56

© Wszelkie prawa zastrzeżone

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, tel. 091/488-24-88, fax 091/488-26-26, e-mail cwb@zarr.com.pl

II.	Analiza potencjałów i zasobów gminy Chojna


Analiza potencjałów i zasobów przedstawiona została na podstawie dostępnych źródeł materiałów, wizji lokalnej w terenie oraz rozmów z przedstawicielami Gminy Chojna. Jednym z podstawowych źródeł informacji o terenie gminy i jej zasobach umożliwiających opracowanie strategii rozwoju jest “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chojna”. W celu zapewnienia spójności niniejszego dokumentu ze studium uwarunkowań przyjęto, że układ tematyczny prezentowany poniżej odpowiadał będzie podziałowi charakterystycznemu dla studium.



5. Charakterystyka ogólna Gminy Chojna

	Gminę miejsko - wiejską Chojna w obecnych granicach administracyjnych utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr XXIII/77/72 z dnia 1 stycznia 1973r. Do 31 grudnia 1998 r. gmina należała do byłego województwa szczecińskiego. 
Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z nowym podziałem terytorialnym państwa, gmina Chojna wraz z gminami: Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie, Trzcińsko - Zdrój, Mieszkowice, Moryń, Cedynia oraz z Gryfino tworzy powiat gryfiński (ze stolicą powiatu w Gryfinie), wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego z siedzibą władz w Szczecinie. 
Gmina Chojna należy do jednej z największych terytorialnie w województwie. Obejmuje obszar 333 km2 co stanowi 17,8% powierzchni ogólnej powiatu. Pod względem obszaru, zajmuje pierwsze miejsce w powiecie, przed gminą Gryfino (254 km2) i przed gminą Widuchowa (239 km2). Liczba ludności gminy wynosi 14 091 osób (1998 r.), co stanowi ok. 16,7% ludności powiatu ogółem. Względna gęstość zaludnienia wyniosła 42,3 osoby/km2, co plasuje gminę na drugiej pozycji w powiecie, po gminie Gryfino - 124,9 osoby/km2.
Wskaźnik dochodu własnego gminy z podatków i opłat lokalnych na mieszkańca nie jest wysoki, wynosi około – 391 zł/mieszkańca (1998 r.). Sytuację tą poprawiają subwencje i dotacje, których wartość wynosiła ok. 517,8 zł/mieszkańca (1998 r.) – świadczy to o dużym uzależnieniu od zewnętrznych źródeł finansowania. 
Gmina składa się z 22 sołectw, 46 miejscowości zamieszkałych. Siedzibą organów władzy (Rada Gminy i Zarząd Miasta i Gminy) jest Chojna, pełniące rolę ośrodka obsługi ludności poziomu drugiego. 
POŁOŻENIE Gminy Chojna

Położenie administracyjne:
	Gmina Chojna położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w strukturze powiatu gryfińskiego. Sąsiaduje z sześcioma gminami. Są to:
od północy:
·	Gmina Widuchowa
·	Gmina Banie

od wschodu:
·	Gmina Trzcińsko - Zdrój

od południa:
·	Gmina Moryń
·	Gmina Mieszkowice
·	Gmina Cedynia
od zachodu:
·	Granica Polski z Niemcami

Położenie geograficzne:
Obszar gminy Chojna ma kształt zbliżony do pięcioboku opartego o zachodnią granicę państwa wyznaczoną przez przebieg rzeki Odry. Obszar gminy jest zwarty, maksymalna długość wynosi ok. 24 km, a maksymalna szerokość – ok. 15 km. Większość powierzchni gminy znajduje się na wysokości zawartej pomiędzy 20 – 40 m n.p.m. 
Miasto Chojna leży w linii prostej w odległości:
·	51 km 	od Szczecina
·	60 km	od Stargardu Szczecińskiego
·	60 km	od Gorzowa Wielkopolskiego
·	14 km	od Schwedt
·	100 km	od Berlina


POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE GMINY CHOJNA

Po wprowadzeniu reformy samorządowej w 1999 r., podstawowy związek administracyjny stanowi powiązanie pomiędzy Gminą Chojna a Urzędem Powiatowym w Gryfinie, Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie i Sejmikiem Samorządowym w Szczecinie. 
Powiązania ze Szczecinem dotyczą przede wszystkim oddziałów Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie.
Gmina obsługiwana jest przez takie jednostki jak: Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Zakład Telekomunikacji, specjalistyczne jednostki służby zdrowia, oświaty i szkolnictwa wyższego.



6. Środowisko przyrodnicze

Powiązania przyrodnicze gminy Chojna z otoczeniem

Prawie cały teren gminy leży na Pojezierzu Południowobałtyckim, a tylko jej północno - zachodnia część leży w dolinie Odry. Specyfika gminy Chojna i gmin ościennych wynika z ich położenia w ekosystemach tworzących sieć korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Poprzez rzekę Odrę gmina Chojna graniczy z Narodowym Parkiem Doliny Dolnej Odry po stronie niemieckiej. Korytarze te tworzą rzeka Odra, zwarte kompleksy leśne poprzez rzekę Rurzycę łączące dolinę Odry z Pojezierzem Myśliborskim. Występuje na tym terenie koncentracja obszarów chronionych o znaczeniu ponadregionalnym (Cedyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry). Zwarte kompleksy leśne i znaczne areały urodzajnych wyznaczają charakter gminy. Jej rolniczo - leśny charakter wzbogacają zasoby i układ zlewniowy wód powierzchniowych stojących i płynących. W celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru w dniu 1 kwietnia 1993 r, na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego utworzono "Cedyński Park Krajobrazowy". Park ustanowiono na obszarze 30850 ha a jego otulina (strefa ochronna) obejmuje 53120 ha. Park wraz z otuliną obejmuje prawie całą powierzchnię gminy Chojna z wyłączeniem niewielkiego obszaru stanowiącego północno - wschodnią część gminy.


Geomorfologia

 Obszar gminy jest bardzo zróżnicowany. Dolina Odry jest stosunkowo płaska a jej ukształtowanie zmienia się od 1,7 m n.p.m. do 10 m n.p.m. Względna różnica wysokości pomiędzy dnem doliny i powierzchnią wysoczyzny wynosi od 30 m do 50 m. Obszar ten poprzecinany jest niewielkimi dolinkami typu erozyjnego. Południowa część gminy jest pofalowana w niewielkim stopniu. W kierunku północnym powierzchnia gminy ukształtowana jest zgodnie z przebiegiem Równiny Gorzowskiej i dalej Pojezierza Myśliborskiego. Teren ten jest pagórkowaty. O bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu może świadczyć największe wzniesienie gminy o wysokości 166,8 m n.p.m. Różnice wysokości względnych dochodzą tutaj do 50 m a nachylenie stoków nierzadko osiąga 20 . Północna część gminy leży na wysokości 50 m n.p.m., południowo - wschodnia na wysokości 80 m n.p.m. a centralna część Krajnika Górnego na wysokości 120 - 150 m n.p.m. Obniżenie terenu w dolinie rzek Rurzycy i Kalicy mieści się w granicach 5 - m n.p.m. Duża rozmaitość form ukształtowania terenu, jego zalesienie oraz malowniczo położone i czyste jeziora z trudno dostępnymi brzegami decydują o ekoturystycznej atrakcyjności gminy.


Budowa geologiczna

Powierzchniowa budowa geologiczna obszaru gminy jest wynikiem zmian zachodzących w okresie zlodowaceń. Dominują tutaj gliny zwałowe, żwir i piaski polodowcowe. Występują także osady mułków jeziornych , kredy jeziornej, namułów i torfów. Na większej głębokości w części zachodniej ( około 240 m n.p.m.) i wschodniej (160- 180 m n.p.m.) występują złoża margli i kredy piszącej. W dokumentacji związanej ze studium uwarunkowań wskazuje się na korzystne warunki dla zabudowy występujące na obszarze występowania spoistych gruntów lodowcowych (wysoczyzny) oraz na obszarze dolin rzecznych w obrębie nadzalewowych tarasów utworzonych przez sypkie osady nośne.


Kopaliny
(Złoża surowców mineralnych)

Na terenie gminy występują dwa złoża kruszywa naturalnego w rejonie Łaziszcza.
Łaziszcze I: kat. C2 - 1542 tys. m3
Łaziszcze II: kat. C1+B - 900 tys. m3 (możliwość podjęcia eksploatacji)
 Oba złoża znajdują się w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obecnie nie są eksploatowane. Odnotowuje się dziką eksploatację lokalne występujących zasobów piasków i żwirów. Eksploatacja tzw. dzika jak i koncesjonowana może prowadzić o erozji i zmian stosunków wodnych stanowiąc zagrożenie dla istniejących ekosystemów.

Złoża torfów:
Złoże doliny Rurzycy - 5808 tys. m3 (eksploatowane do celów nawozowych),
Złoże Chojna - 6000 tys. m3,
Złoże Rurka - 800 tys. m3,
Złoże Lisie Pole - 180 tys. m3
W wielu odwiertach stwierdzono także występowanie warstw węgla brunatnego. W rejonie Rynicy jego złoża zalęgają na głębokości 75 m p.p.t. i mają miąższość do 3,2 m. 
Przydatność gospodarcza węgla jest jednak ograniczona ze względu na jego zasiarczenie i parametry energetyczne. Eksploatacja torfu w istotny sposób może zakłócić istniejące stosunki wodne a jego eksploatacja powinna być podporządkowana nadrzędnym celom wynikającym ze studium uwarunkowań i polityki powiatu oraz władz województwa.


Zasoby wód podziemnych

Pomimo położenia nadodrzańskiego oraz występowania na terenie gminy licznych jezior i "oczek" polodowcowych zasoby wód podziemnych charakteryzuje stosunkowo niewielka i zmienna wydajność oraz zróżnicowana głębokość ich występowania. Najwyższą wydajność odnotowano w ujęciach w rejonie Drozodowo - Chojna (do 120 m3/h). Znaczna część zasobów na głębokości około 20 30 m p.p.m. nie posiada izolacji od podłoża i jest podatna na zanieczyszczenie. Znaczna część ujęć na posiada pełnej dokumentacji (udokumentowania zasobów i pozwoleń wodnoprawnych). Szczególnie niebezpieczne może być skażenie biologiczne zasobów wód podziemnych poprzez ścieki bytowo - komunalne. Skażenia tego typu mogą mieć charakter nieodwracalny.


Klimat

Generalna ocena klimatu Pojezierza Myśliborskiego jest niekorzystna dla rolnictwa z uwagi na "... niedobory ciepła w okresie wegetacyjnym, przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, zagrożenie przymrozkami przygruntowymi ...". Analiza klimatu lokalnego wskazuje jednak na istniejące zróżnicowanie warunków klimatycznych na terenie gminy. Najbardziej korzystne warunki występują na zachodnim skłonie Wzgórz Krzymowskich oraz w rejonie: Chojny-Nawodnej, Grabowa, na płn. Od Barnkowa oraz na pd. Od Rurki.


Stan zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  związane jest z miastem Chojna (zanieczyszczenia energetyczne, spaliny samochodowe oraz działalność przemysłu). W terenie występują dwie gorzelnie w Krzymowie i Grzybnie. Do szczególnie uciążliwych należy zakład przerobu padliny i odpadów zwierzęcych. Duże znaczenie dla czystości powietrza ma także transgraniczny transport zanieczyszczeń ze strony niemieckiej. Odnotowano także podwyższone natężenie hałasu związane z ruchem przygranicznym (Krajnik Dolny).


Wody powierzchniowe

Gmina Chojna położona jest na terenie zlewni rzeki Odry oraz zlewni mniejszych rzek: Rurzycy, Tywy, Słubii i Kurzycy. Występują ponadto jeziora polodowcowe typu rynnowego: Jeleńskie, Ostrów, Mętno, Narost, Kamienny Jaz, Leśne i Strzeszowskie. Występuje także wiele tzw. "oczek" polodowcowych.
Gminę posiada dobrze rozwinięta sieć hydrograficzną i niewielką ilość obszarów bezodpływowych.
 

Rzeki 

Rzeka Odra leżąca w granicach gminy Chojna to ponad 90% zasobów wód płynących województwa zachodniopomorskiego. Odcinek w granicach gminy ma około 15 km. Odra płynie tutaj naturalnym korytem o szerokości od 190 - 210 m. Odra niesie ze swoimi wodami zanieczyszczenia z południa Polski. Powoduje to, że w zależności od analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń zaliczana jest do II lub III klasy czystości. Oznacza to bardzo niski stan sanitarny rzeki i barak możliwości wykorzystania wód do picia. Stanowić to będzie istotne ograniczenie w rozwoju turystyki wodnej. W ostatnim okresie odnotowano poprawę czystości rzeki związany z ograniczeniem wydobycia węgla i zmniejszeniem dawek nawozów sztucznych w rolnictwie. Znacząco wzrosła też liczba oczyszczalni ścieków w miastach. Problem oczyszczenia i zagospodarowania Odry wykracza poza możliwości gminy Chojna. Od lat bowiem są opracowywanie i odkładane w czasie programy dla Odry (Odra 2000 a obecnie Odra 2006).


Rzeka Rurzyca
	Rzeka Rurzyca ma największe znaczenie dla gminy. W jej zlewni na terenie gminy Chojna znajdują się jeziora Mętno (131 ha) i Ostrów (82 ha). Rzeka ma długość 43,6 km i powierzchnię zlewni 417 km2. Jej wody są bardzo zanieczyszczone i zaliczają się do III klasy czystości wód. Tereny w obrębie zlewni eksploatowane są rolniczo jednak większość zanieczyszczeń pochodzi ze ścieków komunalnych z Chojny i Trzcińska Zdroju.
Pozostałe rzeki są pozaklasowe.



Jeziora

Jeziora położone w obrębie gminy Chojna mają charakter polodowcowy i związany z ich pochodzeniem charakterystyczny rynnowy kształt. Największe walory rekreacyjne posiadają jeziora: Narost, Jeleńskie, Leśne, Grzybno i Stoki. W jeziorach można spotkać wszystkie gatunki ryb łącznie z sielawa i sieją.
Zlokalizowane są tutaj tylko niewielkie ośrodki wypoczynkowe. Obserwuje się rosnące zainteresowanie działkami rekreacyjnymi z bezpośrednim dostępem do brzegu jeziora. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne ze względu na brak oczyszczalni ścieków i postępującą eutrofizację jezior. Atrakcyjność turystyczna jezior obniża stan czystości ich wód. Pomimo nieznacznej poprawy wody powierzchniowe są pozaklasowe.


Melioracje

	Na terenie gminy Chojna zabiegi melioracyjne polegają przede wszystkim na osuszaniu terenów rolniczych (gruntów ornych i użytków zielonych), a w niewielkim tylko stopniu na nawodnieniu łąk. 
	Stan urządzeń melioracyjnych został oceniony jako zły. Brak prac melioracyjnych i konserwacyjnych do odtworzenia czy też powstania obszarów wodnych i bagiennych.
Istnieje zagrożenie zaburzenia sprawności działania systemów melioracyjnych w gminie na skutek zaniedbań w pielęgnacji obszarów zmeliorowanych (szczególnie łąk) i konserwacji samego systemu na przestrzeni ostatnich lat. Może to w niedługim czasie doprowadzić do nie spełniania  warunków obszarów zmeliorowanych przez część obiektów.
Należy także uwzględnić potrzebę poprawy bilansu wodnego m.in. poprzez ograniczenie realizacji odwodnień terenów bagiennych i torfowych, obszarów leśnych stanowiących środowisko naturalnej retencji wody, również tworzenie warunków do zmniejszania spływu powierzchniowego w zlewniach poprzez zadrzewianie, stosowanie naturalnej biologicznej regulacji rzek. Studium uwarunkowań... jw.


Gospodarka rybacka

Gospodarka rybacka związana jest głównie z ekstensywną eksploatacją jezior. Przeciętne wydajności połowowe ryb kształtują się na poziomie 20 kg/ha. Należy założyć utrzymanie ekstensywnej gospodarki rybackiej oraz większe wykorzystanie jezior w zakresie turystyki "wędkarskiej". Bogata flora i obecność gatunków ryb stosunkowo rzadko występujących  może stać się dzwignia dla rozwoju tego rodzaju turystyki.
Mokradła i torfowiska

Obecnie najbardziej narażonymi na zniszczenie biotopami są obszary trwale nasycone wodą – mokradła (ok. 80% objętości gruntu), które spełniają wiele funkcji dla środowiska: hydrosanitarną, hydrotechniczną, kształtowanie mikroklimatów, itp. 
Bardzo ważnym składnikiem środowiska są małe, płytkie, bezodpływowe zbiorniki wodne zwane oczkami, które odgrywają funkcję hydrologiczną, klimatyczną oraz biocenotyczną.
Również torfowiska, jako nieodnawialne składniki przyrody, stanowią cenny zapis historii obszaru od momentu jego powstawania. Zachowało się tutaj dużo cennych wartości florystycznych i faunistycznych podlegających ochronie. 
Na terenie gminy Chojna, dość licznie występują torfowiska powstałe w dolinach rzek: Odra, Rurzyca, Tywa, Słubia i Kurzyca oraz ich dopływach.


Gleby 

Na obszarze gminy Chojna przeważają gleby średnie i słabe. Gleby dobrej jakości zaliczane do klasy II, IIIa i IIIb zajmują niewielkie powierzchnie i nie tworzą zwartych kompleksów. Gleby wyższej jakości tworzą mozaikę z glebami słabymi. Przewaga gleb średniej i niskiej jakości stwarza trudność tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych o uprawach monokulturowych. Należy przewidywać specjalizację produkcji rolnej w gospodarstwach średniej wielkości tworzących grupy producenckie. Gleby niższych klas bonitacyjnych (V i VI) należy wyłączyć z produkcji i przeznaczyć pod zalesienia lub inne cele gospodarcze. W perspektywie najbliższych 10 do 20 lat rolnictwo pomimo wzrostu produktywności straci swoją dotychczasową pozycję w gminie.
Występujące w gminie użytki zielone mają niewielką przydatność gospodarczą. Zaliczane są do grupy średnich i słabych a ich lokalizacja utrudnia intensywne wykorzystanie. Oznacza to także ograniczone warunki dla rozwoju hodowli. Hodowla bezściołowa objęta będzie bowiem restrykcjami wynikającymi z prowadzenia działalności na terenie parku lub w jego otulinie.


Flora i fauna

W centralnej, północnej i południowej części gminy dominuje bór mieszany świeży. Tworzy on zwarte kompleksy. Tylko w północno - wschodniej części gminy występuje w układzie mozaikowym z innymi siedliskami. Ważnym elementem środowiska przyrodniczego są parki wiejskie związane z dworami i pałacami. Wszystkie parki są zaniedbane i "zagłuszone" przez samosiewy drzew i krzewów. Parki wraz z zabudowaniami mogą tworzyć bardzo ważny element w ofercie turystycznej regionu tym bardziej, że powierzchnia parków wynosi od 4 do 15 ha i w większości mają one atrakcyjną lokalizację.
	Opis bardzo bogatej flory i fauny w gminie Chojna zamieszczony został w specjalistycznych opracowaniach związanych ze studium uwarunkowań. Materiały te wskazują na wyjątkową wartość terenów objętych ochroną. Rozwój gminy Chojna nie może być planowany z pominięciem tych elementów.


Ochrona środowiska przyrodniczego

Ochrona środowiska przyrodniczego stanowi stały element polityki gminy Chojna. Ponadto Gmina w swojej większej części położona jest na terenie "Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry" i w jego otulinie. Stwarza to specyficzne wymagania w zakresie ochrony środowiska. Tworzy jednak szansę dla rozwoju turystyki opartej o aktywne formy wypoczynku z wykorzystaniem istniejących dworów i pałaców oraz nowej zabudowy typu pensjonatowego. Plany związane z powołaniem po stronie polskiej parku narodowego będącego odpowiednikiem parku narodowego po stronie niemieckiej wniesie dodatkowe obostrzenia także w zakresie rozwoju rolnictwa i prowadzenia działalności gospodarczej.
Chojna położona jest w strefie bezpośredniego oddziaływania Szczecina i Berlina. Warunki naturalne i istniejące zasoby będą się przyczyniać do zwiększonej presji na zachowanie przez gminę wartości środowiska przyrodniczego i niepodejmowanie działalności gospodarczej mogącej szkodliwie oddziaływać na środowisko. Dotyczyć to będzie także wskaźników czystości środowiska obecnie nienormowanych takich jak odory (np. z zakładów utylizacji odpadów itp.


Konflikty i zagrożenia

Na terenie gminy Chojna występuje szereg istotnych konfliktów i zagrożeń dla zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań... jw.. Pośród istniejących możemy wyróżnić:

Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska geograficznego i wód powierzchniowych
¨	Główną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Rurzycy, która zbiera wody powierzchniowe z bardzo dużej powierzchni gminy, jest zrzut do niej ścieków komunalnych, z miasta Chojna oraz spływ odcieków gospodarczych oraz odcieków pochodzących z nawożenia pól.
¨	Do wód powierzchniowych dostają się ścieki z siedlisk i zabudowań położonych w bezpośredniej bliskości jezior.
Zagrożenia w rolnictwie
¨	Zagrożenie spływu powierzchniowego nawozów  oraz ścieków z hodowli powodujących eutrofizację jezior.
¨	Możliwość degradacji gleb w wyniku ich wieloletniego  nieużytkowania.
Zagrożenie drzewostanów
¨	Istnieje także zagrożenie w stosunku do najcenniejszych drzewostanów występujących w lesie, przy drogach i w parkach. Wiele takich cennych obiektów nie jest w ogóle objętych ochroną prawną.

Zagrożenie zniszczenia cennych kulturowo obiektów
Zagrożenie to dotyczy głównie:
¨	dworków i folwarków
¨	układów przestrzennych wsi
¨	zabudowy ludowej
¨	parków podworskich.
                                   
Konflikty w obrębie środowiska
¨	Najistotniejszy, to sprawa pogodzenia gospodarczej i przyrodniczej wartości lasów. 
Głównie sprawa dotyczy pozostawienia w obrębie lasów (głównie lasów dolin rzecznych – Odry, Rurzycy i innych) całych naturalnych ekosystemów wraz z otoczeniem.
¨	Konflikt pomiędzy renaturyzacją dolin rzecznych, wyrobisk z eksploatacji kruszyw itp. i dążeniem do ich rolniczego lub gospodarczego wykorzystania.
¨	Problem składowania i segregacji odpadów, likwidacja "dzikich" wysypisk.

W przyszłości mogą wystąpi szereg konfliktów wynikających z różnic interesów parków i gminy, związanych z "niekontrolowaną" sprzedażą działek rekreacyjnych i antropopresją na terenach objętych ochroną lub wymagających ochrony w przyszłości (objęcia ochroną prawną wartości przyrodniczych i kulturowych).








7. Ludność

	Liczba ludności w gminie Chojna na koniec 1998 roku wynosiła 14 091 osób (wg materiałów Urzędu Miasta i Gminy w Chojnie) z tego w samym mieście Chojna 6 972 osoby (49,5% populacji gminy ogółem). Z pośród 22 wsi sołeckich do największych należy zaliczyć: Nawodna (791 osób), Grzybno (737 osób), Krzymów (665 osób), Lisie Pole (605 osób). Do drugiej grupy zaliczają się: Czartoryja (300 osób), Godków (322 osób), Godków Osiedle (367 osób) i Strzelczyn (379 osób). 
Stan ludności w gminie Chojna w latach 1990-1998 wykazywał niewielki wzrost przekraczający stopę przyrostu naturalnego. O przyroście liczby ludności decydował wzrost liczby ludności w mieście (z 742 osób 634 przypada na miasto Chojna). W omawianym okresie ludność miasta Chojna wzrosła o 10%. Na podstawie analizy danych o migracji ludności można stwierdzić, że przyrost naturalny w gminie Chojna jest znacznie wyższy od przeciętnego w regionie i nieco wyższy od przeciętnego w powiecie. Ujemne saldo migracji w powiecie na tle dodatniego salda dla gminy Chojna potwierdza znaczenie miasta Chojna jako lokalnego ośrodka wzrostu gospodarczego i społecznego. Na tle powiatu gmina Chojna wyróżnia się wyższym o 3,6% odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (28,8 % populacji ogółem) oraz wyższym o 4,5% odsetkiem ludności w wieku poprodukcyjnym. Zaznacza się też niewielka przewaga kobiet. W następnych latach można oczekiwać umiarkowanego wzrostu liczby ludności niemniej warto zwrócić uwagę na wpływ procesu stowarzyszenia z Unią Europejską. Spadek znaczenia przejścia granicznego w Krajniku i liberalizacja wymiany międzynarodowej mogą wpłynąć hamująco na liczbę ludności stałej.

Ocenia się, że liczba zatrudnionych osób w gminie Chojna wynosi 5400 osób z tego:
Pracujący w gospodarce narodowej w zakładach zatrudniających powyżej 5 pracowników - 2400 osób,
Prowadzący działalność gospodarczą - 1800 osób,
Pracujący w rolnictwie indywidualnym - 1000 osób.

Statystyka może wykazywać pewną nieścisłość powodowaną podwójnym zatrudnieniem. 
Struktura zatrudnienia jest następująca:
Rolnictwo około 35% zatrudnionych,
Usługi - 30,6%
Przemysł - 23,5%.

Należy uznać, że gmina Chojna posiada dobrze rozwiniętą strukturę osiedleńczą z dużym ośrodkiem wzrostu jakim jest miasto Chojna oraz kilku miejscowościami w obszarach wskazywanych w studium uwarunkowań jako dogodne do dalszego rozwijania sieci osiedleńczej. Krzymów, Grzybno i Nawodna będą miały  możliwość realizowania szybszego rozwoju od pozostałych miejscowości.



8. Bezrobocie

Gmina Chojna, jest obszarem o charakterze rolniczym ze znacznym udziałem byłych gospodarstw pegeerowskich i ze stosunkowo słabo rozwiniętym rolnictwem indywidualnym. Jak wszystkie gminy silnie odczuwa niekorzystne skutki transformacji gospodarki i sfery rolnictwa oraz związanego z tą transformacją bezrobocia. 
Na koniec 1998 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Chojna wynosiła 956 osób. Wskaźnik bezrobocia odniesiony do liczby osób w wieku produkcyjnym wynosi 11,5% (przy maksymalnej w województwie 28,4%) i jest znacznie wyższy od średniej powiatowej wynoszącej 7,6%. Największa liczba bezrobotnych zarejestrowana jest w miejscowościach: Bara, Białęgi, Brwice, Czartoryja, Grzybno, Kamienny Jaz, Krzymów, Łaziszcze, Mętno oraz w mieście Chojna. Oprócz oficjalnie zarejestrowanych występuje duża grupa ukrytego bezrobocia agrarnego. Pracujących w rolnictwie indywidualnym ocenia się na około 1000 osób przy zatrudnionych ogółem w tej sferze około 35% ludności gminy.
Problem bezrobocia nie występuje tak ostro jak w gminach typowo rolniczych oraz gminach nie posiadających w swej strukturze osiedleńczej dużych ośrodków miejskich. Okresowe zatrudnienie mogą zapewnić podmioty gospodarcze działające w Krajniku i związane z przejściem granicznym. Odległość od Szczecina powoduje, że tylko niewielka grupa ludności dojeżdża do pracy poza obszarem gminy (według szacunków jest to około 200 osób). Największym zakładem pracy w tym rejonie jest Elektrownia Dolna Odra.
Problem bezrobocia może być rozwiązany jedynie poprzez rozwój gospodarczy miasta Chojna w oparciu o istniejąca infrastrukturę byłego lotniska. Miasto Chojna będzie też musiało wchłonąć odchodzących z rolnictwa. 
Należy oczekiwać systematycznego zwiększania się udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych. Jak w większości gmin oddalonych od dużych aglomeracji miejskich zjawisko braku pracy na terenie gminy dotyka przede wszystkim ludzi młodych o niskim wykształceniu. Uwidacznia się przy tym tendencja zmniejszania się popytu na pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych.




9. Działalność gospodarcza

Na terenie gminy Chojna stosunkowo dobrze rozwinięta jest pozarolnicza działalność gospodarcza związana głównie z miastem Chojna i przejściem granicznym w Krajniku. Istnieje niewielka ilość warsztatów rzemieślniczych i małych zakładów produkcyjnych. Tylko 2,5% podmiotów zalicza się do sektora publicznego. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi w gminie Chojna 73,1 i jest  korzystniejsza od tego wskaźnika w powiecie (69,1).


9.1. Podmioty gospodarcze

Według danych z 1998 roku na terenie gminy Chojna zarejestrowanych jest 1056 podmiotów gospodarczych a z tego:
26 podmiotów w sektorze publicznym (jedno przedsiębiorstwo państwowe),
1030 podmiotów w sektorze prywatnym a w tym:
961 - spółki cywilne i zakłady osób fizycznych,
41 spółek prawa handlowego  (28 spółek joint-venture)
8 spółdzielni.
Według najnowszych danych w ewidencji Urzędu Miasta znajduje się 1410 podmiotów a z tego aż 946 zarejestrowanych jest w mieście Chojna i tylko 464 na obszarach wiejskich.
Strukturę podmiotów gospodarczych w gminie Chojna (według sekcji EKD) przedstawia tabela poniżej.

Lp.
Wyszczególnienie
Województwo
Gmina Chojna


Struktura%
Liczba
Struktura%
1
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
6,1
44
4,2
2
Rybołówstwo i rybactwo
0,4
-
-
3
Przemysł
11
68
6,4
4
Budownictwo
11,8
114
10,8
5
Transport, gosp. mag. i łączność
7,3
90
8,5
6
Handel i naprawy
35,3
498
47,2
7
Hotele i restauracje
5,1
39
3,7
8
Pośrednictwo finansowe
1,7
16
1,5
9
Obsługa nieruchomości i firm
9,8
86
8,1
10
Administracja publiczna i obrona narodowa
0,4
4
0,4
11
Edukacja
1,7
22
2,1
12
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
4,2
25
2,4
13
Pozostała działalność
5,2
50
4,7
14
Gospod. domowe zatr. pracowników
-
-
-

Ogółem
100
1056
100


W gminie Chojna dominuje sfera handlu i usług. Jest to oczywista konsekwencja bliskości przejścia granicznego i związanej z tym obsługi ruchu turystycznego.

Z 68 firm produkcyjnych dominują przede wszystkim zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, produkcją elementów budowlanych oraz zakłady motoryzacyjne. Są one zlokalizowane głównie w Chojnie. Są to z reguły zakłady niewielkie zatrudniające od 20 do 60 pracowników.


9.2. Rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z podstawowych funkcji gminy. Powierzchnia użytków rolnych jest jednak znacznie niższa od przeciętnej w powiecie. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy wynosi 50% (średnia dla powiatu 89,9%).

Struktura użytków rolnych w gminie przedstawia się następująco:

Lp.
Wyszczególnienie
Powierzchnia [ha]
Struktura
[%]
1
Grunty orne
13825
83,1
2
Sady
369
2,2
3
Łąki
1877
11,3
4
Pastwiska
562
3,4

Razem
16633
100,0


Władanie gruntami
Największy obszar użytków rolnych znajduje się we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jest to ogółem 10 278 ha (61,8% gruntów ornych).
We władaniu osób fizycznych znajduje się 4451 ha (z tego gospodarstwa rolne 4181 ha). Stanowi to około 25% powierzchni użytków rolnych gminy. Struktura wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych jest następująca:

Lp.
Wielkość gospodarstwa
Liczba gosp.
Struktura
[%]
1
Do 3 [ha]
397
48,4
2
Pow. 3 do 7 [ha]
130
15,9
3
Pow. 7 do 17 [ha]
128
15,6
4
Pow. 17 do 50 [ha]
130
15,9
5
Pow. 50 [ha]
35
4,2

Razem
820
100,0

Gospodarstwa najbardziej wrażliwe stanowią 64,3%. Przy braku możliwości podjęcia dodatkowej pracy i utrzymującej się niskiej opłacalności produkcji rolnej znaczna część tej grupy może stać się "klientami" pomocy społecznej.
Znaczna część użytków rolnych znajduje się w rękach różnego rodzaju spółek (w tym z udziałem kapitału zagranicznego), ogółem stanowi to 4,9% (809 [ha]). Największe gospodarstwa rolne są dzierżawcami gruntów od AWRSP.
Znaczący udział w powierzchni gminy gleb przeciętnych i słabych spowoduje  narastanie problemu restrukturyzacji obszarów wiejskich. Powodowane to będzie z jednej strony presją ekonomiczną silniejszych gospodarstw a z drugiej strony ograniczeniami w wielkości gospodarstw oraz możliwości prowadzenia intensywnej produkcji rolnej na terenach położonych w obrębie parku krajobrazowego i jego otulinie.
Dominacja gruntów ornych i monouprawowa struktura produkcji rolnej stanowią także ograniczenie możliwości przyśpieszenia przemian w rolnictwie.

W sferze obsługi rolnictwa działają:
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chojnie,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Chojnie,
Elewator w Chojnie,
Zakład Przemysłu Rolnego w Barach,
Centrala Nasienna w Chojnie,
Elewator zbożowy PZZ w Chojnie,
Hurtownie artykułów do produkcji rolnej w Chojnie,
Rejonowy Inspektorat Plantacji i Cukrowni Szczecin w Chojnie.


9.3. Rybactwo

Na obszarze gminy istotne znaczenia ma gospodarka rybacka z wiązana z obecnością jezior jak i stawów hodowlanych. Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego Nr 10/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia obwodów rybackich rzek i jezior wyznaczone zostały na terenie gminy Chojna następujące obwody rybackie:
-	"Odra 2" - obejmujący odcinek Odry i kanał w obrębie Krajnika Dolnego oraz ujście rzeki Rurzycy,
-	"Mętno 1" - obejmujący jeziora: Mętno, Ostrów i inne,
-	"Jez. Trzcińskie 2" - obejmujący jezioro Trzcińskie i Leśne,
-	"Jez. Narost 2" obejmujący jezioro: Narost i Jeleńskie wraz z odcinkiem rzeki Słubii.

Ponadto stawy rybne zlokalizowane są w okolicach Drozdowa, Lisiego Pola i Rurki.


9.4. Leśnictwo

Obszar gminy Chojna charakteryzuje się dużą lesistością. Użytki leśne i grunty zadrzewione tworzą zwarte kompleksy pokrywając ogółem 12144 [ha] co stanowi aż 36,5%. Obszary leśne zajmują 12003 [ha] a w tym należące do nadleśnictwa w Chojnie 11715 [ha]. Niewielka część obszarów leśnych zarządzana jest przez nadleśnictwo Moryń. Zdecydowana większość lasów pełni funkcję gospodarczą. Niewielkie obszary lasów ochronnych znajdują się w obrębie Krzywina wokół jeziora Narost, Mętno, Leśne, Ostrów i Jelenin oraz w pobliżu miejscowości Zatoń Dolna i Piasek.
Lasy pełniące funkcję ochronną dla gleb znajdują się w okolicy Lisiego Pola, Zatoni, Rurki i Czartoryji.
Cenne przyrodniczo ostoje leśne znajdują się w obrębach Piasek i Chojna. Na terenie gminy znajduje się też jeden kompleks lasów nasiennych. Kompleksy leśne wyznaczają charakter gminy i w połączeniu z istniejącymi jeziorami kształtować będą model wypoczynku i kierunki rozwoju turystyki w gminie Chojna.


9.5. Turystyka

Gospodarka turystyczna na terenie gminy jest bardzo zróżnicowana. Z jednej strony przez teren gminy przewija się znaczna liczba turystów z Niemiec dokonujących zakupów lub korzystających z usług na terenie gminy. Część ruchu turystycznego związana jest z tranzytem. Grupy te w ograniczonym stopniu korzystają z istniejącej bazy i infrastruktury turystycznej. Sprzyja to z pewnością rozwojowi gminy i zamożności mieszkańców nie wnosi jednak znaczącego wkładu do budżetu gminy. Działalność handlowa w wielu małych punktach handlowych trudno poddaje się kontroli uzyskiwanych przychodów. Korzystne zmiany w tym zakresie mogą pojawić się w związku z wprowadzeniem możliwości zwrotu na granicy podatku VAT.
Drugim działem gospodarki turystycznej w gminie jest obsługa ruchu turystycznego krajowego związanego z wczasami i wypoczynkiem weekendowym. W 1998 roku udzielono 4549 noclegów. Średni czas pobytu wynosił 9,2 dni a liczba korzystających z noclegów wynosiła 491 osób.
Baza dla obsługi ruchu turystycznego jest uboga w porównaniu do potencjalnych możliwości rozwoju turystyki i atrakcyjności turystycznej terenu. Gmina dysponuje tylko 135 miejscami noclegowymi (125 w hotelach i 10 w pensjonatach). Do ważniejszych obiektów infrastruktury turystycznej należy zaliczyć:
A/ w mieście Chojna:
2 hotele (przy ul. Chrobrego i ul. Kopernika),
Schronisko Młodzieżowe,
Pole namiotowe,
Centrum Informacji Turystycznej,
Siłownia, solarium i sauna.
B/ na terenach wiejskich:
Pole namiotowe i kwatery prywatne nad jez. Jelenin,
Pole namiotowe i basen - Gosp. rybackie "Bartex",
Kąpieliska nad jeziorami: Jelenin, Mętno i Stoki,
Klub jeździecki w Raduniu,
Ośrodek wypoczynkowy Politechniki Szczecińskiej
Ponadto w gminie znajdują się kwatery prywatne.

Brak jest w gminie gospodarstw agroturystycznych. Niewykorzystana jest także pod względem turystycznym i gospodarczym rzeka Odra. Pewne możliwości rozwojowe w tym zakresie stwarzają połączenia wodne Berlina poprzez Odrę z Bałtykiem. 








10. Infrastruktura techniczna


10.1. Gospodarka wodno - ściekowa i oczyszczanie ścieków

Sytuację w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i oczyszczania ścieków ilustruje poniższa tabela. Potwierdza ona znaczne zaawansowanie w zwodociągowaniu gminy Chojna (ponad 90%) oraz znaczne opóźnienia w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oczyszczania ścieków.
Gmina opracowała szereg programów pozwalających uporządkować istniejący stan i programować inwestycje infrastrukturalne zgodnie z  branżowymi planami inwestycyjnymi.

Miejscowość
System zaopatrzenia w wodę
Odprowadzenie ścieków
Oczyszczanie ścieków
Bara (71 Mk)
Sieć wodociągowa z ujęcia w Mętnie Małym, 6 studni głębinowych i hydrofornie
Sieć kanalizacji sanitarnej i przem.
Na terenie byłego PGR duża oczyszczalnia gnojowicy
Białęgi (142 Mk)
Sieć wodociągowa, jedna studnia głębinowa i hydrofornia
Do zbiornika bezodpływowego
Brak
Brwice (193 Mk)
2 studnie głębinowe i wiejska sieć wodociągowa
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak (zbiornik bezodpływowy przy szkole) zagrożenie dla jez. Jeleńskiego I kl. Czystości
Czartoryja (294 Mk)
Wodociąg z własnego ujęcia głębinowego
Kanalizacja sanitarna
Posiada oczyszczalnię ścieków wymagającą remontu
Graniczna (144 Mk)
Sieć wodociągowa z wł. ujęcia
Zbiorniki bezodpływowe
Brak
Łaziszcze (253 Mk)
Wł. Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Orzechowie
Wł. Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Oczyszczalnia z 1986/87 obecnie nieczynna (ścieki odprowadzane do jez. Mętno)
Mętno, Mętno Małe (212+101 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Mętnie Małym
Fragmentaryczna kanalizacja deszczowa
Brak
Narost (260 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w byłym PGR
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Godków wieś (318 Mk)
Wł. Siec wodociągowa z ujęcia w Mirowie
Zbiorniki bezodpływowe
Brak
Godków osiedle (368 Mk)
Wł. Siec wodociągowa z ujęcia w Mirowie
Kanalizacja sanitarna do grupowych zb. bezodpływowych
Brak
Jelenin (195 Mk)
Sieć wodociągowa z ujęcia w Brwicach
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Krzymów (686 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Skanalizowana cz. Zabudowy wielorodzinnej
Oczyszczalnia z rowem cyrkulacyjnym do 150 m3/d
Stoki (137 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Krajnik Dolny (294 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Krajniku Górnym
Brak kanalizacji sanitarnej, częściowo kan. deszczowa
Brak
Krajnik Górny (166 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Krajniku Górnym
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Grabowo (125 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Krajniku Górnym
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Zatoń Dolna (69 Mk)
Projektowana sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Krajniku Górnym
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Nawodna (804 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Garnowo (61 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia w Nawodnej
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Lisie Pole (603 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Brak kanalizacji sanitarnej, częściowo kan. deszczowa
Brak
Grzybno (710 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Część byłego PGR skanalizowana
Bioblok z 1974 r.
Strzelczyn (380 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Ścieki odprowadzane do stawu bezodpływowego
Brak
Rurka (180 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia w Strzelczynie
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Brak
Kamienny Jaz (293 Mk)
Sieć wodociągowa zasilana z lokalnego ujęcia
Ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych
brak


Miasto Chojna posiada dwa ujęcia wody:
-	Ujęcie z okresu 1908-1910 położone przy ul. Barwickiego1
-	Ujęcie na terenie byłego lotniska przy ul. Gen. Sikorskiego

Docelowo przewiduje się połączenie tych ujęć w jedna sieć. Braki wody nie występują. Wzrost zapotrzebowania na wodę sezonie turystycznym jest niewielki z uwagi na niewielki udział turystyki w gospodarce gminy.
	Kanalizacja miejska w Chojnie wymaga pilnego remontu i przebudowy. Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest sprawna. Wymaga jednak pilnej rozbudowy z uwagi na jej przeciążenie.
Podstawowe znaczenie dla rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej i oczyszczania ścieków ma realizacja inwestycji "System kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w mieście i gminie Chojna". Kluczowym elementem tej inwestycji jest wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków wyposażonej w pełny proces oczyszczania biologicznego oraz obróbki i zagospodarowania osadów ściekowych do celów rolniczych. Istniejący bioblok 400 WS ze względu na swój stan techniczny i niską sprawność oczyszczania zostanie zlikwidowany.
Aktualnie realizowane są programy:
-	Wieloletniego program inwestycyjny zgodnie z uchwałą nr XVII/158/99 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 18 listopada 1999 r.
-	Program budowy systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w gminie Chojna (opracowania z maja 1998 r.)
-	Realizacja programu rozbudowy sieci wodociągowej (dokumentacja z 1998r.)





10.2. Zaopatrzenie w gaz

	Gmina Chojna nie posiada sieci zasilania gazem. Opracowane zostało "Studium programowe możliwości rozwoju sieci gazowej wysokiego ciśnienia dla gmin: Lipiany, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Trzcińsko Zdrój, Chojna, i Cedynia. W ramach przedsięwzięcia ponadgminnego możliwe jest zaopatrzenie gminy Chojna w gaz poprzez wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji będącego odgałęzieniem od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Odolanów - Police. Konieczne będzie wykonanie stacji redukcyjno-pomiarowej w mieście Chojna. Docelowo mieszkania w istniejącym i planowanym budownictwie zaopatrzone będą w gaz w 100% (w tym także do celów grzewczych po uzyskaniu zgody od Zakładu Gazowniczego). Sieć rozdzielcza lokalizowana będzie w istniejących i projektowanych ciągach chodników i pasach zieleni oraz wzdłuż istniejących dróg gruntowych.
	Przewidywany termin realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej ustalono na rok 2010. Z przeprowadzonego wywiadu ustalono, że istnieją realne szanse przyśpieszenia tej inwestycji i wykonania doprowadzenia gazu do gminy do końca roku 2002. 


10.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną

W mieście i gminie Chojna nie występują problemy z zasilaniem w energię elektryczną (na terenie powiatu znajduje się Elektrownia Dolna Odra). Zapewniony jest także dostęp do energii elektrycznej w części mieszkaniowej byłego lotniska. W części technicznej lotniska występują trudności w pokryciu pełnych potrzeb.


10.4. Gospodarka odpadami

System zbiórki, wywozu i składowania odpadów działa w oparciu o Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Chojnie. Zakres prac tego zakładu obejmuje:
Wywóz odpadów stałych i płynnych,
Zamiatanie ulic i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych,
Eksploatację składowiska odpadów komunalnych.

System gromadzenia odpadów oparty jest na wykorzystaniu typowych pojemników i kontenerów udostępnianych właścicielom i dzierżawcom nieruchomości na podstawie umowy. Selektywna zbiórką odpadów objęte jest miasto Chojna oraz miejscowości: Lisie Pole, Nawodna, Godków Wieś, Jelenin, Krajnik Dolny i Krzymów.
Po przekazaniu do eksploatacji w 1997 roku gminnego składowiska odpadów w miejscowości Kaliska zlikwidowane zostały wysypiska nieformalne. Zamknięto dotychczasowe składowisko przy al. Trakt Pyrzycki w Chojnie. Na obszarze gminy zlikwidowano tzw. "dzikie wysypiska" i wysypiska nieformalne. Zdarza się jednak, że część odpadów wyrzucana jest do lasu lub w lokalne obniżenia. 


10.5. Komunikacja

Gmina obsługiwana jest przez sieć drogową i kolejową. Istniejąca sieć kolei szerokotorowej wykorzystywana jest do przewozów towarowych i pasażerskich głównie na trasie Szczecin - Zielona Góra. 
Sieć drogowa jest dość dobrze rozwinięta. Oparta jest przede wszystkim na układzie drogi wojewódzkiej nr 118 i drogę nr 123: Krajnik Dolny - Chojna. Pomocniczą rolę pełni droga nr 124: Osinów - Cedynia - Chojna - Trzcińsko Zdrój - Myślibórz i droga nr 122: Pyrzyce - Krajnik Dolny.
Sieć kolejowa tworzą dwie linie towarowo-pasażerskie:
Magistrala kolejowa Śląsk - Porty zapewniająca dogodne połączenie ze Szczecinem, Gryfinem i Kostrzyniem,
Lokalna linia kolejowa Pyrzyce - Godków - Siekierki

Dotychczas nie jest wykorzystywana rzeka Odra jako szlak komunikacyjny dla obsługi towarowej i obsługi ruchu turystycznego. Istnieje możliwość wykorzystania tej formy transportu poprzez wybudowanie portu rzecznego w Krajniku Dolnym.

Przeszkodą w rozwiązaniu problemu bezrobocia opóźniającą transformację na obszarach wiejskich jest brak połączeń komunikacyjnych (autobusowych) do miejscowości popegeerowskich i miejscowości charakteryzujących się dużą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Najpilniejszym zadaniem w tym zakresie jest utworzenie połączeń komunikacyjnych do miejscowości: Grzybno, Białęgi, Czartoryja, Strzelczyn, Bara, Graniczna, Kamienny jaz, Krzymów i Łaziszcze.
 

10.6. Telekomunikacja

Gminę Chojna charakteryzuje wysoki wskaźnik telefonizacji, co plasuje ją na czołowym miejscu względem pozostałych gmin województwa zachodniopomorskiego. Miasto Chojna jest stelefonizowane w całości. Brak jest połączeń telefonicznych w miejscowości Czartoryja i Brwice. Przewiduje się stelefonizowanie tych miejscowości jeszcze w bieżącym roku.


10.7. Inwestycje

Gmina Chojna, jak wszystkie inne gminy ma ogromne potrzeby inwestycyjne, znacznie większe od środków inwestycyjnych z budżetu własnego. Subwencje otrzymywane przez gminę są także niewystarczające. Stąd też ogromne znaczenia dla prawidłowego rozwoju gminy będzie miała umiejętność pozyskiwania środków pomocowych i organizowania przedsięwzięć ponadgminnych pozwalających poprzez montaż finansowy angażować kapitały zewnętrze. Ograniczeniem w skali inwestycji realizowanych przez gminę jest zapis ustawowy ograniczający obciążenia gminy z tytułu jej zobowiązań finansowych i pozafinansowych (poręczenia na majątku itp.) do 15% budżetu.
Pomimo braku środków inwestycyjnych gmina przygotowała szereg programów "branżowych" pozwalających na bieżące opracowywanie planów inwestycyjnych. Programy te stanowić będą podstawę do realizacji celów w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Gmina Chojna posiada wieloletni plan inwestycyjny obejmujący najpilniejsze potrzeby  inwestycyjne w zakresie szkolnictwa oraz infrastruktury drogowej oraz pozostałej infrastruktury technicznej. Plan ten oparty jest na ocenie własnych możliwości finansowych oraz zbudowany pod kątem możliwości pozyskania środków pomocowych. Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych w tym planie należy zaliczyć:
¨	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Chojna i sieci kanalizacyjnej (koszt 42 mln zł,
¨	Budowa obwodnicy miasta Chojna (koszt ok. 10 mln zł),
¨	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i kotłownią w  szkole podstawowej w Nawodnej ( 2,4 mln zł),

Pozostałe zadania inwestycyjne wraz z kopią uchwały Rady Gminy w tej sprawie zamieszczono w załącznikach.








