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I.

WPROWADZENIE

1.1.

PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko skutków
realizacji projektu dokumentu Program ochrony środowiska dla Gminy Bartniczka na lata
2015-2019 z perspektywą do 2021 r. (zwane dalej Prognoza, Program lub POŚ).
Dokument stanowi aktualizację pierwotnego projektu Programu Ochrony Środowiska,
który był pierwszym tego typu dokumentem sporządzonym dla Gminy. Został on przyjęty
Uchwałą XXII/105/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 września 2005 roku.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonego obligatoryjnie równolegle
do procedury opracowania dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. Obowiązek przeprowadzenia postępowania wynika z przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Sporządzanie Prognozy
oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE
w sprawie ocen oddziaływania na środowisko niektórych planów lub programów.
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają
projekty:
polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych
lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
polityk, strategii, planów lub programów (innych niż w ust. 1 i 2), których realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają
z tej ochrony.
Ponadto, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu,
o którym mowa powyżej.
Projekt Programu ochrony środowiska stanowi dokument należący do grupy
strategicznych programów określonych w art. 46, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zm.). Jest to kompleksowy program dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych,
który zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu: energetyki, transportu, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu. Ze
względu na poruszaną w treści szeroką problematykę obejmującą różne komponenty
środowiska i różne elementy infrastruktury oraz mając na uwadze, że środowisko należy
traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów i relacji, realizacja
zapisów tego projektu może potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska. POŚ służy
realizacji polityki ochrony środowiska, która powinna być prowadzona zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów
5
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programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r., poz. 1649, z późn. zm.)
Jednostkami odpowiedzialnymi za określenie wymogu sporządzenia prognozy
oraz opiniowanie programów ochrony środowiska są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, zakres prognozy został uzgodniony pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r.
(WOO.411.161.2014.AG) i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który uzgodnił
zakres prognozy pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r (NNZ.9022.3.425.2015).

1.2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska wymaga
opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają informacje o stanie środowiska
przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają konkretne kierunki działań, które prowadzą
w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru. Jednak każde zaproponowane
działanie powinno zostać przeanalizowane pod kątem jego wpływu na środowisko
traktowanego jako system połączonych ze sobą elementów. Działania, które w zamierzeniu
mają poprawić stan jednego elementu środowiska przyrodniczego, mogą jednocześnie
negatywnie wpływać na inny, bądź na kilka elementów. Należy zatem przeprowadzić
dokładną analizę skutków realizacji proponowanych działań, tak aby wykluczyć potencjalne
negatywne skutki oddziaływania instalacji i zmian w środowisku oraz wskazać, jakie
postępowanie doprowadzi w efekcie końcowym do osiągnięcia poprawy stanu środowiska,
czyli zrównoważonego rozwoju.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Programu
obejmuje szeroką tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały
zaproponowane dla Gminy Bartniczka w zakresie ochrony środowiska (ochrony wód,
powietrza, przyrody, poprawy stanu akustycznego). Jest ona dokumentem wskazującym na
możliwe negatywne skutki oraz formułującym zalecenia dotyczące minimalizacji oraz
przeciwdziałania. Ponadto może stanowić element wspierający proces decyzyjny i procedurę
konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Programu.
Prognoza sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska (dokumentu
określającego ramy dla kolejnych przedsięwzięć), powinna określać i oceniać skutki wpływu
realizacji ustaleń tego dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra
materialne, a także skutki dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego
przeznaczenia lub wykorzystywania terenów, wskutek realizacji ustaleń Programu. Zapisy
dokumentu prognozy powinny obejmować obszar gminy, wraz z obszarami pozostającymi
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego opracowania.
Głównym celem Programu ochrony środowiska i jego zapisów w zakresie ochrony
środowiska jest dążenie jednostki samorządowej do zrównoważonego rozwoju, poprawa
stanu lub utrzymanie jego dobrej jakości oraz poprawa sprawności funkcjonowania
środowiska i instalacji związanych z poprawą stanu środowiska oraz podnoszenie standardu
życia lokalnej społeczności, co zapewni warunki dla osiągnięcia założonych celów.
Natomiast celem opracowania prognozy jest określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu
przestrzennego zmian środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji zadań
i działań, sprecyzowanych w treści dokumentu POŚ.
Zakres prognozy jest zgodny z art. 51 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
6
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zmianami). Według tej ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:
1. zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2. określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
a w szczególności na:
różnorodność biologiczną,
ludzi,
zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3. przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
7
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opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Punktem wyjścia dla przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko
zapisów projektu analizowanego dokumentu POŚ jest przeprowadzenie analizy i oceny
istniejącego stanu środowiska terenu Gminy Bartniczka i jego otoczenia. Na podstawie stanu
wyjściowego jakości środowiska określa się presję na środowisko wynikającą z użytkowania
terenu oraz planowanych inwestycji, a następnie potencjalne zmiany środowiska (pozytywne,
negatywne) oraz możliwe zagrożenia, które mogą wyniknąć w związku z realizacją
przedsięwzięć zaplanowanych przez jednostkę.
Zgodnie z powyższym prognoza, oprócz analizy środowiskowej opisywanego
obszaru, będzie oceniać również zawartość dokumentu. Zawartość projektu analizowanego
POŚ to dwie najważniejsze części, opracowane za pomocą metody opisowej:
część określająca aktualny stan środowiska wraz ze stanem infrastruktury
i zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z presji na zasoby przyrodnicze,
część zawierająca kierunki rozwoju jednostki oraz wytyczne do działań
proekologicznych.
Do opisu posłużono się danymi pochodzącymi z Urzędu Gminy Bartniczka oraz
z innych jednostek i podmiotów działających na tym terenie. Do przeprowadzenia analizy
zostały wykorzystane również dane zgromadzone przez WIOS, GUS, dostępną literaturę
tematu oraz ustalenia własne. Jako rok bazowy został przyjęty rok 2014, jednak w niektórych
przypadkach, kiedy nie było możliwości odniesienia się do aktualnych danych, wykorzystano
materiały z lat wcześniejszych.
Zastosowano również metodę analityczną, która polegała na analizie proponowanych
kierunków działań w zakresie ochrony środowiska. Analizie poddano aktualną
i prognozowaną sytuację w rozwoju różnych sieci infrastrukturalnych, których rozwój będzie
miał na celu poprawę stanu środowiska, a które jednocześnie mogą spowodować zmiany
w tym środowisku. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu
środowiska oraz przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji projektu
Programu.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano także metody prognozowania
jakościowego polegającego na wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania
środowiska w konsekwencji wprowadzania zmian oraz danych dotyczących przebiegu
zjawisk i procesów analogicznych.

II.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA

2.1.

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Bartniczka jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa kujawsko
- pomorskiego w Powiecie Brodnickim. Do końca 2004 r. jednostka administracyjna nosiła
nazwę Grążawy.
Zgodnie z fizyczno – geograficzną regionalizacją Polski, wg J. Kondrackiego, obszar
gminy znajduje się na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, zaś jej
północny fragment leży w granicach doliny Drwęcy.

8
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Liczba ludności zamieszkująca gminę Bartniczka w roku 2014 wynosiła 4 711 osób
(dane GUS, Bank Danych Lokalnych), natomiast gęstość zaludnienia wyniosła 56 osób na
1 km2 powierzchni co stanowi mniejszy wskaźnik w stosunku do całego powiatu
Brodnickiego gdzie ta wartość plasuje się na poziomie 75 osób na 1 km2.
W strukturze użytkowania gruntów największy udział mają powierzchnie zajmowane
przez tereny wykorzystywane rolniczo, co jest charakterystyczne dla gminy wiejskiej. Wysoka
pozycja rolnictwa wynika z ukształtowania powierzchni, korzystnych warunków
klimatycznych i glebowych.
Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na 31.12.2014 r.), na terenie gminy
Bartniczka działało 268 podmiotów gospodarczych.
Najbardziej rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi na
terenie opisywanego obszaru jest handel hurtowy i detaliczny.

2.2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.2.1. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ
Gmina zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć komunalnych. Podstawowe dla
gminy jest ujęcie wody w Grążawach eksploatowane z trzech studni głębinowych. Zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęcia w Grążawach ważnym do 30 grudnia
2020 r. Maksymalny pobór wody wynosi 68,0 m3/h, zaś średni 850,0 m3/d.
Mniejsze ujęcie wody w Radoszkach obsługuje północno – wschodnią część gminy.
Pobór wód następuje za pomocą dwóch studni głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym na pobór wód dla ujęcia w Radoszkach ważnym do 31 grudnia 2034 r.
maksymalny pobór wody wynosi 30 m3/h.
Oprócz wodociągu grupowego, na terenie gminy funkcjonują wodociągi zagrodowe,
z których korzysta kilkadziesiąt posesji. Pozostałe gospodarstwa indywidualne zaopatrują się
w wodę ze studni kopanych na terenach własnych gospodarstw.

2.2.2. SYSTEM ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Na terenie całej gminy Bartniczka, w ramach gospodarki ściekowej, rozwiązano
problem w zabudowie zwartej. Skanalizowane zostały następujące miejscowości: Bartniczka,
Zdroje, Gutowo, Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny,
Jastrzębie, Komorowo. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 558 szt., a łączna długość
eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około 26,47 km.
W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 46 przepompowni ścieków. Przepompownie
te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie
uniemożliwia grawitacyjny spływ.
Ilość ścieków komunalnych w 2014 roku powstałych w aglomeracji kształtuje się na
poziomie ok. 850 tys. m3, w tym 2 tys. m3 pochodzących z zakładów przemysłowych.
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Bartniczce z podwyższonym
usuwaniem biogenów. Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wynosiła
ogółem 2 860 osób w 2014 r.
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2.2.3. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
Na terenie gminy Bartniczka usytuowane są następujące elementy sieci
elektroenergetycznej:
a) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji:
- linia 220 kV Olsztyn 1 – Włocławek Azoty.
b) napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji:
- linia 110 kV Brodnica Podgórz – Lidzbark Wielski,
- linia 110 kV Brodnica Podgórz – Nowe Miasto Lubawskie.
c) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne 15 kV relacji:
- linia 15 kV Podgórz – Górzno,
- linia15 kV Podgórz – Komorowo,
- linia15 kV Podgórz – Nowe Miasto,
- linia15 kV Podgórz – Szczuka.
Na terenie gminy nie znajdują się żadne stacje elektroenergetyczne 110/15 kV.
Gmina Bartniczka zasilana jest napowietrznymi i kablowymi liniami SN 15 kV z GPZ
Brodnica Podgórz i GPZ Nowe Miasto Lubawskie.

2.2.3.1.

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

Zgodnie z wydanymi przez Wójta Gminy Bartniczka decyzjami lokalizacji celu
publicznego (z dnia 23 lipca 2009 r. nr 7331-19/09, z dnia 23 lipca 2009 r. nr 7331-20/09,
z dnia 23 lipca 2009r. nr 7331-21/09, z dnia 23 lipca 2009 r. nr 7331-22/09) planowana jest
budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, oraz budowa dwóch
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2
i 336 w obrębie Świerczyny o mocy znamionowej wytworzonej energii do 2 MW każda.
Cały teren gminy Bartniczka charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami solarnymi.
Z 260 ciepłymi dniami o temp. minimalnej powyżej 00C oraz z ponad 1 550 godzinami
usłonecznienia w roku, rozwój odnawialnych źródeł energii w oparciu o instalacje solarne
oraz fotowoltaikę wydaje się z góry przesądzony, w związku z tym planowana jest budowa
dwóch farm fotowoltaicznych – przedsięwzięcia polegające na budowie farmy fotowoltaicznej
Łaszewo I o mocy do 0,8 MW, o powierzchni do 0,9 ha na działce nr 217/1 położonej
w miejscowości Łaszewo.

2.2.4. SYSTEM GAZOWNICZY
Przez obszar gminy nie przebiegają gazociągi, zarówno te wysokiego, jak średniego
i niskiego ciśnienia. Na terenie gminy nie ma także ulokowanej stacji redukcyjno –
pomiarowej pierwszego oraz drugiego stopnia. Na tle krajowego systemu przesyłu gazu
ziemnego gmina Bartniczka położona jest pomiędzy gazociągiem relacji Włocławek – Toruń
– Gdańsk oraz gazociągiem Uniszki – Zawadzkie – Olsztyn z odgałęzieniem do gminy Iława.
W ramach projektu gazyfikacji przedsiębiorstwa PS Gaz sp. z o.o., w którym
uwzględniona jest gmina Bartniczka prowadzony jest projekt pn.: Budowa sieci gazowej

10

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
Program ochrony środowiska Gminy Bartniczka

Green Key

wysokiego ciśnienia relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz
gazyfikacja gmin zlokalizowanych na obszarze województwa: kujawsko – pomorskiego.
Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia wpłynie na poprawę
warunków zasilania w paliwo gazowe, umożliwi dalszą rozbudowę sieci gazowej średniego
i niskiego ciśnienia oraz przyłączanie nowych odbiorców na obszarze gminy Bartniczka.

2.2.5. SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Gmina Bartniczka nie posiada centralizowanego systemu ciepłowniczego. Kotłownie
lokalne ulokowane na tym obszarze to kotłownie zasilające bezpośrednio instalacje c.o.,
c.w.u. i wentylację obiektów (lub ich zespoły): przedsiębiorstw, firm, zakładów pracy, a także
budynków użyteczności publicznej i budynków usługowo – handlowych oraz budynków
mieszkalnych, w tym wielorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych i budynków zakładowych.
Najczęściej paliwem do wytworzonej energii cieplnej jest biomasa w postaci drewna
lub jego pochodnych (np. brykiety drzewne, trociny), a także olej opałowy i węgiel kamienny.

2.2.6. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Zgodnie z Planem Gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na
lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalonym przez Sejmik Województwa
Kujawsko - Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r., Gmina Bartniczka należy do Regionu
Gospodarki Odpadami 3 (Lipnowsko-Rypiński). W skład Regionu Gospodarki Odpadami
3 (Lipnowsko - Rypiński) wchodzi 5 powiatów, zamieszkałych przez 183 838 osób.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowany był przez firmę: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. z Brodnicy.
W 2014 r. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie
gminy odebrano 537,10 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, w tym z gospodarstw
domowych odebrano 390,46 Mg. Na 1 mieszkańca Gminy w roku 2013 przypadało 93,2 kg
odpadów.

2.2.7. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Sieć drogową na terenie Gminy tworzy droga wojewódzka 538, 6 dróg posiadających
status arterii powiatowych oraz 62 ciągi komunikacyjne stanowiące drogi gminne.
Zarządcami dróg, do których należą sprawy z zakresu planowania budowy,
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące jednostki:
drogi wojewódzkie – Kujawsko - Pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy,
drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,
drogi gminne – Wójt Gminy Bartniczka.
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2.3.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.3.1. GEOLOGIA
Gmina Bartniczka pod względem geologicznym leży w obrębie Prekambryjskiej
Platformy Wschodnioeuropejskiej.
Na powierzchni terenu zalegają utwory czwartorzędowe zmiennej miąższości.
W podłożu podczwartorzędowym występują przede wszystkim utwory paleogeńskie. Przy
wschodniej granicy gminy w podłożu stwierdzono występowanie utworów mioceńskich,
a przy granicy południowej i zachodniej – utwory plioceńskie (iły plioceńskie, przewarstwione
utworami pyłowymi na głębokości około 72 m).
Utwory plejstoceńskie wykształcone są w postaci glin, utworów piasczysto –
żwirowych i mułków. Wysoczyznę morenową budują trzy poziomy glin zwałowych
o miąższości 3 – 7 m. Między warstwami glin występują utwory piasczystko – żwirowe,
często z domieszką głazików. W dolinach rzecznych występują utwory piaszczysto –
żwirowe i mułki rzeczne.
Utwory holoceńskie wykształciły się w obrębie zagłębień terenowych. Są to
najczęściej torfy. Występują one w Dolinie Drwęcy i w nieckach jeziornych.

2.3.2. RZEŹBA TERENU
Rzeźba terenu gminy Bartniczka jest mocno urozmaicona. Najwyższy punkt terenowy
znajduje się na zachodzie, w okolicy osady Władysławka (161,2 m n.p.m.), a najniższy
w dolinie Drwęcy (około 71,9 m n.p.m.). Deniwelacje sięgają 89 m.
Głównymi elementami rzeźby terenu są wysoczyzna morenowa, pagórki morenowe,
obniżenie Brynicy, rynny subglacjalne oraz dolina Drwęcy.
Zasadniczą formą rzeźby, występującą niemal na całym obszarze gminy jest
wysoczyzna morenowa. Zalega ona na wysokości 120 – 150 m n.p.m. w południowo –
wschodniej części gminy oraz na południe od Jeziora Samińskiego, wysoczyzna morenowa
ma charakter płaskiej równiny morenowej, w obrębie której wysokości względne wynoszą 0 –
2 m, a nachylenie nie przekracza 2o.
.

2.3.3. GLEBY
Na terenie gminy występują następujące typy gleb: gleby brunatne, gleby bielicowe,
czarne ziemie i gleby organiczne. Gleby brunatne zajmują największy (około 60 %) areał
gruntów ornych.
Gleby bielicowe występują płatami na terenie wysoczyzny morenowej. Dominują na
obszarach płaskich. Zajmują około 25 % powierzchni gruntów ornych. Są to gleby dość
urodzajne i zakwalifikowane do klas IIIa i IIIb, niekiedy do IVa. Występują na następujących
terenach: Świerczyny, Jastrzębie, Łaszewo, Komorowo.
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Czarne ziemie występują niewielkimi enklawami wśród kompleksów gleb brunatnych.
Zajmują około 2,5 % gruntów ornych. Najczęściej można spotkać je na terenie wsi
Jastrzębie. Pomimo znacznej urodzajności, wartość użytkowa tego typu gleb jest
ograniczona stosunkami wodno – powietrznymi. Występują w klasach IVa i IVb.

2.3.4. KLIMAT
Gmina Bartniczka leży w zachodniej części dzielnicy klimatycznej mazurskiej. Klimat
gminy jest typowo przejściowy między klimatem morskim, a kontynentalnym. Znajduje to
wyraz w dużej zmienności i różnorodności układów pogody.
Średnia roczna temperatura powietrza atmosferycznego kształtuje się na poziomie
6,9oC. Najchłodniejszy miesiąc to styczeń w którym średnia temperatura wynosi -3,8oC,
najcieplejszym natomiast jest lipiec z temperaturą 17,3oC. Obszar ten charakteryzuje się
zimą trwającą 91 dni, z kolei lato trwa 90 dni. Liczba dni pogodnych to ok. 50,
a pochmurnych 130.
Na obszarze tym, najczęściej występują wiatry zachodnie – 13,1 %, a wiatry z całego
sektora zachodniego (zachodni, północno - zachodni i południowo - zachodni) występują
przez 44,5 % przypadków w roku. Z kolei najrzadziej występują wiatry z południa (7,7 %)
i północy (8,6 %). Wiatry najczęściej wieją z prędkością 1-2 m/s i są klasyfikowane, jako
bardzo słabe oraz 2-4 m/s – są to wiatry słabe.
Przeważającą powierzchnię zajmują tereny o korzystnym topoklimacie dla
budownictwa mieszkaniowego, ogrodnictwa, warzywnictwa, turystyki i rekreacji. Są to tereny
płaskie, zbocza o ekspozycji dosłonecznej południowej, południowo zachodniej, południowo
– wschodniej oraz wschodniej i zachodniej.
Natomiast niekorzystnym topoklimatem charakteryzują się tereny podmokłe dolin
Drwęcy i Brynicy, jak również dolinnych zboczy o ekspozycji dosłonecznej północnej,
północno – wschodniej i północno – zachodniej.

2.3.5. WODY POWIERZCHNIOWE
Teren jednostki administracyjnej położony jest na obszarze Regionu Wodnego Dolnej
Wisły w systemie zlewni Drwęcy.
Według podziału na Scalone Części Wód Powierzchniowych (SCWP) opracowanego
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku obszar gminy mieści się
w większości w obrębie dwóch Scalonych Części Wód Powierzchniowych:
DW0303 Drwęca od jez. Drwęckiego do jeziora Szczuckiego,
DW0305m Brynica.
Gmina Bartniczka w całości leży w dorzeczu Drwęcy, przy czym sama Drwęca
stanowi północny fragment granicy gminy. Część północna gminy odwadniana jest przez
system rowów bezpośrednio uchodzących do Drwęcy, przez Brynicę oraz Samionkę. Część
południowa gminy odwadniana jest w kierunku wschodnim do rzeki Pissy, stanowiącej jej
granicę wschodnią.
Na terenie gminy Bartniczka znajduje się jedno duże jezioro – Jezioro Samińskie,
o powierzchni 50,6 ha i maksymalnej głębokości 5,0 m. Dodatkowo na obszarze gminy
znajduje się jeszcze 7 innych zbiorników wodnych o powierzchni ponad 1 ha
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2.3.6. WODY PODZIEMNE
Jednostka położona jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 40.
Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie Drwęcy i Osy.
Na obszarze gminy występują wody gruntowe holoceńskie i plejstoceńskie. Wody
holoceńskie są wodami płytkimi, występującymi tuż pod powierzchnią terenu, na głębokości
do 2 – 3 m. Na terenie gminy z tego poziomu korzysta bardzo mało gospodarstw. Najbardziej
eksploatowane są wody plejstoceńskie, których występują tu trzy poziomy. Pierwszy poziom
w dolinie Drwęcy i Brynicy występuje na głębokości 2 – 3 m, w utworach piaszczystych. Na
wysoczyźnie natomiast sięga on głębiej do 12 – 13 m od powierzchni terenu. Występuje
w serii piaszczystej i żwirowo – piaszczystej w części północnej gminy między glinami,
a w południowej najczęściej w glinach. Wody tego poziomu występują lokalnie i zasilają
położone na wysoczyźnie mokradła.
Drugi poziom wodonośny występuje na większych przestrzeniach wysoczyzny w
utworach piaszczystych i żwirowych, pod drugim pokładem glin zwałowych. Jego głębokość
dochodzi do 20 m. Zarówno pierwszy, jak i drugi poziom plejstoceński są dość zasobne
w wodę. Miąższość warstwy wody w studniach dochodzi do 5 m, a studnie bardzo rzadko
wysychają. Wody tego poziomu występują także w dolinie Drwęcy, z tym że głębokość
zalegania jest tam dużo mniejsza.
Trzeci poziom wodonośny znajduje się poniżej głębokości 20 m od powierzchni
terenu w serii piaszczystej pod gliną zwałową.
Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód w obszarze województwa kujawsko pomorskiego wynoszą 164,5 tys. m3/h, w tym wody czwartorzędowe ponad 131,7 tys. m3/h.
Udział wód trzeciorzędowych jest już znacznie mniejszy, a zasoby wynoszą 27,7 tys. m3/h.
Wodę podziemną ujmuje się głównie do celów pitnych tj. zaopatrzenia ujęć
komunalnych. Czwartorzędowe wody podziemne charakteryzują się wysoką mineralizacją
i znaczną twardością.

2.3.7. ZASOBY PRZYRODY (FLORA I FAUNA)
Flora
Lesistość w gminie Bartniczka utrzymuje się od 2010 roku na stałym poziomie
17,1 %. Wskaźnik ten jest mniejszy od ogólnej lesistości na terenie Powiatu Brodnickiego,
gdzie wynosi 21,7 %.
Łączna powierzchnia gruntów leśnych w roku 2014 wyniosła 1 455,37 ha. Lasy na
terenie gminy spełniają rolę glebo i wodochronną oraz zapewniają bioróżnorodność
biologiczną i krajobrazową – czynnik uznawany za najważniejszy w zakresie bezpieczeństwa
ekologicznego terenu.
Obszary te służą mieszkańcom do celów rekreacyjnych, stąd nie prowadzi się tu
typowej gospodarki leśnej. Szczególne walory przyrodnicze posiadają kompleksy leśne
położone na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego.
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Fauna
Bogata i urozmaicona młodoglacjalna rzeźba terenu, rzeki i liczne zagłębienia
wytopiskowe z roślinnością krzewiastą tworzą wraz z lasami ciągi ekologiczne, które są
ostoją zwierzyny. Występuje tu zarówno zwierzyna płowa, jak i zwierzyna drobna, a głównie
ptactwo wodne.
Jest to jeden z niewielu obszarów w Powiecie Brodnickim o tak naturalnych
i nieprzekształconym środowisku wodnym. Obszar pradoliny Drwęcy jest stałym miejscem
żerowania, podczas wędrówek wiosennych i jesiennych, wszystkich gatunków gęsi.
Rzeki Drwęca, Brynica oraz Pissa i Samionka posiadają dogodne warunki do rozrodu
i bytowania takich gatunków ryb jak: pstrąg potokowy i troć wędrowna. Ponadto w/w rzeki są
matecznikami i szlakami wędrownymi piżmaka, a w ostatnich latach bobra, który wędruje
z okolic Sadłowa na Pojezierze Brodnickie.

2.3.8. OBIEKTY CHRONIONE
Na terenie Gminy Bartniczka występują obszary prawnie chronione. Do wyróżnionych
form należą: obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody.

2.3.8.1.

NATURA 2000

Na terenie gminy Bartniczka istnieją 2 obszary specjalnej ochrony: Bagienna Dolina
Drwęcy (PLB 040002) oraz Ostoja Lidzbarska (PLH 280012). Obszar Bagienna Dolina
Drwęcy położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i obejmuje fragment
doliny środkowej Drwęcy.
Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących ptaków
wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych gniazdujących
w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono występowanie aż 43
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, są to m.in.: bąk, derkacz,
rybitwa czarna i stosunkowo rzadkie na tym obszarze - kureczka zielonka, żuraw i kania
ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II dyrektywy
Siedliskowej, min. wydra i bóbr. Bogata jest też ichtiofauna, z rzadkimi i zagrożonymi
gatunkami.
Do celów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy (zgodnie z zarządzeniem
RDOŚ w Bydgoszczy dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001) należy ochrona warunków
trwania populacji gatunków ryb i minogów pierwotnie występujących w rzece Drwęcy
i dopływach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wędrownych: łososia, troci i certy
oraz jesiotra bałtyckiego i minoga rzecznego oraz utrzymanie funkcji korytarza
ekologicznego między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim wraz z zachowaniem pełnej
różnorodności występujących tam siedlisk.
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru Natura 2000 na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl

2.3.8.2.

Obszar Chronionego Krajobrazu

Regulacje prawne dotyczące obszaru chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy
określa Rozporządzenie nr 50 Dziennika Urzędowego Województwa warmińsko –
mazurskiego nr 108 z dnia 2 lipca 2008 r.
Obszar Dolina Drwęcy znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim
i kujawsko-pomorskim. Obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami.
Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Rejon ten pełnił
funkcję płytkiej doliny marginalnej w subfazie krajeńsko - wąbrzeskiej i stanowi drogę
odpływu glacjofluwialnego z sandrów fazy pomorskiej.
Jest to obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi
(jeziora, starorzecza), torfowiskami wysokimi i przejściowymi, lasami bukowymi, grądowymi,
łęgowymi i borami bagiennymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki, niżowymi
nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi.
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Ryc. 2. Lokalizacja OChK na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl

2.3.8.4.

Pomnik przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.
Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek
lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla
pomników przyrody nieożywionej.
Na terenie gminy występują pomniki przyrody ożywionej do których zalicza się:
pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością,
niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. W poniższej tabeli
przedstawiono szczegółowy wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy
Bartniczka:
Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie gminy Bartniczka
Rodzaj pomnika
przyrody
Sosna Zwyczajna
Lipa drobnolistna

Opis pomnika
Obwód
Wysokości
[cm]
[cm]
285
36
360
27

29.09.2009
1.03.2013

21 – 29

Teren parku w Sokołowie

1.03.2013

26 – 30

Teren parku w Gutowie

1.03.2013

434

21

Dąb szypułkowy

520

23

Skupisko drzew

242 –
420
269 –
438

Data
utworzenia

Grążawy
Park w Gutowie
Przy Drodze powiatowej Górzno –
Brodnica
Przy drodze brukowej z miejscowości
Gutowo w kierunku Rudy

Lipa drobnolistna

Skupisko drzew

Lokalizacja pomnika przyrody

Źródło: Uchwały Rady gminy Bartniczka nr XXIV/123/13, nr XXVI/122/09
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2.3.9. ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE
Potencjał Gminy Bartniczka opiera się przede wszystkim na bardzo wysokich
walorach środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.
Na opisywanym obszarze występują zabytki o charakterze sakralnym wymienione
poniżej:
- drewniany kościół parafii pod wezwaniem św. Marcina z 1752 roku w Grążawach,
- drewniany kościół parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
z XIX w. w Jastrzębiu,
- drewniany kościół parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Mikołaja z 1717 roku
w Radoszkach.

2.4.

STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,
W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

2.4.1. STAN I ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
2.4.1.1.

WODY POWIERZCHNIOWE

Ostatnie badania stanu czystości wód Drwęcy oraz Brynicy prowadzono w 2011 r.
w granicach województwa kujawsko pomorskiego i gminy Bartniczka.
Dla wód Drwęcy ustanowiono dwie jednolite części wód (PLRW 20002028779, PLRW
20002028999). Na stanowisku poniżej Brodnicy (na zamknięciu JCW) stwierdzono dobry
stan wód w zakresie biologicznym, fizykochemicznym i chemicznym. Stan ekologiczny
oceniono jako dobry, a stan bakteriologiczny – zadowalający. W porównaniu z wynikami
badań z lat wcześniejszych, zanotowano niewielką poprawę jakości wód w zakresie
fizykochemicznym i sanitarnym.
Badania Brynicy prowadzono na zamknięciach JCW (PLRW 20002428749, (PLRW
20002328743). Wyniki badań wykazały dobry stan jakości wód w zakresie fizykochemicznym
(jedynie fosforany w Bartniczce wykazały niewielkie przekroczenie). Jednak makrofitowy
indeks rzeczny na ujściu obniżył stan ekologiczny rzeki do umiarkowanego (klasa III).
Z biegiem rzeki obserwowano niewielki wzrost zanieczyszczenia w całym zakresie
analizowanych wskaźników, co wynika ze wzrostu oddziaływania antropopresji związanej ze
wzrostem udziału obszarów rolniczych i rozwojem jednostek osadniczych.
W porównaniu z badaniami z 2005 r., obserwuje się poprawę jakości wód Brynicy
w zakresie związków organicznych. Wzrosła natomiast zawartość związków biogennych.
Klasyfikacja z 2011 roku pod względem fizykochemicznym wykazała ocenę wód
Pissy (PLRW 20001728749) poniżej dobrej, o czym zdecydowały zbyt wysokie stężenia
azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego. Obniżenie jakości wód w odcinku ujściowym (zwłaszcza
w zakresie bakteriologicznym) spowodowane jest oddziaływaniem zrzucanych ścieków
komunalnych z oczyszczalni w Bartniczce. Zagrożeniem dla czystości wód rzeki jest również
rolniczy charakter zagospodarowania zlewni.
W porównaniu do wyników z 1998 r., badania z 2011 r. wykazały wzrost stężeń
analizowanych form azotu i fosforanów. Znacznie pogorszył się stan sanitarny rzeki.
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Dużym obciążeniem dla środowiska wodnego, jest zrzut oczyszczonych ścieków
z oczyszczalni ścieków, dlatego oczyszczone ścieki nie mogą wywoływać zmian fizycznych,
chemicznych i biologicznych. Należy tak sterować technologią oczyszczania ścieków, aby
umożliwić prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego. Zrzut wód nie może
powodować zmian w naturalnej biocenozie, zmian mętności wody, jej barwy i zapachu,
a także formowania się piany czy gromadzenia osadów. Oczyszczone ścieki nie mogą
zawierać następujących zanieczyszczeń:
odpadów, zanieczyszczeń pływających,
DDT, PCB oraz innych związków chemicznych,
chorobotwórczych drobnoustrojów.
Tabela 2. Jakość ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na oczyszczalni
ścieków w gminie Bartniczka
Lp.

Wskaźnik /jednostka

1.
2.
3.
4.
5.

BZT5 [mgO2/l] (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen)
ChZTCr [mgO2/l] (chemiczne zapotrzebowanie na tlen)
Zawiesina ogólna [mg/l]
Azot ogólny [mg/l]
Fosfor ogólny [mg/l]

ścieki
surowe
495
544
119
0
0

ścieki
oczyszczone
18
77
16
0
0

Źródło: sprawozdanieOS-5 z oczyszczalni ścieków województwa kujawsko - pomorskiego

Ponadto bezpośrednio do wód powierzchniowych, lub pośrednio poprzez
odprowadzanie do gruntu, odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe
i roztopowe mogą być wprowadzane do odbiorników wówczas kiedy spełniają następujące
parametry: zawiesina ogólna – 100 mg/l, substancje ropopochodne – 15 mg/l. Spływające
zanieczyszczenia z dróg i placów mogą stanowić znaczne zagrożenie dla jakości wód i gleb.
Urządzeniami do oczyszczania wód opadowych i roztopowych są separatory i inne filtry oraz
osadniki.
Obciążeniem dla wód mogą być również spływy powierzchniowe z pól. Na terenie
gminy jest wiele gospodarstw rolnych, które są w stanie produkować nawozy naturalne,
a przy niewłaściwym ich zastosowaniu mogą przedostawać się do rowów melioracyjnych,
dalej do wód powierzchniowych powodujących ich eutrofizację.

2.4.1.2.

WODY PODZIEMNE

Ostatnie badania wód podziemnych na terenie jednolitych części wód podziemnych
obejmujących gminę przeprowadzono w roku 2012 przez GIOŚ i charakteryzowały się
dobrym stanem ilościowym i chemicznym, a także dobrą oceną stanu ogólnego. W punktach
pomiarowych odnotowano klasę jakości wód w granicach Ii i V, a stan chemiczny oceniono
jako dobry.
Urząd Gminy Bartniczka jest właścicielem wodociągów, odpowiada również za ich
eksploatację oraz prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła
kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym i organoleptycznym oraz
bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz
utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody. Wybrane wskaźniki jakości
wody zawiera poniższa tabela:
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Tabela 3. Badania fizyczno – chemiczne i mikrobiologiczne wód ujmowanych
i przeznaczonych do zaopatrzenia mieszkańców do celów bytowych
Wartość wskaźnika dla
wody uzdatnionej
(dane za I półrocze 2014 r.)
7,1
518
<5,0
<0,20
<0,10
<50
<10
<0,05
0
0
0
0

Wskaźnik (jednostka)
Odczyn (pH)
Przewodność (s/cm 200C)
3
Azotany (mg/dm )
3
Azotyny (mg/dm )
3
Amonowy jon (mg/dm )
3
Żelazo (mg/dm )
3
Mangan (mg/dm )
3
Chlorki (mg/dm )
Bakterie gr. coli (jtk/100ml)
Escherichia coli (jtk/100ml)
Liczba paciorkowców kałowych w 100ml wody
metoda filtracji membranowej

Obowiązująca
norma
6,5-9,5
2500
50
0,5
0,5
Do 200
Do 50
0,30
0
0
0
0

Źródło: Urząd Gminy Bartniczka

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji.
Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość
i zasobność. Stopień zagrożenia wód podziemnych zależy przede wszystkim od:
stopnia ich izolacji utworami słabo przepuszczalnymi,
powierzchni terenu,
obecności ognisk zanieczyszczeń.
Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych
występujących na terenie gminy oraz poza jego granicami administracyjnymi można
wyliczyć:
komunalne: „dzikie wysypiska”, zrzut ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe
na nieczystości ciekłe,
transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne, obszary magazynowo – składowe,
rolnicze: nawozy, pestycydy i środki ochrony roślin, składowanie obornika bez płyt
obornikowych, stosowanie gnojowicy na polach uprawnych,
atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem.
Z pierwszej grupy należy wymienić zamknięte i rekultywowane dzikie składowisko
w miejscowości Grążawy.
Duże zagrożenie drugiej grupy stanowią wszystkie stacje benzynowe oraz transport
materiałów niebezpiecznych drogą samochodową.
Ostatnie trzy wymienione grupy zanieczyszczeń mają charakter wielkoobszarowy.
Zanieczyszczenia grupy trzeciej związane są przede wszystkim z rolnictwem.
Niewykorzystane w procesach produkcji nawozy oraz środki ochrony roślin czy też pestycydy
infiltrują w głąb ziemi, stwarzając istotne źródła zanieczyszczenia przede wszystkim
w rejonach zasilania wód podziemnych. Zanieczyszczenia rolnicze mogą objawiać się
ponadnormatywnymi stężeniami związków azotu w wodach podziemnych, jednak do tej pory
na terenie analizowanej jednostki nie wyznaczono obszarów narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu.
Jak wynika z badań monitoringowych wód podziemnych zagrożeniem dla jakości wód
może być niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych, zanieczyszczenia
rolnicze, nadmierne rozdysponowanie zasobów, silna presja ilościowa i jakościowa wód
podziemnych.
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2.4.2. STAN I ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB
Gleby na terenie Gminy Bartniczka narażone są na degradację w związku
z rozwojem rolnictwa i sieci osadniczej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak
i fizycznej. Stan i jakość gleb są uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników
naturalnych i antropogenicznych.
Do obszarów problemowych związanych z ochroną gleb na terenie gminy można
zaliczyć:
obszary użytkowane rolniczo,
obszary zajmowane pod zabudowę,
obszary narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu,
Naturalna odporność gleb na chemiczne czynniki niszczące związana jest ściśle
z typem gleb. Gleby posiadają tzw. właściwości buforowe czyli zdolność gleb do
przeciwstawiania się zmianie odczynu, a tym samym posiadają odporność na
antropogeniczne czynniki. Głównym czynnikiem odpowiadającym za zdolności buforowe
badanych gleb jest zawartość materii organicznej i węglanów. Najmniejszą odporność na
tego typu zagrożenia wykazują gleby luźne i słabo gliniaste, ubogie w składniki pokarmowe,
a więc głównie gleby bielicowe. Gleby brunatne, zasobne w składniki pokarmowe i wodę, są
odporne na zagrożenia chemiczne.
Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych i innych
zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Do
zwiększenia degradacji przyczyniają się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne.
Oprócz procesów naturalnych zakwaszających glebę, działalność człowieka również
przyczynia się do pogłębienia tego niekorzystnego zjawiska. Uprawa roli, a głównie
nawożenie mineralne ma istotny wpływ na zwiększenie zakwaszenia. Nawozy azotowe oraz
emisja związków siarki i azotu wnoszonych przez opady uznawane są za główne przyczyny
antropogenicznego zakwaszenia.
Stosowanie nawozów azotowych powoduje zakwaszenie gleb w stopniu tym
większym, im dawki azotu są wyższe i im wyższy jest udział formy amonowej w nawozach.
Wszystkie nawozy azotowe z wyjątkiem saletrzaku, saletry wapniowej i sodowej lekko
alkalizujących glebę, zakwaszają środowisko.
Kolejna tabela przedstawia jakie jest zużycie nawozów na terenie gminy na 1 ha
użytków rolnych (zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym z roku 2010).
Tabela 4. Ilość zużytych nawozów
Rodzaj nawozu

Jednostka

Ilość

mineralne

kg

412

azotowe

kg

367

fosforowe

kg

41

potasowe

kg

38

wapniowe

kg

75

Wieloskładnikowe

kg

274

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010

Dla gleb na terenie gminy problemem są również zanieczyszczenia pyłowe, których
źródłem jest głównie rozwijający się transport drogowy. Z komunikacją samochodową
związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje ropopochodne, metale ciężkie, związki
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azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie zimy, detergenty, itp.
Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując lokalne
zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również
środowiska wodnego. Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej
do rzek.
Z terenów utwardzonych często odprowadzane są do ziemi wody opadowe
i roztopowe. Mogą być wprowadzane do odbiorników wówczas kiedy spełniają następujące
parametry: zawiesina ogólna – 100 mg/l, substancje ropopochodne – 15 mg/l. Urządzeniami
do oczyszczania wód opadowych i roztopowych powinny być jednak separatory i inne filtry
oraz osadniki.

2.4.3. STAN I ZAGROŻENIA KLIMATU
Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 20201, do najważniejszych negatywnych skutków zmian klimatu
zaliczyć należy niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, incydentalne
trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne).
Zagrożeń klimatycznych nie można jednak rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na
poziomie stref, czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach na
obszarze Gminy Bartniczka, jak i całego kraju można spodziewać się wzrostu średniej
rocznej temperatury, a tym samym wzrostu okresów upalnych i spadku liczby dni z okresami
mroźnymi. Należy liczyć się ze wzrastającą częstością występowania opadów ulewnych.
Na terenie gminy nie odnotowano występowania trąb powietrznych, jednak
w zachodniej części województwa oraz w promieniu 65 km od Bartniczki w Grudziądzu oraz
Malinowie zarejestrowano występowanie tego zjawiska. Stwarza to zagrożenie dla obszaru
gminy ze względu na wzrost występowania anomalii pogodowych na terenie całego kraju.
W przypadku obszaru gminy, w skali lokalnej można jedynie mówić o zmianach
topoklimatu. Klimatyczny bilans wodny, określony jako ujemna różnica pomiędzy opadami
a parowaniem wynosi średnio dla obszaru gminy 115 mm. Występujące tak duże niedobory
opadowe mają istotny wpływ na warunki produkcji rolniczej. Jedną z dróg poprawy tej
niekorzystnej sytuacji jest retencjonowanie wód powierzchniowych z wykorzystaniem
wszystkich, możliwych do zastosowania form małej retencji.

2.4.4. STAN I ZAGROŻENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Gmina Bartniczka znajduje się w kujawsko - pomorskiej strefie badania oceny jakości
powietrza atmosferycznego. Pomiary, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
przeprowadza WIOŚ w Bydgoszczy.
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2014 wykonana wg kryteriów ustanowionych
ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin wykazała występowanie stężeń
benzo( )pirenu i pyłu PM 10 oraz PM 2,5 przekraczających wartości dopuszczalne. Stężenia
te notowano jednak poza Gminą Bartniczka, ze względu na brak punktu pomiarowego w tym
zakresie na analizowanym terenie.
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Klasyfikacja pod kątem ochrony zdrowia pozwoliła na zakwalifikowanie analizowanej
jednostki do klasy A dla ołowiu, niklu, kadmu, arsenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, benzenu oraz pyłu PM 2,5. Ze względu na wynik oceny pyłu PM 10
i benzo(α)pirenu stwierdzono jakość powietrza klasy C. Stwierdzono również przekroczenie
wartości normatywnej ozonu
W każdej ze stacji zanotowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego, który
należy osiągnąć w 2020 roku, ale nie zanotowano przekroczeń poziomu docelowego.
Strefom z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego i przekroczenie poziomu celu
długoterminowego przydzielono odpowiednio klasy A i D2.
Ze względu na ochronę roślin, otrzymane wskaźniki pozwoliły zaklasyfikować
powietrze, dwutlenek siarki i tlenki azotu do klasy A.
Ze względu na wynik oceny ozonu stwierdzono również przekroczenie wartości
normatywnej wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego i przydzielono strefy do klasy
A i D2. W 2013 r. została przyjęta uchwała Nr XX/537/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawskopomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10
i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu.
Termin realizacji programu określono na 31 grudzień 2020 r. Program wskazuje
katalog działań naprawczych krótko i długoterminowych, eliminujących przyczyny
zanieczyszczeń i zmierzających do osiągnięcia poziomów nie powodujących przekroczeń
stężeń dopuszczalnych i docelowych. Dla przywrócenia standardów jakości powietrza
program wskazuje na konieczność podejmowania działań głównie w zakresie obniżenia
emisji komunikacyjnej. Program nakłada na Starostę Brodnickiego obowiązek składania
Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego rokrocznych sprawozdań z realizacji
Programu.

2.4.5. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO I ZAGROŻENIA HAŁASEM, POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI ORAZ POWAŻNYMI AWARIAMI
Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł
i powszechnością występowania. Do głównych czynników, mających wpływ na poziom emisji
hałasu komunikacyjnego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów,
a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan
techniczny nawierzchni, organizacja ruchu drogowego oraz charakter zabudowy terenów
otaczających.
Badania akustyczne według generalnego pomiaru ruchu w 2010 r. prowadzone były
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica – Działdowo).
Średni dobowy ruch wyniósł:
- na odcinku Brodnica – Grążawy 6617 pojazdów,
- na odcinku Grążawy – granica województwa 3824 pojazdy.
W roku 2012 monitoringiem hałasu drogowego objęto miejscowość Górzno przez
które przebiega droga powiatowa (P1837C) łącząca gminy Bartniczka i Górzno. Na żadnym
z trzech punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych aktualnie
poziomów dźwięku. Mierzone poziomy dźwięku wahały się w zakresie 58,0 – 59,6 dB
w porze dziennej oraz 47,4 – 51,0 dB w porze nocnej, przy minimalnym natężeniu ruchu.
Porównując wyniki badań z 2005 r. można stwierdzić wyraźną poprawę klimatu
akustycznego w Górznie w porze dziennej.
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Obliczone wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku całego powiatu
brodnickiego dla pory doby wynosiły od 69,5 dB do 72,7 dB, a dla nocy od 62,0 dB do 65,5
dB. Wzrost poziomu hałasu związany jest z okresowym natężeniem ruchu w okresie
wakacyjnym.

2.4.6. STAN I ZAGROŻENIA FAUNY I FLORY
Wszystkie zagrożenia środowiska przyrodniczego, dotyczą również obszarów
chronionych. Część tych zagrożeń może być jednak szczególnie groźna właśnie dla
zasobów przyrodniczych. Na terenie gminy ich ilość nie jest wielka, a ich intensywność nie
jest zbyt wysoka. Tym niemniej kila z nich występuje i w większości są pochodzenia
antropogenicznego. Do najważniejszych zaliczyć należy :
- zagrożenia pożarowe obszarów leśnych i torfowisk,
- urbanizacja obszarów cennych przyrodniczo,
- zagrożenia związane z gospodarką komunalną,
- nadmierna eksploatacja przez turystykę i rekreację obszarów o wyjątkowej
atrakcyjności.
Negatywnie na stan fauny i flory mogą także wpływać procesy przestrzenne przemian
krajobrazu, w tym najbardziej rozpowszechniony - fragmentacja siedlisk. Fragmentacja
polega na rozpadzie zwartego dotychczas obszaru (siedlisk, ekosystemów lub typów
użytkowania gruntu) na mniejsze części (fragmenty). W jej efekcie zdecydowanie zwiększa
się liczba płatów i długość granic krajobrazowych, zmniejsza natomiast zwartość krajobrazu.
Fragmentacja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych procesów transformacji,
prowadzącym do zmniejszania bioróżnorodności oraz przyśpieszenia lokalnego zanikania
roślin i zwierząt. Ze wzrostem fragmentacji ze względu na zanik siedlisk oraz bariery
przestrzenne zmniejsza się także rozproszenie zwierząt i ich migracje, co przyczynia się do
redukcji gatunków, powodując zmniejszenie bioróżnorodności gatunkowej wśród fauny.
Wszystkie podejmowane działania powinny dążyć do minimalizacji tych procesów. Ważne
jest planowanie przestrzenne, rozwój obszarów biologicznie czynnych, łączące racje
gospodarcze, potrzeby i możliwości z kwestiami ekologicznymi i możliwościami środowiska.
Projektowane inwestycje i działania powinny być połączone z planowaniem sieci
ekologicznych, tak by spełniały potrzebę utrzymania „łączności” siedlisk.
Także wszelkie prace modernizacyjne związane z budynkami np. termomodernizacje,
mogą stanowić zagrożenie dla fauny. Prace modernizacyjne, w tym planowane
termomodernizacje muszą być prowadzone z uwzględnieniem potencjalnie występujących
na terenie obiektów chronionych gatunków ptaków. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska „przed rozpoczęciem prac remontowych zarządca powinien wykonać ekspertyzę
przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków w danym
obiekcie budowlanym”.
W przypadku zadań dotyczących budowy urządzeń melioracyjnych oraz konserwacji,
modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych, rowów i przepustów konieczne jest
rozpoznanie zasobów biotycznych przed przystąpieniem do prac, ponieważ niewłaściwe
przeprowadzone mogą zagrozić gatunkom chronionym lub cennym siedliskom.
Względem obszarów chronionych a w szczególności obszarów natura 2000
największe zagrożenia stwarza:
zanieczyszczenie wód,
regulacje rzek,
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wycinanie lasów,
emisja zanieczyszczeń,
zniszczenia mechaniczne,
zbyt intensywna turystyka,
rozprzestrzenianie zabudowy i infrastruktury,
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych.
Bardzo niepokojącą reakcją środowiska na zagrożenia jest zmniejszenie się
powierzchni chronionego siedliska w obrębie obszaru Natura 2000, a także zmniejszenie się
liczebności populacji gatunku chronionego. Oznacza to, że zagrożenia powodują utratę lub
zmniejszenie walorów, dla których obszar został ustanowiony.

III.

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, którego głównym celem jest
określenie dla Gminy Bartniczka drogi do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska,
ustalonych wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Odstąpienie
od wdrażania zapisów tych dokumentów oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku
realizacji strategicznych celów ochrony środowiska.
Program jest opracowaniem omawiającym aktualną sytuację w gminie. Jest
dokumentem praktycznym, który powinien służyć w procesie inwestycyjnym samorządu
i jednostek gospodarczych na tym terenie. Celem sporządzonego POŚ jest przedstawienie
wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu
środowiska przyrodniczego. Cele zapisane w projekcie POŚ dają podstawę do
występowania z wnioskami o dofinansowanie inwestycji proekologicznych.
W przypadku braku realizacji Programu dla Gminy Bartniczka, przeprowadzona
analiza i ocena stanu istniejącego pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu
środowiska. Brak realizacji założeń tego dokumentu najprawdopodobniej przyczyniać się
będzie do utrwalania i występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze
środowiska (przy braku kontroli pewne działania i sytuacje, których obecnie już się nie
notuje, mogą ponownie się pojawiać). Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska
zależą od:
czasu,
nakładów finansowych, jakimi dysponują: budżet państwa, samorząd i podmioty
gospodarcze,
aktywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w tym dotacji z UE,
przeznaczanych na cele rozwojowe infrastruktury i ochronę środowiska.
Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do pogorszenia dobrego stanu
środowiska bądź pogłębiania negatywnych tendencji w środowisku, zwłaszcza w zakresie:
- jakości wód podziemnych i powierzchniowych na skutek stale zwiększającej się ilości
odprowadzanych ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych
i roztopowych, pochodzenia rolniczego na terenie zlewni,
- jakości powietrza terenów pozostających pod presją szkodliwego oddziaływania
ruchu komunikacyjnego na skutek zwiększającej się ilości samochodów, także
jakości klimatu akustycznego,
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zagrożenia dla obszarów objętych ochroną prawną, także przez dzikie wysypiska,
Jak wynika z analizy założeń dotąd obowiązującego Programu ochrony środowiska
z 2005 roku, stan środowiska uległ znacznej poprawie w wyniku prowadzonych działań
i inwestycji zaplanowanych właśnie w POŚ.
Nie bez znaczenia są również oddziaływania inne niż środowiskowe, choć jednak
mające wpływ na stan ochrony środowiska w sposób pośredni. Przewiduje się, iż
w przypadku braku realizacji omawianego dokumentu może dojść do następujących
skutków:
niezgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi, skutkująca m.in.
konsekwencjami finansowymi,
konieczność ponoszenia wysokich (i stale wzrastających) opłat za korzystanie ze
środowiska,
uniknięcie zysków możliwych do osiągnięcia w wyniku stosowania nowoczesnych
i odnawialnych technologii,
dalsze pobłażliwe traktowanie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska,
postępujący zanik świadomości ekologicznej społeczeństwa.
-

Ocenia się, że w wariancie braku realizacji ustaleń Programu ochrony środowiska,
w szczególności dotyczących określenia kierunków ochrony cennych zasobów
przyrodniczych oraz kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska
oraz utrzymanie i ochrona walorów przyrodniczych byłaby trudna do realizacji. Zaniechanie
realizacji zapisów POŚ, w odniesieniu do zaniechania realizacji planowanych inwestycji
spowoduje dalszy rozwój i miejscowe zanieczyszczanie środowiska, co najmniej na poziomie
takim, jaki to ma miejsce obecnie.
Dla przykładu brak realizacji inwestycji w zakresie poprawy systemu
komunikacyjnego będzie prowadziło do dalszego pogarszania się klimatu akustycznego
i spadku jakości życia na pewnych terenach gminy, gdzie funkcjonują jeszcze braki w tym
zakresie.
Brak kontroli nad prowadzeniem gospodarki odpadami bezpośrednio na terenie
nieruchomości, prowadzić będzie do nieprawidłowości w tym zakresie, np. spalania odpadów
w piecach centralnego ogrzewania czy powstawania „dzikich składowisk odpadów”. To
w konsekwencji spowoduje trwałe pogorszenie się jakości powietrza atmosferycznego
(w przypadku spalania) oraz gleb i wód powierzchniowych (w przypadku „dzikich
składowisk”).
O ile w efekcie długofalowym planowane przedsięwzięcia mają na celu poprawę
stanu środowiska, to w skali krótkoterminowej mogą zachodzić pewne negatywne
oddziaływania i uciążliwości związane z realizacją inwestycji, które mogą w pewnym stopniu
pogarszać stan środowiska w stosunku do jego stanu obecnego, przed realizacją zapisów
POŚ. Mając jednak na uwadze efekt ekologiczny planowanych działań, ocenia się, że brak
realizacji zapisów Programu spowoduje pogorszenie lub co najmniej utrzymywanie się stanu
środowiska na obecnym poziomie, co w niektórych przypadkach oznacza utrzymywanie się
stanu środowiska i jakości poszczególnych komponentów na niskim poziomie.

IV.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZOWANEGO DOKUMENTU,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW
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PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY
O OCHRONIE PRZYRODY
Na terenie Gminy Bartniczka w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdują się obiekty podlegające prawnej ochronie przyrodniczej, przede wszystkim
obszary Natura 2000 oraz obszar chronionego krajobrazu.
Taki stan rzeczy sprawia, że zapisy Programu Ochrony Środowiska muszą
uwzględniać ograniczenia wynikające z ustawy dotyczące postępowania w przypadku form
ochrony przyrody.
Z punktu widzenia ochrony środowiska należy zwrócić uwagę również na inne
istniejące problemy. Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego
pozwala na sformułowanie głównych problemów:
emisja zanieczyszczeń i hałasu związana z funkcjonowaniem ciągów
komunikacyjnych,
możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związana
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz znaczną powierzchnią gruntów
rolnych,
w związku z wytyczeniem obszarów chronionych ujmujących zasoby wodne
uwzględnia się możliwość pogorszenia jakości wód co skutkuje negatywnymi
przekształceniami siedliska dla chronionych gatunków ryb.
W związku z powyższym zapisy działań w ramach harmonogramu realizacji
Programu Ochrony Środowiska powinny zwracać szczególną uwagę na kwestie związane
z modernizacją dróg, ochroną zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, ochroną
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami oraz ochroną cennych walorów
przyrodniczych.
Istotnym problemem w analizie i ocenie projektu Programu w odniesieniu do
planowanych działań i uwarunkowań przyrodniczych jest fakt, że na tym etapie planowania
trudno jest niejednokrotnie konkretnie określić wszystkie oddziaływania, w szczególności
przy braku danych i projektów technicznych poszczególnych przedsięwzięć. Każda
inwestycja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogąca potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko będzie podlegać procedurze oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. POŚ, często mimo ogólności swoich zapisów, odnosi się do
planowanych inwestycji, a zgodnie z ustawą OOŚ, przeprowadzenia oceny oddziaływania
wymaga właśnie również realizacja dopiero planowanych przedsięwzięć mogących
znacząco, lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Tak więc mimo braków
w posiadanej wiedzy z zakresu planowanych inwestycji, na etapie analizowanego projektu
dokumentu, zostaną w ogólnym i często teoretycznym zakresie określone oddziaływania
planowanych działań w odniesieniu do głównych problemów wymienionych powyżej.

V.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA
ŚRODOWISKO

Nawiązując do zapisów harmonogramu realizacji Programu ochrony środowiska dla
Gminy Bartniczka, w ramach oceny oddziaływania zapisanych w nim celów ekologicznych
konieczne jest zestawienie zaplanowanych zadań dla analizowanej jednostki. Poniżej
przedstawiono cele ekologiczne oraz zaplanowane działania:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
minimalizacja presji na zasoby wodne:
- Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej –
w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych,
- Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej,
- Modernizacja i bieżące utrzymanie i monitoring oczyszczalni ścieków,
- Prowadzenie i bieżąca kontrola cieków wodnych na terenie gminy,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości
użytkowej oraz ochrona przed powodzią:
- Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji i urządzeń wodnych
na terenie gminy.
Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do
stanu właściwego składników przyrody:
- Ustanawianie (wraz z opracowaniem dokumentacji) nowych form ochrony
przyrody (np. pomników przyrody),
- Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki nr 84/1 – obręb
Bartniczka,
- Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Grążawy.
Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku procesów naturalnych oraz
antropogenicznych:
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(miejscowość Jastrzębie lub Komorowo),
- Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bartniczce,
- Bieżące opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w celu właściwego strefowania obszarów o podobnym
użytkowaniu,
Utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów, gazów
i odorów:
- Aktualizacja inwentaryzacji źródeł emisji CO2 oraz aktualizacja bazy
danych,
- Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej
w Radoszkach,
- Remont dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- Wprowadzenie systemu edukacji społeczeństwa i promocji efektywności
energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekologicznego trybu życia,
- Promowanie
zachowań
energooszczędnych
w
transporcie
–
ECODRIVING.
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości
stanu akustycznego środowiska:
- Wprowadzanie
zapisów
dotyczących
standardów
akustycznych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Bieżące utrzymanie, modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy.
Ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi:
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Lokalizowanie emitorów pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem
odległości do obszarów zabudowy mieszkaniowej,
- Wprowadzanie
zapisów
dotyczących
standardów
emisji
pól
elektromagnetycznych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
- Prowadzenie pomiarów natężenia PEM.
8.
Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost
udziału zasobów odnawialnych:
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie sieci elektroenergetycznej na terenie
gminy,
- Budowa farmy wiatrowej w Nowych Świerczynach,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie gminy (promocja kolektorów
słonecznych, fotowoltaniki, pomp ciepła).
9.
Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz
wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej
(korzystającej z dorobku i wiedzy różnych dziedzin):
- Szkolenie dla pracowników administracji publicznej i wszystkich jednostek
podległych Urzędowi Gminy,
- Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez konkursy, festyny, akcje
w szkołach,
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz opracowywanie raportów
z realizacji POŚ (co 2 lata),
- Informowanie
mieszkańców
o
prowadzonych
postępowaniach,
wydawanych decyzjach, prowadzonych inwestycjach, opracowywanych
planach i programach oraz jakości środowiska na terenie Gminy (BIP,
tablica ogłoszeń, lokalna prasa itd.).
10.
Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia
ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko
i zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego lub biologicznego:
- Uwzględnianie zagadnień zagrożenia poważnymi awariami w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych decyzjach,
- Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych
i zapewnienia dostępu do wody pitnej,
- Współpraca z innymi jednostkami w ramach realizacji planów zarządzania
kryzysowego w związku z wystąpieniem poważnych awarii lub katastrof
naturalnych (w razie potrzeb).
11.
Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
- osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami takich frakcji odpadów jak:
papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania
wielomateriałowe.
Jak wynika z powyższego zestawienia zaplanowanych działań słabością Programu
jest brak skonkretyzowanych projektów i przedsięwzięć. Opracowywany dokument nie jest
jednak konkretną koncepcją, raczej określa on ogólne założenia gminy w zakresie ochrony
środowiska, ukierunkowuje politykę zrównoważonego rozwoju tworząc szerokie ramy
realizacji poszczególnych zadań w obrębie obszarów interwencji, które zdiagnozowano
-
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i wytypowano do dalszej poprawy. Te treści Programu, których słabością jest ich zbytnie
uogólnienie, określają jednak w zadawalającej wielkości, zakres działań i zadań
w przedmiocie ochrony zasobów środowiska.
Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można
ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane techniczne określające skalę przedsięwzięć
i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych
inwestycji. Na obecnym etapie projektu POŚ, takich danych nie można przedstawić,
ponieważ jest to dokument ogólny i strategiczny, zawierający ogólne wytyczne dla gminy,
określający ogólne ramy zadań planowanych do realizacji na tym terenie.
Bez względu na stopień szczegółowości treści zawartych w projekcie Programu,
oceniając jego wpływ na środowisko w aspekcie oddziaływań zarówno pozytywnych,
jak i możliwych negatywnych, należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska
nie powoduje zmian tylko w tym komponencie. Środowisko należy traktować jako system
wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną
lub na całość systemu.
Podsumowując całość Programu, mimo występujących uogólnień, treść projektu tego
dokumentu należy ocenić pozytywnie – z punktu widzenia zarówno jego zawartości, jak
i spodziewanej realizacji – w aspekcie potrzeb wynikających z obecnego i oczekiwanego
stanu środowiska gminy oraz jego otoczenia. Realizacja POŚ nie spowoduje długotrwałych
i nieodwracalnych negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby być uznane
jako oddziaływania znaczące, a tym samym jako pogarszające stan środowiska. Wdrażanie
dokumentu umożliwi natomiast dalszą likwidację i minimalizację ujemnych zmian
w środowisku, wywołanych na tym obszarze wieloletnią, intensywną antropopresją.
Realizacja ustaleń projektu POŚ będzie wypadkową dotychczasowej presji
na środowisko oraz ustaleń zawartych w projekcie Programu, jak i stopnia realizacji
tych ustaleń w trakcie obowiązywania dokumentu. Można je ograniczyć lub wyeliminować
poprzez podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z zapisami projektu POŚ i ustaleniami
niniejszej prognozy. Oczywisty jest fakt, że wprowadzanie nowego, bądź zmiana
użytkowania terenu lub budowa nowych sieci i obiektów doprowadzi do przeobrażenia
aktualnie występujących układów ekologicznych, co jest związane z prowadzeniem każdej
działalności w środowisku. Projekt POŚ, na obecnym etapie uzgadniania, aktualnie
obowiązujących planach inwestycyjnych i zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje
realizacji przedsięwzięć innego typu, innego rodzaju niż funkcjonujące już na danym
obszarze.
Dokładne oddziaływanie poszczególnych rodzajów inwestycji, jakie w trakcie
obowiązywania niniejszego POŚ, potencjalnie są możliwe do lokalizacji na tym obszarze,
będzie przeanalizowane przy sporządzaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, jeżeli dane przedsięwzięcie będzie tego wymagało.
Przewiduje się możliwość oddziaływania na środowisko przez poszczególne
inwestycje prowadzone na przedmiotowym obszarze związane z modernizacją lub budową
nowej infrastruktury technicznej czy nowych obiektów budowlanych będących w zasięgu
wskazanych terenów, ponieważ każdy nowy obiekt oddziałuje na otoczenie, w stopniu
niewielkim, bądź znaczącym. Nie wszystkie jednak oddziaływania mają charakter negatywny
dla środowiska.
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, a więc zagrożeniom środowiska polega na
zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii.
Jak już wcześniej wspomniano wszelkie inwestycje prowadzone na terenie gminy
będą podlegać procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcia oraz inwestycje zapisane w Programie stanowią pewien plan władz gminy
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co do rozwoju funkcjonalnego obszaru. Wszelkie szczegółowe oceny oddziaływania
w stopniu szczegółowym dotyczące inwestycji, będą odbywać się na etapie sporządzania
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym to zostaną dokładnie
przeanalizowane oddziaływania. W prognozie oddziaływania POŚ, odpowiednio do skali
opracowania zaznacza się jednak konieczność zwrócenia uwagi na poszczególne elementy.
Ponadto raport oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie
musiał analizować oddziaływania skumulowane planowanych i funkcjonujących inwestycji,
mając na uwadze ich skumulowany wpływ na środowisko, w tym także na człowieka.

5.1.

W ZAKRESIE CELÓW I PRZEDMIOTU OCHRONY, DLA KTÓRYCH
POWOŁANO OBSZAR NATURA 2000, REZERWAT PRZYRODY, OBSZAR
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ORAZ INTEGRALNOŚCI TYCH
OBSZARÓW

Na przedmiotowym terenie występuje teren należący do obszaru Natura 2000, tak
więc należy przewidzieć i określić możliwe znaczące oddziaływania na środowisko
wynikające z realizacji zapisów Programu.
Projekt POŚ uwzględnia zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych
form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zmianami) oraz aktów ustanawiających te obszary, w związku z tym nie planuje
się działań, które mogłyby naruszać cele ochrony określone dla tych terenów,
w miejscu ich lokalizacji w stosunku do:
a) obszarów Natura 2000 (art. 33 i 36):
zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania
z innymi obszarami,
na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana
z utrzymaniem
urządzeń
i
obiektów
służących
bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka
i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie
na cele ochrony obszaru Natura 2000.
b) Obszaru Chronionego Krajobrazu (art. 23):
- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką,
- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
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- odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka,
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych,
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
c) Pomniki przyrody (art. 45):
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych,
- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
- przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
- starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
- zmiany sposobu użytkowania ziemi.
Program Ochrony Środowiska zawiera wiele zapisów dotyczących ochrony obszarów
prawnie chronionych oraz cennych pod względem przyrodniczym na terenie Gminy
Bartniczka Będzie to skutkować poprawą bioróżnorodności na tym obszarze i ochroną
najbardziej cennych pod względem przyrodniczym i edukacyjnym obszarów, wiążąc je
z terenami otaczającymi jednostkę i tworząc w ten sposób zwarte korytarze ekologiczne.
Ogólne zapisy Programu wpłyną pozytywnie na obiekty prawnie chronione na tym
terenie. Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające tym
obszarom oraz ich integralności.
Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym Programu
Ochrony Środowiska mają na celu służyć ochronie przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne
krótkotrwałe przekształcenie jednego z komponentów środowiska, np. podczas prac
inwestycyjnych, budowlanych. Będą one przeprowadzane z uwzględnieniem wszystkich
zasad ustawy o ochronie przyrody.
Działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody
muszą być tak prowadzone, aby nie naruszać przedmiotu ich ochrony (jakości wód rzeki
Drwęcy oraz jej doliny będącej siedliskiej gatunków flory i fauny) oraz nie wpływać znacząco
negatywnie na integralność tego obszaru.
Biorąc powyższe pod uwagę przy wielu siedliskach pojawiają się podobne
zagrożenia, takie jak zanieczyszczenie związkami biogennymi, nieprawidłowo prowadzone
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melioracje, presja turystyczna, zmiany wilgotności, zmiany klimatu, przenikanie gatunków
obcych danemu siedlisku. Program w swoich zapisach ukierunkowuje swój harmonogram
realizacji w zakresie ochrony wód, rozbudowy rozdzielczych systemów kanalizacyjnych,
ograniczania niskiej emisji i wprowadzania źródeł energii odnawialnej oraz minimalizowania
negatywnego oddziaływania odpadów i To wszystko ma na celu zachowanie siedlisk
przyrodniczych nie tylko zinwentaryzowanych na terenie gminy, ale także tych od wody rzeki
Drwęcy zależnych leżących poza granicami administracyjnymi jednostki.
Wszystkie plany i inwestycje, które nie będą wywierały istotnie negatywnego wpływu
na obszary chronione, są dopuszczalne. Nawet w razie stwierdzenia znacząco negatywnego
oddziaływania na obszary chronione nie wyklucza się w bezwzględny sposób możliwości
zrealizowania przedsięwzięcia czy przyjęcia planu. Odpowiednie władze mogą zezwolić na
takie przedsięwzięcie lub plan, jeśli realizuje on wymogi nadrzędnego interesu publicznego,
a interes ten nie może być osiągnięty w inny sposób. Każde działanie, które powodowałoby
znaczący negatywny wpływ musi uwzględniać konieczność przeprowadzenia działań
kompensacyjnych lub przynajmniej działania mające zminimalizować to oddziaływanie.
Dla przedstawienia obszarów, które należy w szczególności chronić, ze względu na
występującą w ich rejonie faunę i florę oraz ze względu na to, że stanowią cenne siedliska,
zamieszcza się schematyczną rycinę z zaznaczeniem tych terenów. Wszelkie inwestycje na
tych terenach powinny być szczegółowo przeanalizowane pod kątem ich wpływu na faunę
i florę w ujęciu lokalnym i regionalnym.
Danych takich nie można jednak traktować jako wytycznych do obszarów
koniecznych do wyłączenia z jakiegokolwiek zainwestowania. Zwraca się jedynie uwagę na
tereny, które charakteryzują się dużą bioróżnorodnością i dlatego każde działanie w ich
rejonie musi być dokładnie przeanalizowane pod kątem oddziaływań środowiskowych.

Ryc. 3. Lokalizacja obszarów chronionych Gminy Bartniczka
Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl
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W przypadku obszaru Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu może on
być chroniony w różny sposób – gospodarka człowieka nie musi być w ogóle ograniczana,
a niekiedy nawet dla zachowania ekosystemów półnaturalnych, wspiera się pewne jej formy.
Ochrona musi być po prostu skuteczna, co jest weryfikowane w ramach obowiązkowego
monitoringu. Zgodnie z zapisami art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na obszarach
Natura 2000 są zabronione działania, które mogą w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób mogą
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Na dzień dzisiejszy należałoby w tym zakresie zwrócić uwagę na zapisy Programu
Ochrony Środowiska dotyczące rozwoju systemu kanalizacyjnego, w tym kanalizacji
deszczowej (co powinno wpłynąć na utrzymania dobrej jakości wód), ochrony przed
powodzią i podtopieniami (co może powodować negatywne zmiany w dolinie).

5.2.

W ZAKRESIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI (FAUNY
I FLORY)

Proponowane działania ochronne i wzbogacające bioróżnorodność gminy nie wpłyną
negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru. Przede wszystkim zgodnie z planowanymi
działaniami będzie następował wzrost obszarów czynnych biologicznie, na co zwraca się
uwagę już na poziomie lokalnego planowania przestrzennego. Będzie to skutkować nie tylko
ogólnym wzrostem powierzchni zielonych, ale również lepszą retencją wody, ochroną gleb,
poprawą lokalnych warunków topoklimatycznych. Planowana w POŚ rozbudowa terenów
czynnych biologicznie wzmocni ekologiczną stabilność siedlisk, co będzie przeciwdziałać ich
fragmentacji. Konieczne jest jednak każdorazowe dostosowanie gatunków roślinności do
siedliska oraz klasy gleb, aby nie zubażać zasobów przyrodniczych gminy, ani nie
wprowadzać gatunków obcych florze rodzimej, mogących wypierać rodzime gatunki.
Projekt POŚ uwzględnia zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych
form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
627 ze zmianami) oraz aktów ustanawiających te obszary, w związku z tym nie planuje się
działań, które mogłyby naruszać cele ochrony określone dla tych terenów, w miejscu ich
lokalizacji.
Program wskazuje na konieczność ochrony obszarów prawnie chronionych.
Niezbędne jest współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami, gdyż obszary chronione
związane są nierozerwalnie z rzeką, a to powoduje, że podejmowane kroki muszą być
prowadzone w całej zlewni.
Wszelkie działania na terenach leśnych będą prowadzone zgodnie z nadrzędnymi
planami nadleśnictwa. Muszą być one objęte ochroną polegającą na przemyślanych
zabiegach hodowlanych gwarantujących zachowanie i dostosowanie drzewostanów do
warunków siedliska i presji zewnętrznych. Gospodarka leśna musi być podporządkowana
wymogom ochrony wynikającym z ustanowionych obszarów chronionych oraz Planu
Urządzania Lasu. Właściwa hodowla lasu oraz pielęgnacja pozwoli na odtwarzanie
naturalnych biocenoz, ochronę bioróżnorodności oraz będzie regulowała wprowadzanie
ewentualnych zmian siedliskowych i gatunkowych (wprowadzać powinno się rodzime
gatunki, zgodne z siedliskiem).
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Należy podkreślić, że zapisy Programu zapewniają także wymaganą ochronę
terenom zieleni urządzonej. Założono ich ochronę i pielęgnację tak, aby spełniały nadal
swoje funkcje.
Ze względu na modernizacje ciągów komunikacyjnych może dojść jednak do
naruszenia systemów przyrodniczych zlokalizowanych wzdłuż tych tras komunikacyjnych.
W tym przypadku zarządca i wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do
przeprowadzenia działań kompensacyjnych, o których w sposób ogólny jest mowa
w rozdziale VIII. Szerokość strefy oddziaływania drogi na strukturę, skład i kluczowe procesy
ekologiczne kształtujące dane siedlisko uzależniona jest od zasięgu zmian stosunków
wodnych, dyspersji biogenów, zanieczyszczeń i wrażliwości siedlisk. Negatywne skutki
funkcjonowania ciągów komunikacyjnych to:
utrudnienie przemieszczania się zwierząt i roślin,
wypadki i kolizje drogowe ze zwierzętami,
zniszczenie siedlisk w zasięgu przebiegu i oddziaływania drogi,
przekształcanie terenu przyległego do drogi (osiedlanie się człowieka wzdłuż dróg),
ekspansja gatunków obcych na danym terenie, związanych z człowiekiem.
Proponowane działania minimalizujące oddziaływania na człowieka, ale również
na środowisko, można pogrupować na następujące części:
a) ekrany akustyczne,
b) urządzenia podczyszczające wody opadowe,
c) ogrodzenia,
d) pasy zieleni izolacyjnej.
Tereny leśne to jeden z elementów systemu przyrodniczego Gminy Bartniczka.
Ważną część stanowią tereny nadal użytkowane rolniczo. Elementami łączącymi te
wszystkie węzły i korytarze ekologiczne są wszelkiego rodzaju zadrzewienia przydrożne,
parkowe. Zwiększają one retencję wody i stanowią siedliska fauny.
Ochrona i rozwój systemu biologicznego jednostki spowoduje nie tylko ochronę
zasobów przyrodniczych, ale także wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych i warunków
topoklimatycznych. Chronić należy pozostałe jeszcze tereny łąk zlokalizowane wzdłuż
cieków wodnych, gdyż są one naturalnymi ciągami ekologicznymi stanowiącymi wraz
z innymi terenami szkielet przyrodniczy opisywanego obszaru. Zagrożeniem dla tych
terenów jest zabudowa terenów zalewowych oraz zaprzestanie tradycyjnego użytkowania.
W projekcie POŚ wskazuje się wytyczne do rozwoju infrastruktury energetyki
odnawialnej, tak więc zwraca się uwagę na to, aby w przypadku tego typu inwestycji
przeprowadzić szczegółową analizę ornitologiczną i z zakresu chiropterofauny, co jest
zgodne z wymaganiami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (na etapie raportu).
W celu dokładnego rozpoznania liczebności chronionych gatunków należy przeprowadzić
inwentaryzację terenową.
Ocenę dotyczącą ptaków wykonać należy również w przypadku stwierdzenia
siedliska tych zwierząt w budynkach przy okazji przeprowadzania termomodernizacji, czy
instalacji kolektorów słonecznych. Wszelkie prace należy dostosowywać do terminów
lęgowych i migracyjnych zwierząt i ptaków, aby każda inwestycja czy prace budowlane nie
powodowały negatywnego oddziaływania na faunę, na siedliska rozrodcze. Otwory
wentylacyjne i szczeliny budynków mogą stanowić siedlisko chronionych gatunków. Należy
pamiętać, że wszelkie prace ograniczające dostęp ptaków objętych ochroną gatunkową do
miejsc ich regularnego przebywania i rozrodu należy traktować jako niszczenie ich siedlisk.
W stosunku do dziko występujących zwierząt obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk
i ostoi. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska „przed rozpoczęciem prac
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remontowych zarządca powinien wykonać ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność
lub brak chronionych gatunków ptaków w danym obiekcie budowlanym”. Ekspertyzę może
wykonać osoba fizyczna, merytorycznie związana z ornitologią i chiropterologią, np.
członkowie organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona chronionych
gatunków zwierząt lub też pracownik naukowy placówki zajmującej się ochroną gatunkową
zwierząt”. W razie konieczności należy uzyskać zezwolenie GDOŚ lub RDOŚ na odstępstwa
od zakazów. W przypadku konieczności zniszczenia podczas prac budowlanych siedlisk
ptaków objętych ochroną, należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych, np. poprzez
zawieszenie budek lęgowych dla ptaków.
Dla obszarów najbardziej cennych pod względem bioróżnorodności konieczne jest
opracowanie, tam gdzie obszar zabudowy antropogenicznej nie został jeszcze nim pokryty,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które w szczegółach będą określać
wymogi zagospodarowania terenu względem wymogów ochrony środowiska.

5.3.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI

Program ochrony środowiska Gminy Bartniczka zawiera ogólne zapisy dotyczące:
modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej i wodno – ściekowej,
popularyzacji stosowania dla celów grzewczych, w jak najszerszym, dostępnym
zakresie niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii odnawialnej,
ochrony i powiększania terenów zielonych oraz ochrony cennych przyrodniczo
i krajobrazowo terenów gminy,
ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, zabezpieczenia mieszkańcom
dostępu do czystej wody.
Zapisy Programu odnoszą się więc tematycznie do ochrony środowiska. Ochrony tej
nie można rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku.
Ochrona poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury, która
te komponenty będzie chronić, bądź oczyszczać wpłynie niewątpliwie na zdrowie
i bezpieczeństwo człowieka lub będzie nadal utrzymywać wysoki stopień jego ochrony.
Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, remonty dróg, rozwój źródeł energii
odnawialnej oraz rozwinięta gospodarka odpadami pozwoli w efekcie zapewnić
mieszkańcom gminy bezpieczeństwo, komfort funkcjonowania i coraz bardziej sprzyjające
warunki środowiskowe.
Wraz z rozwojem instalacji na tym obszarze konieczny jest także monitoring
środowiska, tak aby zapobiegać oraz wychwytywać w odpowiednim czasie ewentualne
zagrożenia jakie te instalacje mogą powodować w środowisku.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu ich życia należy zwrócić
uwagę na oddziaływania związane z funkcjonowaniem instalacji i obiektów powodujących
emisję hałasu, zanieczyszczeń wód i powietrza.
Jako działania chroniące przed wpływem hałasu i pól elektroenergetycznych,
proponuje się głównie działania kontrolne, monitoring i przestrzeganie obszarów wolnych od
zagospodarowania wokół miejsc narażonych na ekspozycję na te zagrożenia.
W przypadku pól elektromagnetycznych ważne jest tworzenie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego stref wolnych od zabudowy, towarzyszących
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przesyłowym liniom energetycznym. Jest to jedynym skutecznym środkiem
zabezpieczającym środowisko przed elektromagnetycznym promieniowaniem.
Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie ochrony przed hałasem
i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na środowisko i człowieka,
mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę. Wzmożony
powinien być nadzór nad respektowaniem przepisów ochrony środowiska w procesie
inwestycyjnym. Na etapie realizacji POŚ przeanalizowane powinno zostać środowiskowe
oddziaływanie przedsięwzięć jakimi są: remonty dróg, lokalizowanie stacji bazowych telefonii
komórkowej itp. Część z tych inwestycji może mieć uboczne, negatywne skutki dla
środowiska, możliwa jest jednak ocena i minimalizacja tego wpływu poprzez wybór
odpowiednich projektów, lokalizacji oraz nadzór wykonania.
Teren całej jednostki powinien zostać pokryty opracowanymi MPZP. W MPZP
powinny zostać określone warunki dotyczące minimalizacji hałasu, co będzie ograniczało
powstawanie obiektów, które mogłyby ponadnormatywnie oddziaływać na obszary
wymagające ochrony pod kątem narażenia na emisję hałasu, czy też innych emisji
i czynników negatywnie wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.
POŚ nie ogranicza możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
Lokalizacja wież i anten telefonii komórkowej musi wykluczać miejsca, gdzie mogłyby
negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi, przede wszystkim w zakresie emitowanego
promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualna lokalizacja powinna minimalizować
negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców.
Modernizacja ciągów komunikacyjnych (oraz wszelkie prace związane z budową),
o ile, lokalnie i w krótkim okresie czasu, może negatywnie wpływać na jakość środowiska,
powierzchnię ziemi, roślinność, powietrze, hałas, to w efekcie ma doprowadzić również do
zmniejszenia natężenia hałasu na drogach poprzez stosowanie np. cichych nawierzchni,
nasadzenia zieleni izolacyjnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że hałas komunikacyjny będzie
wzrastał, ponieważ na drogach pojawia się coraz więcej samochodów, jednak dzięki
wyprowadzeniu ruchu poza centrum, na mieszkańców nie będzie oddziaływać w sposób
negatywny chociażby ruch tranzytowy.
Obecnie na terenie gminy nie planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do
wystąpienia poważnej awarii, jednak nie można wykluczyć, że zamierzenia inwestycyjne nie
ulegną zmianie. W tej sytuacji Program, z braku potrzeby, nie określa ewentualnych,
niezbędnych działań zapobiegawczych. Zapisy dotyczące modernizacji dróg niewątpliwie
wpłyną także na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Zaleca się ograniczenie do minimum zabudowy terenów doliny Drwęcy. Ograniczy to
w znacznym stopniu zagrożenie jakie stanowi dla ludzi powódź. Pozostawienie doliny
rzecznej jako naturalnej strefy buforowej dla podnoszącego się poziomu wód w rzece
w czasie roztopów lub nawalnych deszczy jest rozwiązaniem bardziej efektywnym niż często
nieprzemyślana budowa wałów przeciwpowodziowych, dla których brakuje następnie
środków finansowych na ich utrzymanie i konserwację.
Ze względu na walory przyrodnicze obszaru jedną z coraz ważniejszych funkcji gminy
staje się turystyka i rekreacja. Jest to funkcja mająca wpływ na samopoczucie mieszkańców
i ich zadowolenie z funkcjonowania na danym terenie, ale z drugiej strony mająca wpływ na
środowisko przyrodnicze. Rozwój usług rekreacji powinien być zrównoważony
i zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym, ponieważ rekreacja rozwija się głównie
w oparciu o zasoby przyrodnicze. Każda forma zagospodarowania turystycznego oraz
zaplanowanie wykorzystania konkretnych miejsc pod rekreację musi być szczegółowo
ocenione pod kątem wpływu na środowisko. Obszary chronione są często narażone na
wydeptywanie, niszczenie roślinności, co powoduje cofanie się lub zanikanie siedlisk,
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przebywanie turystów w niewłaściwych miejscach również może negatywnie wpływać na
tereny cenne pod względem przyrodniczym, a położone w miejscach o największych
walorach.
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W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu ich życia należy zwrócić
uwagę na oddziaływania związane z funkcjonowaniem instalacji i obiektów powodujących
emisję hałasu.
Hałas jest obecnie traktowany jako jeden z czynników zanieczyszczających
środowisko. Do oceny akustycznej środowiska stosuje się w odniesieniu do jednej doby
poziom równoważny hałasu (LAeq D dla pory dnia i Laeq N dla pory nocy), natomiast
w przypadku wskaźników oceny hałasu stosowanych w polityce długookresowej (poziom
dzienno-wieczorno-nocny LDWN i długookresowy poziom nocny LN). Poziomy te mierzone są
w decybelach. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku uzależnione są od źródła
hałasu, przedziału czasowego oraz przeznaczenia terenu. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 01.08.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 r.), na terenach:
zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej dopuszczalny poziom dźwięku w porze
dziennej (LAeq D) wynosi wzdłuż dróg 65 dB (w porze nocnej Laeq N 56 dB), a od
pozostałych obiektów w porze dziennej (LAeq D) 55 dB, a w porze nocnej Laeq N 45 dB;
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym także na terenach związanych
z pobytem dzieci, szpitalami) dopuszczalny poziom dźwięku w porze dziennej (L Aeq D )
wynosi wzdłuż dróg 61 dB (w porze nocnej Laeq N 56 dB), a od pozostałych obiektów
w porze dziennej (LAeq D ) 50 dB, a w porze nocnej Laeq N 40 dB;
zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej dopuszczalny poziom dźwięku LDWN wynosi
wzdłuż dróg 68 dB (LN 59 dB), a od pozostałych obiektów LDWN 55 dB, a LN 45 dB;
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym także na terenach związanych
z pobytem dzieci, szpitalami) dopuszczalny poziom dźwięku LDWN wynosi wzdłuż dróg
64 dB (LN 59 dB), a od pozostałych obiektów LDWN 50 dB, a LN 40 dB.
Określając przewidywane znaczące oddziaływania na klimat akustyczny, należy
zwrócić uwagę głównie na przebiegające przez jednostkę ciągi komunikacyjne, gdyż klimat
akustyczny na tym terenie kształtują przede wszystkim źródła komunikacyjne - główne trasy
ruchu samochodowego. Głównym powodem uciążliwej emisji hałasu, ogólnie, obok
stosunkowo wysokiego natężenia ruchu pojazdów, jest wysoki udział w potoku ruchu
pojazdów ciężkich. Polepszenie stanu klimatu akustycznego, jak również zmniejszenie
obszarów narażonych na hałas powinno nastąpić głównie poprzez:
- odciążanie ciągów komunikacyjnych (budowa alternatywnych odcinków dróg),
- metody organizacyjne (np. kontrole i/lub ograniczanie prędkości pojazdów),
- zapewnienie odpowiedniej odległości nowych obiektów podlegających ochronie
przed hałasem od drogi,
- stosowanie nawierzchni SMA (Stone Mastic Asphalt),
- wprowadzenie ekranów akustycznych (w ostateczności),
- strefy ograniczonego użytkowania (wprowadzane, gdy wszystkie środki i metody
redukcji hałasu zawiodą).
Bardziej rygorystyczne kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku
obowiązują jedynie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów szpitali i stref
ochronnych „A” uzdrowisk. Na trasie kolejowej nie prowadzono pomiarów hałasu. Zaznaczyć
należy, że subiektywnie mniejsza jest dokuczliwość hałasów kolejowych niż drogowych,
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a także ograniczona częstotliwość kursowania pociągów sprawiają, że problem hałasów
kolejowych ma mniejsze znaczenie.
Uciążliwość ze strony zakładów produkcyjnych czy usługowych może wynikać
z braku zachowania standardów i dopuszczalnych norm, odpowiedzialność za negatywne
oddziaływania należy przede wszystkim do użytkowników urządzeń, instalacji będących
źródłami hałasu. Źródła te nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny.

5.5.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WODNE

Zasoby wodne jednostki są cennym zasobem przyrodniczym, a jednocześnie są
narażone na degradację ze względu na zanieczyszczenia oraz wyczerpywanie się tych
zasobów.
Gmina Bartniczka zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą
Rady Ministrów (M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549). W planie tym określone zostały cele
środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych zgodne z Ramową Dyrektywą
Wodną. Założenia Programu ochrony środowiska nie wpływają na zakłócenie realizacji tych
celi. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego. Ponadto w celu osiągnięcia tego stanu konieczne będzie dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Realizacja działań określonych
w harmonogramie POŚ nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, w tym nie pogorszy poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorficznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych
oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadającym
warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu. Celem środowiskowym w stosunku do
wód powierzchniowych jest właśnie nie przekraczanie wartości granicznych. Realizacja POŚ
nie będzie prowadziła do pogorszenia stanu wód, wszelkie działania inwestycyjne będą tak
realizowane, aby nie wpływać negatywnie na stan wód powierzchniowych, czyli, zgodnie
z celem środowiskowym dla wód określanych jako naturalne. Zadania inwestycyjno –
organizacyjne (budowa kanalizacji, odpowiednia melioracja, kontrola zbiorników
bezodpływowych, realizacja Planu Bezpieczeństwa Wody, współpraca z gminami
ościennymi, kompleksowość podejmowanych działań na różnych szczeblach i w różnych
miejscach) mają na celu polepszenie stanu jakości wód, tym bardziej, że na terenie gminy
jakość wód jest zadowalająca i należy to utrzymać. Jednym z głównych założeń Programu
jest więc utrzymanie stanu wód powierzchniowych i realizacja europejskich założeń
Dyrektywy przeniesionych do polskiego prawa poprzez Plan gospodarowania wodami,
a szerzej, ustawę Prawo wodne. W efekcie długoterminowym, realizacja działań na poziomie
gminy (ale również gmin okolicznych, wchodzących w granice jednolitych części wód, dalej
dorzecza) ma przenieść efekt w postaci poprawy jakości wód, co będzie regularnie
monitorowane na poziomie Raportów z realizacji niniejszego POŚ.
Zapisy Programu, planowane działania gminy, wykluczają możliwość wzrostu
zagrożenia dla wód i ziemi, powodowanego modernizacją i rozbudową infrastruktury wodno ściekowej, przeciwnie – ich realizacja powinna spowodować uzyskanie oczekiwanych
standardów ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych obszaru. Przyczynić się do
tego ma także realizacja założeń opracowanego Planu Bezpieczeństwa Wody.
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Eksploatację ujęć wód należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami
wodnoprawnymi. Konieczne jest przeanalizowanie i ewentualne skorygowanie zapisów
poszczególnych decyzji, zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz możliwościami. W zakresie
gospodarki ściekowej zadaniami są nadzór nad stanem zbiorników bezodpływowych lub
podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej. Wybór rozwiązania zależny jest od analizy
wpływu poszczególnych działań na stan środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem
uzasadnienia ekonomicznego poszczególnych przedsięwzięć.
Budowa sieci kanalizacyjnej podlega najczęściej analizie jej opłacalności, jednak dla
ochrony środowiska jest ona rozwiązaniem bardziej korzystnym. W przypadku obszarów na
których występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a tym samym także
gruntowych, budowa indywidualnych rozwiązań gospodarki ściekowej nie jest korzystnym
podejściem do problemu odprowadzania ścieków. Właściciele takich urządzeń nie są
w stanie zagwarantować właściwego oczyszczenia ścieków lub prawidłowego
eksploatowania urządzenia. Budowa sieci wyeliminuje przedostawanie się zanieczyszczeń
z możliwych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu. W ten sposób zmniejszy
się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji. Ograniczy to także rozproszone
zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych. Na terenie gminy jak do tej pory
zewidencjonowano około 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wzrost ich liczby może
stanowić problemem w przyszłości. W odpowiedni sposób zaprojektowane i wykonane,
z rozbudowanym systemem przelewowym zapewniają dobrą jakość wód wprowadzanych do
gruntu. Niestety najczęściej na rynku są instalowane oczyszczalnie nie spełniające
wszystkich wymogów, jednakże posiadające stosowne certyfikaty (na szczelność zbiornika,
a nie na jakość oczyszczonych wód). Jest to jeden z nielicznych elementów, który może
z jednej strony pozytywnie, ale z drugiej negatywnie wpływać na środowisko. Konieczna jest
ostrożność przy wydawaniu pozwoleń na instalację urządzeń tego typu.
Podmioty wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi muszą zapewnić ochronę wód
przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących
tej ochronie. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien
minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Obiekty budowlane, których
użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, nie mogą zostać
oddane do użytkowania, jeżeli nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska.
Jednocześnie należy podkreślić, że budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę
realizować się powinno jednocześnie z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej,
w szczególności przez budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Natomiast
w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla
środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub
inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.
Zagrożeniem dla wód może być każdy rodzaj zabudowy bez właściwie
zaprojektowanej i eksploatowanej infrastruktury. Może być nim także rozwijająca się
rekreacja, co wiąże się z wykorzystaniem rzeki Drwęcy oraz jeziora Samińskiego. Może
zachodzić zagrożenie dla naturalnych brzegów oraz okolicznych terenów ze względu na
penetrację turystyczną tych terenów.
Zwraca się też uwagę na analizę wpływu na środowisko działań w zakresie melioracji
wodnych oraz utrzymania koryta rzeki Drwęcy, Brynicy oraz terenów zalewowych. Regulacja
cieków nie zawsze jest konieczna, np. dla ochrony przeciwpowodziowej i właściwego
funkcjonowania cieku w środowisku. Z kolei melioracje wodne mają wpływ na odpływ wód
oraz zachowanie odpowiedniej wilgotności gleb na terenie całej zlewni, co z kolei przekłada
się na funkcjonowanie i dobre zachowanie siedlisk zlokalizowanych w samej dolinie.
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Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód będą pozytywnie
oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mogą
wystąpić na mniejszą skalę, występować raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej.
Przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej są niewątpliwie
proekologiczne i służą ochronie zasobów wód.
Zapisy Programu dotyczące ochrony zasobów wodnych w efekcie długofalowym nie
będą powodowały negatywnych oddziaływań na środowisko, a także są zgodne z wymogami
określonymi w ustawie Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 496 ze zmianami).

5.6.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE

Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na
pogorszenie stanu jakości powietrza ani obszaru gminy, ani jego otoczenia. Ograniczając
emisję zanieczyszczeń, także niską w pojedynczych punktach, która miejscowo jest jeszcze
problemem, spowoduje się również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach
oddziaływania ponadlokalnego. Planowane działania zmierzające do zmniejszenia niskiej
emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na poszczególne
komponenty środowiska.
Takie skutki przyniesie też promocja alternatywnych dla spalania źródeł energii,
a także energooszczędności, będących elementem realizacji tzw. pakietu klimatyczno energetycznego, który zakłada dla Polski m. in. zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych do 15 % w 2020 roku. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji związków
cieplarnianych powodujących w skali regionalnej zwiększenie się efektu cieplarnianego,
weryfikowanego przez pomiary ozonu w strefach na poziomie wojewódzkiego monitoringu
powietrza prowadzonego przez WIOŚ.
Istotnym zadaniem jest także planowanie termomodernizacji budynków. Zwiększenie
energetycznej efektywności budynków powinno w efekcie długofalowym zmniejszyć
zapotrzebowanie na dostarczane ciepło, a tym samym ilość emitowanych substancji
pochodzących ze spalania paliw na cele ogrzewania budynków.
Emisja z obszarów zabudowanych może negatywnie wpływać na zdrowie
mieszkańców w przypadku, kiedy istniejąca zabudowa stwarza niekorzystne warunki pod
względem warunków przewietrzania. Ważne jest zatem planowanie nowej zabudowy pod
kątem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, co powinno mieć odzwierciedlenie
w poszczególnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Biorąc pod uwagę, że komunikacja także stanowi źródło zanieczyszczeń na terenie
gminy, konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie reorganizacji i upłynnienia ruchu
samochodowego. Zaplanowane w POŚ inwestycje w zakresie ciągów komunikacyjnych
powinny poprawić ruch na terenie gminy i okolic, a tym samym także zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń wynikającą z dużego natężenia ruchu pojazdów oraz złej jakości dróg.
Ponadto przy planowaniu przebiegu dróg zwraca się uwagę na fakt, że odcinki drogowe
powinny być wyprowadzone poza tereny zabudowane.
Każda inwestycja z zakresu budowy dróg będzie podlegać osobnej ocenie
oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie się ona kwalifikować do przedsięwzięć mogących
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przy ocenie oddziaływania
ciągów komunikacyjnych na środowisko, należy przede wszystkim przeanalizować ich wpływ
na zdrowie ludzi oraz tereny mieszkaniowe pod kątem emisji zanieczyszczeń oraz hałasu.
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W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI

Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania
przez zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd
terenami biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni
szczególnie cennych pod względem przyrodniczym przed nadmiernym zainwestowaniem.
Przywrócenie terenów zanieczyszczonych (także miejsc dzikiego składowania
odpadów) do stanu zadowalającego, ich rekultywacja, powinno pozytywnie wpłynąć zarówno
na powierzchnię ziemi, gleby, stosunki wodne, szatę roślinną i faunę oraz na krajobraz.
Największa ingerencja w strukturę ukształtowania terenu następować będzie podczas
prac budowlanych związanych z powstawaniem infrastruktury technicznej, sieci
komunikacyjnej. Tego typu zmiany są związane z realizacją każdego rodzaju inwestycji
budowlanych, uznaje się je więc za nieuniknione w procesie zagospodarowania
i postępującej urbanizacji. Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie zatem
miało miejsce w krótkim okresie czasu.

5.8.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ

Na krajobraz mogą wpłynąć negatywnie działania mające na celu ochronę
poszczególnych komponentów środowiska czy zdrowia człowieka. Lokalny ład przestrzenny
może zostać zaburzony budową ekranów akustycznych, remontami, posadowieniem nowych
anten nadawczych, kolektorów słonecznych. Jest to jednak bardzo subiektywne odczucie.
Właściwie przeprowadzone prace, projekty wkomponowane w lokalny krajobraz nie powinny
negatywnie wpłynąć na wygląd estetyczny obszaru.
Należy dążyć do takiego ustalania lokalizacji, aby ograniczyć do minimum negatywny
wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na krajobraz przyrodniczy i kulturowy (na
zasadzie kompromisu pomiędzy racjami inwestorów, a subiektywnymi odczuciami
mieszkańców). Szczegóły lokalizacji tego typu obiektów ustalane będą w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie projekty powinny mieć również na celu ochronę obszarów cennych
kulturowo i przyrodniczo nowe obiekty muszą być zaprojektowane tak, aby komponowały się
z otoczeniem, nie powodując konfliktów z aktualnym zagospodarowaniem przestrzeni
(w pełnej zgodności z ustaleniami obowiązujących dokumentów planistycznych). Jedyne
oddziaływanie negatywne może wystąpić na etapie realizacji prac ale powinno mieć jedynie
charakter przejściowy, krótko trwały.

5.9.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT

Wprowadzanie ustaleń POŚ nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat lokalny
tych terenów, może jednak nieco je modyfikować, ze względu na rozwój zabudowy, rozwój
obszarów zielonych. Rozwój obszarów biologicznie czynnych wpływa na kształtowanie się
specyficznych topoklimatów, zmienia się wilgotność powietrza, a także wartość prędkości
wiatru. Natomiast występowanie przeszkód w postaci zabudowy, powoduje problemy
z nawietrzaniem i przewietrzaniem obszaru. Stąd tak ważne jest utrzymanie korytarzy
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przewietrzania na terenie gminy poprzez właściwe kształtowanie zabudowy na terenach
nadal czynnych biologicznie wzdłuż rzeki.
Pozytywnie na klimat (podobnie jak na powietrze) wpłynie także promocja
alternatywnych dla spalania źródeł energii, gdyż zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
pośrednio wpływa na ograniczenie zmian klimatu.
Poza tym rodzajem planowanych działań nie przewiduje się zmian klimatu lokalnego.

5.10. W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI
Ze względu na istniejące na terenie gminy zabytki oraz cenne walory architektoniczne
POŚ zwraca również uwagę na ochronę walorów krajobrazowych. Program Ochrony
Środowiska nie zawiera jednak specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony
dziedzictwa materialnego jednostki (do tego celu służą osobne opracowania, jak na przykład
Program opieki nad zabytkami).
Planowane działania pozwolą utrzymać i wyeksponować zachowane zasoby
krajobrazu kulturowego i jego struktury, a także kształtować wysokiej jakości środowisko
antropogeniczne.
Wszelkie prace budowlane polegające na remontach i konserwacji powinny być
uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także szczegółowo określone na
poziomie MPZP.

5.11. W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA DOBRA MATERIALNE
Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów
dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego (do tego celu służą osobne opracowania, jak
na przykład Program opieki nad zabytkami, lokalny program rewitalizacji). Działania mające
na celu poprawę stanu ogólnego środowiska wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr
materialnych.
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego, ograniczenie niskiej emisji będzie
oczyszczać powietrze i opady atmosferyczne z zanieczyszczeń, co będzie pozytywnie
wpływać na tkankę zabudowy.
Także zainwestowanie w infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizację,
infrastrukturę drogową) powinno skutkować podwyższeniem standardów mieszkaniowych
oraz standardów jakości zasobów przyrodniczych, w tym cieków, co będzie niewątpliwie
przyciągać turystów.
Działania związane z pracami budowlanymi czy też remontowymi na obiektach
traktowanych jako dobra materialne, np. termomodernizacja budynków, również wpłyną
pozytywnie na strukturę zabudowy oraz poprawią wygląd estetyczny jednostki. Należy
jednak przy każdych działaniach inwestycyjnych w tym zakresie pamiętać o ochronie
przyrody (zagadnienie to poruszone zostało w rozdziale 5.2.)
Podobnie, przy lokalizowaniu urządzeń produkujących energię odnawialną (kolektory
słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne) na dachach budynków należy mieć na względzie
ochronę gniazd ptaków.
Rozwijanie obszarów zieleni poprawi wygląd estetyczny jednostki.
Ustalenia projektu POŚ wpłyną więc neutralnie lub korzystnie na dobra materialne.
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5.12. W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE
W projekcie POŚ jako materiał wyjściowy uwzględniono naturalne predyspozycje
środowiska przyrodniczego oraz dostosowano do nich kierunki rozwoju.
Realizacja Programu nie będzie miała negatywnego wpływu na zasoby naturalne,
gdyż wszystkie inwestycje zostaną docelowo dostosowane do lokalnych warunków
środowiskowych uwzględniając ich odporność i chłonność. Oddziaływań na środowisko
nie da się jednak uniknąć, jednak wszelkie działania i przedsięwzięcia będą prowadzone
w sposób minimalizujący lub zabezpieczający (prewencyjny) przed negatywnymi
oddziaływaniami, w szczególności tymi znaczącymi, długotrwałymi, czy też skumulowanymi
i nieodwracalnymi, mogącymi zdegradować zasoby naturalne tej jednostki.

VI.

MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA
ŚRODOWISKO

Ustalenia Programu Ochrony Środowiska nie spowodują zaistnienia oddziaływania
transgranicznego.
Można jednak spodziewać się oddziaływania ponadlokalnego, obejmującego nie tylko
Gminę Bartniczka, ale również okoliczne gminy, czy powiaty. Przede wszystkim
oddziaływanie ponadlokalne będą miały skutki realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno
– ściekowej. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej utrzyma dobry stan wód podziemnych
i powierzchniowych, nie tylko w rejonie analizowanej jednostki, ponieważ wód nie można
rozpatrywać jako komponentu posiadającego administracyjne granice.
Podobne skutki będą miały zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.
Proponowane działania dotyczące utrzymania standardów jakości powietrza, redukcja emisji
pyłów i gazów, w tym wprowadzanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do dalszego
ograniczania emisji wpływającej także na jakość powietrza otaczających jednostkę terenów.

VII.

PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA GMINY

W celu wzmocnienia kontroli nad wprowadzaniem zapisów, realizowanie
zaplanowanych inwestycji i zmianami środowiska z tego wynikającymi, gmina ma obowiązek
cyklicznie oceniać i monitorować skutki realizacji postanowień projektu w odniesieniu do jego
wpływu na środowisko.
Zgodnie z art. 51, ust. 2, pkt 1, lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) proponuje się, aby wymagany
monitoring skutków realizacji omawianego projektu POŚ był przeprowadzany raz na 2 lata,
w powiązaniu z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
ze zmianami), która mówi o konieczności raportowania co 2 lata realizacji zapisów POŚ.
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Analiza wpływu zapisów Programu i jego realizacji na środowisko oraz zdrowie
człowieka powinna opierać się na przeprowadzeniu wizji lokalnej i inwentaryzacji obszaru
gminy. Weryfikacja istniejącego stanu wykorzystania terenu, eksploatacji sieci i instalacji
oraz obiektów, a także opis wpływu przedsięwzięć na otoczenie pozwoli określić i ocenić
ewentualne niekorzystne działania na środowisko, a także przewidzieć w jakim kierunku
będą zachodzić dalsze zmiany w środowisku.
Analiza jakości poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, powinna
być prowadzona, w szczególności, w stosunku do: wód powierzchniowych i podziemnych
(aby określić czy właściwie jest rozwijana sieć infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, aby
stwierdzić czy jakość wód nadal utrzymuje się na zadowalającym poziomie), powietrza
i klimatu akustycznego (w celu określenia jak rozwijają się tereny potencjalnie narażone na
emisję hałasu i wysokie natężenie ruchu pojazdów, czy jakość powietrza nie uległa
pogorszeniu), gleb oraz roślinności (ocena zagospodarowania terenu, zachowania
roślinności i form ochrony przyrody).
Wizję terenową powinno się także wzbogacić o wiedzę z innych dostępnych źródeł.
Jako podstawę analizy można wykorzystywać wyniki państwowego monitoringu środowiska
przyrodniczego prowadzonego przez Generalną i Wojewódzką Inspekcję Ochrony
Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwowy Instytut Geologiczny, zapisy
strategicznych dokumentów powiatowych, wojewódzkich oraz badania prowadzone przez
zarządców infrastruktury technicznej. Monitorowanie realizacji Programu powinno
obejmować także: analizę i ocenę działań podejmowanych na obszarach wrażliwych
i występowania potencjalnych konfliktów.
Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu
Deminga. Opiera się na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl
następującego ciągu przyczynowo – skutkowego:
1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.
2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę.
3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.
4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę
(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.

Ryc. 4. Cykl Deminga przeniesiony na poziom opracowywania POŚ
Źródło: opracowanie własne
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Projekt POŚ określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji.
W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić
stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Ocena
realizacji ocenianego dokumentu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana
będzie co dwa lata, w ramach wykonywanych raportów z realizacji POŚ. Podczas prac przy
opracowaniu kolejnego programu na dalsze lata programowania, proponowane zadania
będą również aktualizowane i dostosowywane do stale zmieniającej się sytuacji w jednostce
i regionie w zakresie stanu i jakości środowiska przyrodniczego oraz do aktualnych
problemów w tym zakresie.
Prognozując wpływ POŚ na środowisko przyrodnicze, a w efekcie na rozwój
zrównoważony gminy, można stwierdzić, że zamieszczone propozycje wskaźników
monitorowania jego realizacji są właściwe, dość szczegółowe oraz mierzalne, i pozwalają
w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji. Zaproponowane
zakresy monitoringu: monitoring środowiska, monitoring Programu oraz monitoring odczuć
społecznych pozwolą na aktywne zarządzanie tym dokumentem, ich modyfikację i wdrażanie
zapisów w odniesieniu do aktualnej sytuacji. Tak więc dokument ten wpłynie pozytywnie na
rozwój gminy oraz pozwoli na ciągłe monitorowanie stanu środowiska i realizacji zadań, które
będą miały doprowadzić do tego pozytywnego rozwoju.

VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
ORAZ PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany Program Ochrony
Środowiska, należy uznać, że środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na
środowisko są w rzeczywistości rozwiązania zaproponowane w projekcie tego dokumentu.
Należy jednak pamiętać, że w wyniku realizacji zapisów Programu mogą powstać negatywne
oddziaływania, o których mowa była w rozdziale wcześniejszym.
Adekwatnie do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewiduje się przede
wszystkim następujące środki zapobiegające, ograniczające oraz kompensujące negatywne
oddziaływanie na środowisko:
zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania
na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar
realizacji POŚ (działania administracyjne),
ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POŚ oraz miarodajny
monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie
działań adekwatnych do otrzymanych wyników,
zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POŚ oraz zasadami
ochrony środowiska,
ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminie
utrzymania czystości i porządku oraz w przepisach prawnych,
podejmowanie działań rekomendowanych w POŚ oraz prowadzenie procesów
w taki sposób, by finalny efekt podejmowanych działań spełniał rekomendowane
przez POŚ wymagania,
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promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w ochronie środowiska,
uwzględniających wymogi najlepszej dostępnej techniki oraz zasad dobrej praktyki
i rzetelnej wiedzy technicznej i naukowej,
cykl działań edukacyjnych dla społeczeństwa,
wzmocnienie (finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb
ochrony środowiska,
minimalizowanie oddziaływań środowiskowych powodowanych przez instalacje
i funkcjonujące zakłady.
Realizacja POŚ dla Gminy Bartniczka nie przewiduje skutków czy oddziaływań
środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku
z czym nie przewiduje się podjęcia takich działań, choć można przypuszczać, że
szczegółowe raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji będą wymagać
podjęcia takich działań.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie
oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje
w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej, komunikacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, każda instalacja spełniać musi określone wymagania w stosunku do środowiska,
standardy budowlane i konstrukcyjne, wykorzystywać najlepszą dostępną technikę
funkcjonowania.
Negatywne oddziaływanie ww. inwestycji na środowisko można ograniczyć
do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni
dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala
wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu
od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ
na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska
zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie
ograniczyć te oddziaływania.
Do ogólnych działań ograniczających negatywne oddziaływanie należą w czasie
realizacji inwestycji m. in.:
prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków
siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych,
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in.
zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie
osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych
tras migracji zwierząt.
Niemniej na obecnym etapie projektowania ogólnego dokumentu strategicznego POŚ
nie przewiduje się zaistnienia szkód w środowisku wywołanych realizacją Programu, które
wymagałyby kompensacji.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska jest
dokumentem wspomagającym projekt tego dokumentu, gdyż wskazuje na ewentualne
zagrożenia wynikające z niepełnej jego realizacji. Sugerowane do realizacji przedsięwzięcia
w ramach POŚ mają zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie działań
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alternatywnych dla podanych rozwiązań nie ma zatem uzasadnienia z formalnego
i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny
i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla
wskazanych działań.
Projekt Programu sporządzany jest przez organy samorządowe, ale jego
opracowanie opiera się także na współpracy i konsultacjach z podmiotami i instytucjami,
które działają na terenie gminy lub w regionie oraz jednostkami, które zgodnie ze swoimi
kompetencjami opiniują lub uzgadniają projekt Programu (organ wykonawczy powiatu). Tak
więc w trakcie opracowywania Programu rozważane są alternatywne sposoby rozwiązania
kwestii ochrony środowiska na analizowanym terenie, a ostateczna wersja stanowi
kompromis pomiędzy zamierzeniami władz jednostki oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi
i społeczno – gospodarczymi. Dodatkowo poddany jest również strategicznej ocenie,
podczas której mieszkańcy mogą wnosić wnioski.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnych warunków
środowiska. Dlatego przy realizacji nowych inwestycji, to znaczy na etapie projektowania
inwestycji, należy rozważać warianty alternatywne, tak aby wybrać ten, który w najmniejszym
stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne
przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji inwestycji, warianty konstrukcyjne
i technologiczne obiektów, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji
(wariant 0). Ostatni wariant nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji
inwestycji może również powodować konsekwencje środowiskowe.

IX. ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU POŚ W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA Z CELAMI USTANOWIONYMI NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
9.1.

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE

Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest
omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym. do realizacji których
Polska jest zobowiązana.
W 1992 r. opracowana została tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju
Zrównoważonego. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony
zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju.
Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który
narzuca Polsce działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie
zmian klimatu. Stanowi znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ
zawiera cele wiążące i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów
cieplarnianych.
Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii
Europejskiej. Główne założenia określone są w Traktacie Ustanawiającym WE w Tytule
XIX - Środowisko Naturalne. Jego realizacja powinna się przyczynić do zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – z uwzględnieniem różnorodności
sytuacji w różnych regionach Wspólnoty - ale również do ochrony zdrowia ludzkiego.
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Kolejnym dokumentem wyznaczającym ramy realizacji polityki wspólnotowej
w zakresie ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty Europejskiej
w dziedzinie Środowiska. W chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który określa trzy
główne cele:
ochrona przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej,
zwiększenie trwałego rozwoju, efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki,
ograniczenie niskoemisyjnej gospodarki,
skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom związane ze środowiskiem dla zdrowia.
W ramach działań dotyczących zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania
energii określono cele zawarte dokumencie Strategia Europa 2020. Dotyczą one:
- ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z
1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające),
- wzrostu udziału energii odnawialnej o 20 procent,
- wzrost efektywności energetycznej o 20 procent.

9.2.

DOKUMENTY KRAJOWE

W Polsce podstawowym dokumentem jest Polityka ekologiczna państwa w latach
2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Ze względu na to, iż niniejszy projekt POŚ
przygotowywany jest na lata 2015-2021 uwzględniono jeszcze w jego założeniach zapisy
Polityki ekologicznej państwa. Nawiązując do tej Polityki, Program ochrony środowiska
powinien realizować zawarte w niej następujące priorytety ekologiczne:
I.
Działania systemowe:
1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych.
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska.
3. Zarządzanie środowiskowe.
4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
5. Rozwój badań i postęp techniczny.
6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku.
7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
II.
Ochrona zasobów naturalnych:
1. Ochrona przyrody.
2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody.
4. Ochrona powierzchni ziemi.
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi.
III.
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
1. Jakość powietrza.
2. Ochrona wód.
3. Gospodarka odpadami.
4. Oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych.
5. Substancje chemiczne w środowisku.
Przechodząc do bardziej sektorowych dokumentów, ważne z punktu widzenia
ochrony środowiska gminy są projekty związane np. z ochroną klimatu, czy szeroko pojętym
rozwojem społeczno-gospodarczym oraz infrastrukturalnym.
POŚ dla Gminy Bartniczka powinien nawiązywać do dokumentu opracowywanego
przez Ministerstwo Środowiska dotyczącego projektu „Opracowanie i wdrożenie
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Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu – KLIMADA”. Głównym celem Strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju
oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.
Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu do poszczególnych sektorów:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:
dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu,
dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu,
ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian
klimatu,
adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie,
zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia
w warunkach zmian klimatu.
2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:
stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami,
organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do
zmian klimatu.
3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:
wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,
zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.
4. Zapewnienie
zrównoważonego
rozwoju
regionalnego
i
lokalnego
z uwzględnieniem zmian klimatu:
monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście
zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie),
miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.
5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:
promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych
sprzyjających adaptacji do zmian klimatu,
budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu.
6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:
zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu,
ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk
klimatycznych.
Natomiast celem Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SKR) – „Aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” jest wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności. Strategia zakłada trzy
priorytety:
sprawne i efektywne państwo,
konkurencyjna gospodarka,
spójność społeczna i terytorialna.
W ramach gospodarki odpadami powstał wspólny dla całego kraju Krajowy Program
Gospodarki Odpadami 2014. Dokument ten przyjmuje dalekosiężne cele przyjmujące za
podstawę dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady KPGO, a w szczególności zasada
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postępowania z odpadami. W związku z powyższym, uwzględniając politykę ekologiczną
państwa, przyjęto następujące cele główne:
- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce
odpadami.

9.3.

DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE

Założenia opracowywanego Programu ochrony środowiska powinny opierać się na
celach strategicznych wojewódzkiego programu ochrony środowiska - Programu Ochrony
Środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na
lata 2015-2018,. Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa kujawsko pomorskiego do 2018 roku jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa
(mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja
rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Celowi temu
podporządkowane są cele szczegółowe, których realizacja będzie miała miejsce poprzez
przypisane im kierunki działań. Cele szczegółowe zostały ujęte w trzech blokach
tematycznych, tj.: ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i
bezpieczeństwa ekologicznego, działania systemowe.
Zapisy Programu uwzględniają i realizują cele oraz kierunki działań wyznaczone
w harmonogramie realizacyjnym programu ochrony środowiska w skali województwa:
I.
Kierunki ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych
- Wdrażanie sieci ekologicznej Natura 2000,
- Opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów
Natura 2000,
- Opracowanie i ustanowienie zadań ochronnych i planów ochrony dla
rezerwatów przyrody,
- Opracowanie i przyjęcie planów ochrony dla parków krajobrazowych:
Brodnickiego, Chełmińskiego, Gostynińsko-Włocławskiego, GórznieńskoLidzbarskiego, Nadwiślańskiego, Wdeckiego,
- Powiększenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego na tereny
północnej części, Kotliny Toruńskiej i jej strefy krawędziowej,
- Czynna ochrona ginących, zagrożonych oraz chronionych gatunków flory
i fauny,
- Inwentaryzacja przyrodnicza i monitoring przyrodniczy województwa
i wybranych obszarów,
- Wdrażanie zasad ochronnych na obszarze rezerwatu biosfery „Bory
Tucholskie”,
- Wdrażanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski,
- Ochrona i konserwacja pomników przyrody,
- Zwiększenie lesistości województwa – zalesienie około 1200 ha gruntów
do 2014 r.,
52

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
Program ochrony środowiska Gminy Bartniczka

Green Key

Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych,
Odbudowa populacji zwierzyny drobnej,
Promocja walorów przyrodniczych i edukacja ekologiczna,
Rewitalizacja przyrodniczych obszarów zdegradowanych i przywracanie
ich walorów użytkowych,
Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa
- Modernizacja i rozbudowa do 2010 roku komunalnych oczyszczalni
ścieków
z
podwyższonym
usuwaniem
związków
biogennych
w aglomeracjach o liczbie równoważnych mieszkańców (RLM) powyżej
15000 (aglomeracje o wydłużonym terminie realizacji inwestycji:
Bydgoszcz, Choceń, Rypin, Wąbrzeźno, Pruszcz),
- Budowa, modernizacja i rozbudowa do 2015 roku komunalnych
oczyszczalni
ścieków w aglomeracjach o liczbie równoważnych
mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000,
- Budowa,
modernizacja
i
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków
w miejscowościach o równoważnej liczbie mieszkańców poniżej 2000
kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa i dyrektyw UE,
- Zagospodarowanie osadów ściekowych,
- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w obszarach o rozproszonej
zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego
uzasadnienia,
- Sukcesywna modernizacja istniejącej i realizacja nowej sieci kanalizacji
sanitarnej,
- Sukcesywna modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
- Aktualizacja dostępnych zasobów pitnych wód podziemnych wraz
z budową, przebudową, rozbudową oraz monitoringiem komunalnych ujęć
wód,
- Ochrona przeciwpowodziowa (wały, regulacja wód),
- Budowa zbiorników wodnych,
- Melioracje szczegółowe,
- Realizacja programu małej retencji, Projekt „Ekologiczne zabezpieczenie
stopnia Włocławek” - zadania modernizacyjne na Stopniu Wodnym we
Włocławku, - budowa nowego stopnia wodnego bądź progu poniżej
stopnia wodnego we Włocławku, - roboty regulacyjne na rzece Wiśle,
modernizacja wału przeciwpowodziowego w Dolinie Ciechocińskiej,
- Działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
-

II.

III.

Gospodarka odpadami
- Aktualizacja i uchwalenie Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko pomorskiego,
- Sporządzanie sprawozdań z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami,
- Tworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK)
wyposażonych w infrastrukturę do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania
odpadów poza składowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem metod
termicznych i biologicznych oraz wystarczającą pojemność składowisk
odpadów,
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-

-

-

-

-

-

-

-

Modernizacja składowisk odpadów komunalnych planowanych do
użytkowania w ramach Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
Tworzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących
działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego
zbierania odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, odpadów
opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych), przetwarzania
odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania,
Opracowanie i uchwalenie regulaminów utrzymania czystości i porządku
na terenie gmin,
Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych,
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz
prowadzenie i analiza wyników monitoringu wód podziemnych wokół
zakładu a następnie wdrożenie ewentualnie wymaganych działań
naprawiających stan środowiska gruntowego,
Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, Zamykanie
i rekultywacja składowisk odpadów, na których składowane są odpady
komunalne oraz prowadzenie i analiza wyników monitoringu wód
podziemnych wokół składowisk odpadów a następnie wdrożenie
ewentualnie wymaganych działań naprawiających stan środowiska
gruntowego,
Wydawanie decyzji w sprawie usuwanie odpadów z miejsc na ten cel
nieprzeznaczonych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów,
Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych oraz
prowadzenie i analiza wyników monitoringu wód podziemnych wokół
składowisk odpadów a następnie wdrożenie ewentualnie wymaganych
działań naprawiających stan środowiska gruntowego,
Opracowanie i wdrażanie programów usuwania wyrobów zawierających
azbest,
Prowadzenie inwentaryzacji budynków i urządzeń, w których
wykorzystywane są wyroby zawierające azbest,
Akcje informacyjne dotyczące możliwości finansowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest wskazująca firmy uprawnione do
demontażu tych wyrobów oraz zagrożenia zdrowia związanego
z samodzielnym prowadzeniem tych prac,
Kontrola
prac
związanych
z
usuwaniem
azbestu,
kontrole
zinwentaryzowanych budynków,
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji samorządowej szczebla
powiatowego i gminnego w zakresie gospodarki odpadami,
w szczególności wydawania decyzji administracyjnych,
Prowadzenie
działalności
informacyjno-edukacyjnej
dotyczącej
konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi
i innymi niż niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania nowoczesnych
technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów,
Organizacja systemu zbiórki, transportu i magazynowania odpadów
medycznych i weterynaryjnych,
Rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł
rozproszonych,
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Opracowanie i wdrożenie systemu selektywnego zbierania przenośnych
zużytych baterii i akumulatorów,
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- Rozbudowa systemu zbierania zużytych opon,
- Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw
domowych,
- Rozbudowa systemu zbierania i likwidacji odpadów zawierających PCB
o stężeniu poniżej 50 ppm,
- Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów niebezpiecznych
(GPZON),
- Badanie morfologii odpadów komunalnych pod kątem ilości odzyskiwania
poszczególnych frakcji wg metodyki opracowanej na zlecenie MŚ,
- Prowadzenie i aktualizowanie wojewódzkiej bazy danych w zakresie
wytwarzania i gospodarowania odpadami,
- Działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska –
przeprowadzenie kontroli składowisk odpadów w zakresie przestrzegania
warunków decyzji oraz dostosowania obiektów do wymagań prawnych,
prowadzenie i analiza wyników monitoringu wód podziemnych
(eksploatacyjnego i poeksploatacyjnego) wokół składowisk odpadów
i zlikwidowanych mogilników a następnie wdrożenie ewentualnie
wymaganych działań naprawiających stan środowiska gruntowego,
Klimat akustyczny
- Analiza wyników rocznego monitoringu hałasu, określenie kierunków
działań naprawczych,
- Opracowanie map akustycznych dla terenów wskazanych przepisami
odrębnymi dla aglomeracji, dróg komunikacji, oceny klimatu
akustycznego terenów pozostałych Opracowanie programów ochrony
środowiska przed hałasem -dla aglomeracji -dla dróg komunikacji,
- Wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie
uciążliwości hałasu komunikacyjnego (budowa obwodnic, budowa
i modernizacja dróg komunikacji, budowa ekranów akustycznych,
wymiana taboru na mniej hałaśliwy),
- Wspieranie działań prowadzących do eliminacji bądź ograniczenia
emisji hałasu przemysłowego,
- Działalność
inspekcyjno-kontrolna
służb
Inspekcji
Ochrony
Środowiska,
- Kontynuacja działań monitorujących używanie sprzętu motorowodnego
na wodach powierzchniowych,
- Monitorowanie
przestrzegania
zasad
strefowania
terenów
w planowaniu
przestrzennym
w
odniesieniu
do
nowo
zagospodarowywanych terenów,
Pola elektromagnetyczne
- Analiza wyników monitoringu pól elektromagnetycznych pod kątem
ochrony ludności przed wzrostem poziomów pól sztucznie
wytworzonych,
- Prowadzenie monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku wraz z rejestrem informacji o terenach, na których
występują
przekroczenia
dopuszczalnych
poziomów
pól
-

IV.

V.
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VI.

VII.

VIII.

elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zabudowy mieszkaniowej, terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i terenów dostępnych dla ludności,
- Działalność
inspekcyjno-kontrolna
służb
Inspekcji
Ochrony
Środowiska,
Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe
- Zbudowanie sprawnego systemu monitoringu transportu substancji
niebezpiecznych na terenie województwa,
- Analiza porównawcza liczby , miejsc oraz rodzaju materiałów
niebezpiecznych
będących
sprawcami
wystąpienia
zdarzeń
o znamionach poważnych awarii, w celu wytypowania miejsc
i obiektów wymagających objęciem działaniami kontrolnymi,
- Weryfikacja, wyznaczenie i zatwierdzenie tras przewozu substancji
niebezpiecznych po drogach na terenie województwa,
- Wyznaczenie bezpiecznych miejsc parkingowych dla pojazdów
przewożących niebezpieczne substancje,
- Doposażenie Jednostek Ratowniczych w sprzęt do ratownictwa
techniczno-chemicznego,
- Edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnych awarii,
- Działalność
inspekcyjno-kontrolna
służb
Inspekcji
Ochrony
Środowiska,
Ochrona powietrza
- Sporządzenie rocznych ocen jakości powietrza atmosferycznego
w województwie kujawsko-pomorskim,
- Sporządzenie pięcioletniej oceny jakości powietrza atmosferycznego
w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2010-2014,
- Sporządzenie i wdrażanie wojewódzkiego programu ochrony
powietrza,
- Sporządzenie i wdrażanie programów ochrony powietrza w strefach,
które według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia
ludzi znalazły się w klasie C,
- Modernizacja/wymiana kotłów grzewczych/kotłowni zakładowych na
proekologiczne,
- Działalność
inspekcyjno-kontrolna
służb
Inspekcji
Ochrony
Środowiska,
- Działalność systemu oceny jakości powietrza, tj. sieci stacji
pomiarowych w województwie,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności
publicznej,
- Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w szczególności w celu
zmniejszenia przesyłowych strat ciepła,
Ochrona zasobów kopalin
- Utworzenie wojewódzkiej bazy terenów poeksploatacyjnych wraz
z oceną sposobów i kierunków ich rekultywacji,
- Opracowanie kompleksowej analizy skutków ewentualnej eksploatacji
złóż węgla brunatnego na terenie województwa kujawskopomorskiego,
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- Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, w tym wyznaczenie
perspektywicznych
wyrobisk
pokopalnianych
dla
potrzeb
magazynowania paliw,
- Opracowanie wojewódzkich map perspektyw zasobowych,
- Wspieranie działań w zakresie poszukiwania i dokumentowania złóż
gazu z łupków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Działalność
inspekcyjno-kontrolna
służb
Inspekcji
Ochrony
Środowiska,
IX.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
- Sporządzenie analizy dotyczącej wyznaczenia terenów niewskazanych
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,
- Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Kolejnym dokumentem jest Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Strategia opiera się na analizie
uwarunkowań i stanu rozwoju województwa oraz prognoz rozwoju województwa, jak też
zgłaszanych podczas konsultacji społecznych aspiracji różnych środowisk. Aspekty te
pozwoliły na identyfikację priorytetów rozwoju województwa do których należą:
- Konkurencyjna gospodarka,
- Modernizacja przestrzeni wsi i miast,
- Silna metropolia,
- Nowoczesne społeczeństwo.
Elementy te zostały one osadzone w środowisku przyrodniczym, ponieważ to w nim
odbywają się wszelkie działania człowieka.
Przechodząc do projektów wojewódzkich ukierunkowanych typowo na ochronę
środowiska, analizie poddano zapisy w zakresie wdrażania takich dokumentów jak: program
ochrony środowiska przed hałasem, program ochrony powietrza, plan gospodarki odpadami.
W roku 2014 Sejmik Województwa kujawsko - pomorskiego przyjął Projekt
programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych
o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawskopomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone
wskaźnikami LDWN, LN. Jednoznacznie wskazuje się w nim na konieczność
przedsięwzięcia działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania tych
dróg. W odniesieniu do Gminy Bartniczka konieczne jest stosowanie działań bezpośrednich
takich jak wymiana nawierzchni czy stosowanie elementów uspokojenia ruchu, budowa
ekranów
akustycznych,
budowa
obwodnic,
weryfikacja
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ich uszczegółowienie w szczególności w miejscach
zidentyfikowanych znacznych przekroczeń, izolowanie terenów mieszkalnych od
bezpośredniego sąsiedztwa analizowanych odcinków dróg przy zastosowaniu pasów
terenów pod zabudowę niechronioną np. tereny usługowe.
Przechodząc do programu związanego z ochroną powietrza, POŚ musi realizować
założenia uchwalonego w 2015 roku dotyczące dokumentu: Zmiany Programu ochrony
powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem
przekroczeń docelowych benzo( )pirenu. Podstawowe kierunki działań zmierzających do
przywracania poziomów docelowych benzo( )pirenu powinny się koncentrować na obniżaniu
emisji ze spalania paliw stałych do celów ogrzewania indywidualnego. Przejawiać się to
może w następujących głównych działaniach:
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Likwidacja ogrzewania indywidualnego opartego na węglu lub drewnie i zmiana
na centralne ogrzewanie (tam gdzie istnieje sieć centralnego ogrzewania) lub na
piece zasilane paliwem ekologicznym – gazem, olejem opałowym, prądem,
- Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego zakazujące używania
paliwa stałego do ogrzewania oraz zakazujące budowy kominów opalanych
drewnem w obszarach przekroczeń wartości docelowych benzo(a)pirenu,
- Edukacja ekologiczna mająca na celu uświadomienie ludności na temat
szkodliwości spalania odpadów oraz paliw niskiej jakości (np. pyłu węglowego).
W ramach gospodarki odpadami funkcjonuje dokument Plan gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 20182023”. Zgodnie z KPGO 2014 jako główne cele w gospodarce odpadami w województwie
kujawsko - pomorskim przyjmuje się za cel nadrzędny jest dojście do systemu gospodarki
odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są
zasady gospodarki odpadami, który przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości życia
w czystym i bezpiecznym środowisku, poprzez:
- Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenia ich
właściwości niebezpiecznych,
- Odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów, wykorzystanie
właściwości materiałowych i energetycznych odpadów,
- Unieszkodliwianie poprzez składowanie tylko w przypadku gdy odpadów nie można
poddać procesom odzysku.
Uwzględniając politykę ekologiczną państwa i KPGO 2014 przyjęto następujące cele główne:
- Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z
odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
- Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
-

9.4.

DOKUMENTY LOKALNE

Do lokalnych dokumentów zaliczamy Program ochrony środowiska powiatu
Brodnickiego na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r.,
Podstawowymi działaniami wskazanymi do realizacji w Programie jest:
- Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- Dalsza poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji,
- Poprawa warunków klimatu akustycznego,
- Ochrona wód powierzchniowych przed migracją zanieczyszczeń ze źródeł
punktowych,
- Zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,
- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
- Kształtowanie zieleni miejskiej i wiejskiej,
- Wprowadzanie zadrzewień, w tym zieleni przydrożnej,
- Zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,
- Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (BAT),
- Wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz dalszy rozwój
selektywnej zbiórki odpadów,
- Wspieranie technologii minimalizujących ilość wytwarzanych odpadów,
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- Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu.
Dla powiatu istnieje również Strategii rozwoju powiatu brodnickiego na lata
2014-2020. W dokumencie uwzględniono 5 głównych priorytetów:
- Priorytet 1: Wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu,
- Priorytet 2: Dobry stan infrastruktury technicznej,
- Priorytet 3: Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych,
- Priorytet 4: Bezpieczny powiat,
- Priorytet 5: Partnerska i spójna współpraca samorządów, NGO i innych
instytucji.
Opracowywany Program ochrony środowiska dla Gminy Bartniczka uwzględnia
również zapisy dotychczas obowiązującego Programu ochrony środowiska, ponieważ
ważnym aspektem prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju jest ciągłość
podejmowanych działań. Program ochrony środowiska dla gminy z roku 2005 stanowił
wytyczne dla opracowywanych dokumentów obejmujących problematykę transportu,
energetyki, ograniczenia niskiej emisji, oraz szeroko pojętego rozwoju społecznogospodarczego.
Kolejnym z lokalnych dokumentów strategicznych, na których opiera się projekt POŚ
jest Koncepcja gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Bartniczka.
opracowana w 2012 roku. W koncepcji tej zostały określone poniższe cele priorytetowe:
- Podjęcie i rozwój współpracy międzygminnej w ramach regionu gospodarki odpadami
i eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jako
kompleksowego rozwiązania w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym,
- Objęcie wszystkich mieszkańców (wytwórców odpadów) powszechną zbiórką odpadów
komunalnych,
- Promowanie systemu przydomowego kompostowania bioodpadów oraz wprowadzenie
systemu zbiórki bioodpadów – dostosowanie systemu do funkcjonowania Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
- Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych.
- Wdrażanie programowych zmian w gospodarce odpadami, poprzez akcje informacyjno –
edukacyjne oraz propagowanie właściwych rozwiązań ekologicznych wśród lokalnego
społeczeństwa (mieszkańcy, instytucje, podmioty gospodarcze).

9.5.

ANALIZA ZGODNOŚCI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA

W kolejnej tabeli wykazano zgodność zaproponowanych celów analizowanego
projektu Programu ochrony środowiska Gminy Bartniczka z celami najważniejszych
dokumentów strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim
i lokalnym.
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Tabela 5. Zgodność działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska Gminy Bartniczka z dokumentami strategicznymi
szczebla międzynarodowego
Agenda 21

Protokół z Kioto

Traktat
Ustanawiający WE

Program Działań
Wspólnoty
Europejskiej

Europa 2020

Zwiększenie
trwałego rozwoju,
efektywniej
korzystającej
z zasobów
gospodarki,
ograniczenie
niskoemisyjnej
gospodarki

Konieczność
ochrony zasobów
naturalnych
i racjonalne
gospodarowanie
nimi w celu
zapewnienia
trwałego
i zrównoważonego
rozwoju

Ograniczenie
i redukcja emisji
gazów
cieplarnianych

Zachowanie,
ochrona i poprawa
jakości środowiska
naturalnego

Ochrona przyrody
i wzmocnienie
odporności
ekologicznej
Obszar działań

Zwiększenie
trwałego rozwoju,
efektywniej
korzystającej
z zasobów
gospodarki,
ograniczenie
niskoemisyjnej
gospodarki
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zmiany klimatu
i zrównoważone
wykorzystanie
energii

POŚ Gmina Bartniczka
Utrzymanie dobrej
jakości wód
powierzchniowych
i podziemnych oraz
minimalizacja presji na
zasoby wodne
Zapewnienie
wystarczającej ilości
wody o odpowiedniej
jakości użytkowej oraz
ochrona przed
powodzią
Zachowanie, właściwe
wykorzystanie oraz
odnawianie
i przywracanie do stanu
właściwego składników
przyrody
Utrzymanie standardów
jakości powietrza na
dobrym poziomie
poprzez stałą redukcję
emisji pyłów, gazów
i odorów
Zminimalizowanie
uciążliwego hałasu
i utrzymanie jak
najlepszej jakości
stanu akustycznego
środowiska
Ograniczenie
przekształceń ziemi
w wyniku procesów
naturalnych oraz
antropogenicznych

Zgodność
spełnia / nie spełnia

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia
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Traktat
Ustanawiający WE
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Program Działań
Wspólnoty
Europejskiej

Europa 2020

Skuteczne
przeciwdziałanie
zagrożeniom
związane ze
środowiskiem dla
zdrowia

Ograniczenie
i redukcja emisji
gazów
cieplarnianych

Zachowanie,
ochrona i poprawa
jakości środowiska
naturalnego

Zwiększenie
trwałego rozwoju,
efektywniej
korzystającej
z zasobów
gospodarki,
ograniczenie
niskoemisyjnej
gospodarki
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Obszar działań
badania i rozwój

POŚ Gmina Bartniczka
Ochrona mieszkańców
przed polami
elektromagnetycznym
Minimalizacja wpływu
na środowisko oraz
eliminacja ryzyka dla
zdrowia ludzi
w miejscach
największego
oddziaływania na
środowisko
i zapewnienie
bezpieczeństwa
chemicznego
i biologicznego
Skuteczny rozwój
systemu gospodarki
odpadami
Upowszechnienie idei
ekorozwoju we
wszystkich sferach
życia oraz rozwój
zarządzania
środowiskowego

Zgodność
spełnia / nie spełnia
spełnia

spełnia

spełnia

spełnia
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Tabela 6. Zgodność działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska Gminy Bartniczka z dokumentami strategicznymi
szczebla krajowego
Polityka ekologiczna
państwa
Działania systemowe
Ochrona zasobów
naturalnych
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Krajowy Program
Gospodarki Odpadami
2014

KLIMADA

Strategia
Rozwoju Kraju

POŚ Gmina Bartniczka

Zgodność
spełnia / nie
spełnia

Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
i dobrego stanu
środowiska

Priorytet sprawne
i efektywne
państwo

Utrzymanie dobrej jakości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz minimalizacja presji na
zasoby wodne

spełnia

Zapewnienie wystarczającej ilości
wody o odpowiedniej jakości
użytkowej oraz ochrona przed
powodzią

spełnia

Działania systemowe
Ochrona zasobów
naturalnych
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego
Działania systemowe
Ochrona zasobów
naturalnych

Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
i dobrego stanu
środowiska

Zachowanie, właściwe
wykorzystanie oraz odnawianie
i przywracanie do stanu
właściwego składników przyrody

spełnia

Działania systemowe
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
i dobrego stanu
środowiska
Rozwój transportu w
warunkach zmian
klimatu
Zapewnienie
zrównoważonego
rozwoju regionalnego
i lokalnego
z uwzględnieniem zmian

Utrzymanie standardów jakości
powietrza na dobrym poziomie
poprzez stałą redukcję emisji
pyłów, gazów i odorów

spełnia
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POŚ Gmina Bartniczka

Zgodność
spełnia / nie
spełnia

Działania systemowe
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Zminimalizowanie uciążliwego
hałasu i utrzymanie jak najlepszej
jakości stanu akustycznego
środowiska

spełnia

Działania systemowe
Ochrona zasobów
naturalnych

Ograniczenie przekształceń ziemi
w wyniku procesów naturalnych
oraz antropogenicznych

spełnia

Polityka ekologiczna
państwa

Krajowy Program
Gospodarki Odpadami
2014

Strategia
Rozwoju Kraju

KLIMADA
klimatu

Działania systemowe
Działania systemowe
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego
Działania systemowe
Poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Działania systemowe

utrzymanie tendencji
oddzielenia wzrostu ilości
wytwarzanych odpadów od
wzrostu gospodarczego
kraju wyrażonego w PKB

wyeliminowanie praktyki
nielegalnego składowania
odpadów

Stymulowanie innowacji
sprzyjających adaptacji
do zmian klimatu
Kształtowanie postaw
społecznych
sprzyjających adaptacji
do zmian klimatu
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Ochrona mieszkańców przed
polami elektromagnetycznym
Minimalizacja wpływu na
środowisko oraz eliminacja ryzyka
dla zdrowia ludzi w miejscach
największego oddziaływania na
środowisko i zapewnienie
bezpieczeństwa chemicznego
i biologicznego

spełnia

Skuteczny rozwój systemu
gospodarki odpadami

spełnia

Upowszechnienie idei ekorozwoju
we wszystkich sferach życia oraz
rozwój zarządzania
środowiskowego

spełnia

spełnia
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Tabela 7. Zgodność działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Bartniczka z dokumentami strategicznymi
szczebla wojewódzkiego
Program Ochrony
Środowiska Województwa
Środowisko dla zdrowia –
dalsza poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego
Zrównoważone
wykorzystanie energii,
wody i zasobów
naturalnych

Strategia rozwoju
województwa

Program ochrony
środowiska przed
hałasem

Program Ochrony
Powietrza dla
strefy kujawskopomorskiej

Utrzymanie dobrej jakości wód
powierzchniowych
i podziemnych oraz
minimalizacja presji na zasoby
wodne
Zapewnienie wystarczającej
ilości wody o odpowiedniej
jakości użytkowej oraz ochrona
przed powodzią

Dobry stan środowiska

Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
i racjonalne wykorzystanie
zasobów przyrody
Środowisko dla zdrowia –
dalsza poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Środowisko dla zdrowia –
dalsza poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Dobry stan środowiska
Bezpieczeństwo i
efektywność
energetyczna

POŚ Gmina Bartniczka

Ograniczanie
niskiej emisji,
rozwój sieci
gazowych,
planowanie
przestrzenne,
kontrole

działania
bezpośrednie,
pośrednie,
inwestycyjne
i organizacyjne

Wysoka efektywność
przedsiębiorstw
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spełnia

spełnia

Zachowanie, właściwe
wykorzystanie oraz odnawianie
i przywracanie do stanu
właściwego składników przyrody

spełnia

Utrzymanie standardów jakości
powietrza na dobrym poziomie
poprzez stałą redukcję emisji
pyłów, gazów i odorów

spełnia

Zminimalizowanie uciążliwego
hałasu i utrzymanie jak
najlepszej jakości stanu
akustycznego środowiska
Ograniczenie przekształceń ziemi
w wyniku procesów naturalnych
oraz antropogenicznych
Ochrona mieszkańców przed
polami elektromagnetycznym
Minimalizacja wpływu na
środowisko oraz eliminacja
ryzyka dla zdrowia ludzi
w miejscach największego

Dobry stan środowiska

Zgodność
spełnia / nie spełnia

spełnia
spełnia
spełnia
spełnia
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Środowiska Województwa

Strategia rozwoju
województwa
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Program ochrony
środowiska przed
hałasem

Program Ochrony
Powietrza dla
strefy kujawskopomorskiej

POŚ Gmina Bartniczka

Zgodność
spełnia / nie spełnia

oddziaływania na środowisko
i zapewnienie bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego

Wzmocnienie systemu
zarządzania środowiskiem
oraz podniesienie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa

Dobry stan środowiska

Kontrola
gospodarstw
domowych

Skuteczny rozwój systemu
gospodarki odpadami

Wysoka efektywność
przedsiębiorstw

Działania
promocyjne

Upowszechnienie idei
ekorozwoju we wszystkich
sferach życia oraz rozwój
zarządzania środowiskowego
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spełnia

spełnia
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Tabela 8. Zgodność działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska Gminy Bartniczka z dokumentami strategicznymi
szczebla lokalnego
Koncepcja gospodarowania
odpadami komunalnymi dla
Gminy Bartniczka

Strategia rozwoju
powiatu brodnickiego

Program Ochrony
Środowiska dla powiatu
Brodnickiego
Ochrona ekosystemów
wodnych

POŚ Gmina Bartniczka
Utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych
i podziemnych oraz minimalizacja presji na zasoby
wodne
Zapewnienie wystarczającej ilości wody o
odpowiedniej jakości użytkowej oraz ochrona przed
powodzią

Zgodność
spełnia / nie
spełnia
spełnia
spełnia

Ochrona przyrody,
bioróżnorodności i puli
Ochrona środowiska

genowych (populacji

Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz
odnawianie i przywracanie do stanu właściwego
składników przyrody

spełnia

endemicznych),
Dobry stan atmosfery

Ochrona zdrowia
Objęcie wszystkich
mieszkańców (wytwórców
odpadów) powszechną
zbiórką odpadów
komunalnych
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Utrzymanie standardów jakości powietrza na dobrym
poziomie poprzez stałą redukcję emisji pyłów, gazów
i odorów
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak
najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska
Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku procesów
naturalnych oraz antropogenicznych
Ochrona mieszkańców przed polami
elektromagnetycznym
Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja
ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego
oddziaływania na środowisko i zapewnienie
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego

spełnia
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia

Skuteczny rozwój systemu gospodarki odpadami

spełnia

Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich
sferach życia oraz rozwój zarządzania
środowiskowego

spełnia
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko skutków
realizacji projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata
2015 – 2019 z perspektywą do 2021 r. Pierwszy Program Ochrony Środowiska został
uchwalony on przyjęty Uchwałą XXII/105/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 września 2005
roku.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Programu
obejmuje szeroką tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały
zaproponowane Gminie Bartniczka w zakresie ochrony środowiska. Jest ona dokumentem
wskazującym na możliwe negatywne skutki oraz formułującym zalecenia dotyczące
minimalizacji oraz przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza
sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska (dokumentu
określającego ogólne ramy realizacji dla kolejnych przedsięwzięć), powinna określać
i oceniać skutki wpływu realizacji ustaleń tego dokumentu na elementy środowiska
przyrodniczego oraz dobra materialne, a także skutki dla stanu środowiska, które mogą
wyniknąć ze zmian istniejącego przeznaczenia lub wykorzystywania terenów, wskutek
realizacji ustaleń Programu. Celem opracowania jest określenie rodzaju, stopnia oraz
zasięgu przestrzennego zmian środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji
zadań i działań, sprecyzowanych w treści dokumentu POŚ.
Przy sporządzaniu Prognozy posługiwano się metodą opisową, która polegała na
charakterystyce zasobów środowiska obszaru Gminy Bartniczka, określeniu stanu
środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. Do opisu posłużono się danymi pochodzącymi
z Urzędu Gminy oraz z innych jednostek i podmiotów działających na tym terenie. Do
przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane również dane zgromadzone przez WIOS,
GUS, dostępną literaturę tematu oraz ustalenia własne. Zastosowano również metodę
analityczną, która polegała na analizie proponowanych kierunków działań w zakresie
ochrony środowiska. Wszystkie założenia dokumentów wykorzystanych do sporządzenia
Programu podlegają rekomendacji.
Charakter omawianego dokumentu z założenia jest proekologiczny. Jednak realizacja
niektórych zamierzeń, jakkolwiek w skali regionalnej uzasadnionych pod względem
ekologicznym, w skali lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych, negatywnych
oddziaływań środowiskowych.
Zapisy Programu wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla wód i ziemi,
powodowanego rozbudową sieci wodno - ściekowej. Cele oraz działania zapisane w POŚ
w zakresie ochrony wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych
negatywnych oddziaływań, które mogą wystąpić na mniejszą skalę, występować raczej
lokalnie, w krótkiej skali czasowej.
Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na
pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza ani obszaru gminy, ani jego otoczenia.
Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania
przez zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd
terenami biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni
szczególnie cennych pod względem przyrodniczym przed nadmiernym zainwestowaniem.
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Program ochrony środowiska jako działania chroniące środowisko przed wpływem
hałasu i pól elektroenergetycznych podaje głównie działania kontrolne, monitoring
i przestrzeganie obszarów wolnych od zagospodarowania wokół miejsc narażonych na
ekspozycję na te zagrożenia. Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie
ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na
środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą
skalę.
Na terenie jednostki wśród głównych zagrożeń środowiska przyrodniczego wskazać
należy lokalną i w coraz mniejszym stopniu emisję niezorganizowaną związaną ze spalaniem
paliw w gospodarstwach domowych oraz zanieczyszczenia powstałe w transporcie.
Podkreślić należy także zagrożenia płynące z prowadzonej miejscami w sposób
indywidualny gospodarki ściekowej, niewystarczającego jeszcze pokrycia terenu kanalizacją
deszczową, funkcjonujących w zlewni rzeki oczyszczalni ścieków (także poza terenem
gminy) oraz rozwiniętego rolnictwa (również poza jednostką gminy).
Proponowane działania ochronne i wzbogacające bioróżnorodność gminy nie wpłyną
negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru. Program Ochrony Środowiska zawiera
wiele zapisów dotyczących ochrony obszarów prawnie chronionych i cennych pod względem
przyrodniczym. Będzie to skutkować poprawą bioróżnorodności na tym obszarze i ochroną
najbardziej cennych pod względem przyrodniczym i edukacyjnym obszarów, wiążąc je
z terenami otaczającymi analizowany obszar i tworząc w ten sposób zwarte korytarze
ekologiczne. Ogólne zapisy Programu wpłyną pozytywnie na obiekty prawnie chronione.
Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające tym
obiektom. Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym POŚ mają na
celu służyć ochronie przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne krótkotrwałe przekształcenie
jednego z komponentów środowiska, np. podczas prac inwestycyjnych, budowlanych. Będą
one przeprowadzane z uwzględnieniem wszystkich zasad ustawy o ochronie przyrody.
Jedynymi inwestycjami, których realizacja wymaga szczegółowej analizy wpływu na
środowisko są modernizacje ciągów komunikacyjnych, budowa infrastruktury wodno –
ściekowej lub gazowej czyli przedsięwzięcia związane z podejmowaniem robót budowlanych,
mogących naruszać stabilność poszczególnych komponentów środowiska oraz wywoływać
uciążliwości odczuwalne dla mieszkańców.
Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów
dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego. Działania mające na celu poprawę stanu
ogólnego środowiska wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr materialnych.
Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można
ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury
oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu
POŚ, takich danych nie można przedstawić, ponieważ jest to dokument ogólny
i strategiczny, zawierający ogólne wytyczne dla gminy, określający ogólne ramy
przedsięwzięć planowanych do realizacji na tym terenie.
Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian
tylko w tym komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą
powiązanych elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość
systemu.
Zapisy Programu odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Ochrony tej nie
można rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku.
Ochrona poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury, która
te komponenty będzie chronić, bądź oczyszczać wpłynie niewątpliwie na zdrowie
i bezpieczeństwo człowieka.
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Biorąc pod uwagę lokalizację Gminy Bartniczka, nie przewiduje się transgranicznego
(w znaczeniu poza granice kraju) oddziaływania na środowisko. Program, nie zawiera
zapisów (ani nie stwarza możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne
oddziaływanie na środowisko.
Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, którego głównym celem jest
określenie dla samorządu drogi do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju, ustalonych wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym. Odstąpienie od wdrażania zapisów tych dokumentów oznaczać będzie
odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. W przypadku
braku realizacji POŚ dla Gminy Bartniczka, przeprowadzona analiza i ocena stanu
istniejącego pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska względem
już osiągniętego zadowalającego poziomu. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie
do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.
Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany Program Ochrony
Środowiska, należy uznać, że środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na
środowisko są w rzeczywistości rozwiązania zaproponowane w tym dokumencie.
Realizacja POŚ nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych
wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie
przewiduje się podjęcia takich działań, choć można przypuszczać, że szczegółowe raporty
oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji będą wymagać podjęcia takich
działań.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska jest
dokumentem wspomagającym projekt POŚ, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia
wynikające z niepełnej jego realizacji. Sugerowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach
POŚ mają zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie działań
alternatywnych dla podanych rozwiązań nie ma zatem uzasadnienia z formalnego
i ekologicznego punktu widzenia. Na etapie sporządzania projektów do planowanych
inwestycji można prowadzić wariantowanie przy wyborze technologii, zastosowanych
materiałów, sposobu wykonania, terminu bądź konkretnego przebiegu prac inwestycyjnych.
Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie POŚ wymaga stałego
monitorowania realizacji zapisanych w tych dokumentach zadań oraz szybkiej reakcji
w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami, a stanem
rzeczywistym. Monitorowanie to winno stać się stałym zadaniem, przede wszystkim, władz
gminy, które są odpowiedzialne za nadzorowanie wdrażania POŚ.
Projekt POŚ określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji.
W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić
stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Ocena
realizacji ocenianych dokumentów na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana
będzie co dwa lata, w ramach wykonywanych raportów z realizacji POŚ. W ramach nowego
dokumentu POŚ opracowanego na kolejny okres programowania proponowane zadania
będą również aktualizowane i dostosowywane do stale zmieniającej się sytuacji w gminie
oraz regionie w zakresie stanu i jakości środowiska przyrodniczego oraz do aktualnych
problemów w tym zakresie i programów operacyjnych, a także strategicznych.
Zapisy Programu odnoszą się do zapisów dotyczących ochrony środowiska
dokumentów w skali regionu i kraju. Przy opracowywaniu Programu korzystano
i nawiązywano do zapisów zawartych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla.
Ponadto jest to opracowanie napisane zgodnie z obowiązującym prawem.
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