok (54,86%) oddało swój głos  

w Gminie Kłodawa (58,39%). Dużo niższe wyniki frekwencji niż w Gminie Santok odnotowano 

w Gminie Lubiszyn (52,48%), Gminie Bogdaniec (51,98%) oraz w Gminie Deszczno (48,9%), 

gdzie frekwencja była najniższa w grupie porównawczej.  
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  Wykres 93. Frekwencja wyborcza w Gminie Santok w wyborach samorządowych  
w roku 2018 w odniesieniu do powiatu gorzowskiego, województwa lubuskiego i kraju 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 94. Frekwencja wyborcza w Gminie Santok w wyborach samorządowych  
w roku 2018 w odniesieniu do gmin ościennych 

 

Źródło: GUS/ Bank Danych Lokalnych 

54,86

53

52,27

54,84

Gmina Santok Powiat gorzowski Województwo lubuskie Polska

54,86

51,98

48,9

58,39

52,48

Santok Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

83 
 
 

4. DIAGNOZA GOSPODARCZA GMINY SANTOK 

4.1 Diagnoza stanu gminy 

Diagnoza gospodarcza stanu obecnego stanowi opis istniejącej sytuacji gminy w ujęciu 

gospodarczym oraz jest punktem wyjścia do opracowania części planistycznej strategii 

rozwoju. Diagnoza szczegółowo identyfikuje zasoby i potencjał rozwojowy gminy.  

W niniejszym dokumencie dokonano syntetycznego podsumowania przeprowadzonej 

diagnozy za pomocą analizy porównawczej z podobnymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Takie ujęcie pozwala nie tylko na wypunktowanie najważniejszych wniosków 

płynących                    z przeprowadzonej diagnozy, lecz także na zbadanie zmian, które dokonały 

się w obranym horyzoncie czasowym oraz na sprawdzenie, jak gmina rozwija się na tle 

podobnych jednostek, cechujących się porównywalnym potencjałem. 

Do analizy wybrano jednostki porównywalne z Gminą Santok, przede wszystkim gminy 

wiejskie, położone w tym samym województwie, w większości będące gminami podmiejskimi 

oraz charakteryzujące się w miarę zbliżoną liczbą ludności. 

Odnoszenie się do danych dotyczących poszczególnych gmin, a gromadzonych w systemie 

statystyki publicznej jest obarczone pewną wadą. W statystyce publicznej dane są 

publikowane ze zwłoką wynikającą z czasu potrzebnego do ich zebrania, opracowania i analizy. 

Z tego też względu dane zawarte w Diagnozie dotyczą roku 2020. 

4.2 Potencjał gospodarczy i usługowy 

4.2.1 Rolnictwo  

Gmina Santok w dalszym ciągu uważana jest za  gminę rolniczą, sprzyjają ku temu korzystne 

warunki glebowo-przyrodnicze. Związany z tym rozwój przemysłu rolno-spożywczego pociąga 

za sobą powstawanie zakładów produkcyjno-przemysłowych, które są zauważalnym 

elementem w strukturze gospodarczej poszczególnych wsi. Ponad połowę obszaru gminy 

Santok zajmują użytki rolne.  

Według podziału bonitacyjnego gleb na terenie Gminy Santok nie występują gleby I i II klasy 

bonitacyjnej oraz klasy VI z. W pozostałych klasach bonitacyjnych udziały wynoszą: 

- III a – 0,7% (34 ha) 

- III b – 13,6 % (660 ha); 

- IV a – 23,6 % (1142 ha); 

- IV b – 23,5 % (1139 ha); 

- V - 30,5 % (1468 ha); 

- VI – 8,1 % (394 ha). 
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Wykres 95. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych (w hektarach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie Gminy Santok dominują 2 grupy gospodarstw rolnych. Największą z nich stanowią 

małe gospodarstwa rolne nie przekraczające 5 hektarów, w następnej kolejności są rolnicy, 

którzy posiadają gospodarstwa rolne powyżej 15 hektarów. Razem gospodarstw rolnych jest 

ponad 370. 

Wykres 96. Gospodarstwa rolne  
(porównanie z poprzednim spisem rolnym z 2010 r) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na przełomie 10 lat liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Powyższy 

wykres przedstawia trend spadkowy, który w nadchodzących latach może się utrzymać oraz 

spowodować, że za np. 20 lat na terenie Gminy Santok może być zaledwie kilka gospodarstw 

rolnych.  

Wykres 97. Gospodarstwa domowe wg źródeł dochodów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Gospodarstwa domowe z dochodem z działalności rolniczej stanowią największą liczbę na 

terenie Gminy Santok, jest ich ponad 360. Druga grupą w/w gospodarstw są osoby 

prowadzące działalność rolniczą i czerpiące zyski z pracy najemnej. 

Wykres 98. Użytkowanie gruntów (w hektarach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Podział użytkowania gruntów jest na podobnym poziomie, jedynie użytki rolne pod zasiewami 

odbiegają znacząco od pozostałych.  

4.2.2 Leśnictwo 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią ok. 37% powierzchni gminy i są 

skoncentrowane w jej północnej i południowej części. W skali gminy tereny zurbanizowane są 

znacznie rozproszone.  

Mapa 3. Mapa obszarów leśnych i zadrzewień   

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Santok_%28gmina%29_location_map.png 

 

Wykres 99. Powierzchnia gruntów leśnych (w hektarach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Przeważająca liczba gruntów prywatnych oraz gruntów prywatnych osób fizycznych na terenie 

gminy. Grunty leśne gminne oraz lasy gminne zajmują łącznie jedynie 8 hektarów. 

Wykres 100. Powierzchnia lasów (w hektarach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Znaczna powierzchnia gruntów leśnych stanowi własność publiczną, Skarbu Państwa oraz jest 

w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy prywatne zajmują powierzchnię ponad 47 hektarów,  

a gminne stanowią zaledwie 4 hektary. 

4.2.3 Podmioty gospodarcze 

W Gminie Santok w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 062 podmioty 

gospodarki narodowej, z czego 907 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  
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Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS 

W 2020 roku zarejestrowano 112 nowych podmiotów, a 52 podmioty zostały wyrejestrowane. 

Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (123) podmiotów zarejestrowano w roku 2019,  

a najmniej (69) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono  

z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 

roku.  

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną  

w gminie Santok najwięcej (50) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS 

 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że 

najwięcej (1 024) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 
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Wykres 101. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  
w latach 2009-2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS 

 

27 podmiotów (2,5 %) jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo. Jako przemysł i budownictwo rodzaj swojej działalności deklarowało 30,1% (320) 

podmiotów, a 67,3% (715) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała 

działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Santok 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy                           

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz 

budownictwo (20.4%).  

Wykres 102. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wieku produkcyjnym  
w Gminie Santok (na 10 tys. ludności) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej ma tendencję wzrostową. Na przełomie ostatnich  

5 lat powstało prawie 500 podmiotów więcej niż w 2015 r. 

Wykres 103. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wieku produkcyjnym  
w 2020 r.  (na 10 tys. osób) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

Gmina Santok pod względem podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wieku 

produkcyjnym (na 10 tys. osób) zajmuje 2 miejsce w porównaniu do gmin ościennych  

o podobnej wielkości.  

Nieco w innym wymiarze należy postrzegać zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych, które 

zachodziły na terenie gminy w latach 2015-2020. Najwyższy przyrost liczby podmiotów REGON 

został odnotowany w miejscowościach Janczewo, Wawrów, Czechów i Gralewo. Wskazuje to, 

że wraz z migracją mieszkańców na obszary wiejskie migrowali również przedsiębiorcy, w tym 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Wykres 104. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON z podziałem na sołectwa  
w 2020 r. (na 10 tys. osób) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.2.4 Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 49 osób 

Na terenie Gminy Santok jest 907 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Są 

to głównie osoby z terenu Gminy Santok, około 5 % stanowią osoby spoza terenu –  

w większości mieszkańcy Gorzowa Wlkp.  

Łącznie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 062 podmioty gospodarki 

narodowej. Z większych zakładów zatrudniających powyżej 49 pracowników można wymienić 

(bez podziału na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej): 

1. EKPOLS Sp. z o.o. w Płomykowie 

2. Zakład Kalibracji Jelit Naturalnych SARRIS –DARM w Czechowie,   

3. IT- Ichtyo Trophic – Hodowla i przetwórstwo pokarmu dla ryb w Starym Polichnie, 

4. Hurtownię Materiałów Elektrycznych EL-KAB w Wawrowie,  

5. Zakład Sieci Sanitarnych „M&K” w Gralewie.  

Mapa 4. Lokalizacja największych firm na terenie Giny Santok 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4.2.6 Potencjał inwestycyjny 

Usytuowanie Gminy Santok wokół miasta Gorzów Wielkopolski jest czynnikiem zarówno 

aktywizującym, jak i hamującym rozwój gospodarczy gminy. Bliskość miasta i jego funkcji 

usługowych znacznie ogranicza rozwój tych usług ( a więc i firm) na terenie gminy.  

Z racji położenia w pobliżu dużego miasta  naturalnie rozwinęła się funkcja mieszkaniowa, 

która jest ewidentnie dominująca. Jednocześnie zabudowa ma charakter mało intensywny  
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i cechuje się niską uciążliwością. Z tego względu należy dążyć do zachowania spójności 

charakteru terenów osiedlowych, unikając rozproszonych lokalizacji terenów inwestycyjnych 

o charakterze produkcyjnym lub produkcyjno-usługowym. Obszary intensywnej aktywizacji 

gospodarczej powinny się koncentrować w niewielu obszarach i cechować się dobrą 

dostępnością komunikacyjną. Systematyczna obserwacja wykorzystania terenów 

przewidzianych pod zabudowę pozwoli na weryfikację słuszności poszczególnych założeń oraz 

docelowo na racjonalne zaproponowanie zmian z korzyścią dla Gminy oraz właścicieli 

gruntów. Doskonałym przykładem jest rozwój miejscowości Janczewo, która  nazywana jest 

„sypialnią Gorzowa”.  

Ilustracja 7. Nowe osiedla mieszkaniowe na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: www.sprzedajemy.pl 

 

Tereny pod budownictwo i inwestycje przedstawione są w nowo opracowanym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Santok. 
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Mapa 5. Tereny pod budownictwo i inwestycje na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: UG Santok 

4.3 Finanse publiczne  

4.3.1 Sytuacja gospodarcza Gminy Santok 

Sytuacja gospodarcza Gminy Santok została zobrazowana za pośrednictwem wskaźników, 

które oddają położenie ekonomiczne Gminy Santok. Dochody oraz wydatki ogółem budżetu 

gminy dzielone przez liczbę mieszkańców oraz wskazanie środków w dochodach budżetu 

gminy na finansowanie oraz współfinansowanie programów i projektów unijnych w latach 

2017-2020.Wskazana grupa wskaźników pokazuje przede wszystkim sytuację budżetową 

sektora publicznego, ale jest także wypadkową sytuacji gospodarczej w gminie, w tym 

zasobności jej mieszkańców oraz działających w niej przedsiębiorstw. 

Wykres 105. Dochody ogółem budżetu Gminy Santok na mieszkańca 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Wykres 106. Dochody budżetów gmin na mieszkańca w 2020 r. 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

 

Wykres 107. Dochody ogółem budżetów gmin na mieszkańca w latach 2015-2020 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

5 724

5 538

5 421

6 132

6 021
5 975

5 780

Santok Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Stare Kurowo Zwierzyn

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Santok Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn Stare Kurowo Zwierzyn



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

95 
 
 

Wykres 108. Wydatki ogółem budżetu Gminy Santok na mieszkańca w latach 2015-2020 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

 

Wykres 109. Wydatki ogółem budżetów gmin na mieszkańca w 2020 r.  
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Wykres 110. Wydatki ogółem budżetów gmin na mieszkańca w latach 2015-2020  

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
 

Wykres 111. Środki w dochodach gmin na finansowanie projektów unijnych  
w latach 2017-2020 (w mln zł) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Wykres 112. Liczba pracujących w Gminie Santok (na 1000 osób) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

 

Wykres 113. Liczba pracujących wg gmin w 2020 r. (na 1000 osób) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Wykres 114. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w 2020 r. w Gminie Santok 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

 

Wykres 115. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w 2020 r. (wg gmin) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Poziom bezrobocia jest jednym z najistotniejszych mierników sytuacji społeczno-gospodarczej 

w gminie. Posiadanie źródła utrzymania jest - obok zapewnienia miejsca zamieszkania - 

najważniejszym elementem zaspokojenia potrzeb podstawowych człowieka, warunkujących 

nie tylko jego możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, ale wręcz zabezpieczenie 

egzystencji jego i jego najbliższych.  

Sytuacja w Gminie Santok jest w tym zakresie bardzo korzystna i pomimo pewnego wzrostu, 

zbliżona jest do poziomu wskaźnika bezrobocia naturalnego, osiągając wartości korzystniejsze 

w porównaniu do całego regionu lubuskiego. Warto dodać, że cały powiat gorzowski znajduje 

się w korzystnej sytuacji pod względem bezrobocia. Stopa bezrobocia w powiecie w 2020 r. 

wynosiła 3,1%. 

4.3.2 Finansowanie jednostek oświatowych  

Jedną z najbardziej kosztochłonnych pozycji w budżecie Gminy Santok jest finansowanie 

jednostek oświatowych. Realizacja zadań oświatowych wynikających z prawa oświatowego  

i rozporządzeń wykonawczych (poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 

podstawowych), a także zapewnienie dostępności do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych poprzez finansowanie ich dowozu do szkół poza teren gminy w budżecie 

zajmuje niemal 1/3 wszystkich wydatków.  

Wydatki związane z realizowaniem zadań oświatowych pokrywane są z subwencji oświatowej, 

dotacji, środków własnych gminy i innych.  

Wykres 116. Wydatki budżetu gminy Santok (w mln zł) 

 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Santok#finanse-publiczne, 
opracowanie własne 
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Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że podstawowym elementem 

podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa jest liczba uczniów.  

Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, stąd też 

- uwzględniając uwarunkowania gminy, chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom 

kształcenia - gmina zmuszona jest do ponoszenia zdecydowanie wysokich nakładów na 

oświatę.  

Subwencją oświatową nie są objęte wydatki na:  

1) remonty bieżące,  

2) zadania o charakterze inwestycyjnym,  

3) urlopy dla podratowania zdrowia,  

4) wydatki związane z nauczaniem indywidualnym,  

5) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

6) odprawy dla zwalnianych nauczycieli (zmiany organizacyjne szkoły, przechodzącym na 

emeryturę),  

7) dowozy uczniów.  

Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak:  

1) regulacje płacowe,  

2) urlopy dla poratowania zdrowia,  

3) awans zawodowy,  

4) obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom,  

5) koszty nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

form zajęć dodatkowych powodują konieczność angażowania przez jednostkę 

samorządu terytorialnego znaczących środków finansowych.   

 

W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany 

organizacyjne polegające między innymi na:  

1) restrukturyzacji sieci szkół i przedszkoli,  

2) weryfikowaniu stanu zatrudnienia,  

3) konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych,  

4) prowadzeniu zajęć w grupach łączonych itp.  

Ww. działania wymuszane są względami ekonomicznymi. Niemniej jednak celem 

nadrzędnym jest zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia 

właściwych warunków nauki i pracy.  

Niżej zamieszczone tabele przedstawiają wydatki finansowe poniesione w 2021 roku. 
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Tabela 7. Koszty funkcjonowania oświaty w Gminie Santok w latach 2020-2021 

Rok 2020 2021 

Łączne koszty funkcjonowania oświaty 11 889 988,99 zł 14 113 918,97 zł 

Wydatki na szkoły, (gimnazja rok szkolny 

2018/2019), świetlice 
8 612 174,60 zł 10 311 634,81 zł 

Subwencja oświatowa 7 258 067,00 zł 8 012 231,00 zł 

Dochody własne (w tym dotacje celowe, 

czesne, zwroty z innych gmin) 
319 072,38 zł 434 253,76 zł 

Środki własne budżetu gminy 4 312 849,61 zł 5 667 334,21 zł 

Dofinansowanie rządowe do przedszkoli 296 958,00 zł 295 671,00 zł 

Koszt utrzymania przedszkoli 3 277 814,39 zł 3 367 930,40 zł 

Źródło: Raport o stanie Gminy Santok  

 

Lp. Szkoła Podstawowa w Janczewie 

1 Liczba dzieci 133 

2 Wydatki ogółem 1 850 006,58 

3 Wydatki na wynagrodzenia 1 637 082,46 

4 Wydatki pozostałe 212 924,12 

5 Subwencja 1 369 544,49 

6 Wydatek gminy 480 462,09 

7 Dopłata na 1 ucznia 3 558,98 

 

Lp. Szkoła Podstawowa w Wawrowie 

1 Liczba dzieci 181 

2 Wydatki ogółem 2 175 878,45 

3 Wydatki na wynagrodzenia 1 974 727,97 

4 Wydatki pozostałe 201 150,48 
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5 Subwencja 1 960 078,76 

6 Wydatek gminy 215 799,69 

7 Dopłata na 1 ucznia 1 166,48 

 

Lp. Szkoła Podstawowa w Santoku 

1 Liczba dzieci 212 

2 Wydatki ogółem 3 401 640,30 

3 Wydatki na wynagrodzenia 2 994 300,79 

4 Wydatki pozostałe 407 339,51 

5 Subwencja 2 424 245,37 

6 Wydatek gminy 977 394,93 

7 Dopłata na 1 ucznia 4 524,98 

   

Lp. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich 

1 Liczba dzieci 170 

2 Wydatki ogółem 2 344 842,54 

3 Wydatki na wynagrodzenia 2 020 830,41 

4 Wydatki pozostałe 324 012,13 

5 Subwencja 1 716 582,59 

6 Wydatek gminy 628. 259,95 

7 Dopłata na 1 ucznia 3 529,55 

Wyjaśnienia do tabel: 

1. Liczba dzieci - liczba dzieci w danej placówce wg stanu w dniu 30.09.2021 r. 

2. Wydatki ogółem - wydatki poniesione na placówkę w ciągu roku 2021 r. 

3. Wydatki na wynagrodzenia - wydatki na wynagrodzenia wraz z jego pochodnymi oraz ZFŚS 

wydatki par. 302, 401, 411, 412, 417, 444. 

4. Wydatki pozostałe - pozostałe koszty poniesione na utrzymanie placówki (energia, woda, 

ścieki, gaz, środki czystości, pomoce dydaktyczne, doskonalenie zawodowe, artykuły biurowe 

itd.) 
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5. Subwencja - wysokość subwencji wyliczona w oparciu o liczbę dzieci w danej placówce 

6. Wydatek gminy - różnica pomiędzy wydatkami ogółem a otrzymaną subwencją 

7. Dopłata gminy na 1 ucznia - wydatek gminy/liczbę dzieci w szkole 

UWAGI: Wydatki ogółem w SP Lipki pomniejszono o wydatki poniesione na stołówkę (rozdział 

80148) 

Dofinansowanie rządowe do przedszkoli w roku 2021 wyniosło 295 671,00 zł, natomiast 

koszt utrzymania gminnych przedszkoli zamknął się w kwocie 3 367 930,40 zł. Do tych 

kosztów należy doliczyć kwoty, które Gmina Santok przekazuje Miastu Gorzów 

Wielkopolski za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych publicznych i niepublicznych – 

726 532,30 złotych. 

Utrzymanie poszczególnych przedszkoli w 2021 r. kształtowało się następująco: 

 

Tabela 8. Utrzymanie poszczególnych przedszkoli w 2021 r. 

Lp. Przedszkole Wawrów 

1 

Liczba dzieci 100 

Dzieci poniżej "0" 65 

"0" 35 

2 Subwencja 204 090,51 

3 Dotacja 95 615,00 

4 Ogółem dopłata MEN (subwencja+dotacja) 299 705,51 

5 Wydatek ogółem 1 188 838,10 

6 Wynagrodzenia 1 047 469,50 

7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 2 997,06 

8 Wydatki/dzieci ogółem 11 888,38 

9 Dopłata Gminy (wydatki ogółem - dopłata MEN) 889 132,59 
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Lp. Przedszkole Lipki Wielkie 

1 

Liczba dzieci 56 

Dzieci poniżej "0" 36 

"0" 20 

2 Subwencja 116 623,15 

3 Dotacja 52 956,00 

4 Ogółem dopłata MEN (subwencja+dotacja) 169 579,15 

5 Wydatek ogółem 707 934,96 

6 Wynagrodzenia 618 289,15 

7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 3 028,20 

8 Wydatki/dzieci ogółem 12 641,70 

9 
Dopłata Gminy (wydatki ogółem - dopłata 

MEN) 
538 355,81 

 

 

Lp. Przedszkole Santok 

1 

Liczba dzieci 131 

Dzieci poniżej "0" 100 

"0" 31 

2 Subwencja 221 065,66 

3 Dotacja 147 100,00 

4 Ogółem dopłata MEN (subwencja+dotacja) 368 165,66 

5 Wydatek ogółem 1 471 157,34 

6 Wynagrodzenia 1 310 468,59 

7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 2 810,42 

8 Wydatki/dzieci ogółem 11 230,21 

9 
Dopłata Gminy (wydatki ogółem - doopłata 

MEN) 
1 102 991,68 
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5. DIAGNOZA SYTUACJI PRZESTRZENNEJ 

Diagnoza sytuacji przestrzennej obejmuje kilka kluczowych zagadnień, które mają istotny 

wpływ zarówno na poziom rozwoju gospodarczego jak i na jakość życia mieszkańców. Wśród 

nich są: ogólne cechy i własności położenia gminy, struktura jednostek pomocniczych, sprawy 

związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem oraz elementy 

infrastruktury technicznej. 

5.1 Położenie Gminy Santok 

Gmina Santok znajduje się na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego i położona jest w dolinie 

dwóch rzek – Warty i Noteci. Północną część gminy stanowi fragment Puszczy Gorzowskiej,  

z kolei na południu znajduje się fragment kompleksu Puszczy Noteckiej.  

W rejonie Santoka rzeka Warta zmienia swój bieg z południkowego na równoleżnikowy i płynie 

na zachód. W Santoku do Warty wpada Noteć – jej największy dopływ. Obie rzeki płyną 

uregulowanymi korytami, otoczone są systemem wałów przeciwpowodziowych i są rzekami 

żeglownymi. 

W skali gminy tereny zurbanizowane są znacznie rozproszone. Układy przestrzenne 

miejscowości nie sprzyjają tworzeniu zwartych struktur. 

Gmina Santok jest konkurencyjnym i rozpoznawalnym ośrodkiem w północno-zachodniej 

części Województwa Lubuskiego oraz w obrębie Powiatu Gorzowskiego. Zapewnia wysoką 

jakość życia dzięki wykorzystaniu potencjału społecznego, kulturowego i przyrodniczego. 

Gminę cechuje atrakcyjność oraz rozpoznawalność kulturowa i turystyczna. Gród w Santoku 

jako pomnik historii jest rozpoznawalny w kraju i w regionie. 

W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 87,214 km dróg publicznych kategorii gminnej 

(klasy L) oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne).  

Długość dróg wg rodzaju nawierzchni: 

1. nawierzchnia bitumiczna: 15,721 km,  
2. nawierzchnia żwirowa: 23,228 km,  

3. nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,085 km,  

4. nawierzchnia betonowa: 1,145 km, 

5. nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 10,751 km,  

6. nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 19,365 km,   

7. nawierzchnia kostka prefabrykowana: 3,521 km,  

8. nawierzchnia tłuczniowa: 13,398 km. 

Liczba obiektów mostowych na gminnych drogach publicznych - 5 szt. 

Liczba obiektów mostowych dla przepustów - 31 szt. 
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Główne szlaki komunikacji drogowej stanowią:  

1. drogi wojewódzkie, o długości około 26,0 km, w tym:  

1) droga wojewódzka nr 158, przecinająca gminę z zachodu na wschód, relacji Gorzów 

Wlkp.-Drezdenko. Łączna długość odcinka leżącego w granicach administracyjnych 

gminy wynosi 25,2 km, nawierzchnia drogi bitumiczna, 

2) droga wojewódzka nr 159 relacji Skwierzyna-Drezdenko (w miejscowości Nowe 

Polichno łączy się z drogą wojewódzką nr 158). Łączny odcinek w granicach 

administracyjnych gminy wynosi 0,8 km - nawierzchnia bitumiczna.  

2. drogi powiatowe, których na terenie gminy znajduje się około 54,4 km.  

3. na terenie gminy znajduje się również odcinek drogi krajowej nr 22, będący północno-

zachodnią granicą gminy (relacji Kostrzyn-Gorzów Wlkp.-Wałcz) o łącznej długości  

0,9 km i nawierzchni bitumicznej. 

Mapa 6. Główne szlaki komunikacji drogowej w Gminie Santok 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Gminę Santok z zachodu na wschód przecina linia kolejowa relacji Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - 

Krzyż. Na terenie gminy znajduje się jeden przystanek w miejscowości Santok, na którym 

zatrzymują się obecnie wyłącznie pociągi osobowe. 

Stacja Santok posiada relatywnie dobry poziom obsługi, odjeżdża stąd - w dni robocze - 11 par 

pociągów do Gorzowa Wlkp. (i dalej do Kostrzyna nad Odrą) oraz 11 par pociągów do Krzyża 

(z czego 3 dalej bezpośrednio do Poznania).  

Istniejąca siatka połączeń daje możliwość dojazdu do Gorzowa Wlkp. jako miejsca pracy lub 

pobierania nauki, a także stwarza możliwość odbywania dalszych podróży poprzez 

skomunikowanie na stacjach węzłowych, do których docierają pociągi z Santoka do Berlina 

(przez Kostrzyn), Szczecina (przez Kostrzyn i Krzyż), Warszawy i Poznania (przez Krzyż) oraz 

Zielonej Góry (przez Gorzów Wlkp.). 

Istotnym wzmocnieniem jakości obsługi gminy transportem kolejowym będzie postulowane 

przez Wójta Gminy Santok odtworzenie przystanku osobowego w miejscowości Czechów oraz 

przeniesienie przystanku Santok do centrum miejscowości, które planowane są wraz  

z modernizacją linii kolejowej nr 203 na odcinku Gorzów – Krzyż. Obecnie trwają prace 

projektowe dla modernizacji ww. odcinka. 

Warto również wspomnieć, iż na terenie Gminy Santok, a dokładniej w Lipkach Wielkich 

znajduje się lądowisko powstałe w 1989 roku. Wyposażone jest w 800-metrowy asfaltowy pas 

startowy, hangar, budynek lotniska oraz magazyn środków chemicznych. Każdego roku bazują 

w jej obszarze dwa samoloty gaśnicze typu M18B Dromader, o masie ładunku wodnego 

przekraczającego dwie tony. Przylatują do Lipek Wielkich w połowie marca i pozostają w niej 

ponad pół roku. Poza gaszeniem pożarów piloci dromaderów z wykorzystaniem samolotów 

Dromader M18B, wykonują opryski przeciw szkodliwym szkodnikom owadzim. 

Ilustracja 8. PZL M18 Dromader 

 

Źródło: Kaszubow, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons 
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5.2 Struktura jednostek pomocniczych 

Lokalizacyjne czynniki rozwoju dotyczą także wewnętrznego układu osadniczego, tj. liczby  

i wielkości jednostek terytorialnych na obszarze gminy. Generalną zasadą jest, że trudności 

zarządzania gminą rosną wraz ze wzrostem liczby jednostek terytorialnych, gdyż każda z nich 

wymaga odrębnej, dopasowanej do lokalnej specyfiki, polityki wsparcia. Każde sołectwo 

oczekuje bowiem określonych inwestycji na swoim terenie. Chodzi tu o świetlice wiejskie, 

place zabaw, remizy strażackie i wozy bojowe dla OSP, boiska sportowe i inne. To są często 

niezbędne elementy infrastruktury społecznej, które wpływają na jakość życia w małej 

miejscowości i są przez jej mieszkańców bardzo oczekiwane. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będąca 

najbliżej obywatela, w celu sprawniejszej realizacji swoich zadań, może zgodnie z art. 5 Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tworzyć jednostki pomocnicze, stanowiące 

lokalne wspólnoty samorządowe mieszkańców części gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, na terenie Gminy Santok funkcjonuje 15 sołectw.  

W porównaniu do innych gmin w powiecie gorzowskim jest to niewielka liczba. To 

okoliczność znacznie ułatwiająca prowadzenie polityki rozwojowej w skali mikro.  

Największym sołectwem w Gminie Santok pod względem wielkości (według stanu  na 

31.12.2021r.) jest Wawrów liczący 1904 mieszkańców, a najmniejszym Lipki Małe –  

46 mieszkańców. 

Dla porównania w Gminie Bogdaniec oraz Gminie Deszczno znajduje się po 21 wsi sołeckich, 

Gmina Kłodawa obejmuje 19 miejscowości, w tym 11 sołectw, Gmina Lubiszyn -  

29 miejscowości, w tym 15 sołectw, a w Gminie Witnica znajduje się 18 wsi sołeckich. 

Wykres 117. Liczba sołectw w gminach ościennych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Niewielka w swych rozmiarach struktura jednostek pomocniczych w gminie Santok przekłada 

się bezpośrednio na jedną z większych w powiecie wartości średniej liczby mieszkańców 

zamieszkujących jednostkę pomocniczą – 50 os./km2. 

Jednostki pomocnicze na terenie gminy Santok zawsze pokrywają się z miejscowościami. 

Największymi miejscowościami gminy są Wawrów i Janczewo. Są także jednostkami, które  

w ostatnich latach cechowały się najszybszą dynamiką wzrostu liczby mieszkańców.  

Wykres 118. Liczba ludności wg sołectw w 2021 r. 

 

Źródło: USC w Santoku 

 

Przyczyną tego stanu jest przede wszystkim wysoki poziom migracji z Gorzowa 

Wielkopolskiego. Odległość od Gorzowa Wlkp. to kluczowy czynnik pozyskiwania nowych 

mieszkańców.  

Kolejną co do wielkości miejscowością na terenie gminy są Lipki Wielkie. Liczy ona obecnie ok. 

1 149 mieszkańców i w ostatnich latach nie podlegała dużej presji budowlanej. Jest to 

miejscowość o długiej historii i tradycjach, w której znajduje się sporo podmiotów 

prowadzących działalność rolniczą.  

Następne miejscowości co do wielkości (mierzonej liczbą ludności) na terenie gminy to Santok 

i Gralewo. Sytuacja demograficzna wsi nie jest tak korzystna jak w przypadku Wawrowa  

i Janczewa, natomiast jest o wiele wyższa niż w przypadku Lipek Wielkich. Wpływ na to ma 

przede wszystkim odległość od Gorzowa Wielkopolskiego, w którym większa część 

mieszkańców gminy pracuje, a młodzi mieszkańcy chodzą do szkół.  

Kolejne miejscowości, to Stare Polichno i Czechów. Pierwsza z nich znajduje się na południe 

od Santoka, a przyrost mieszkańców jest niewielki. Spowodowane jest to większą odległością 

1 904 1 822

1 149

801 783
693

536

241 219 207 138 128 114 47 46
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od miasta. Natomiast Czechów, pomimo o wiele mniejszej liczby mieszkańców, rozbudowuje  

się w znacznie szybszym tempie. Znajduje się w nim wiele terenów z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową, a sama miejscowość położona jest przy granicy Gorzowa 

Wielkopolskiego  wzdłuż rzeki Warty. 

Na terenie gminy znajduje się jeszcze 8 mniejszych miejscowości, które ze względu na ich 

położenie nie posiadają dużego potencjału rozbudowy.  

Obowiązujące przepisy nie określają dla jednostek pomocniczych żadnego katalogu działań 

przypisanych, a ustawodawca nie przewidział wykonywania przez nie jakichkolwiek zadań na 

zasadzie wyłącznej właściwości. Realizują one zawsze tylko – w konkretnym zakresie – zadania 

należące do gminy. 

Tabela 9. Liczba ludności wg sołectw w latach 2019-2021 

                   ROK 
 

 
SOŁECTWO 

2019 2020 2021 

Baranowice 119 117 114 

Czechów 541 540 536 

Górki 132 134 138 

Gralewo 788 783 783 

Janczewo 1 585 1 682 1 822 

Jastrzębnik 222 220 219 

Lipki Małe 54 55 46 

Lipki Wielkie 1 177 1 168 1 149 

Ludzisławice 236 243 241 

Mąkoszyce 49 48 47 

Nowe Polichno 140 134 128 

Płomykowo 213 210 207 

Santok 809 805 801 

Stare Polichno 717 716 693 

Wawrów 1 774 1 861 1 904 

Źródło: Raport o stanie gminy za lata 2019-2021 

 

Jednostki pomocnicze gminy, mimo, że nie stanowią osobowości prawnej, a ich powołanie jest 

zależne od decyzji radnych, stanowią bardzo istotny element wpływający na wytworzenie 

poczucia więzi mieszkańców, zamieszkujących określony, wydzielony obszar. Relacje te są 
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najczęściej zbudowane w oparciu o wspólną historię, względy kulturowe lub gospodarcze, 

sprzyjając aktywizacji mieszkańców, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnej 

społeczności. Stąd też wynika wyjątkowy, społeczno-gospodarczy charakter jednostek 

pomocniczych w gminach.  

5.3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Santok 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje, które 

tereny będą mogły być zabudowane, a które mają pozostać niezainwestowane.  

Na terenie Gminy Santok obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Santok XLII/412/2022 z dnia  

4 maja 2022 r. 

Jak zwrócili uwagę autorzy projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego: "Gminy MOF GW, które posiadają 

nieaktualne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaktualizują 

je. Dokumenty te będą w sposób racjonalny i w oparciu o prognozy demograficzne oraz 

gospodarcze wyznaczały tereny przeznaczone pod nowe inwestycje, m.in. mieszkaniowe  

i usługowe. Obszary te będą przede wszystkim zlokalizowane jako uzupełnienie oraz 

kontynuacja istniejącej zwartej zabudowy. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest 

gmina Santok, która w ramach nowego studium dokonała redukcji rezerw terenów 

inwestycyjnych. Obszary nowej zabudowy będą planowane jako wielofunkcyjne (miks 

mieszkań, usług i handlu, nieuciążliwego drobnego przemysłu) zgodnie z ideą miasta 

kompaktowego"4. 

5.4  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument opracowywany  

w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i stanowi o szczegółowym przeznaczeniu poszczególnych terenów. Składa się on m.in.  

z tekstu, który jest treścią uchwały Rady Gminy oraz mapy, która ilustruje treść uchwały.  

 
 

4 Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 
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Tabela 10. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

1. 17.12.1997 

Uchwała  
Nr XL/285/97  
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Gorz.  
Nr 17 poz. 229  

z 1998 r. 

w sprawie miejscowych 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego w 

obszarze Gminy Santok  

Czechów, 
Wawrów,  

  

2. 27.11.1998 

Uchwała  
Nr III/22/98 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 2 poz. 7 z 

1999 r. 

w sprawie: zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok  

Wawrów   

3. 27.11.1998 

Uchwała  
Nr III/23/98 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 2 poz. 8 z 

1999 r. 

w sprawie: zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok  

Wawrów 

zmiana planu 
dla dz. nr ewid. 
38/26 (pozycja 

19 wykazu) 

4. 28.04.1999 

Uchwała  
Nr VII/58/99 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 24 poz. 153  

z 1999 r. 

w sprawie: miejscowych 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego w 

obszarze Gminy Santok 

Czechów, 
Wawrów, 
Janczewo, 

Górki 

  

5. 22.12.2000 

Uchwała  
Nr 

XX/166/2000 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub  
Nr 71 poz. 545  

z 2001 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok 

Janczewo   

6. 22.12.2000 

Uchwała  
Nr 

XX/168/2000 
Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz.Woj.Lub.  
Nr 71 poz. 546  

z 2001 r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok 

Czechów 

zmiana planu 
dla dz. nr 114 
(pozycja 23 

wykazu) 

7. 06.02.2001 

Uchwała Nr 
XXII/178/2001 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz. Woj.Lub.  
Nr 23 poz. 260  

z 2001 r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok w obrębie 

miejscowości  
Nowe Polichno  

Nowe 
Polichno 

  

8. 27.04.2001 

Uchwała Nr 
XXIV/196/2001 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 71 poz. 547  

z 2001 r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok w obrębie 

miejscowości Wawrów 

Wawrów   
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Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

9. 05.09.2001 

Uchwała Nr 
XXVI/207/2001 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 91 poz. 651  

z 2001 r. 

w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu  
w miejscowości 

Wawrów  
Gmina Santok  

Wawrów   

10. 30.12.2002 

Uchwała Nr 
III/22/2002 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 8 poz. 153  

z 2003 r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok 

Janczewo, 
Lipki Wielkie, 

Santok, 
Gralewo, 
Wawrów, 
Czechów, 

Jastrzębnik, 
Stare 

Polichno, 
Górki 

zmiana planu dz. 
nr ewid. 203 

Gralewo (poz. 
24 wykazu), 

zmiana planu dz. 
nr ewid. 5/80, 
5/81 (poz. 27 

wykazu), zmiana 
planu dz. nr 

ewid. 15 
(pozycja 28 

wykazu)  

11. 04.09.2003 

Uchwała  
Nr XI/75/2003 

Rady Gminy 
Santok 

Dz. Urz.Woj.Lub. 
Nr 94 poz. 1348  
z 21.11.2003 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
Gminie Santok w 

obrębie ewidencyjnym 
Gralewo 

Gralewo   

12. 17.10.2003 

Uchwała  
Nr XII/79/2003 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 10 poz. 896  
z 20.02.2004  

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok dla terenu: w 

Wawrowie  
Gmina Santok woj. 

lubuskie  
nr ewid. 17/2 i 18 

Wawrów   

13. 27.11.2003 

Uchwała  
Nr XIII/85/2003 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 23 poz. 410  

z 2004 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok dla terenu: w 

Wawrowie  
Gmina Santok woj. 

lubuskie  
nr ewid. dz. 151/1 i 

203/12 

Wawrów   
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Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

14. 19.10.2006 

Uchwała  
Nr XLVI/290/06 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 117 poz. 2169  

z 2006 r. 

w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok w miejscowości 

Janczewo 

Janczewo   

15. 22.02.2007 

Uchwała  
Nr V/34/2007 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 56 poz. 826 z 

05.06.2007 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok w miejscowości 

Płomykowo 

Płomykowo   

16. 29.10.2009 

Uchwała  
Nr XLIV/239/09 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
 Nr 140 poz. 2005  

z 04.12.2009 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego w 

zakresie przebiegu sieci 
gazowych  

w Gminie Santok 

Wawrów, 
Janczewo, 
Czechów, 

Stare 
Polichno  

  

17. 30.06.2010 

Uchwała  
Nr LIV/301/10 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 109 poz. 1657  

z 26.11.2010 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok obejmujących 

tereny  
w miejscowościach: 
Czechów, Janczewo, 

Górki 

Czechów, 
Janczewo, 

Górki 
  

18. 28.10.2010 

Uchwała  
Nr LIX/329/10 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
Nr 26 poz. 521  

z 2011 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Santok w miejscowości 
Wawrów obejmującego 

obszar: zachodni 
fragment obrębu 

Wawrów 

Wawrów   

19. 22.12.2011 

Uchwała  
Nr XV/112/11 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
poz. 1227  

z 21.06.2012 r. 

w sprawie zmiany planu 
zagospodarowania 

przestrzennego działki 
nr ewid. gruntu 38/26 - 

w obrębie Wawrów 

Wawrów   
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Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

20. 24.05.2012 

Uchwała  
Nr XX/145/12 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
poz. 1432  

z 16.07.2012 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego w 
obrębie Janczewo 

Janczewo 

zmiana planu 
dla działek 

231/1, 231/2, 
232/2, 232/3, 
232/1, 235/1 i 
233 (poz. 30 

wykazu) 

21. 27.06.2013 

Uchwała  
Nr XXX/236/13 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  
poz. 1611  
z 2013 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego 

pomiędzy 
miejscowościami 

Wawrów  
i Janczewo w Gminie 

Santok 

Wawrów, 
Janczewo 

  

22. 27.06.2013 

Uchwała  
Nr XXX/238/13 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1612  

z 23.12.2013 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Santok w miejscowości 

Janczewo 

Janczewo   

23. 26.06.2014 

Uchwała  
Nr XL/308/14 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1295  
z 2014 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego obręb 
Czechów, dla działki o 

numerze ewidencji 
gruntów 114 

Czechów   

24. 19.08.2014 

Uchwała  
Nr XLI/313/14 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1588  
z 2014 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie 
Santok - obręb Nowe 

Polichno  
i Stare Polichno 

Nowe 
Polichno, 

Stare 
Polichno 

  

25. 19.08.2014 

Uchwała  
Nr XLI/314/14 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1585  
z 2014 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego obręb 
Wawrów, dla działki o 

numerze ewidencji 
gruntów 196/101, obręb 

Gralewo, dla działki o 
numerze ewidencji 

gruntów 203 

Gralewo   
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Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

26. 19.08.2014 

Uchwała  
Nr XLI/315/14 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub 
poz. 1592  
z 2014 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie 

Santok obręb Wawrów, 
na działkach  

o nr ewid. 166/10, 
166/12, 166/13, 174/1, 
oraz na części działek o 
nr ewid. 174/2, 175/1 

Wawrów   

27. 27.02.2015 

Uchwała  
Nr V/41/15 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.U.Woj.Lub. 
poz. 412  

z 03.03.2015 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Santok w obrębie 
Wawrów - działki  

nr ewid. 5/50, 5/80, 
5/81 

Wawrów   

28. 30.01.2017 

Uchwała  
Nr XXIX/213/17 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.U.Woj.Lub. 
poz. 291  

z 02.02.2017 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie 

Santok obręb Wawrów, 
dla działki  

o nr ewid. gruntów 15 

Wawrów   

29 27.02.2019 

Uchwała  
Nr VI/59/2019 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.U.Woj. Lub. 
poz. 1153  

z 10.04.2019 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla 

części działki nr 11/13, 
obręb Wawrów w 

Gminie Santok 

Wawrów  

30 27.03.2019 

Uchwała  
Nr VI/60/2019 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.U.Woj. Lub. 
poz. 1154  

z 10.04.2019 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie 

Santok, obręb Janczewo, 
dla działek  

o numerze ewidencji 
gruntów 231/1, 231/2, 
232/2, 232/3, 232/1, 

235/1 i 233. 

Janczewo  
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Lp. 
Data 

uchwalenia 
planu 

Nr uchwały, 
data 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

31 30.10.2019 

Uchwała  
Nr 

XV/131/2019 
Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz. Woj. 
Lub. poz. 2934  
z 06.11.2019 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 

Santok w obrębie 
ewidencyjnym Wawrów 
w rejonie ulicy Osiedle 

Bermudy 

Wawrów  

32 30.10.2019 

Uchwała  
Nr 

XV/132/2019 
Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz. Woj. 
Lub. poz. 2935  
z 06.11.2019 r. 

w sprawie miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w Gminie 

Santok obręb Wawrów, 
dla działki  

o nr ewid. gruntów 126 

Wawrów  

33 25.11.2020 

Uchwała Nr 
XXVI/239/2020 

Rady Gminy 
Santok  

Dz. Urz. Woj. Lub 

poz. 97  

z 12.01.2021 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
w Gminie Santok 

w miejscowościach: 
Stare Polichno, Santok, 

Wawrów i Janczewo 

Wawrów, 
Janczewo, 

Santok, Stare 
Polichno 

 

 

Powyższa tabela przedstawia wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Santok. Tereny najczęściej przeznaczane są pod zabudowę mieszkaniową. 

Obowiązujące plany miejscowe stanowią ok. 1 827,79 ha co stanowi 10,9% powierzchni gminy. 

Tabela 11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
będące w trakcie opracowania 

Lp. Nazwa uchwały Nr uchwały 

1.  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w Gminie Santok, obręb 
0001 Wawrów, dla działek położonych przy 

granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 
51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 

452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 
50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 

50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 

Uchwała Nr XXIX/214/2017 

Rady Gminy Santok  

z dnia 30.01.2017 r. 
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Tabela 12. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%) 

Jednostka 
terytorialna 

2010 2020 Zmiana w % 

Kłodawa 1,4 37,9 2607,1 

Santok 4,4 10,8 145,5 

Deszczno 2,1 5,0 138,1 

Bogdaniec 0,4 0,5 25,0 

Lubiszyn 0,6 0,7 16,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Pomimo faktu, iż znaczna część obszaru Gminy Santok to tereny o dużych walorach 

przyrodniczych oraz o znacznych ograniczeniach dla zabudowy, w tym tereny zagrożone 

powodzią warto zauważyć, że Gmina Santok charakteryzuje się znaczną dynamiką procesów 

urbanizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w zestawieniu zmian w udziale powierzchni 

objętej obowiązującymi planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego  

w porównaniu do okolicznych gmin.  

50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 
50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. 

2. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok 
w miejscowościach Janczewo i Gralewo 

Uchwała Nr XXIX/282/2021  
Rady Gminy Santok  
z dnia 3.02.2021 r. 

3. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok 
w miejscowości Płomykowo 

Uchwała Nr XXXII/317/2021  
Rady Gminy Santok  
z dnia 9.06.2021 r. 

4. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok obszaru 
położonego powyżej terenu kolejowego w 

miejscowości Santok 

Uchwała Nr XXXIII/328/2021  
Rady Gminy Santok  
z dnia 30.06.2021 r. 
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5.5 Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

Dla terenów, dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

istnieje konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W roku 2021 wydano 125 decyzji o warunkach zabudowy: 

− dla zabudowy związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym wydano 88 decyzji,  

− dla zabudowy usługowej 5 decyzji,  

− dla farm fotowoltaicznych 9 decyzji (w tym ich przeniesienia i zmiany). 

Pozostałe decyzje dotyczą m.in. budowy infrastruktury technicznej, budowy obiektów  

i budynków związanych z zabudową zagrodową, odmawiające ustalenia warunków zabudowy. 

W 2021 r. wydane zostały 33 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach: Wawrów, 

Gralewo i Santok. 

W poprzednich latach wydawano zdecydowanie mniej decyzji o warunkach zabudowy.  

W roku 2019 wydano 82 takie decyzje:  

- dla zabudowy mieszkaniowej wydano 31 decyzji,  

- dla zabudowy usługowej 2 decyzje,  

- dla inwestycji związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 8 decyzji,  

- dla farm fotowoltaicznych 5 decyzji.  

Pozostałe decyzje dotyczyły m.in.: budowy instalacji gazowych, zmiany sposobu użytkowania 

istniejących budynków czy też budowie obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.  

Wydano też 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach 

zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach Wawrów, Gralewo, Santok, Lipki 

Wielkie. 

W roku 2020 wydano 121  decyzji o warunkach zabudowy:  

- dla zabudowy związanej z  mieszkalnictwem jednorodzinnym wydano 89 decyzji,  

- dla zabudowy usługowej 2 decyzje,  

- dla inwestycji związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 7 decyzji,  

- dla farm fotowoltaicznych 4 decyzji.  
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Pozostałe decyzje dotyczą m.in. budowy instalacji gazowych, zmiany sposobu użytkowania 

istniejących budynków lub też stanowią decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy 

i umorzenia prowadzonych spraw.  

W 2020 r. wydano 23 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje  

o warunkach zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach Wawrów, Gralewo, 

Santok, Lipki Wielkie.  

W 2021 r. wydane zostały 33 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach Wawrów, 

Gralewo i Santok. 

Wykres 119. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Santok  
wraz z podziałem na cel zabudowy w latach 2019 - 2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Raportu o stanie gminy za lata 2019-2021 

5.6 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Kolejnym ważnym aspektem w diagnozie sytuacji przestrzennej jest fakt, iż dnia 16 lutego 

2022 r. Rada Gminy Santok przyjęła uchwałę Nr XXXIX/385/2022 w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji wprowadziła ustawową definicję 

pojęcia „rewitalizacja” oraz szereg wymogów formalnoprawnych określających m.in. zasady, 

tryb przygotowania, prowadzenia oraz oceny procesu rewitalizacji. Jednym z tych wymogów, 

zasadniczo warunkiem wstępnym do całego procesu, jest opracowanie diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Do przygotowania 

wspomnianego dokumentu wykorzystuje się obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody 

badawcze. Na podstawie dokonanych analiz rada gminy wyznacza, w drodze uchwały,  

z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji.  
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W następstwie przeprowadzonych analiz dokonanych na podstawie obiektywnych kryteriów, 

zostanie wskazany obszar rewitalizacji, celem zintegrowania wielu działań na konkretnym  

terytorium, co umożliwi samorządowi lokalnemu bardziej efektywną interwencję w różnych 

sferach funkcjonowania gminy. Efektem realizowanych działań jest doprowadzenie do 

trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego wyodrębnionego obszaru, tak aby stał się on 

atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. 

 

Mapa 7. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Santok 

 

Źródło: UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY GMINY SANTOK z dnia 16 lutego 2022 r.  
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Wspomniana uchwała czyni zadość wymogom ustawowym i została opracowana na podstawie 

„Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie 

Santok”, której głównym celem było wyodrębnienie obszaru gminy znajdującego się  

w obszarze kryzysowym tzn. charakteryzującym się koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych. Podobszar Santok uzyskał trzeci pod względem najmniej korzystnych wyników  

w zakresie wskaźnika syntetycznego zjawisk społecznych. Było to -9, przy skali rozpiętości 

wskaźnika -17 do +10. Ponadto w przypadku pozostałych zjawisk negatywnych, stwierdzono 

ich występowanie w dwóch z czterech przestrzeni (środowiskowe i gospodarcze), co było 

najgorszym wynikiem w gminie, ex aequo z dwoma innymi miejscowościami.  

Jednocześnie miejscowość Santok jest istotna dla rozwoju lokalnego. Jest siedzibą władz 

gminy, szkoły i przedszkola. Znajduje się tutaj również jedyny w gminie przystanek kolejowy, 

który daje możliwość skomunikowania z Gorzowem Wlkp., Poznaniem i Berlinem (przez 
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Kostrzyn nad Odrą). Santok jest także punktem węzłowym komunikacji organizowanej przez 

Gminę Santok.  

Ważnym elementem jest także rozwijająca się turystyka, w oparciu o zasoby naturalne (rzeki) 

oraz kulturowe (związane z początkami państwa polskiego). Najważniejsze atrakcje 

turystyczne Santoka, jak marina, czy Muzeum Grodu Santok, są nie tylko ważne dla turystów, 

ale stanowią także atrakcyjne miejsce wypoczynku, rekreacji i animacji dla mieszkańców całej 

gminy.  

Podobszar Gralewo uzyskał drugi co do najmniej korzystnych wyników w zakresie wskaźnika 

syntetycznego zjawisk społecznych wśród miejscowości, które zostały uznane za istotne dla 

rozwoju lokalnego. Jego wartość wyniosła -5. Ponadto w Gralewie zostały zdiagnozowane 

negatywne zjawiska w sferze technicznej. Przy czym należy zwrócić uwagę, że problemy natury 

technicznej miały wszechstronny charakter i dotyczyły zarówno sfery mieszkaniowej, jak  

i budynków użyteczności publicznej. Przekraczający średnią dla całej gminy był także wskaźnik 

liczby numerów adresowych obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub 

wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako procent liczby numerów 

adresowych ogółem. Należy zauważyć, że nie jest to zabytkowa zabudowa o charakterze 

rezydencjonalnym, ale w zdecydowanej większości zdekapitalizowane budynki mieszkalne  

i gospodarcze zbudowane przed II wojną światową.  

Miejscowość Gralewo jest także jedną z dwóch tzw. wsi popegeerowskich w Gminie Santok. 

Niezależnie od powyżej opisanych problemów, Gralewo jest istotne dla rozwoju lokalnego.  

W miejscowości znajduje się świetlica wiejska, która służy także mieszkańcom np. Górek, czy 

Płomykowa, stadion piłkarski oraz oddział przedszkolny. Funkcjonuje tu także intensywnie się 

rozwijająca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto Gralewo jest bardzo dobrze 

skomunikowane z resztą gminy oraz z Gorzowem Wlkp. liniami gminnej komunikacji 211 i 212.  

5.7 Infrastruktura techniczna 

Zestawiając dane dotyczące infrastruktury technicznej, które pozwolą na syntetyczną ocenę 

stanu Gminy Santok, w zestawieniu z wybranymi do porównania gminami wybrano wskaźniki 

obrazujące stan zaopatrzenia ludności w media, a także obrazujące rozwój budownictwa 

mieszkaniowego oraz dróg rowerowych. 

W zakresie infrastruktury technicznej poniższe wykresy obrazują sytuację Gminy Santok oraz  

grupy wybranej do porównania w zakresie następujących wskaźników: 

ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji wodociągowej, 

ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji kanalizacyjnej, 

ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji gazowej, 

ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z usług szerokopasmowych. 
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Wykres 120. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej w 2020 r.  
(% ogółu mieszkańców) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 

 

Na tle gmin ościennych Gmina Santok jest na 4 miejscu pod względem zapewnienia 

mieszkańcom wody z instalacji wodociągowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że teren gminy 

podzielony jest na obszary administracyjne dbające o zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

mieszkańców tj. część od Wawrowa do Santoka obsługuje Gorzowskie PWiK, natomiast 

sołectwa od Starego Polichna do Jastrzębnika są administrowane są przez Gminny Zakład 

Usług Komunalnych w Santoku. Dwa sołectwa nie mają możliwości korzystania z gminnej sieci 

wodociągowej tj. Baranowice i Lipki Małe.  

Wykres 121. Ludność korzystająca z instalacji kanalizacyjnej w 2020 r.  
(% ogółu mieszkańców) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
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Gmina Santok tak wysokie miejsce pod względem dostępności do instalacji kanalizacyjnej 

zawdzięcza przede wszystkim zachodniej części gminy. Miejscowości  usytuowane najbliżej 

Gorzowa Wlkp. oraz administrowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Gorzowie Wlkp. zapewnia rozbudowaną sieć kanalizacyjną prawie w każdym miejscu na 

administrowanym terenie. Druga część gminy posiada kanalizację (która również jest 

własnością PWiK ) wyłącznie w Starym Polichnie oraz sieć kanalizacyjną w miejscowości Lipki 

Wielkie na ulicy Szosowej. Inwestycja w Lipkach pochłonęła ponad 8 milionów złotych co 

dokładnie obrazuje jak wysokie koszty gmina musiałaby ponieść, aby rozbudować sieć 

kanalizacyjną na kolejnych ulicach Lipek Wielkich oraz innych miejscowościach. 

Wykres 122. Ludność korzystająca z instalacji gazowej w 2020 r. (% ogółu mieszkańców) 

 

Źródło: UG Santok – Raport o stanie Gminy Santok 
 

Kolejne wysokie miejsce pod względem dostępności do instalacji gazowej dla mieszkańców 

Gminy Santok. Ponad 60-cio procentowa różnica nad ostatnią Gminą Santok obrazuje, iż 

mieszkańcy Gminy Santok mają bardzo dobry i ułatwiony dostęp do sieci gazociągowej. 

Wykres 123. Ludność korzystająca z Internetu szerokopasmowego (pow. 100MB/s)  
w 2020 r. (% ogółu mieszkańców) 

 

Źródło: MOF GW 2030 
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Dostęp do internetu powyżej 100MB/s przedstawiony został w porównaniu do ościennych 

gmin oraz 2 większych miast sąsiadujących z Gminą Santok. Wg danych Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (UKE) za rok 2020 najlepszy dostęp do szerokopasmowego internetu był  

w Gorzowie Wielkopolskim (93%) oraz w gminie Skwierzyna (93%). Niską dostępnością  

do szybkiego internetu charakteryzowały się gminy: Witnica (33%), Kłodawa (32%), Santok 

(27%), Lubiszyn (26%), Bogdaniec (19%).  

Wykres 124. Mieszkania oddane do użytkowania w Gminie Santok (na 10 tys. osób) 

 

Źródło: Raport o stanie gminy  za 2021 r.  
 

Wykres 125. Mieszkania oddane do użytkowania w 2020 r. (na 10 tys. osób)  
w odniesieniu do grupy porównawczej 

 

Źródło: Raport o stanie gminy  za 2021 r. 
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Wykres 126. Długość ścieżek rowerowych w 2020 r.  

 

Źródło: Raport o stanie gminy  za 2021 r. 

5.8 Komunikacja publiczna w Gminie Santok 

W Gminie Santok funkcjonuje komunikacja publiczna, której organizatorem jest wójt gminy. 

Podstawową, najbardziej rozpoznawalną, funkcjonującą w największym zakresie godzinowym 

i obsługującą najbardziej zaludnione tereny gminy, jest linia 211. Jej trasa rozpoczyna się  

w Goszczanowie w gminie Drezdenko. Jest to najdalej położona pętla autobusowa, znajdująca 

się około 0,7 km za granicą gminy Santok. Z Goszczanowa trasa linii 211 prowadzi przez: 

Jastrzębnik, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno, Stare Polichno (drogą wojewódzką  

nr 158), Santok, Gralewo, Janczewo i Wawrów do Gorzowa Wielkopolskiego. W Wawrowie 

oprócz centrum miejscowości tą linią obsługiwane jest także osiedle Bermudy, położone  

w północnej części miejscowości i pozbawione wcześniej obsługi komunikacją publiczną. 

Przejazd autobusów w Gorzowie Wlkp. odbywa się do Dworca PKS. Rozkład jazdy linii 211 

zaprojektowany został z uwzględnieniem dojazdu do szkoły w Santoku uczniów z Jastrzębnika, 

Lipek Wielkich i Starego Polichna, a także całodziennego dojazdu do Gorzowa Wlkp. Łącznie, 

na linii 211 wykonywanych jest aż 11 par kursów w dni powszednie, 5 par w soboty i 3 pary  

w niedziele. 

Drugą linią autobusową prowadzącą do i z Gorzowa Wlkp. jest linia 212. Jej trasa prowadzi  

z Lipek Małych przez Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno (drogą powiatową, przez 

północną część miejscowości), Stare Polichno i dalej do Gorzowa Wlkp. identyczne jak 

zaplanowano to dla linii 211. Linia 212 funkcjonuje tylko w dni powszednie i wykonuje 5 par 

kursów. Dla linii 212 w pierwszej kolejności zaplanowane zostały kursy, które umożliwiają 

dojazd lub powrót uczniów ze szkół na terenie gminy Santok – do szkoły położonej na granicy 
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Santoka i Gralewa (przystanek Gralewo Szkoła, gdzie dojeżdżają uczniowie głównie ze Starego 

Polichna) oraz do szkoły w Lipkach Wielkich, do której uczęszczają uczniowie z Lipek Małych, 

Baranowic, Ludzisławic oraz Starego i Nowego Polichna. 

Trasa linii 213 prowadzi okrężnie z przystanku Santok Szkoła, zapewniając uczniom 

miejscowości Górki i Janczewo dojazd do szkół w Janczewie i Santoku. Dla linii 213 

zaplanowano trzy kursy – jeden poranny i dwa popołudniowe, dostosowane do zajęć 

lekcyjnych w obu szkołach. Rozkład jazdy został tak zaprojektowany, aby możliwa była rano 

przesiadka na autobus w kierunku Gorzowa Wlkp. (na przystanku Janczewo Kościół), a po 

południu – w kierunku przeciwnym (na przystanku Janczewo Szkoła). 

Trasa linii 214 zapewnia połączenie szkoły w Santoku z centrum tej miejscowości oraz  

z sołectwami Płomykowo i Stare Polichno. Na linii 214 zaplanowano cztery kursy okrężne – 

jeden poranny i trzy popołudniowe, dostosowane do zajęć lekcyjnych w szkole w Santoku. 

Kursy popołudniowe na przystanku Santok Szkoła umożliwiają dogodną przesiadkę z autobusu 

z Gorzowa Wlkp., gdyż wszystkie kursy na linii 214 zaplanowano 10 minut po przyjeździe 

autobusu z tego kierunku. 

Kolejną linią jest linia 215, której trasa prowadzi z Goszczanowa, przez Jastrzębnik, Lipki 

Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno, Stare Polichno (drogą wojewódzką nr 158), Santok  

i Płomykowo do szkoły w Santoku. W rozkładzie jazdy linii 215 zaplanowano tylko jeden kurs, 

umożliwiający dojazd do szkoły na godzinę 8:00. 

Ostatnią linią jest linia autobusowa 216, która łączy wschodnią część Gorzowa (okolice 

dawnego Stilonu) z Czechowem, Janczewem, Gralewem i Santokiem. 

W uzupełnieniu do informacji dotyczących komunikacji organizowanej przez Gminę Santok 

należy dodać, że na podstawie zawartego porozumienia, w ramach gorzowskiej komunikacji 

miejskiej na terenie gminy Santok funkcjonują dodatkowo dwie linie: 

1. linia 113 – na trasie Gorzów Wlkp. Os. Staszica – Wawrów (26 kursów w dni robocze, 

15 w soboty, 12 w niedziele); 

2. linia 122 – na trasie Gorzów Wlkp. Os. Staszica – Czechów (21 kursów w dni robocze, 

10 w soboty, 6 w niedziele). 
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Mapa 8. Mapa komunikacji publicznej w Gminie Santok w 2022 r.  

 

Źródło: www.santok.pl 
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6. DIAGNOZA ŚRODOWISKOWA STANU GMINY 

6.1 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest diagnoza środowiskowa Gminy Santok. Podstawę 

opracowania stanowią m.in.: ogólnodostępne dane GUS, dane Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Raport o stanie Gminy Santok, Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Santok na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029, dane własne  

z Urzędu Gminy Santok. 

6.2 Diagnoza środowiskowa stanu gminy 

Diagnoza środowiskowa stanu obecnego stanowi opis istniejącej sytuacji gminy w ujęciu 

środowiskowo – przyrodniczym, pod względem walorów opisujących zasoby i potencjał dóbr 

naturalnych. W celu dokonania wpływu na rozwój gminy i jej mieszkańców do analizy wybrane 

zostały najważniejsze walory przyrodnicze tj. wody, gleby, lasy, tereny zieleni.  

W diagnozie są uwzględnione obszary Gminy Santok, kluczowe dla rozwoju przyrodniczo-

środowiskowego, położone w sołectwach, pełniące główne role: klimatyczno-biologiczne, 

krajobrazowe oraz rekreacyjno–społeczne. W diagnozie porównano niektóre aspekty 

dotyczące środowiska z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należącymi do Powiatu 

Gorzowskiego.  

Gospodarcze i administracyjne powiązania Gminy Santok, z racji bezpośredniego sąsiedztwa, 

odnoszą się do miasta Gorzowa Wlkp. Zawiązana jest również współpracą z gminami 

sąsiadującymi z Gorzowem Wlkp., która odbywa się w ramach Celowego Związku Gmin. Jego 

głównym zadaniem jest wspólna rozbudowa infrastruktury technicznej służącej ochronie 

środowiska. 

6.3 Uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe 

Gmina Santok położona jest w północnej części województwa lubuskiego, na wschód  

od Gorzowa Wlkp., wzdłuż dwóch rzek tj. Warty i Noteci i obejmuje obszar 169 km2. Północna 

granica przebiega w części przy drodze relacji Gorzów – Wałcz, wschodnia przebiega lasem 

wzdłuż rzeki Santocznej do granicy lasu, skąd kieruje się w kierunku zachodnim  

do miejscowości Płomykowo. Od tego miejsca biegnie w kierunku rzeki Noteć, Notecią  

do miejscowości Lipki Małe i dalej do Jastrzębnika. Południowa granica przebiega północnym 

skrajem Puszczy Noteckiej w pobliżu Jezierc, Dobrojewa i Gościnowa. Od miejscowości Borek 

zachodnia granica opiera się na rzece Warcie, a od Santoka do Czechowa, Warta tworzy dalszy 

odcinek południowej granicy gminy. Granice administracyjne, usadowiły teren gminy  

w szczególnym układzie fizyczno-geograficznego podziału Polski (J. Kondracki 1980 r.), która 

leży w dwóch makroregionach: 

1. Południowa, nizinna część obszaru gminy leży w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej; 

mezoregion – Kotlina Gorzowska, która powstała z połączenia dolin Warty i Noteci 
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(rzeki te łączą się w środkowej części kotliny w miejscowości Santok). Północna, 

wyżynna część gminy leży na Pojezierzu Północnopomorskim, mezoregion – Równina 

Gorzowska. W północno – wschodniej części znajduje się fragment Puszczy 

Gorzowskiej, w południowy fragment Puszczy Noteckiej. 

Mapa 9. Gmina Santok wraz z sąsiadującymi gminami Powiatu Gorzowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Geoportal, opracowanie własne 

 

Takie położenie gminy powoduje, że rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Najwyższe 

wzniesienia znajdują się na Równinie Gorzowskiej, której kulminacje dochodzą do 62,8 m  

w Płomykowie, 86,4 m w okolicach Wawrowa, 90,1 m koło Gralewa i do 78,0 m n.p.m.  

w Czechowie. Tereny Kotliny Gorzowskiej położone są dość nisko; średnio 23,0 m, a przy 

rzędnej lustra wody przy ujściu Noteci do Warty – 19,0 m n.p.m. Wysokość względna krawędzi 

Równiny Gorzowskiej jest więc znaczna, wynosi bowiem od 42,8 m w Płomykowie, do 61,1 m 

w Santoku i 52,9 m w Czechowie. Również skraj Puszczy Noteckiej wyniesiony jest od 46,1 m 

n.p.m. w Ludzisławicach do 51,8 m n.p.m. w Lipkach Wielkich.  

Rzeźba terenu wraz z innymi komponentami środowiska naturalnego, jakimi są m.in. 

wspomniane wyżej fragmenty puszcz oraz pozostałości lasów łęgowych, duży areał łąk, terasy 

zalewowe i starorzecza Warty i Noteci, nadają gminie interesujące walory przyrodnicze  

i turystyczno – krajoznawcze. Południowa, wysoczyznowa krawędź Równiny Gorzowskiej, 

pocięta jest szeregiem wąwozów i dolinek, które ukształtowane zostały przez wody  

Gmina Santok 
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z topniejącego lodowca. Zbocza krawędzi stanowią bardzo interesujący obiekt i już stały się 

elementem ochrony na terenie gminy w formie obszaru chronionego krajobrazu – „Krawędź 

Doliny Warty B” – o powierzchni 959 ha. Gmina Santok od zachodu przylega bezpośrednio  

do Gorzowa Wlkp., co w decydującym stopniu wpływa na jej charakter – gminy podmiejskiej. 

Północny obszar gminy, poprzez m.in. Puszczę Gorzowską, sąsiaduje z gminą Kłodawa. 

2. Wschodnia część gminy przylega do gmin Zwierzyń i Drezdenko, natomiast południowa 

graniczy, przez Puszczę Nadnotecką z gminą Skwierzyna oraz Deszczno. 

6.4 Klimat 

Znaczącym walorem Gminy Santok są panujące na jej obszarze warunki klimatyczne 

zdecydowanie korzystne dla życia ludzi, gospodarki, a także dla przyrody. Charakteryzują się 

one swoistą specyfiką wynikającą, zarówno z położenia geograficznego, jak też będącą 

rezultatem oddziaływania różnorodnych procesów klimatotwórczych. Jest to ta cześć Polski, 

która wykazuje więcej cech oceanicznych niż reszta kraju.  

W skali Polski jest to obszar wyjątkowy klimatycznie, podobny cechami do rozległych terenów 

Niziny Niemieckiej, a nawet zbliżony do wnętrza Jutlandii czy Holandii. Teren ten 

charakteryzuje się najwyższą w Polsce frekwencją powietrza polarno-morskiego związaną  

z wyraziście wykształconymi ośrodkami niżowymi i stosunkowo „młodymi” frontami, 

zwłaszcza chłodnymi. Oznacza to klimat łagodny o typach pogody zmieniającej się w rytm 

cyrkulacji zachodniej, a więc ze zmniejszonymi okresami ekstremalnych warunków 

atmosferycznych, np. pogód bardzo upalnych oraz szczególnie mroźnych.  

O silnych wpływach oceanicznych świadczy przede wszystkim najniższa w Polsce amplituda 

rocznej temperatury powietrza (zdecydowanie poniżej 200C), charakterystyczna dla 

zachodnich nizin Europy. Obszar gminy znajduje się praktycznie poza strefą występowania 

bardzo niskich temperatur. Dni bardzo mroźne zdarzają się przeciętnie co trzy lata, chociaż  

w ostatnim dziewięcioleciu występowały niezwykle rzadko.  

Szczególną cechą klimatu jest również to, że notuje się tutaj najwcześniejsze daty wkroczenia 

przedwiośnia (temperatura średnia przekraczająca 00C), bowiem przeciętnie następuje to już 

23 stycznia. Także wiosna (temperatura średnia przekraczająca 50C) wkracza na ten obszar 

zdecydowanie najwcześniej w Polsce, bo już 24 marca. Pozytywne są także cechy 

pluwiometryczne (opadowe) regionu.  

Opady są tu nieco wyższe niż w centralnej i wschodniej Wielkopolsce, ale znacznie bardziej 

równomiernie rozłożone w ciągu całego roku. Przeciętna wydajność opadu jest wyższa, co 

powoduje, że straty na parowaniu są mniejsze.  

Analizowany obszar ma również specyficzne warunki anemometryczne (wiatrowe). Przeciętna 

prędkość wiatru jest nieznacznie wyższa od średniej na Polskim Niżu. Natomiast cechą 

wyróżniającą jest zwiększony udział wiatrów południowo-zachodnich, przewyższający 
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zdecydowanie (dwukrotnie)wiatry północno-zachodnie. W tym zjawisku można upatrywać 

przyczyny występowania wyższych temperatur, zwłaszcza zimą. Bardzo niski jest też udział 

najchłodniejszych w Polsce wiatrów z północnego-wschodu, skutecznie obniżających 

temperaturę np. w północno-środkowej Polsce. Silniejsze wiatry wieją zimą (średnio 4,4 m/s), 

nieco słabsze wiosną i jesienią (odpowiednio 4 i 3,8 m/s), a najsłabsze latem (3,2 m/s). Oznacza 

to, że cały rok jest stosunkowo mało urozmaicony anemometrycznie przy raczej małych 

prędkościach.  

6.5 Zasoby wód  

Zasoby wodne znajdujące się na terenie gminy, związane są genetycznie z działalnością 

lądolodu ostatniego zlodowacenia bałtyckiego - północnopolskiego. W jego pomorskiej fazie, 

Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka stała się szlakiem odpływu wód glacjofluwialnych  

w kierunku zachodnim. 

Głównymi ciekami na terenie gminy są: 

Warta - stanowi południową i zachodnią granicę gminy. Jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym 

dopływem Odry, do której uchodzi w jej 617,6 km. Największym dopływem Warty na terenie 

gminy jest rzeka Noteć, która uchodzi do niej w jej 68,2 km w Santoku. Jest rzeką żeglowną. 

Rzeka Warta nie jest wykorzystywana jako droga transportowa, pomimo iż istnieje możliwość 

połączenia drogą wodną z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu, a poprzez system 

kanałów z krajami Unii Europejskiej oraz wykorzystywanie tej drogi do transportu towarów 

masowych i ruchu pasażersko-turystycznego. Niezbędna jest poprawa żeglowności rzeki 

Warty bezwzględnie do parametrów III klasy technicznej dróg wodnych, a docelowo IV klasy  

z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi. 

Noteć - silnie meandrująca rzeka III rzędu, prawobrzeżny dopływ rzeki Warty. Na terenie 

gminy tworzy liczne starorzecza i rozlewiska, oprócz głównego nurtu - rzeka niesie również 

swoje wody korytem Starej Noteci. Wraz z Kanałem Bydgoskim i Wartą tworzy drogę wodną 

Odra - Wisła. 
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Mapa 10.  Drogi wodne na terenie Gminy Santok 

 

Źródło: UG Santok 

Największym dopływem Noteci na terenie gminy jest Kanał Rana, zwaną również Kanałem 

Pulsa, jest ciekiem IV rzędu, prawym dopływem Noteci, do której uchodzi w jej 0,8 km  

w miejscowości Santok. Głównym dopływem kanału na terenie gminy jest rzeka Santoczna. 

Santoczna - rzeka V rzędu, częściowo stanowi wschodnia granica gminy, jest prawobrzeżnym 

dopływem Kanału Rana, do którego uchodzi w jego 6,6 km. W końcowym biegu, na terenie 

gminy, płynie w wąwozie o wysokich zboczach. 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych większych jezior. W północno -wschodniej części 

gminy, na obszarze Puszczy Gorzowskiej, znajdują się dwa zbiorniki wodne. Są to jeziora typu 

rynnowego, łączą się dopływem, a ich wody odprowadzane są nieoznaczonym ciekiem do 

Kanału Rana. 
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Ilustracja 9. Noteć i Warta w Santoku 

 

Źródło: UG Santok 

Jez.  Przecięte - jezioro śródleśne o pow.  misy jeziornej ok. 27 ha, a zwierciadła około 19 ha. 

Jakość wód podlega w roku okresowym wahaniom i odpowiada I i II klasy czystości. 

Jez. Racze - jezioro śródleśne o powierzchni ok. 8 ha. Jakość wód podlega w roku okresowym 

wahaniom i odpowiada I i II klasy czystości. 

Na obydwu jeziorach funkcjonują niezorganizowane kąpieliska. 

Centralny i południowo zachodni teren gminy pocięty jest szeregiem kanałów, 

odprowadzających głównie do Noteci nadmiary wód z międzyrzecza Warty i Noteci. Na terenie 

gminy ich łączna długość wynosi blisko 52 km i są to: 

Kanał Lipiecki - 9,09 km, 

Kanał Ludzisławicki - 6,02 km, 

Kanał Opaskowy Lipki - 4,42 km, 

Kanał Polichno Stare - 2,00 km,  

Kanał Przywałowy - 6,18 km,  

Kanał Wierzbica - 6,34 km,  

Kanał Zakole - 3,70 km,  

Kanał Goszczanowski - 7,40 km,  

Kanał Dobrojewo - 1,50 km,  

Rzeka Stara Noteć - 5,40 km.  
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Mapa 11. Kanał Lipecki 

 

Źródło: Geoportal 

Badania przeprowadzone w 2018 roku wykazały zły stan wód powierzchniowych. Na badanym 

obszarze Gminy Santok wykazano: 

• Warta od Noteci do ujścia (PLRW6000211899) – stan zły; zagrożona nieosiągnięciem 

celu środowiskowego; przyznano odstępstwo czasowe od osiągnięcia celu do 2027 

roku. 

• Dopływ z Murzynowa (PLRW60001718792) – stan dobry; niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego; nie przyznano odstępstwa od osiągnięcia celu.  

• Kłodawka (PLRW60001718929) – stan zły; zagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego; przyznano odstępstwo czasowe od osiągnięcia celu do 2027 roku. 

• Warta od Obry do Noteci (PLRW60002118799) – stan zły; niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego; nie przyznano odstępstwa od osiągnięcia celu.  

• PLGW600033 – słaby stan chemiczny; dobry stan ilościowy; zagrożona nieosiągnięciem 

celu środowiskowego; przyznano odstępstwo czasowe od osiągnięcia celu do 2027 

roku.  

• PLGW600041 – stan dobry zarówno ilościowy jak i jakościowy; niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego; nie przyznano odstępstwa od osiągnięcia celu. 

Na terenie Gminy Santok występują obszary zagrożenia powodziowego. System ochrony 

przeciwpowodziowej tworzą przede wszystkim wały przeciwpowodziowe, które obejmują 

większość odcinków Warty i Noteci. Stan techniczny tych obiektów jest zróżnicowany. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego to obszary i tereny zalewowe występujące 

wzdłuż największych rzek Warty i Noteci. Miejscowości objęte zagrożeniem powodziowym to: 

Czechów, Santok, Płomykowo, Stare Polichno, Baranowice Lipki Małe.  

Na terenie gminy poziomy wodonośne zlokalizowane są w utworach piętra 

czwartorzędowego, związane z utworami piaszczysto - żwirowymi pradoliny Toruńsko - 

Eberswaldzkiej, stanowiącej obniżenie morfologiczne wykorzystywane przez system rzeczny 

Warty i Noteci. Jest to zbiornik stosunkowo najbardziej narażony na zanieczyszczenia, pomimo 

dużej odnawialności wód. Na stan czystości wód zbiornika wpływają wody drenowane  

z wysoczyzn i partii przyskarpowych doliny Noteci i Warty. 
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Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wód podziemnych w: Płomykowie (obsługiwane przez 

PWiK w Gorzowie Wlkp.) i Ludzisławicach (obsługiwane przez GZUK w Santoku).  

Główne zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowią nieszczelne szamba, 

spływy powierzchniowe zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego (poprzez stosowanie 

nawozów mineralnych i organicznych oraz chemicznych środków ochrony roślin).  

6.6 Powietrze atmosferyczne 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanego przemysłu, jego udział ich emisji w emisji ogólnej 

jest marginalny.  

Gmina nie jest objęta systemem sieci ciepłowniczych, największa emisja pochodzi więc  

z niskich emitorów gospodarstw domowych i kilku lokalnych kotłowni o małej sprawności 

spalania.  

Stan zanieczyszczenia uległ zdecydowanej poprawie po zmianie sposobu ogrzewania 

indywidualnych gospodarstw domowych, bloków mieszkalnych w Wawrowie, Gralewie, 

Lipkach Wielkich oraz obiektów komunalnych tj. Szkoły Podstawowej w Wawrowie, Szkoły 

Podstawowej w Santoku, Szkoły Podstawowej w Janczewie, przedszkoli w Wawrowie  

i Janczewie, Ośrodka Zdrowia, Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku oraz budynku 

administracyjnego w Santoku - z tradycyjnego na gazowy oraz na pompy ciepła 

współpracujące z systemem fotowoltaicznym. 

Na terenie gminy Santok część mieszkańców ogrzewa swoje domy węglem, co przyczynia się 

do emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów 

aromatycznych. Coraz wyższe ceny paliw opałowych przyczyniają się z kolei do poszukiwania 

różnego rodzaju oszczędności. Z tego powodu istnieje ryzyko spalania w piecach różnego 

rodzaju odpadów, emitujących duże ilości toksycznych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest dwutlenek węgla 

(CO2), w mniejszych ilościach dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu 

(NO2), para wodna (H2O), sadza i pył. 

Czynnikami wpływającymi na poziom zanieczyszczenia, oprócz rodzimej emisji, jest emisja, 

czyli transgraniczny napływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy. Głównym źródłem emisji 

zanieczyszczeń na obszar gminy jest Gorzów Wlkp. Miasto jest zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie gminy, przy jej zachodnich i północno - zachodnich granicach, a więc na kierunku 

przeważających wiatrów. 

Dynamiczny rozwój motoryzacji, obserwowany w ostatnich latach oraz nasilenie ruchu 

tranzytowego spowodowały wzrost zagrożeń środowiska spowodowanych eksploatacją 

pojazdów (hałas, emisja zanieczyszczeń). Problem ten dotyczy przede wszystkim miejscowości 

leżących wzdłuż dróg wojewódzkich.  
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Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych to tzw. emisja liniowa. Na terenie gminy 

Santok, największa emisja liniowa występuje w obrębie drogi krajowej nr 22 i dróg 

wojewódzkich nr 158 i 159. Jest to główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza na terenie 

gminy w wyniku emisji liniowej. 

Wielkość emisji ze źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz 

rodzaju stosowanego paliwa, jak również od procesów związanych ze zużyciem opon, 

hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję związaną z ww. procesami zalicza się do 

tzw. emisji poza spalinowej. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja 

wtórna (z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg. 

W Gminie Santok nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych. W istniejących na terenie 

gminy zakładach produkcyjnych, emisja uciążliwego hałasu ogranicza się do ich najbliższego 

otoczenia. 

Tabela 13. Wybrane wyniki jakości powietrza dla strefy Gorzów Wielkopolski  
oraz strefy lubuskiej (stan na 31.12.2018 r.) 

Substancja/ składnik zanieczyszczeń 

Przekroczenie 
normy dla strefy 

Gorzów 
Wielkopolski 

Przekroczenie 
normy dla 

strefy 
lubuskiej 

Główne źródło 
zanieczyszczeń 

Poziom dopuszczalny stężeń pyłu 
zawieszonego PM10, ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi 
Nie Tak Komunalno-bytowe 

Poziom docelowy stężeń Benzo(a)piren 
zawarty w pyle PM10  

ze względu na ochronę ludzi 
Tak Tak Komunalno-bytowe 

Poziom celu długoterminowego stężeń ozonu 
ze względu na ochronę ludzi Tak Tak 

Komunalno-bytowe, 
komunikacyjne 

Poziom celu długoterminowego stężeń ozonu 
ze względu na ochronę roślin 

Nie Tak 
Komunalno-bytowe, 

komunikacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stan środowiska w województwie lubuskim Raport 2020 
 

6.7 Powierzchnia ziemi, gleby  

Teren gminy pokrywają głównie czwartorzędowe osady lodowcowo-plejstoceńskie. Ponad 

60% powierzchni stanowią utwory lodowcowe (piaski i gliny), a pozostałą pokrywają osady 

holoceńskie (torfy, mursze, piaski rzeczne, aluwia). 

W środkowej części gminy w rejonie wsi Santok i Gralewo znajdują się gleby bielicowe, 

brunatne właściwe oraz kwaśne. Są to gleby dobre i bardzo dobre, które należą do kompleksu 

przydatności rolniczej pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego (klasy botaniczne: IIIa, 

IVa, IVb i Vb). W części północno-wschodniej gminy występują gleby należące do żytniego 
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słabego kompleksu przydatności rolniczej (klasy botaniczne: V i VI). Na pozostałym terenie 

znajdują się gleby należące do pszennego wadliwego i żytniego dobrego kompleksu 

przydatności rolniczej (klasy botaniczne IVa i IVb). Nie występują tu grunty o najwyższych 

klasach botanicznych. Mimo to gmina ma charakter typowo rolniczy i użytki rolne stanowią 

ponad połowę jej obszaru. Gleby uprawne znajdują się w większości na zachodnim i środkowo-

południowym obszarze gminy. 

Gleby najlepsze jakościowo występują w północno zachodniej i centralnej części gminy  

(w rejonie Wawrowa, Czechowa, Janczewa i Gralewa) oraz w strefach krawędziowych doliny 

Warty. Gleby najsłabszych klas znajdują się w północno wschodniej i południowej części 

gminy. 

Wśród użytków zielonych nieznacznie dominują użytki słabej klasy V i VI, które zajmują 51,7% 

powierzchni użytków. Użytki klasy średniej III i IV stanowią 48,3 % powierzchni. Zdecydowana 

większość użytków zlokalizowana jest w południowej części gminy, w pradolinie Warty  

i Noteci. 

Pod względem przydatności gleb, na terenie gminy występują różne pod względem 

geomorfologicznym gleby, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być w podobny 

sposób użytkowane. 

Rozmieszczenie siedliskowe gleb zaliczanych do poszczególnych grup pokrywa się z ich 

klasyfikacją bonitacyjną. 

Na obszarze gminy występują gleby siedliskowe 2 i 3 kompleksu rolniczej przydatności 

(kompleks pszenny dobry i wadliwy), obejmujący jakościowo klasy IIIa i IIIb. Zajmują blisko 14% 

powierzchni gruntów ornych. Koncentrują siew zachodniej i centralnej części gminy oraz  

w strefie krawędziowej Równiny Gorzowskiej (krawędź pradoliny Warty). 

Największą powierzchnię, 77% gruntów ornych, na terenie gminy zajmują gleby obejmujące 

kompleksy 5, 6 i 7 (żytni dobry, żytni słaby i żytni najsłabszy). Odpowiadają jakościowo klasie 

IVa, IVb , V oraz VI w najsłabszym kompleksie. Gleby te zlokalizowane są w centralnej  

i północnej części gminy - na Równinie Gorzowskiej oraz leżące w pobliżu siedlisk leśnych,  

w jej północno wschodniej części (Puszcza Gorzowska) i południowej (Puszcza Notecka). 
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Tabela 14. Gminne zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów – Gmina Santok  
stan na 01.01.2022r. 

Nazwa grupy 
rejestrowej 

Grunty rolne 

Użytki rolne 

Nieużyt
ki 

Raze
m grunty orne łąki trwałe 

pastwiska 
trwałe 

sady 

grunty 
rolne 

zabudowan
e 

grunty 
zadrzewi

one  
i 

zakrzewi
one na 

użytkach 
rolnych 

grunty  
pod 

stawam
i 

grunty  
pod 

rowami 

R Ł Ps S Br Lzr Wsr W N   

 w ha w ha 

Skarb 
Państwa 

418 1026 91 1 14 36 0 61 285 1932 

Gminy, zwią
zki międzygmi
nne lub metro

politalne, 

136 14 14 11 10 39 0 2 18 244 

Osoby 
fizyczne 

3520 1820 523 41 203 152 6 54 211 6530 

Spółdzielnie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Kościoły i 
związki 

wyznaniowe 
128 0 0 0 1 0 0 0 0 129 

Powiaty i zw
iązki powiatów

,  
jeżeli nie wyst
ępują w zbiegu
 z użytkownika
mi wieczystym

i 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Powiaty i zw
iązki powiatów

,  
jeżeli występuj
ą w zbiegu z uż
ytkownikami 
wieczystymi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Województ
wa,  

jeżeli nie wyst
ępują w zbiegu

 z 
użytkownikam
i wieczystymi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spółki 
prawa 

handlowego 
600 56 18 10 23 34 0 1 61 803 

Inne 
podmioty 

ewidencyjne  
niewymienion
e w grupach 
rejestrowych 

27 4 2 0 0 0 0 0 4 37 

Powierzchnia 
ewidencyjna 4831 2920 648 63 252 261 6 118 579 9678 
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Powierzchnia 
geodezyjna 

4836 2923 649 63 252 261 6 118 580 9688 

Nazwa grupy rejestrowej 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

tereny 
mieszkaniow

e 

tereny 
przemysłowe 

inne tereny 
zabudowane 

zurbanizowa
ne  

tereny 
niezabud.  

lub w trakcie 
zabudowy 

tereny 
rekreacy

jno-
wypoczy
nkowe 

użytki 
kopal

ne 

Tereny komunikacyjne 

Raz
em dro

gi 

t
e
r
e
n
y 
k
o
le
j
o
w
e 

inne 
tereny 
komuni
kacyjne 

grunt
y 

przez
n. 

pod 
budo
wę 

dróg 
pub. 
lub 
linii 

kolej
owyc

h 

B Ba Bi Bp Bz K dr 
T
k 

Ti Tp 
  

w ha 
w 
ha 

Skarb Państwa 2 28 1 0 0 2 13 
3
9 

0 0 85 

Gminy, związki międzygmi
nne lub metropolitalne, 

1 0 8 1 23 0 236 
2
7 

0 0 296 

Osoby fizyczne 124 4 13 5 1 2 5 0 0 0 154 

Spółdzielnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kościoły i związki 
wyznaniowe 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Powiaty i związki powiatów
, jeżeli nie występują w zbi
egu z użytkownikami wiecz

ystymi 

0 0 1 0 2 0 87 0 0 0 90 

Powiaty i związki powiatów
, jeżeli występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczysty

mi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Województwa,  
jeżeli nie występują w zbie

gu z 
użytkownikami wieczystym

i 

0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57 

Spółki prawa handlowego 1 7 3 1 0 0 4 0 0 0 16 
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Inne podmioty 
ewidencyjne  

niewymienione w grupach 
rejestrowych 1-15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powierzchnia ewidencyjna 128 39 27 7 26 4 402 
6
6 

0 0 699 

Powierzchnia geodezyjna 128 39 27 7 26 4 402 
6
6 

0 0 699 

Nazwa grupy rejestrowej 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

lasy 

grunty 
zadrzewion

e  
i 

zakrzewione 

grunty  
pod  

rowami 
Razem 

Ls Lz W ) 

w ha w ha 

Skarb Państwa 5979 0 0 5979 

Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, 5 7 0 12 

Osoby fizyczne 47 9 0 56 

Spółdzielnie 0 0 0 0 

Kościoły i związki wyznaniowe 0 0 0 0 

Powiaty i związki powiatów,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

2 0 0 2 

Powiaty i związki powiatów,  
jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 0 0 0 

Województwa,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 0 0 0 

Spółki prawa handlowego 12 0 0 12 

Inne podmioty ewidencyjne  
niewymienione w grupach rejestrowych 1-15 

0 0 0 0 

Powierzchnia ewidencyjna 6045 16 0 6061 

Powierzchnia geodezyjna 6052 16 0 6068 

Nazwa grupy rejestrowej  Grunty pod wodami 

5. 
Tereny 
różne 

Razem   
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morskimi 
wewnętrznymi 

powierzchniowymi 
płynącymi 

powierzchniowymi 
stojącymi 

  

  

Wm Wp Ws   Tr 

w ha w ha w ha 

Skarb Państwa 0 355 21 376 103 

Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, 0 0 1 1 0 

Osoby fizyczne 0 0 4 4 0 

Spółdzielnie 0 0 0 0 0 

Kościoły i związki wyznaniowe 0 0 0 0 0 

Powiaty i związki powiatów,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 0 0 0 0 

Powiaty i związki powiatów,  
jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 0 0 0 0 

Województwa,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 0 0 0 0 

Spółki prawa handlowego 0 0 0 0 0 

Inne podmioty ewidencyjne  
niewymienione w grupach rejestrowych 1-15 

0 0 0 0 0 

Powierzchnia ewidencyjna 0 355 26 381 103 

Powierzchnia geodezyjna 0 355 26 381 103 

Źródło: Starostwo Powiatowe, opracowanie własne. 

 Z powyższych tabel wynika, że powierzchnię gruntów Gminy Santok stanowią: 

- grunty rolne - 9 099 ha,  

- nieużytki - 579 ha,  

- grunty zabudowane i zurbanizowane - 699 ha, 

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 6 061 ha, 

- grunty pod wodami - 381 ha  

- tereny różne -  103 ha 

 

Gminy wiejskie powiatu gorzowskiego i powierzchnie ich gruntów: 

Gmina Kłodawa: 

- grunty rolne - 5 381 ha 

- grunty leśne - 16 298 ha 
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Gmina Bogdaniec: 

- grunty rolne - 8 010 ha 

- grunty leśnie -  2 338 ha 

 

Gmina Lubiszyn: 

- grunty rolne - 8 092 ha 

- grunty leśne - 9 775 ha 

 

Gmina Deszczno: 

- grunty rolne - 8 589 ha 

- grunty leśne 6 840 ha 

 

Wykres 127. Grunty rolne na terenie Gminy Santok w zestawieniu z grupą porównawczą  

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne. 
 

9 099

5 381

8 010 8 092
8 589

Gmina Santok Gmina Kłodawa Gmina Bogdaniec Gmina Lubiszyn Gmina Deszczno
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Wykres 128. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione na terenie Gminy Santok  
w zestawieniu z grupą porównawczą 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne. 
 

Szczegółowe informacje prezentujące powierzchnię i udział poszczególnych typów 

użytkowania gruntów przedstawiono w powyższych tabelach. Gmina Santok zajmuje 

powierzchnię 169 km2, czyli 16 939 ha. Największy udział procentowy w jej powierzchni 

stanowią użytki rolne. Gmina Kłodawa zajmuje powierzchnię 235 km2, czyli 23 472 ha. 

Największy udział procentowy w jej powierzchni stanowią lasy. 

6.8 Obszary chronione 

Mapa 12. Obszary chronione na terenie Gminy Santok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie serwisu Geoportal, http://mapy.geoportal.gov.pl/ 
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Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Santok: 

1. obszar chronionego krajobrazu: 

• Dolina Warty i Dolnej Noteci – 6 817 ha 

• Puszcza Barlinecka – 2 884 ha 

2. specjalny obszar ochrony (SOO) 

• Ujście Noteci – 2 711 ha 

• Ostoja Barlinecka - 268 ha 

• Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej - 231 ha 

3. użytek ekologiczny 

• Dolny Odcinek Noteci - 142 ha 

• Kłociowisko - 9,8 ha 

• Gralewo – 6,1 ha 

4. rezerwat 

• Buki Zdroiskie: 46,0 ha 

• Santockie Zakole: 455,85 ha 

5. obszar specjalnej ochrony (OSO) 

• Dolina Dolnej Noteci: 6 208 ha 

• Puszcza Notecka: 2 348 ha 

• Puszcza Barlinecka: 268 ha 

 
Ilustracja 10. Formy ochrony przyrody w Santoku 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło Geoportal. Opracowanie własne 

73,38 % 12 430,7ha 

Taki obszar obejmują obecnie 

wszystkie formy ochrony przyrody  

w Santoku 

Taki procent powierzchni  całkowitej 

gminy stanowią wszystkie formy 

ochrony przyrody w Santoku 
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Wykres 129. Obszary ochrony przyrody Natura 2000  

 

Źródło: Geoportal 
 Opracowanie własne 

Sąsiadujące z Gminą Santok – gminy: Kłodawa i Deszczno opracowały strefy ochrony „Obszary 

Natura 2000”.  

6.9 Cele ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

6.9.1 Odpady 

Gmina Santok należy do Związku Celowego Gmin MG-6. Uczestnikami związku są również 

gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz miasto Gorzów Wlkp. Celem związku jest 

zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gospodarowania 

wodami. Na terenie Związku Celowego MG-6 obowiązuje jeden wspólny dla wszystkich 

regulamin utrzymania czystości. Od 1.04.2020 r. wszystkich mieszkańców obowiązuje 

segregacja odpadów.  

W każdej gminie powiatu gorzowskiego obowiązuje Harmonogram Odbioru Odpadów 

Komunalnych z Nieruchomości Jednorodzinnych i Niezamieszkałych (Mieszanych), który jest 

opracowywany kwartalnie przez MG-6 z podaniem do publicznej wiadomości, w przypadku 

Gminy Santok jest to strona internetowa www.santok.pl oraz poprzez ulotki. 
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Związek Celowy Gmin MG-6 (od 2020 r. do roku 2022) realizuje projekt pt.: „Budowa Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin”.  

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających 

składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez 

budowę 7 PSZOK-ów z elementami uzupełniającymi. Takie działania, zapewnią mieszkańcom 

infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (w celu 

zapewnienia czystości i porządku na terenach przedmiotowych gmin), a także będą dążyć do 

zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych 

odpadów komunalnych na terenach przedmiotowych gmin, a co za tym idzie zmniejszenie 

ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez ich składowanie. Elementem uzupełniającym 

budowę PSZOK są pojemniki podziemne i półpodziemne oraz obudowa pojemników. Działanie 

to jest zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, w którym określone są kierunki  

działań  w  zakresie  zapobiegania  powstawaniu  odpadów  oraz  kształtowania  systemu 

gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów. Jednym z nich jest budowa oraz 

modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

opakowaniowych. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., oraz gmin: 

Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok.  

Docelowo w Gorzowie mają powstać: 

- 2 PSZOKi,  

- 8 gniazd pojemników półpodziemnych,  

- 1 gniazdo pojemników podziemnych. 

W gminach ościennych na działkach wskazanych przez samorządy ma funkcjonować:  

- po 1 PSZOKu na gminę  

- oraz estetyczne obudowy dla gniazd pojemników ustawionych w przestrzeni 

publicznej (w sumie 40 takich gniazd).  

Cele szczegółowe projektu to głównie: 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w poprzednich latach, 

- ułatwienie dostępności do punktu selektywnego zbierania, 

- umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów, 

- przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów, 

- zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnego zbierania odpadów, 

- podniesienie komfortu życia mieszkańców przedmiotowych gmin, 



Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 

 

148 
 
 

- rozwój selektywnego zbierania odpadów na terenach gmin: Bogdaniec, Deszczno, 

Kłodawa, Lubiszyn i Santoka oraz Miasta Gorzowa Wlkp., 

- zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów, 

- zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie przedmiotowych gmin, 

- zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”, 

- kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców, 

- poprawa stanu środowiska terenów objętych projektem. 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 414 562,99 zł brutto. Projekt jest dofinansowany  

w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OSI Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, 

Działania 4.2 – Gospodarka odpadami kwotą 4 446 988,78 zł. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać nieodpłatnie 

wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych. Obecnie PSZOK znajdują się w dwóch miejscach powiatu 

gorzowskiego tj. Gorzów Wlkp. ul. Małyszyńska 180 (Wysypisko Chróścik) oraz Punkt Zbierania 

Zużytego Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego ul. Teatralna 49, (Teren INNEKO Sp. z o.o.).5 

W Gminie Santok budowę Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych planuje się 

w miejscowości Gralewo.  

Najwyższy poziom selektywnej zbiórki odpadów dotyczył gmin: Kłodawa, Santok, Deszczno, 

gdzie osiągnięto poziom udziału zbieranych selektywnie do ogółu odpadów przekraczający 

40%. Najniższy poziom segregacji odpadów komunalnych dotyczy Kostrzyna nad Odrą.  

 

 
 

5 źródło: Związek Celowy Gmin MG-6 
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Mapa 13. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów w 2020 r. 

Źródło: Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  
Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

 

6.9.2 Azbest 

Gmina Santok oraz gminy powiatu gorzowskiego wzięły udział w Programie Usuwania 

Wyrobów Azbestowych. Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowano utylizację azbestu.   

Tabela 15. Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych w Gminie Santok  
w latach 2019-2021 

Rok 
Liczba 

wniosków 
Demontaż i odbiór  

(w m2) 
Kwota przeznaczona  

na realizację zadania (zł) 

2019 11 1 974,70 11 870,40 

2020 7 3 256,33 24 163,38 

2021 20 6 824,70 60 315,80 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  
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Tabela 16. Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych w Gminie Bogdaniec   
w latach 2019-2021 

Rok 
Liczba 

wniosków 
Demontaż i odbiór  

(w m2) 
Kwota przeznaczona  

na realizację zadania (zł) 

2019 14 1 901,26 18 843,12 

2020 24 4 584,53 44 124,00 

2021 14 1 991,17 23 922,65 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  
 

Tabela 17. Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych w Gminie Kłodawa   
w latach 2019-2021 

Rok 
Liczba 

wniosków 
Demontaż i odbiór  

(w m2) 
Kwota przeznaczona  

na realizację zadania (zł) 

2019 b.d. 2 275,33 23 891 

2020 b.d.  1 829,33 7 683 

2021 b.d.  3 135,00 11 921,40 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  
 

Tabela 18. Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych w Gminie Lubiszyn   
w latach 2019-2021 

Rok 
Liczba 

wniosków 
Demontaż i odbiór  

(w m2) 
Kwota przeznaczona  

na realizację zadania (zł) 

2019 15 2 912,00 b.d. 

2020 9  1 381,12 11 110,85 

2021 6  2 574,86 18 683,78 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  
 

Tabela 19. Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych w Gminie Deszczno   
w latach 2019-2021 

Rok 
Liczba 

wniosków 
Demontaż i odbiór  

(w m2) 
Kwota przeznaczona  

na realizację zadania (zł) 

2019 26 10 315,00 b.d. 

2020 - - - 

2021 - - - 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  
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Wykres 130. Środki przeznaczone na utylizację azbestu w 2021 r. w grupie porównawczej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych gmin za 2021 r.  

 

Wykres 131. Demontaż i odbiór azbestu w m2 w latach 2019 – 2021  
w gminach należących do grupy porównawczej 

 

Źródło: Dane z poszczególnych jednostek samorządowych. Opracowanie własne.  

60 315,80

23 922,65

0

11 921,40

18 683,78

Santok Bogdaniec Deszczno Kłodawa Lubiszyn

Santok Bogdaniec Kłodawa Lubiszyn Deszczno

2019 1 947,70 1 901,26 2 275,33 2 912,00 10 315,00

2020 3 526,33 4 584,53 1 829,33 1 381,12 0,00

2021 6 824,70 1 991,17 3 135,00 2 574,86 0,00

Razem 12 298,73 8 476,96 7 239,66 6 867,98 10 315,00
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6.9.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Gmina Santok – w budżecie roku 2021 wydatkowano kwotę 4 167,38 zł. na zakup czujnika 

jakości powietrza przy budynku Urzędu Gminy Santok i Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. 

Gmina Bogdaniec – w 2021 r. otrzymała dotację w wysokości 11 225 zł przyznaną przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację 

programu „Czyste Powietrze”. 

Gmina Deszczno – Na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2021 r. otrzymała dotację  

w wysokości 8 381,63 zł. przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  

Gmina Kłodawa – wydatki na pomiar powietrza w gminie i realizację programu Czyste 

Powietrze – 9 922,48 zł. Gmina przeznaczyła też kwotę 160 555,00 zł na dotacje dla osób 

fizycznych na wymianę pieców „kopciuchów”. Z dotacji skorzystało 33 rodzin.  

 

Wykres 132. Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w 2021 r. w grupie 
porównawczej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych gmin za 2021 r.  
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Celem wspólnym programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Stwierdza się, że nie 

wszystkie gminy w swoich budżetach zaplanowały środki na dofinansowanie wymiany 

,,kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródła ciepła. 

6.9.4 Ochrona zwierząt 

W Gminie Santok oraz w gminach Powiatu Gorzowskiego jest realizowany Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na jego realizację w 2021 

r. wydatkowano: 

- w Gminie Santok – 112 373,73 zł, 

- w Gminie Deszczno – 18 496,38 zł,  

- w Gminie Bogdaniec – 80 705,59 zł.  

 

Wykres 133. Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych gmin za 2021 r.  
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6.9.5 Klasyfikacja gminy pod względem występowania zagrożeń środowiskowych 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła ogólnopolską klasyfikację gmin 

pod względem występowania na ich terenie zagrożeń środowiska. Zagrożenia   środowiska   

zdefiniowano jako   występowanie   antropogenicznych, mierzalnych, oddziaływań 

pogarszających stan środowiska. Do klasyfikacji gmin ze względu na występujące zagrożenia 

przyjęto: 

- poziom zanieczyszczenia powietrza (PA) 

- poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych (WP) 

- poziom zanieczyszczenia wód podziemnych (WD) 

- poziom zanieczyszczenia gleb (GL) 

- poziom degradacji i dewastacji gruntów (PZ) 

- poziom zagrożenia hałasem (HA).  

W każdej zastosowano syntetyczną trójstopniową skalę: 

0. - brak przekroczeń  norm   i  wskaźników jakości  środowiska lub naruszenia są nieznaczne,  

1.-   występują długotrwałe   przekroczenia   dopuszczalnych   norm   o znacznym zasięgu, 

2.- występują ciągłe przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 

Tabela 20. Klasyfikacja gminy pod względem występowania zagrożeń środowiska,  
na tle sąsiednich miast i gmin 

Gmina PA WP WD GL PZ HA Suma punktów Grupa 

Gorzów Wlkp. 0 1 1 BD 0 1 3 D 

Deszczno 0 2 0 0 0 0 2 B 

Drezdenko 0 0 1 0 0 1 2 B 

Kłodawa 0 0 0 0 0 0 0 A 

Santok 0 1 0 0 0 0 1 R 

Skwierzyna 0 1 1 0 0 1 3 C 

Zwierzyn 0 1 0 0 0 0 1 B 

 

6.10 Podsumowanie części środowiskowej diagnozy 

Gmina Santok ma korzystne położenie pod względem geograficznym. Jest atrakcyjna pod 

względem historycznym i przyrodniczym. Otoczona dużą ilością lasów, parków i zieleni. Na 

terenie Gminy Santok występuje zagrożenie występowaniem powodzi od rzek. Są to obszary  

i tereny zalewowe wzdłuż rzeki Warty i Noteci. Najbardziej zagrożonym terenem są obszary 

zamieszkałe i zurbanizowane, które bezpośrednio sąsiadują z obszarami szczególnego 

zagrożenia powodzią. Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego należy zwiększyć pojemność 
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retencyjną zlewni m.in. poprzez budowanie zbiorników retencyjnych. Systematyczna 

konserwacja, modernizacja oraz budowa nowych urządzeń, a następnie ich właściwa 

eksploatacja ma wpływ na ograniczenie zagrożenia powodziowego. Istotny wpływ na to ma 

rozwój wodno–melioracyjny. 

Gwałtowne i negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu występują coraz częściej, 

dlatego coraz bardziej istotne jest przygotowanie gminy i jej infrastruktury do tych zmian. 

Zaplanowane w Programie Ochrony Środowiska zadania mają na celu mitygację, adaptację do 

zmian klimatu oraz ograniczenie jego skutków. 

Istnieje konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez dążenie m.in. do 

ograniczenia energochłonności produkcji oraz zwiększanie efektywności energetycznej 

budynków poprzez ich termomodernizację. Istotny jest również aspekt rozwoju odnawialnych 

źródeł energii oraz wymiany „kopciuchów”. 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku składa w Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. System 

przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, 

termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Celem zbierania informacji  

o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina  

w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza. 

Na dzień 30 czerwca 2022 r. złożono do UG Santok lub drogą elektroniczną 2 449 deklaracji, 

dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych, 

wpisanych do systemu CEEB. Ze złożonych informacji wynika, że kotłów węglowych tzw. 

„kopciuchów” zainstalowanych jest w Gminie Santok 1001 sztuk, co stanowi 40,87%. Na 

podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że jest tendencja do zmiany sposobu 

ogrzewania na ekologiczne czyli gazowe, pompy ciepła i inne, które stanowią obecnie 59,13%.  

(dane z CEEB, UG Santok).  

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do najważniejszych problemów środowiskowych. 

Według Europejskiej Agencji Środowiska, w 2018 roku tylko pył zawieszony PM 2,5 był 

powodem ponad 46 000 zgonów w Polsce. Za emisję toksycznych pyłów PM 2,5 i PM 10 

odpowiadają przede wszystkim przestarzałe urządzenia grzewcze w domach i budynkach, np. 

piece węglowe.6 

 
 

6 źródło: www.gunb.gov.pl) 
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Na terenie gminy występują negatywne zjawiska (problemy) w sferze środowiskowej. Jednym 

z nich jest zagęszczenie ludności i koncentracja zabudowy jednorodzinnej (deweloperskiej) bez 

budowy dróg, brak dostępu do kanalizacji np. w miejscowości Janczewo. Na niektórych 

osiedlach i budynkach brak jest odprowadzenia i gromadzenia wód deszczowych w celu 

dalszego wykorzystania. 

Planując działania rewitalizacyjne w obszarze środowiskowym należy pamiętać o ochronie 

środowiska naturalnego i przeciwdziałać degradacji obszarów zielonych, atrakcyjnych pod 

względem fauny i flory. Na terenie Gminy Santok liczba takich obszarów jest znaczna (to parki, 

lasy, pomniki przyrody oraz obszary „Natura 2000”). 

Na podstawie diagnozy można ustalić, że w gminie funkcjonuje sprawny system segregacji  

i odbioru odpadów. Atutem jest również to, że większość mieszkańców korzysta z dostępnej 

kanalizacji, wodociągów, odnawialnych źródeł energii. Dostrzega się znaczy rozwój instalacji 

fotowoltaicznej w indywidualnych gospodarstwach domowych jak również budowę farm 

fotowoltaicznych przez firmy, co ma duży wpływ na ochronę środowiska. W 2021 r. Urząd 

Gminy Santok wydał 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym aż 9 decyzji na 

budowę farm fotowoltaicznych. 

Pozytywnym aspektem w kierunku ochrony środowiska naturalnego jest opracowanie  

i uchwalenie przez Radę Gminy Santok Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Santok, w którym zostały opracowane elementy 

stanu środowiska, pod względem wykorzystania terenów pod budowę obiektów mieszkalnych 

i niemieszkalnych oraz innych budowli.  
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7. OBSZARY FUNKCJONALNE 

 

Art.  10a.  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej jako: u.z.p.p.r.), w którym 

uregulowana jest m.in. kwestia sporządzania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej, wskazuje w ust. 1, że przygotowywana diagnoza sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej, musi uwzględniać tematykę obszarów funkcjonalnych, w tym 

miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Zgodnie z u.z.p.p.r. obszar funkcjonalny to obszar, na którym występuje względnie 

wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub 

przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego  

i antropogenicznego), a szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar 

funkcjonalny. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 opisuje tematykę obszarów funkcjonalnych 

w rodz. 9. Obszary strategicznej interwencji. 

Zgodnie z u.z.p.p.r. obszar strategicznej interwencji to określony w strategii rozwoju obszar 

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych 

warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu 

barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do 

którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności 

gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub 

rozwiązania regulacyjne. 

 

W SRWL 2030 wskazano, że Gmina Santok jest elementem Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Gorzów Wielkopolski, który został w strategii 

określony jako obszar strategicznej interwencji wskazany z poziomu regionalnego. 

Jak wskazano w SRWL 2030: „Obszar MOF OW Gorzów Wielkopolski, według Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, obejmuje 6 gmin - miasto Gorzów 

Wielkopolski, stanowiące rdzeń obszaru oraz Deszczno, Kłodawę, Santok, Bogdaniec  

i Lubiszyn. Kierunki rozwoju i powiązania funkcjonalne MOF Gorzowa Wielkopolskiego 

kształtują się jednak szerzej, w szczególności wzdłuż najważniejszych dróg: S3, DK 22 i drogi 

wojewódzkiej nr 132. Ze względu na zaakceptowaną przez wszystkie zainteresowane 

samorządy inicjatywę rozszerzenia partnerskiej współpracy w ramach tego obszaru 

funkcjonalnego o gminy Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, Witnica i miasto Kostrzyn n. Odrą 
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oraz uwzględniając jej zasadność, również na podstawie analizy powiązań przestrzennych, 

uzasadnione jest ujęcie także tych obszarów jako MOF OW”. 

Mapa 14. Obszary Strategicznej Interwencji - miejskie obszary funkcjonalne województwa 
lubuskiego. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 
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Strategia określa także, że: „interwencja w stosunku do miast wojewódzkich i ich obszarów 

funkcjonalnych powinna koncentrować się m.in. na: 

- wsparciu powstawania nowych i funkcjonowania istniejących ośrodków innowacji oraz 

instytucji naukowych i badawczych, zwiększenia potencjału wyższych uczelni oraz 

wzmacnianiu innowacyjności i konkurencyjności sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza 

rozwój funkcji B+R; 

- zwiększeniu dostępności do usług publicznych wyższego rzędu oraz budowie  

i modernizacji infrastruktury związanej z usługami publicznymi; 

- rozwoju terenów inwestycyjnych; 

- rozwoju zintegrowanych systemów transportu publicznego przy wykorzystaniu 

elektromobilności i nisko- oraz bezemisyjnych środków transportu, w tym promowanie 

ruchu pieszego i rowerowego; 

- realizacji działań związanych z poprawą jakości powietrza, likwidacją niskiej emisji  

z systemów grzewczych oraz adaptacją do zmian klimatu obszarów miejskich,  

w powiązaniu z działaniami dotyczącymi wykorzystania OZE i ochroną środowiska 

naturalnego; 

- inwestycji w infrastrukturę drogową; 

- promowaniu innowacji w obszarze smart city i zielonej gospodarki; 

- podnoszeniu jakości przestrzeni w miastach – wzmocnieniu planowania 

przestrzennego i wsparcie działań z zakresu racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią; 

- wspieraniu współpracy partnerskiej w obszarach funkcjonalnych miast; 

- rozwoju różnych form współpracy sieciowej w skali krajowej i międzynarodowej, 

- upowszechnieniu gospodarki o obiegu zamkniętym w miejskich obszarach 

funkcjonalnych miast wojewódzkich i zapewnieniu wsparcia dla działań związanych  

z jej promocją i rozwojem; 

- animowaniu współpracy na rzecz łączenia potencjałów miast wojewódzkich i ich 

specyfiki rozwojowej”. 

 

7.1 Obszary strategicznej interwencji wskazane z poziomu regionalnego 

SRWL 2030 określa także inne OSI, z których część obejmuje także teren Gminy Santok: 

7.1.1 Obszary przygraniczne 

Obszary przygraniczne z jednej strony posiadają specyficzny potencjał rozwojowy wynikający 

z możliwości bezpośredniej współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej, 

wymiany handlowej, kontaktów politycznych czy realizacji projektów transgranicznych.  

Z drugiej strony problemem jest peryferyjne położenie, słaba krajowa dostępność 

transportowa oraz zwiększona migracja mieszkańców. Zwrócić uwagę należy również na 
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wysoki poziom konkurencyjności sąsiednich regionów zagranicznych w zakresie płac czy też 

usług publicznych. Ważnym kierunkiem interwencji polityki regionalnej w stosunku do 

obszarów przygranicznych jest wspomaganie procesu ich integracji z głównymi obszarami 

aktywności gospodarczej, dzięki zapewnianiu rozwoju powiązań funkcjonalnych po obu 

stronach granicy. Wiązać się to powinno m.in. z realizacją projektów infrastrukturalnych  

i zwiększeniem gęstości połączeń drogowych i kolejowych. Konieczne są ponadto działania na 

rzecz poprawy standardów życia, wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności obszarów 

przygranicznych, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym poprzez inwestycje  

w infrastrukturę techniczną, edukację i kulturę. 

Mapa 15. Obszary przygraniczne w województwie lubuskim 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 
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W przypadku obszarów przygranicznych w województwie lubuskim wyróżnić można 

terytorialnie dwa pasy. Pierwszy obejmuje 10 gmin – Brody, Cybinkę, Górzycę, Gubin (gmina 

miejska), Gubin (gmina wiejska), Kostrzyn nad Odrą, Łęknicę, Przewóz, Słubice, Trzebiel 

bezpośrednio przylegające do granicy, w których występuje silne oddziaływanie 

transgraniczne (...). 

Drugi pas to to przygraniczne podregiony gorzowski i zielonogórski (NUTS 3), które obejmują 

programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Oba 

podregiony wypełniają cały obszar województwa lubuskiego. 

7.1.2 Obszary zagrożone powodziami 

Mapa 16. Obszary zagrożone powodzią w województwie lubuskim. 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL) 
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W SRWL wskazano m.in., że: „województwie lubuskim ryzyko zalań, podstopień i powodzi 

dotyczy przede wszystkim rzek: Odra, Warta, Noteć, Bóbr z Kwisą, Nysa Łużycka z Lubszą. 

Do grupy gmin, które objęte są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią zakwalifikowano 

na terenie województwa lubuskiego 62 gminy. Na terenie wszystkich wskazanych gmin 

stwierdzono występowanie obszarów o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi. Do wyznaczonego obszaru zakwalifikowano gminy, na terenie których występuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, a także gminy, których obszar narażony jest na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

Inwestycje przeciwpowodziowe na terenie województwa lubuskiego powinny obejmować  

w szczególności budowę wałów przeciwpowodziowych, a także innych budowli, takich jak: 

jazy, przepusty, wały cofkowe, zbiorniki retencyjne”. 

7.2 Obszary strategicznej interwencji wskazane z poziomu krajowego 

Gmina Santok nie leży na terenie żadnego  obszaru strategicznej interwencji wskazanego  

z poziomu krajowego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 identyfikuje następujące 

obszary strategicznej interwencji państwa:  

- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,  

- obszary zagrożone trwałą marginalizacją,  

- wschodnia Polska, 

- Śląsk. 

W żadnej z ww. kategorii nie mieści się Gmina Santok. 

7.3 Obszary strategicznej interwencji wskazane w Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Obszary strategicznej interwencji zostały wskazane ponadto w Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030, 

przyjętej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego określonego zgodnie z powyżej wskazanymi 

zapisami SRWL 2030. 

W Strategii w rozdziale dot. OSI wskazano m.in., iż: "MOF GW, dążąc do zrównoważonego 

rozwoju, musi w szczególny sposób zwracać uwagę na potrzeby obszarów wiejskich, które 

doświadczają dużej dynamiki przemian społeczno-ekonomicznych. Na obszarze MOF GW 

widoczna jest również szczególna koncentracja problemów społecznych, w tym na obszarach 

popegeerowskich, współwystępujących z innymi zjawiskami problemowymi". Niniejsze 

wnioski stanowiły podstawę wyznaczenia  obszarów strategicznej interwencji z poziomu 

Strategii MOF. 

Z poziomu niniejszej strategii wskazane zostały następujące OSI: 
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- Obszary strategicznej interwencji – rozwój aktywności gospodarczej i aktywności 

ekonomicznej mieszkańców MOF GW 

Mapa 17. Obszary strategicznej interwencji – rozwój aktywności gospodarczej i aktywności 
ekonomicznej mieszkańców MOF GW 

 

Źródło: Strategia rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030 

Planowany zakres interwencji: 

- wsparcie powstawania nowych i funkcjonowania istniejących ośrodków innowacji oraz 

instytucji naukowych i badawczych, zwiększania potencjału wyższych uczelni oraz 

wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza 

rozwój funkcji B+R; 

- zwiększanie dostępności do usług publicznych wyższego rzędu oraz budowa  

i modernizacja infrastruktury związanej z usługami publicznymi; 

- rozwój terenów inwestycyjnych; 

- rozwój zintegrowanych systemów transportu publicznego przy wykorzystaniu 

elektromobilności i nisko- oraz bezemisyjnych środków transportu, w tym promowanie 

ruchu pieszego i rowerowego; 

- inwestowanie w infrastrukturę drogową; 

- promowanie innowacji w obszarze smart city i zielonej gospodarki; 

- rozwój różnych form współpracy sieciowej w skali krajowej i międzynarodowej; 
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- upowszechnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w miejskich obszarach 

funkcjonalnych miast wojewódzkich i zapewnienie wsparcia dla działań związanych  

z jej promocją i rozwojem. 

 

7.3.1 Obszar strategicznej interwencji – obszary rewitalizacji MOF GW 

Mapa 18. Obszar strategicznej interwencji – obszary rewitalizacji MOF GW 

 

Źródło: Strategia rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030 

Planowany zakres interwencji: 

- W przestrzeniach miejskich oraz wiejskich MOF GW koncentrują się problemy społeczne oraz 

inne kwestie problemowe, np. przestrzenno-funkcjonalne i środowiskowe. Są one wynikiem 

wielu dekad niekorzystnych przemian przestrzennych oraz deficytów w zakresie rewitalizacji. 

Obszary rewitalizacji wytyczone zostały w każdej z gmin MOF GW. W gminach miejskich  

i miejsko-wiejskich problemy społeczne koncentrują się z reguły w centrach miast. 

Problematyka rewitalizacji na obszarach wiejskich jest zdecydowanie inna. Gminy takie jak 

Deszczno, Kłodawa, Santok, Bogdaniec i Lubiszyn wyznaczyły na swoim terenie po kilka 

obszarów rewitalizacji. 
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- Zakłada się realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, ukierunkowanych na 

rozwiązywanie specyficznych dla danego obszaru problemów społecznych  

i współwystępujących z nimi problemów środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych oraz technicznych. Działania rewitalizacyjne co do zasady wymagać będą 

szczególnej koncentracji terytorialnej. Realizowane będą zgodnie z założeniami programów 

rewitalizacji (po 2023 roku, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, w oparciu o gminne programy 

rewitalizacji). 

7.3.2 Obszar strategicznej interwencji – obszary wiejskie MOF GW 

Mapa 19. Obszar strategicznej interwencji – obszary wiejskie MOF GW 

 

Źródło: Strategia rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030 

W interwencji należy zwrócić szczególną uwagę na problemy rozwoju obszarów wiejskich,  

w tym na koncentrację i współwystępowanie negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych. Część takich obszarów objęta została rewitalizacją w ramach 

wytycznych obszarów rewitalizacji. Szczególne problemy rozwoju obszarów wiejskich 

związane są z postępującą depopulacją, starzeniem się społeczeństwa, dostępnością do usług 

publicznych, niskim poziomem przedsiębiorczości, deficytem rozwiązań technicznych, w tym 

degradacją infrastruktury drogowej, deficytami infrastruktury sieciowej, np. wodno-

kanalizacyjnej. Wybrane obszary dotyka coraz mocniej zjawisko wykluczenia 

komunikacyjnego, deficyt rozwiązań sprzyjających aktywności społecznej, ograniczenie 
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dostępu do kultury i rekreacji. W realizacji działań rozwojowych na obszarze MOF GW należy 

zwrócić uwagę na specyfikę wybranych problemów i ich szczególną koncentrację na 

wybranych obszarach poszczególnych gmin. 

Planowany zakres interwencji: 

- Obszary wiejskie MOF GW charakteryzują się znaczną dynamiką przeobrażeń 

społeczno-gospodarczych. Grupa gmin podmiejskich doświadcza dynamicznego 

napływu nowych mieszkańców. Presja urbanizacyjna wpływa na sposób prowadzenia 

polityki lokalnej, w tym konieczność dostosowania i rozwijania infrastruktury 

technicznej, społecznej, ochrony środowiska, wzmocnienia procesów moderowania 

planowaniem przestrzennym, rozwijania powiązań komunikacyjnych. 

- Na obszarze MOF GW występują obszary wiejskie, które są szczególnie narażone na 

zjawisko depopulacji, starzenia się społeczeństwa, z ograniczonym dostępem do usług 

publicznych. Dotyczy to m. in. terenów popegeerowskich. 

- Do szczególnych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich MOF GW należy zaliczyć kwestie 

ochrony środowiska i przyrody. 

- Obszary wiejskie MOF GW posiadają atuty do rozwoju aktywności gospodarczej na 

swoim terenie. Dotyczy to w szczególności zielonej gospodarki, specyficznych form 

rolnictwa, turystyki, w tym bazującej na dziedzictwie kulturowym i walorach 

przyrodniczych. 
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8. PODSUMOWANIE DIAGNOZY I ANALIZ. GENERALNE KONKLUZJE   

Gmina Santok jest konkurencyjnym i rozpoznawalnym ośrodkiem w północno-zachodniej 

części Województwa Lubuskiego. Gmina Santok dysponuje dużym potencjałem naturalnym, 

kulturowym oraz gospodarczym, który wymaga rozwoju. Umiejętne wykorzystanie 

wymienionego potencjału rozwojowego, warunkuje osiągnięcie spójności i konkurencyjności 

na tle gmin ościennych. 

Znaczące w skali gminy walory przyrodnicze i historyczne spowodowały rozwój funkcji 

turystycznej, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym gminy co 

ma bezpośredni wpływ na gospodarstwa rolne, które z roku na rok ograniczają swoją 

działalność. Już teraz można zadać odważne pytanie: „Czy Gmina Santok jest nadal gminą 

rolniczą”?  

Do rozwoju gospodarczego Gminy Santok może się przyczynić tendencja wzrostowa 

powstawania nowych działalności gospodarczych. Są to przede wszystkim 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Analizując w/w dane można jednoznacznie 

stwierdzić, że większość osób przeprowadzających się na obrzeża miasta (do Jaczewa czy 

Wawrowa) byli to przedsiębiorcy, którzy swoją działalność gospodarczą kontynuują na terenie 

Gminy Santok. 

W ostatnich 10 latach obserwuje się duży spadek liczby gospodarstw rolnych. W niedalekiej 

przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo na powstanie paru wielkich gospodarstw 

rolnych, które będą obejmowały swoją działalnością cały teren  przeznaczony na uprawę roli  

w gminie.  

Należy wzmocnić obszar leśny poprzez dolesienia na glebach słabych. Można to osiągnąć 

realizując kampanię społeczną skierowaną do młodych mieszkańców gminy mającą na celu 

propagowanie nowych nasadzeń lasu przez uczniów szkół podstawowych.  

Konieczność stałej rozbudowy systemów infrastruktury technicznej: 

- brak dostatecznej sieci kanalizacyjnej w południowej części gminy. Do głównych problemów 

związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej należy także duża dysproporcja pod 

względem zwodociągowania i skanalizowania obszaru gminy, co oznacza, iż w większości 

miejscowości na ten moment niemożliwe jest prowadzenie jednolitej, kompleksowej 

gospodarki ściekowej; 

- poprawienie dostępności do wody pitnej w miejscowościach Baranowice i Lipki Małe. Brak 

możliwości rozbudowy sieci wodociągowej (zbyt duże odległości pomiędzy gospodarstwami 

domowymi od głównej magistrali wodnej); 
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- brak rozwiniętej sieci teleinformatycznej na analizowanym terenie stwarzał problemy 

komunikacyjne w czasie nauki zdalnej. Dostęp do szerokopasmowego internetu jest również 

jednym z kluczowych elementów atrakcyjności osiedleńczej oraz stanowi podstawę do 

rozwijania nowoczesnych form gospodarki oraz usług. 
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