
TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA 
BARTNICZKA

                               

Opracowała:
mgr inż. Joanna NOWAK

Radzyń Chełmiński, Styczeń 2019

OPRACOWANIE 
EKOFIZJOGRAFICZNE



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA
BARTNICZKA

Spis treści

I. WSTĘP........................................................................................................................4

II.      CEL OPRACOWANIA...............................................................................................6

III. ZAKRES I METODA OPRACOWANIA....................................................................6

IV. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA

ŚRODOWISKA,  UDOKUMENTOWANE  I ZINTERPRETOWANE

PRZESTRZENNIE......................................................................................................7

V. JAKOŚĆ  ŚRODOWISKA ORAZ JEGO ZAGROŻEŃ WRAZ Z IDENTYFIKACJA

ŹRÓDEŁ TYCH ZAGROŻEŃ..................................................................................16

VI. ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ

POWIĄZANIA  PRZYRODNICZE  OBSZARU  Z  JEGO  SZERSZYM

OTOCZENIEM.........................................................................................................21

VII. POWIAZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO SZERSZYM OTOCZENIEM

..................................................................................................................................27

VIII. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA- ZAGROŻENIA I BARIERY........................28

IX. OCENA ZASIĘGU I RANGI BARIER FIZJOGRAFICZNYCH I PRAWNYCH......29

X. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH...........................30

XI. OCENA  STANU  OCHRONY  I  UŻYTKOWANIA  ZASOBÓW

PRZYRODNICZYCH, W TYM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.................30

XII. OCENA  STANU  ZACHOWANIA  WALORÓW  KRAJOBRAZOWYCH  ORAZ

MOŻLIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA................................................................30

XIII. OCENA  ZGODNOŚCI  AKTUALNEGO  UŻYTKOWANIA

I ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI.....31

XIV. WSTĘPNA  PROGNOZA  DALSZYCH  ZMIAN  ZACHODZĄCYCH  W

ŚRODOWISKU.........................................................................................................32

XV. WNIOSKI KOŃCOWE................................................................................................32

2



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA
BARTNICZKA

3



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA
BARTNICZKA

I. WSTĘP

Podstawa prawna sporządzania  opracowań ekofizjograficznych znajduje się w art. 72
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z późn. zm.) oraz w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
września  2002 r.  w sprawie  opracowań  ekofizjograficznych  (Dz. U. Nr 155,  poz. 1298).
Stanowi  ona  podstawowy  materiał  wejściowy  do  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.

Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne (zwane dalej „opracowaniem”) sporządza
się  w postaci  opisowej  i  kartograficznej,  w  celu  dokonania  rozpoznania  i charakterystyki
stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się  w podziale na
poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów
w  nim  zachodzących.  Celem  opracowania  jest  postawienie  diagnozy  stanu  środowiska
przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację.  Elementem opracowania
jest  określenie  wstępnej  prognozy  dalszych  zmian,  jakie  zachodzić będą  w  środowisku.
Prognoza,  o  której  mowa  wyżej,  ma  polegać  na  określeniu  kierunków  i możliwej
intensywności przekształceń  i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego
zagospodarowania  i  użytkowania  terenu.  Celem  opracowania  ekofizjograficznego  jest
również  wskazanie  na przyrodnicze  predyspozycje  analizowanego terenu do kształtowania
struktury  funkcjonalno-przestrzennej,  polegające  na  wskazaniu  obszarów,  które  powinny
pełnić  funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się  na zakres merytoryczny
opracowania,  jest  określenie  możliwości  rozwoju  i  ograniczeń  dla  różnych  rodzajów
użytkowania i form zagospodarowania terenu. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych
dla terenu objętego analizą ma na celu:
§ określenie  przydatności  poszczególnych  terenów dla  rozwoju  funkcji  użytkowych,

a w szczególności:  mieszkaniowej,  przemysłowej,  wypoczynkowo-rekreacyjnej,
rolniczej,  leśnej,  uzdrowiskowej,  komunikacyjnej  z  uwzględnieniem  infrastruktury
niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji,

§ wskazanie  terenów,  których  użytkowanie  i  zagospodarowanie,  z  uwagi  na  cechy
zasobów środowiskowych i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być
podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska
i zachowania różnorodności biologicznej,

§ określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub
występowania  uciążliwości  i  zagrożeń  środowiska  oraz  wskazanie  obszarów,
na których ograniczenia te występują.
Zakres  merytoryczny  niniejszego  opracowania  ekofizjograficznego  wynika

z rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002 r.  w  sprawie  opracowań
ekofizjograficznych  (Dz. U.  Nr 155,  poz.  1298)  i  obejmuje  w  szczególności  elementy,
wskazane w § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Niniejsze  opracowanie  zostało  sporządzone  m.in.  w  oparciu  o  następujące  akty
prawne, publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficznej:
§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
§ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
§ ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 
§ ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
§ ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
§ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
§ ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
§ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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§ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
§ ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
§ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku,
§ Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty

ochrony  środowiska  naturalnego,  Urszula  Szymańska,  Elżbieta  Zębek,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008;

§ Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Katarzyna Juda-Rezler, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006;

§ Podstawy  metodyki  oceny  środowiska  przyrodniczego  człowieka,  Daniela  Sołowiej,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992;

§ Koreleski K. 2005,  Oddziaływanie  napowietrznych linii  energetycznych  na środowisko
człowieka, Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, nr 2/2005

§ Zagrożenia  i  ochrona  przed  powodzią  w  planowaniu  przestrzennym,  Krystyna
Pawłowska,  Krzysztof Słysz,  Instytut  Gospodarki Przestrzennej  i  Komunalnej  Oddział
w Krakowie, Kraków 2002;

§ Oceny  oddziaływania  na  środowisko,  Krzysztof  Nitko,  Wydawnictwo  Politechniki
Białostockiej, Białystok 2007;

§ Fizjografia  urbanistyczna,  Adolf  Szponar,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
2003;

§ Podstawy  gleboznawstwa,  Saturnin  Zawadzki,  Państwowe  Wydawnictwo  Rolnicze
i Leśne, Warszawa 2002;

§ Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała, Piotr Maszner,
Wydawnictwo  Akademii  Rolniczej  im.  Augusta  Cieszkowskiego  w Poznaniu,  Poznań
2004;

§ Parametry  geotechniczne  gruntów  budowlanych  oraz  metody  ich  oznaczania,
Włodzimierz Kostrzewski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001;

§ Atlas  środowiska  geograficznego  Polski  Stefan  Kozłowski,  Atlas  zasobów,  walorów
i zagrożeń środowiska geograficznego Polski,  Polska Akademia Nauk Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994;

§ Raporty o stanie  środowiska województwa kujawsko- pomorskiego  z lat  2009 - 2016,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz;

§ Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin, DELTA, Warszawa;
§ Mayer J., Heinz-Werner S., Wielki atlas drzew i krzewów, DELTA, Warszawa;
§ Objaśnienia  do  mapy  Geologiczno-Gospodarczej,  Hydrogeologicznej,  Szczegółowej

Mapy Geologicznej Polski arkusz Brodnica, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
2002;

Ilekroć jest  mowa w niniejszym opracowaniu o terenie  opracowania należy rozumieć
obszar ujęty w uchwale Nr XXXVI/237/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018
r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  dla  terenu  położonego  w  północnej  części  obrębu  Radoszki,  Gmina
Bartniczka. 

W trakcie prac nad niniejszym opracowaniem odbyła wizja terenowa przedmiotowego
terenu,  co  pozwoliło  na  kompleksowe  i  dokładne  rozpoznanie  jego  stanu  oraz  terenów
w stosunku do niego sąsiednich.
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II. CEL OPRACOWANIA

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba delimitacji obszarów objętych
projektem  planu,  pod  kątem  ich  przydatności  dla  proponowanych  funkcji.  Ponadto
opracowania  odnosi  się  do  zasobów  środowiska  przyrodniczego,  zarówno  w  ujęciu
możliwości ich wykorzystania jak również ochrony jego walorów. Poruszona zostaje również
kwestia  istniejących oraz potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością  człowieka jak
i tych,  które mają  genezę  o  charakterze naturalnym.  Identyfikacja  tych zagadnień  pozwoli
na optymalizację  decyzji  przestrzennych  zawartych  w  ustaleniach  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

W Uchwale  intencyjnej   wskazano,  iż  przedmiotem planu  może  być  przeznaczenie
terenu  określonego  w  załączniku  graficznym  do  uchwały  pod:  zabudowę  mieszkaniową,
zabudowę  usługową,  zabudowę  zagrodową  oraz zabudowę  produkcyjną  wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną  i  telekomunikacyjną  –  zgodnie  z  ustaleniami  wskazanymi
w Studium  wraz  z  ograniczeniem  inwestycji  mogących  stanowić  źródło  uciążliwości  dla
istniejącej oraz planowanej zabudowy. 

III. ZAKRES I METODA OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje  teren  znajdujący  się  w  północnej  części  gminy  Bartniczka
wskazany na  załączniku  graficznym  do  uchwały.  Teren stanowi ok. 35 ha użytkowanych
w różny sposób. Południową granicę terenu opracowania stanowi droga gminna nr 080617C
oraz powiatowa nr 1811C. Przez centralną część terenu przebiegają droga gminna nr 080635C
oraz  powiatowa  nr  1807C.  Ze  względu  na  istniejące  związki  przestrzenne  z  terenami
otaczającymi  również  i  one  zostały  objęte  analizą.  Dotyczy  to  zwłaszcza  powiązań
ekologicznych oraz komunikacyjnych.

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano dostępne materiały archiwalne
dotyczące obszaru miasta oraz analizowanego terenu. 

Całość prac związanych z wykonaniem przedmiotowego opracowania obejmowała trzy
etapy. 

Etap pierwszy to zebranie i analiza wspomnianych wcześniej materiałów archiwalnych.
Miało  to  na  celu  wstępne  rozpoznanie  istniejących  uwarunkowań  przyrodniczych  oraz
zasobów środowiska kulturowego, a także sprecyzowanie zakresu dalszych badań.

 Etap drugi to badania i wizje terenowe. Ich efektem była identyfikacja podstawowych
zasobów  środowiska  przyrodniczego  analizowanych  terenów,  występujących  powiązań
przyrodniczo-przestrzennych oraz zagrożeń. 

Na  trzeci  etap  złożyły  się  prace  analityczne  oraz  opracowanie  dokumentacji
obejmującej część graficzną i opisową. 
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IV. ROZPOZNANIE  I  CHARAKTERYSTYKA  STANU  ORAZ
FUNKCJONOWANIA  ŚRODOWISKA,  UDOKUMENTOWANE
I ZINTERPRETOWANE PRZESTRZENNIE

Granice  terenu objętego planem wyznacza  uchwała  Nr XXXVI/237/18 Rady Gminy
Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego w północnej  części obrębu
Radoszki, Gmina Bartniczka.

Teren  opracowania  położony  jest  w  obrębie  ewidencyjnym  Radoszki,  gminie
Bartniczka, w powiece brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1 Teren opracowania na tle podziału administracyjnego

 Granice terenu wyznaczają:
· Od północy działki 38/8, 30/1, 30/2, 50, 60/2, 60/1, 76/1, 77/5, 77/6, 
· Od wschodu działki 77/2, 78, 81/2,
· Od południa działki 79/1, 79/2, droga powiatowa i gminna.

Obszar  objęty  opracowaniem  częściowo  stanowi  istniejąca  zabudowa  zagrodowa,
mieszkaniowa jednorodzinna, cmentarz, szkoła i grunty rolne. 
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Rysunek 2 Teren opracowania na tle ortofotomapy

Według  fizycznogeograficznego  podziału  Polski  J.  Kondrackiego  (2009)  teren
opracowania  leży  w  obrębie  makroregionu  Pojezierze  Chełmińsko-Dobrzyńskie  (315.1),
południowa  część  w mezoregionie  Pojezierze  Dobrzyńskie  315.14  zaś  północna  część
mezoregionie Garb Lubawski  315.15. 
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Rysunek 3 Teren opracowania na tle fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego

RZEŹBA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA,  GLEBY
 
Geomorfologia Teren  opracowywania  budują  formy  pochodzenia  lodowcowego

wysoczyzna morenowa płaska (wysokości względne  wynoszą  do 2 m a nachylenie  do 2°)
oraz formy wodnolodowcowe subglacjalne  rynny glacjofluwialne  a południowo-wschodniej
części poziomy pochodzenia glacjalnego w subglacjalnych rynnach glacjalnych. 

Budow  ę    geologiczn  ą obszaru  opracowano  na  podstawie  mapy  geośredowieksowej
Polski w skali  1:50 000, arkusz Górzno (Pikuła  i in,  2007) wraz z objaśnieniami  (Pikuła,
2007). Omawiany teren położony jest w syneklizie  perybałtyckiej będącej częścią  platformy
wschodnioeuropejskiej.  Osady czwartorzędu pokrywają  obszar całego arkusza Górzno a ich
miąższość  może podchodzić  do 260 m. Osady zlodowaceń południowopolskich zawiercono
na  zachód  od  Górzna  (zlodowacenie  wilgi),  osady  te  wykształcone  są  w  postaci  iłów
i mułków z przewarstwieniami piasków, które nawiercono na głębokości od 142,2 do 152,2
m.  Nad nimi zlegają   glony zwałowe tego zlodowacenia. Na znacznym obszarze arkusza na
glinach  zalegają  iły,  mułki  i  piaski  zastoiskowe górne mające  miąższość  od 18 do 40 m.
integlacjał wielki rozpoczynają piaski i mułki jeziorne i rzeczne integralcjału mazowieckiego.
Wielkie  rozprzestrzenienie  mają  piaski  rzeczne integlacjału  mazowieckiego,  powyżej  nich
zalegają osady przejściowe przypisywane do zlodowacenia liwca.  Osady te to iły i mułki oraz
piasku rzeczne i zastoiskowe. Osady integlacjału zbójna wykształcone są w postaci piasków
i mułków rzecznych i wahają  się  od 5,9 do 32,4 m. Na tych osadach integlacjału wielkiego
zalegają  osady  zlodowaceń  środkowopolskich.  Osady  zlodowacenia  warty  rozpoczynają
piaski i żwiry wodnolodowcowe mające miąższość  od 5-12 m. Na nich znajdują  się  mułki
zastoiskowe o miąższości  2-6 m.  Są  one  przykryte  iłami  i  mułkami,  miejscami  piaskami
zastoiskowymi  o  miąższości  od  1  do  12  m..  Powyżej  zalegają  gliny  zwałowe  będące
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najstarszymi  osadami  występującymi  na  powierzchni  terenu.  Na nimi  zalegają  iły  i mułki
zastoiskowe o miąższości od 2 do 6m. W granicach terenu opracowania znajduje się  otwór
27(wskazany na ryc. poniżej). Powierzchnię terenu stanowią gliny zwałowe fazy poznańskiej
stadiału  leszczyńsko-pomorskiego  zlodowacenia  bałtyckiego,  poniżej  niż  zalegają  piaski
i żwiry  wodnolodowcowe,  pod  nimi  zalegają  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe  Stadiału
Świecia.  Poniżej  zalegają  iły  i mułki  zastoiskowe górne i gliny zwałowe Stadiału  Mławy,

Rysunek 4 Wyrys ze Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 Ark. Górzno 
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Gleby terenu  opracowania  zostały  opisane  na  podstawie  map  glebowo-rolniczej
w skali 1:5 000. Typ gleb oraz ich jakość  związana jest  ściśle  z skałą  macierzystą  z której
powstały  (budową  geologiczną),  stosunkami  wodnymi,  warunkami  klimatycznymi,  rzeźbą
terenu, rozwojem biocenotycznym,  jak również  wpływem antropogenicznym.  Przeważającą
część  terenu opracowania budują  gleby zaliczane do gleb rdzawych i brunatnych kwaśnych
(Bw).  Gleby te zgodnie  z mapą  glebowo-rolniczą  wytworzone są  z  piasków luźnych  oraz
gliny lekkiej.  Teren budują  piaski gliniaste  lekkie ze zmianą  na glinę  lekką  bądź  na piaski
luźne na głębokości 50-100 cm. 

Gleby  zakwalifikowane  zostały  do  gruntów klasy  IIIb,  IVa,  IVb,  V,  budynkami,
gruntów  pod  budynkami,  drogami.  Gleby  klasy  III  są  gruntami  chronionymi  ustawą
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Rysunek 5 Gleby w terenie opracowania

FAUNA I FLORA 

Dla  terenu  opracowania  brak  jest  szczegółowych  inwentaryzacji  flory  bądź  fauny.
Teren położony jest  na  granicy terenów zurbanizowanych wsi Radoszki.  Żyźniejsze  gleby
budowane przez piaski słabo gliniaste i są wykorzystywane rolniczo (agrocenozy). 

Teren  jest  częściowo  zabudowany,  występuje  tu  zabudowa  zagrodowa,  usługowa
cmentarz oraz szkoła. 

Teren położony jest w obszarze użytkowanym jako pola uprawne, gdzie nie występują
zarośla mogące stanowić miejsce występowania rzadkich i cennych gatunków flory i fauny.
Ze  względu  na  przekształcenie  i  sposób  użytkowania,  teren  ten  nie  stanowi  dogodnego
siedliska  dla  zwierząt  i  roślin.  Na  terenie  nie  występują  obszary wodno-błotne,  siedliska
łęgowe ani ujścia rzek. Najbliższe obszary wodnobłotne znajdują się w odległości ok. 281 m
na płd. 

Spośród  zwierząt  chronionych,  mogących  występować  terenie  opracowania  na
podstawie  Inwentaryzacji  przyrodniczej  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie
budynku inwentarskiego na działce ewidencyjnej nr 55/1 obręb Radoszki,  gmina Bartniczki
stwierdzić  można  jedynie  obecność  wróbli  Passer  domesticus,  oraz  trznadla  Emberiza
citrinella  (w  pobliżu  terenów  szkolnych).  Ze  względu  na  termin  wykonania  wizji
przypadający na okres migracji  jesiennej  niemożliwe  jest  wykazanie  obecności wszystkich
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gatunków chronionych  mogących  wykorzystywać  omawiany  teren w okresie  rozrodczym.
Trznadel  gniazduje  zapewne  w  obrębie  terenów  zadrzewionych  na  południe  od  miejsca
realizacja  przedsięwzięcia,  a  wróbel  może  gniazdować  w  obrębie  istniejącego  budynku
inwentarskiego. Fragment  pola uprawnego, gdzie powstanie budynek wraz z infrastrukturą,
może stanowić  żerowisko  gniazdujących  trznadli  i  wróbli.  Uszczuplenie  powierzchni  tego
siedliska nie będzie miało jednak istotnego znaczenia dla funkcjonowania lokalnych populacji
tych gatunków, dla których sąsiedztwo miejsc przekształconych antropogenicznie nie stanowi
zagrożenia. W miejscu realizacji przedsięwzięcia możliwe jest występowanie kilku kolejnych
gatunków ptaków chronionych, których stwierdzenie  o tej porze roku nie jest  możliwe: np.
skowronek  polny  Alauda  arvense,  białorzytka  Oenanthe  oenanthe,  pliszka  siwa  Motacilla
alba,  kopciuszek  Phoenicurus  ochrorus,  dymówka  Delichon  urbicum itd.  Wszystkie  wyżej
wymienione  gatunki  należą  do  grupy  gatunków  bardzo  licznych,  szeroko
rozpowszechnionych, występujących w obrębie terenów przekształconych antropogenicznie.
Na przedmiotowej działce oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie ma struktur zwiększających
atrakcyjność  siedlisk  dla  chronionych  gatunków  zwierząt.  Brak  zadrzewień,  zakrzewień,
cieków,  zbiorników  wodnych,  fragmentów  łąk  bądź  pastwisk  itd.  znacznie  ogranicza
możliwość  występowania  tu cennych elementów przyrodniczych.  W zasięgu oddziaływania
przedsięwzięcia nie ma miejsc gdzie mogłyby występować chronione bezkręgowce. Nie ma
siedlisk wodnych atrakcyjnych dla ryb. Spośród gadów możliwe jest występowanie jaszczurki
zwinki,  pospolitego  gatunku,  zasiedlającego  również  miejsca  w  pobliżu  siedzib  ludzkich.
Najbliższe  miejsca  będące  potencjalnymi  siedliskami  rozrodczymi  płazów znajdują  się  na
terenach dużo niżej położonych, w odległości ok. 300 m (zbiorniki w Radoszkach) i 450 m
(jezioro Samińskie).

Zieleń  cmentarna może być  schronieniem dla ptaków tj,  gołąb grzywacz, sierpówka i
różne wróblowe.

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Omawiany teren nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
Najbliższy GZWP (214-Działdowo) znajduje się w odległości ok 8,2 km, na wsch.

· ranga GZWP: główny, 
· stan udokumentowania: udokumentowany, 
· typ ośrodka: porowy, 
· stratygrafia: Q, 
· głębokość średnia: 60 m, 
· powierzchnia: 1919 km2 . 

 
Najbliżej zlokalizowanymi ujęciami względem terenu opracowania są: 

· CBDH  nr 2860092 (Wod. Gminy 1A),  ok. 0,61 km na płd, 
· CBDH  nr 2860025 (Wod. Gminy 1),  ok. 0,61 km na płd, 
· CBDH  nr 2860050 (Wod. Gminy 2),  ok. 0,61 km na płd.

Obszar nie znajduje się w zasięgu ujęć ochronnych wód.  Teren inwestycyjny znajduje

się  w  zasięgu  jednostki  hydrogeologicznej  5  풂푸푰 퐐 .  Wydajność  potencjalna  studni

wierconej na danym terenie mieści się w przedziale od 50-70 m3/h. Jakość wód podziemnych
oznaczona jest jako (IIb) średnia, wymagająca prostego uzdatniania. 

12



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA
BARTNICZKA

Zagrożenie  wód podziemnych  głównego  użytkowego poziomu wodonośnego  jest  średni  –
obszar o niskiej odporności poziomu głównego. Miąższość na danym terenie wynosi 10-20 m,
natomiast  przewodność  wynosi  100-200  m2/24h.  Głębokość  występowania  głównego
poziomu wodonośnego znajduje się w przedziale 15-50 m. Moduł zasobów dyspozycyjnych
wynosi  65 m3/24h·km2, a odnawialnych 275 m3/24h·km2. Klasa czystości wody w rzekach i
jeziorach – III. 
Omawiany teren znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (172) nr 39 
(o powierzchni 7573,5 km2) w Regionie Dolnej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny określa 
się jako dobry. Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. Brak 
derogacji. 

· cecha szczególna JCWPd: 3 poziomy wodonośne, 
· typ: czwartorzęd (porowy). 

 
Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”
są  zgodne  z  art.  4  Dyrektywy  2000/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  23
października  2000  r.  ustanawiającej  ramy  wspólnotowego  działania  w  dziedzinie  polityki
wodnej,  tzw.  Ramowa Dyrektywa  Wodna.  W/w  dyrektywa  w art.  4  przewiduje  dla  wód
podziemnych następujące główne cele środowiskowe:  

· zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu  zanieczyszczeń  do  wód
podziemnych,  

· zapobieganie  pogarszaniu  się  stanu  wszystkich  części  wód  podziemnych  (z
zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),  

· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
· wdrożenie  działań  niezbędnych  dla  odwrócenia  znaczącego  i  utrzymującego  się

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka.   

Dla  terenu  opracowania  oraz wokół niego  nie  był  prowadzony monitoring  wód przez
WIOŚ  w  Bydgoszczy.  Najbliższy  punkt  monitoringu  wód  podziemnych  Leźno  Wielkie
znajduje się w gminie Brzozie w powiecie brodnickim.

 Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP w 2004 r. – klasa
czystości wód Ib.  Jakość  zwykłych  wód podziemnych w roku 2006 r. – II  klasa czystości
wód.  
Dla  spełnienia  wymogu  niepogorszenia  stanu  części  wód,  dla  części  wód będących  w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie
tego stanu.  

Pod względem hydrogeologicznym, rejon Brodnicy zaliczony jest do regionu kujawsko-
pomorskiego - według Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.
 Wody powierzchniowe na arkuszu Górzno należą do dorzecza Wisły. Cały obszar położony
jest w zlewni rzeki Drwęcy,  która przepływa przez ten arkusz w jego północno-zachodnim
fragmencie. Głównym dopływem Drwęcy jest Brynica ze swoimi lewobrzeżnymi dopływami
Pissą i Górzanką oraz dopływem prawobrzeżnym Samionką. Na omawianym terenie znajduje
się znaczna ilość niewielkich jezior z których można wyróżnić: Górzno ( 47 ha), Leźno Małe
(30,1 ha), Leźno Duże ( 86,2 ha), Młyńskie (25,3 ha), Samińskie (55,6 ha). Gmina Bartniczka
w całości  leży w dorzeczu Drwęcy.  Średni odpływ  powierzchniowy z omawianego  terenu
wynosi 3-4 dm3/s*km2,  a średni  odpływ podziemny  szacuje  się  na około 2,5 dm3/s*km2.
Omawiany teren znajduje się na terenie należącym do naturalnej zlewni rzecznej Jednolitych
Części Wód Powierzchniowych o europejskim kodzie RW20002328743 (o nazwie  Brynica
do Pisi) oraz o europejskim kodzie RW200017287469 Samionka z jez. Samińskim.
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Rysunek 6 Teren opracowania na tle jednolitych częsci wód powierzchniowych 

Ocenę  zagrożenia  nieosiągnięcia  celów RDW określa  się  jako  zagrożoną,  natomiast
aktualny stan/potencjał JCW jako zły. 

Cele środowiskowe dla JCWP określono jako: 
 status: naturalna, 
 dobry stan ekologiczny, 
 dobry stan chemiczny, 
 monitorowana. 
  odstępstwo:  tak,  uzasadnienie:  Brak  możliwości  technicznych.  W  zlewni  JCWP
występuje presja komunalna.
 W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie

gospodarki  ściekowej,  które  są  wystarczające,  aby  zredukować  tą  presję  w  zakresie
wystarczającym  dla  osiągnięcia  dobrego  stanu.  Z  uwagi  jednak  na  czas  niezbędny  dla
wdrożenia  działań,  a  także okres niezbędny,  aby wdrożone działania  przyniosły  wymierne
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

Zgodnie  z  podziałem  na  JCWPd  teren  opracowania  położony  jest  w Nr 39 JCWPd.
Położony  jest  on w  obrębie  rejonu  wodnego  Dolnej  Wisły  i ma powierzchnię  7540  km2.
Średnia miąższość  utworów wodonośnych dla jednostki wynosi >40, lokalnie 20-40, liczba
poziomów wodonośnych 2-3. W równowadze utwory przepuszczalne i słabo przepuszczalne.
Stan ilościowy w 2005 roku oceniono, jako dobry podobnie jak stan ilościowy.  Na  ocenę
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, jako niezagrożoną.

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010
roku  (Warszawa  2011,  opis  szczegółowy  trendów  z  okresu  2003-2010  wskaźników
klasyfikujących próbki wody podziemnej w klasie IV i V w 2010 roku) wskazywał dla punktu
monitoringu  chemicznego  nr  675  zawartość  jonu  amonowego  –  brak  korelacji;  wartości
w granicach:  1,78–5,38  mg/l,  punkt  monitoringu  chemicznego  nr  773  zawartość  jonu
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amonowego –  brak  korelacji;  wartości w granicach:  <0,05–6,06 mg/l,  zawartość  potasu –
trend rosnący (R2 = 0,5372); wartości w granicach: 7,65–18,05 mg/l, zawartość żelaza – brak
korelacji; wartości w granicach: 0,49–1,06 mg/l, dla punkt monitoringu chemicznego nr 913:
zawartość azotanów – brak korelacji; wartości w granicach: 36,4–63 mg/l zawartość wapnia –
brak korelacji; wartości w granicach: 106,52–138,85 mg/l.  Ze względu na nachylenie terenu
w kierunku rzeki Drwęcy zasadne jest wprowadzenie w projekcie planu wysokich reżimów
ochronnych.

Ujęciem  wód  podziemnych  jest  otwór  wiertniczy,  grupa  otworów  wiertniczych,
obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania
z wód podziemnych. 

Omawiany teren nie znajduje  się  w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Najbliższy GZWP (214-Działdowo) znajduje się w odległości ok. 8,2 km na wsch. 
Teren opracowania nie znajduje się w zasięgu ujęć ochronnych wód.  
Teren opracowania uzbrojony jest w siec wodociągową i sanitarną.

KLIMAT

Obszar omawianego arkusza położony jest w granicach trzech regionów klimatycznych
Niewielki  fragment  terenu na prawym brzegu Drwęcy znajduje  się  w Regionie  Pomorsko-
Warmińskim,  część  północna  w  Regionie  Mazursko-Białostockim,  a  część  południowa
obszaru  arkusza  w  Regionie  Wielkopolsko-Mazowieckim.  Granicami  obszarów  są  rzeki
Drwęca i jej dopływ Brynica. Wartości średnich rocznych sum opadów wynoszą około 550
mm,  średni  sumy  opadów  półrocza  zimowego  wynoszą  około  350  mm.  Średnie  roczne
wartości temperatury powietrza wynoszą 7,0-7,5oC, a średnia temperatura półrocza zimowego
mieści  się  w przedziale  -0,5-1oC.  Przeważają  wiatry z  kierunków zachodnich  i  północno-
zachodnich. Średnie sumy parowania terenowego wynoszą około 480 mm.
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Rysunek 7 Róża wiatrów stacja w Mławie Źródło Operat FP

V. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA ORAZ JEGO ZAGROŻEŃ WRAZ Z IDENTYFIKACJA
ŹRÓDEŁ TYCH ZAGROŻEŃ

Jakość  środowiska  przyrodniczego  częściowo  została  opisana  we  wcześniejszym
podrozdziale, w którym to wskazano opisano między innymi stan wód i możliwość zagrożeń
spowodowana  powodzią.  Poniżej  opisane  zostały  inne  źródła  zagrożeń  głównie
antropogeniczne będące nieodzownym skutkiem ingerencji w naturalny krajobraz. 

Powietrze

Analizę  dotychczasowych zmian w środowisku przeprowadzono w oparciu o Raport
o stanie  środowiska  województwa  kujawsko-pomorskiego  w  2011  roku,  Raport  o  stanie
środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku, Raport o stanie środowiska
województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  2013  roku,  Raport  o  stanie  środowiska
województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  2016  roku  opracowane  przez  Wojewódzką
Inspekcję  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy.  Zgodnie  z  podziałem  kraju  na  strefy,
określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny, jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914) teren opracowania
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znajduje  się  w strefie  kujawsko-pomorskiej.  Wynikowe  klasy  stref  dla  poszczególnych
zanieczyszczeń (dwutlenek siarki,  dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył  PM10,
ołów w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, benzo(a)piren w pyle PM10,
pył  PM2,5), dla  każdej  strefy,  uzyskane  w  ocenie  rocznej za  rok  2013  dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi wskazały stężenia
zanieczyszczeń  przekraczające  poziomy  dopuszczalne  (DOP) lub  poziomy  dopuszczalne
(DOC)  powiększone  o  margines  tolerancji,  gdy  taki  jest  określony  lub  też  przekraczają
poziomy  docelowe  dla  pyłu  zawieszonego  PM10  9  (DOP),  benzo(α)pirenu  (DOC)  oraz
ozonu.

Według  klasyfikacji  dokonanej  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  ludzi  wszystkie
4 strefy  w województwie  (aglomeracja  bydgoska,  miasto  Toruń,  miasto  Włocławek  oraz
strefa  kujawsko  -  pomorska)  znalazły  się  w  klasie  C.  W  województwie  kujawsko  –
pomorskim poziomy celu długoterminowego dla ozonu zostały przekroczone dla wszystkich
czterech stref (klasa D2) w przypadku ochrony zdrowia.

Hałas

Na terenie objętym planem istnieją  źródła hałasu liniowe (drogi powiatowe i gminne)
oraz punktowe (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, usługi). 

Tabela  1 Dopuszczalne  poziomy hałasu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w środowisku  (tj.
Dz.U. 2014 poz.112)
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W granicach terenu znajdują się:
· Zabudowa usług oświaty,
· Zabudowa zagrodowa,
· Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 
Gleby 

Zgodnie  z Monitoringiem Chemizmu  Gleb Ornych Polski w Punkcie  69 (najbliżej
względem  terenu  opracowania  badanym  punktem)  w  miejscowości  Lembarg,  Gmina
Jabłonowo Pomorskie, Województwo kujawsko-pomorskie, Powiat: brodnicki w kompleksie:
6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VGatunek gleby wg:BN-78/9180-
11: ps (piasek słabo gliniasty) PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty).  Jakość gleb przedstawia
się następująco”

Odczyn i węglany Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Odczyn "pH " w zawiesinie H2O pH 6,8 7,2 6,8 6,1 5,0
Odczyn "pH " w zawiesinie KCl pH 6,1 6,2 5,9 4,8 3,8
Węglany (CaCO3) % n.o. n.o. n.o. n.o. n.o.

Substancja organiczna gleby Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Próchnica % 1,38 1,32 1,33 1,41 1,26
Węgiel organiczny % 0,8 0,76 0,77 0,82 0,73
Azot ogólny % 0,05

8
0,05 0,04

6
0,06
8

0,07

Stosunek C/N 13,8 15,2 16,7 12,1 10,4

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-

1
1,43 1,5 1,88 3,6 3,15

Kwasowośc wymienna (Hw) cmol(+)*kg-

1
n.o. n.o. n.o. 0,14 0,46

Glin wymienny "Al" cmol(+)*kg-

1
n.o. n.o. n.o. 0,05 0,28

Wapń wymianny (Ca2+) cmol(+)*kg-

1
4,24 3,74 3,42 1,75 1,0

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-

1
0,39 0,43 0,38 0,21 0,25

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-

1
0,06 0,06 0,02 0,02 0,01

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-

1
0,45 0,38 0,28 0,32 0,19

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-

1
5,14 4,61 4,1 2,29 1,44

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-

1
6,57 6,11 5,98 5,89 4,59

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego % 78,23 75,45 68,56 38,91 31,44
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kationami zasadowymi (V)

Zawartość pierwiastków
przyswajalnych dla roślin

Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 
100g-1

18,3 14,6 14,2 10,0 10,7

Potas przyswajalny mg K2O*100g-

1
17,2 13,3 11,1 10,4 11,4

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 4,4 4,1 3,8 3,4 2,06
Siarka przyswajalna mg S-

SO4*100g-1
1,87 1,55 1,4 0,97 0,6

Azot amonowy NNH4 mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 4,58
Azot azotanowy NNO3 mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 2,42

Całkowita zawartość makroelementów Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Fosfor % 0,043 0,055 0,055 0,044 0,04
Wapń % 0,13 0,13 0,14 0,08 0,05
Magnez % 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05
Potas % 0,09 0,07 0,05 0,08 0,06
Sód % 0,007 0,007 0,006 0,011 0,007
Siarka % 0,017 0,013 0,01 0,012 0,013
Glin % 0,45 0,39 0,35 0,35 0,29
Żelazo % 0,52 0,47 0,58 0,47 0,4

Całkowita zawartość pierwiastków
śladowych

Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Mangan Mn mg*kg-

1
220 188 197 287 271

Kadm Cd mg*kg-1 0,16 0,16 0,11 0,09 0,07
Miedź Cu mg*kg-1 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3
Chrom Cr mg*kg-1 6,3 5,5 5,9 6,1 4,5
Nikiel Ni mg*kg-1 3,5 2,8 4,0 3,5 2,6
Ołów Pb mg*kg-1 8,7 6,8 7,6 9,0 7,6
Cynk Zn mg*kg-1 21,3 25,0 21,6 28,3 19,4
Kobalt Co mg*kg-1 1,2 1,47 1,99 1,5 1,41
Wanad V mg*kg-1 5,0 8,3 7,3 6,5 5,9
Lit Li mg*kg-1 2,9 2,9 2,1 1,9 2,6
Beryl Be mg*kg-1 0,2 0,17 0,2 0,18 0,19
Bar Ba mg*kg-1 23,4 19,7 21,0 29,9 21,0
Stront Sr mg*kg-1 5,9 4,6 4,6 4,4 3,0
Lantan La mg*kg-1 7,1 8,4 7,4 6,8 5,5
Rtec Hg mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 0,01
Arsen As mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 1,52

Wielopierścieniowe weglowodory
aromatyczne

Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Wielopierscieniowe weglowodory µg*kg-1 368,0 249,0 241,0 421,8 365,3

19



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RADOSZKI GMINA
BARTNICZKA

aromatyczne suma 13 WWA

Pozostałe właściwości Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Radioaktywność Bq*kg-1 303 368 373 448 879
Przewodnictwo elektryczne właściwe mS*m-1 7,83 6,3 6,7 7,16 5,09
Zasolenie mg KCl*100g-1 20,2 16,6 17,6 18,91 13,44

Obszary zagrożone prognostyczne występowania ruchom masowym. 

W  terenie  opracowania  brak  jest  osuwisk  oraz  obszarów  predysponowanych  do
występowania  ruchów masowych.  Osuwiska powstają  w sposób indywidualny  i zależą  od
budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu jak również od warunków
wodnych. 

Pola elektromagnetyczne
 

Przez teren opracowania  przebiegają  linie  elektroenergetyczne 110kV i 220kV mogą
być  one  źródłem  promieniowanie  elektromagnetycznego.  Jak  wskazuje  Koreleski  [2005]
zdaniem wielu badaczy oddziaływanie  fal elektromagnetycznych o częstotliwościach 50 Hz
na  organizm ludzki  jest  zdecydowanie  niekorzystne,  a  nawet  niebezpieczne  dla  zdrowia  i
życia.  Budowa napowietrznych linii  elektroenergetycznych oddziałuje  na środowisko życia
człowieka we wszystkich etapach zarówno w fazie budowy urządzeń  (wyłączenia  terenów
z dotychczasowego użytkowania, uszkodzenia gleb, wycinka lasów), eksploatacji (zakłócenia
radioelektryczne, hałas, ujemny wpływ na organizmy żywe). Współczesna nauka i legislacja
nie  potrafi  jednoznacznie  określić,  jakie  natężenie pola  jest  dla  człowieka  całkowicie
bezpieczne,  gdyż  skutki mogą  się  sumować  i  ujawnić  dopiero  w następnych pokoleniach.
Dlatego  niezmiernie  ważne  jest  wprowadzanie  stref  ochronnych  z  zakazem  zabudowy
mieszkaniowej od linii elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Gospodarka wodno-ściekowa

Teren  wsi  Radoszki  jest  skanalizowany.  Rozwiązano  w  ten  sposób  problem
gospodarki ściekowej. Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 2 244 mieszkańców. Gospodarka
wodno-ściekowa  w  części  rozproszonej  zabudowy  gminy  rozwiązywana  jest  poprzez
oczyszczalnie  przydomowe.  Nieuporządkowana  kompleksowo  gospodarka  ściekowa
stwarzałaby  także  zwiększanie  zagrożenia  jakości  wód  podziemnych  poprzez
niekontrolowane  migracje  zanieczyszczeń  z  terenów  zabudowanych,  które  gospodarkę
ściekową mają rozwiązane w oparciu o zbiorniki bezodpływowe na nieczystości. 

Obszary zagrożone związkami azotu
JCWP na którego zlokalizowany jest teren opracowania znajduje się  w wykazie wód

wrażliwych  na  zanieczyszczenie  związkami  azotu  ze  źródeł  rolniczych  stanowiących
załączniki  do  Rozporządzenia  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej
w Gdańsku z dnia 1 marca 2017 r.
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Odory
 W terenie  opracowania  znajduje  się  zabudowa zagrodowa w ramach  prowadzonej
w niej działalności gospodarczej chlewni, które są źródłem odorów.

Obszary  narażone  na  niebezpieczeństwo  powodzi  teren  położony  jest  poza  obszarem
szczególnego zagrożenia powodzią.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii  W granicach opracowania nie występują,  zakłady
i instalacje  stwarzające  zagrożenie  wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych
w rozumieniu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427).

Gospodarka  odpadami uregulowana  jest  od  zapisy  lokalne  teren  gminy  znajduje  się
w Rejonie Lipnowsko-Rypiński regionie gospodarki odpadami.

VI. ZASOBY  ŚRODOWISKA  KULTUROWEGO  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
ORAZ  POWIĄZANIA  PRZYRODNICZE  OBSZARU  Z  JEGO  SZERSZYM
OTOCZENIEM

Obszar  objęty planem położony jest  w granicach  Górznieńsko-Lidzbarskiego  Parku
Krajobrazowego,  należy  stosować  przepisy  odrębne  dla  niego  obowiązujące  w tym zakaz
lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Górznieńsko-
Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) został utworzony w 1990 r. na mocy porozumienia
pomiędzy  Wojewodą  Toruńskim  i  Wojewodą  Ciechanowskim  z  poniżej  wymienionymi
przepisami: - Uchwała Nr 58/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 23
kwietnia  1990 r. w sprawie utworzenia  Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
(Dziennik  Urzędowy Województwa Ciechanowskiego nr  8, poz. 67),  - Rozporządzenie  Nr
1/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie utworzenia Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 18,
poz. 205).
Zgodnie z Planem ochrony Parku teren znajduje się w jednostce 6. 
6.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 6 
6.1. Część informacyjna 
1) Obszar morenowy, głównie użytkowane rolniczo, miejscami oczka wodne, szuwary, 
zarośla łozowe, łąki, pastwiska i wilgotne lasy 
2) Jednostka o znacznym stopniu antropopresji 
3) Krajobraz rolny, naturalno-kulturowy,  o średniej wartości 
4) Zabytkowa zabudowa: gorzelnia, dwór oraz obiekty gospodarcze we wsi Gutowo 
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, szkoła, kościół z dzwonnicą, plebania, zespół dworca
kolejowego we wsi Radoszki 
6) Przepust wodny pod linią kolejową we wsi Bartniczka 
7) Dwa cmentarze katolickie we wsi Radoszki, jeden cmentarz ewangelicki we wsi Gutowo 
8) Park dworski we wsi Gutowo 
9) Bartniczka-Zdroje i Radoszki – wsie o zachowanym historycznym układzie przestrzennym 
10) Grodzisko późnośredniowieczne we wsi Radoszki 
11) Gospodarstwo agroturystyczne we wsi Bartniczka 1
2) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego 
13) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej 
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6.2. Część ochronno - zadaniowa 
1) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien 
2) Nie odwadniać siedlisk mokradłowych 
3) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk 
4) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk 
5) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk 
6) Nie wypalać łąk i resztek roślinności 
7) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk  
8) W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie usuwając
pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i zarośla 
 9) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas  
10) Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne  
11) Pozostawiać fragmenty łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i fitocenotycznej
12) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej 
13) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do zdolności
sorpcyjnych gleb 
14) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin 
15) Pozostawiać  w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i  śródpolne zadrzewienia
16)  Różnicować  skład  gatunkowy  roślin  uprawnych  na  polach  celem  podnoszenia
różnorodności flory segetalnej 
17) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe 
18) Bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z gospodarowania  
19)  Pozostawiać  fragmenty  lasów  i  zarośli  bagiennych  dla  zachowania  różnorodności
biologicznej 
20) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni leśnej i
zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych 
21) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form zieleni
22)  Ze  względu  na  konieczność  ochrony  wód  jeziora  Samińskiego  należy  ograniczyć
intensyfikację gospodarki 
23) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i zakrzewienia
24) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Gutowo 
25) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji 
26) Chronić  zabytkowe obiekty zabudowy mieszkaniowej,  dwór,  szkołę,  obiekty sakralne,
obiekty techniki oraz obiekty gospodarcze 
27) Chronić cmentarze wszystkich wyznań 
28) Chronić park dworski 
29) Ochronić  zachowane historyczne układy przestrzenne wsi Bartniczka-Zdroje i Radoszki
30) Chronić grodzisko we wsi Radoszki 
31)  Należy  opracować  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Radoszki
uwzględniający  rewaloryzację  układu  i  zabudowy  wsi  oraz  wstrzymanie  przekształceń
fizjonomii krajobrazu 
32) Należy opracować  miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego wsi Bartniczka i
Zdroje uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie przekształceń
fizjonomii krajobrazu. 
 
Rozporządzenie  Nr  15  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  15  czerwca  2005  r.  w
sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego: 
Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:  
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1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
późn. zm.);  
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz  wykonywania  czynności  w ramach  racjonalnej  gospodarki  rolnej,  leśnej,  rybackiej  i
łowieckiej;  
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają  z  potrzeby ochrony przeciwpowodziowej  lub  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego  lub  wodnego  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  naprawy
urządzeń wodnych;  
4)  pozyskiwania  do  celów gospodarczych  skał,  w  tym torfu,  oraz skamieniałości,  w  tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
5) wykonywania  prac ziemnych  trwale zniekształcających  rzeźbę  terenu, z wyjątkiem prac
związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwpowodziowym,  przeciwosuwiskowym lub  budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii  brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej;  
8)  likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz
obszarów wodnobłotnych;  
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13)  używania  łodzi  motorowych  i  innego  sprzętu  motorowego  na  otwartych  zbiornikach
wodnych.

Obszary  chronionego  krajobrazu,  zgodnie  z ustawą  o  ochronie  przyrody,  to tereny
chronione  ze  względu  na  wyróżniające  się  krajobrazowo  obszary  o  różnych  typach
ekosystemów, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość  zaspokajania potrzeb
związanych  z  masową  turystyką  i  wypoczynkiem  lub  ze  względu  na  istniejące  albo
odtwarzane  korytarze  ekologiczne.  Głównym  celem  ochrony  obszarów  chronionego
krajobrazu  jest  zachowanie  możliwie  niezmienionej,  atrakcyjnej  formy,  walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych dla różnej działalności człowieka, w tym dla
potrzeb turystyki i rekreacji. Gospodarowanie na tych terenach podlega dość rygorystycznym
reżimom  ochronnym.  Wszelkie  zagospodarowanie  w  obrębie  obszarów objętych  ochroną
regulują  przepisy  odrębne  w  tej  mierze.  W  granicach  obszaru  obowiązuje  Uchwała  Nr
XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie  przyjęcia  projektu uchwały w sprawie  Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy  (Dz.  Urz.  Woj.  Kuj.-Pom.  poz.  4982).  Na  obszarze  OChK  Doliny  Drwęcy,
wprowadza się następujące zakazy: 

1)  zabijania  dziko  występujących  zwierząt,  niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
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oraz wykonywania  czynności  związanych  z  racjonalną  gospodarką  rolną,  leśną,  rybacką  i
łowiecką;

 2)  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; 

3) likwidowania  i niszczenia  zadrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i nadwodnych,
jeżeli  nie  wynikają  one  z  potrzeby  ochrony  przeciwpowodziowej  i  zapewnienia
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  wodnego  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) 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; 

5)  dokonywania  zmian  stosunków wodnych,  jeżeli  służą  innym celom niż  ochrona
przyrody  lub  zrównoważone  wykorzystanie  użytków  rolnych  i  leśnych  oraz  racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

6)  likwidowania  naturalnych  zbiorników wodnych,  starorzeczy i  obszarów wodno-
błotnych;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej.

Tabela 2 Formy ochrony przyrody w granicach 30 km od terenu opracowania 

      REZERWATY PRZYRODY
Nazwa [km]

Ostrowy nad Brynicą 3.59
Jar Brynicy 4.17
Jar Brynicy 4.84
Rzeka Drwęca 5.21
Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego 7.28
Czarny Bryńsk 7.47
Klonowo 8.17
Jar grądowy Cielęta 8.94
Piekiełko 11.39
Bagno Koziana 13.10
Bachotek - otulina 13.95
Bagno Mostki 13.95
Bachotek 14.05
Mszar Płociczno 14.23
Retno 14.27
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Ostrów Tarczyński 17.60
Okonek - otulina 20.25
Okonek 20.30
Stręszek 20.55
Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie 21.47
Żurawie Bagno 21.59
Jezioro Neliwa 22.32
Okalewo 22.80
Mieliwo 25.52
Łabędź - otulina 29.01
Łabędź 29.04
Kociołek 29.65

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w obszarze
Brodnicki Park Krajobrazowy 2.18
Welski Park Krajobrazowy - otulina 6.33
Welski Park Krajobrazowy 8.89
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich - otulina 26.92

PARKI NARODOWE
Brak obszarów

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Doliny Drwęcy w obszarze
Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Słup 6.34
Dolina Dolnej Drwęcy 10.33
Dolina Górnej Wkry 11.95
Doliny Rzeki Wel 13.61
Okolice Rybna i Lidzbarka 15.28
Międzyrzecze Skrwy i Wkry 16.04
Buchnowski 16.15
Zieluńsko-Rzęgnowski 16.88
Hartowiecki 18.42
Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Dębień 19.57
Źródła Skrwy 22.15
Grzybiny 22.58
Skarliński 22.69
Doliny Osy i Gardęgi 26.19
Naguszewski 26.42
Wzgórz Dylewskich 26.92
Dąbrówieński 28.87
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ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Zwiniarz 23.90

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]

Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 0.17
Doliny Wkry i Mławki PLB140008 15.22

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa [km]

Ostoja Lidzbarska PLH280012 1.05
Dolina Drwęcy PLH280001 4.87
Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 9.99
Ostoja Brodnicka PLH040036 10.70
Ostoja Welska PLH280014 12.99
Mszar Płociczno PLH040035 14.24
Dolina Kakaju PLH280036 26.79
Ostoja Radomno PLH280035 28.21

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Brak obszarów

UŻYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]

brak nazwy 0.62
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
brak nazwy 2.01

VII. POWIAZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO SZERSZYM 
OTOCZENIEM

"ECONET - POLSKA"
Sieć  ECONET-POLSKA nie  posiada  umocowania  prawnego, jest  pewną  wytyczną

polityki  przestrzennej.  Krajowa  sieć  ekologiczna  ECONET-POLSKA  jest
wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem
przyrodniczym i reprezentatywnych dla rożnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie
ze  sobą  powiązanych  korytarzami  ekologicznymi,  które  zapewniają  ciągłość  więzi
przyrodniczych  w obrębie  tego systemu.  Teren  gminy  Brodnica  znajduje  się  w  obszarze
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węzłowym  o  znaczeniu  krajowym  oraz  biocentrum wraz  ze  strefą  buforową  oznaczoną
symbolem  8K.  Przez  teren  gminy  przebiega  ponadto  korytarz  ekologiczny  o  znaczeniu
krajowym.

W  2005  roku  na  zlecenie  Ministerstwa  Środowiska  został  wykonany  „Projekt
korytarzy ekologicznych łączących europejską  sieć  Natura 2000 w Polsce”.  Zgodnie z tym
podziałem teren położony był  granicach korytarzy ekologicznych  Bagienna Dolina Drwęcy
GKPnC-6. 

Zgodnie z nową koncepcją  z 2012 r  wyróżniono 7 korytarzy głównych, których rolą
jest zachowanie łączności siedlisk w skali międzynarodowej, tj: obszar opracowania położony
jest w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Lasy Brodnickie (KPnCK KOR KPnC-13D). 

VIII. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA- ZAGROŻENIA I BARIERY

W  wieloaspektowej  ocenie  wartości  przyrodniczych  wzięto  pod  uwagę  głównie
naturalność,  różnorodność,  komplementarność,  typowość,  unikatowość  oraz  wartość
ochroniarską, rolę fitocenotyczną i wielkość analizowanego terenu.

Naturalność: ocena średnia.

Różnorodność:  występują  agrocenozy,  roślinność  wkraczająca  na  tereny  rolnicze
pozostawione ugorem, zieleń  towarzysząca zabudowie zagrodowej (zieleń  urządzona, sady,
warzywniki), zieleń szkółki drzew.  

Komplementarność: Teren objęty opracowaniem uzyskał średnią ocenę komplementarności.

Typowość: teren objęty opracowaniem uzyskał niską ocenę typowości.

Unikatowość: teren objęty opracowaniem uzyskał niską możliwą ocenę unikatowości.

Wartość ochroniarska: teren objęty opracowaniem uzyskał wysoką możliwą ocenę wartości
ochroniarskiej (ze względu na położenie w obszarze chronionego krajobrazu)

Rola  fizjocenotyczną:  Teren  objęty  opracowaniem  uzyskał  średnią  ocenę  za rolę
fizjocenotyczną.

Wielkość  obiektu:  ze  względu  na  małą  powierzchnię  terenu  objętego  analizą,  powyższa
ocena ma charakter zaburzony. Należy tu brać pod uwagę większy obszar (przykładowo teren
w granicach  administracyjnych  gminy),  aby  właściwie  uwidocznić  wartości  przyrodnicze
obszaru, w granicach, którego zlokalizowany jest teren objęty analizą. Należy zaznaczyć,  iż
kluczową  rolę  na  kształtowaniu  się  wartości  biocenotycznej  ma  tu  obecność  na  terenie
opracowania licznych form ochrony przyrody.

W obecnym stanie rozwiązań technicznych (zapewniających dużą dbałość o środowisko
i maksymalnie  eliminujących  wystąpienie  zagrożenia  jego  stanu)  zagrożenie  dla  stanu
środowiska  powoduje  głównie  ruch  samochodów,  hałasu  zabudowy  zagrodowej.  Układ
komunikacyjny  powoduje  emisję  zanieczyszczeń  ze  spalania  paliw  w  pojazdach
mechanicznych m.in.  emisje metali ciężkich, które mogą przedostać się  do gleby a dalej do
roślin i wód gruntowych. 
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IX. OCENA ZASIĘGU I RANGI BARIER FIZJOGRAFICZNYCH I PRAWNYCH.

Uwarunkowania  środowiska  przyrodniczego  nie  stanowią  przeszkody  dla  realizacji
funkcji  wskazanych  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
przestrzennego gminy Bartniczka. 

 

Rysunek  8 Wyrys  ze  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
przestrzennego gminy Bartniczka.
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Ograniczeniem dla lokalizacji funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
jest  położenie  terenu w Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  oraz  Górznieńsko-Lidzbarskim
Parku Krajobrazowym. Położenie w Obszarach skutkuje zakazem likwidowania i niszczenia
zadrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i nadwodnych,  jeżeli  nie  wynikają  one z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, jak również
przekształcana powierzchni ziemi.

Ograniczeniem dla lokalizacji niektórych funkcji są również linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia 110 i 220 kV, przechodzące przez teren opracowania będące źródłem pół
elektroenergetycznych. 

Ograniczeniem  dla  lokalizacji  zabudowy  mieszkaniowej  jest  również  położenie
w granicach terenu cmentarza komunalnego. W odległości do 50 m od jego granic nie można
lokalizować  zabudowań  mieszkalnych,  zakładów  produkujących  żywność,  zakładów
żywienia  zbiorowego,  bądź  zakładów  przechowujących  artykuły  żywności  oraz  studzien,
źródeł i strumieni służących do czerpania.  W przypadku, gdy wszystkie ww obiekty nie są
podłączone do sieci wodociągowej strefa ta wynosi min.  150 m.  Przy planowaniu nowego
cmentarza winno  się  również  zachować  ww ustalenia  zawarte w Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki Komunalnej  z dnia  25 sierpnia  1959 r. w sprawie określenia,  jakie  tereny pod
względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

X. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH

Z  punktu widzenia  uwarunkowań  ekofizjograficznych,  zasadne  będzie  zlokalizowanie
w terenie  opracowania  wskazanych  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Bartniczka  a  mianowicie  obszarów  o  funkcji
osadniczej  w południowej  części  terenu oraz kontynuacja  funkcji  rolniczej  na  pozostałym
terenie.  Teren  budują  głownie  gleby  brunatne  wytworzone  z  gliny  lekkiej  oraz  piasków
luźnych. 

XI. OCENA  STANU  OCHRONY  I  UŻYTKOWANIA  ZASOBÓW
PRZYRODNICZYCH, W TYM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Teren opracowania  nie  jest  objęty  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.  W  granicach  terenu  opracowania  prowadzone  były  procedury  oceny
oddziaływania  na  środowisko  m.ni.  Rozbudowa gospodarstwa  o budowę  bukaciarni  wraz
z niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  na  działkach  o nr  ewid.  nr  55/1  i 55/2
w miejscowości  Radoszki,  gmina  Bartniczka,  powiat  brodnicki,  województwo  kujawsko-
pomorskie – dla której sporządzono raport odziaływania  na środowisko.  Dnia 20 listopada
2018  roku  wydano  Zawiadomienie  o wydaniu  decyzji  o odmowie  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia,  pn.:  „Rozbudowa  gospodarstwa  o budowę  bukaciarni  wraz  z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1, 55/3 i 55/4 w miejscowości Radoszki,
gmina Bartniczka.
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XII. OCENA STANU ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ 
MOŻLIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA

Krajobraz terenu opracowania jest ciekawy. Morfologia we wschodniej części terenu
jest  urozmaicona co potwierdzono we wcześniejszej  części opracowania  i miała  wpływ na
kształtowanie  się  procesów glebotwórczych. Biorąc pod uwagę  klasyfikację  krajobrazu wg
stopnia ich przekształcenia zaproponowanej przez Plachtera uznać można, iż jest to krajobraz
kulturowy  tradycyjny  gdzie  działalność  człowieka  jest  uzależniona  od  funkcjonowania
przyrody. 

XIII. OCENA  ZGODNOŚCI  AKTUALNEGO  UŻYTKOWANIA
I ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI

 
Teren  w   jest  częściowo  zagospodarowany  tworzy  go  zabudowa  wsi  Radoszki  zaś

pozostałą  część  agrocenozy.  Cały  teren posiada  bardzo  dobry dostęp komunikacyjny,  jest
uzbrojony w  sieć wodociągową i kanalizacyjną  poza rozproszoną zabudową zagrodową. We
wskazanym  terenie  działalność  rolnicza  jest  uwarunkowana  żyznością  gleb.  Użytkowane
rolniczo  są  piaski  gliniaste  luźne,  zaś  piaski luźne  zaliczane  do kompleksów przydatności
rolniczej 3- pszenny wadliwy, 5 żytniego dobrego oraz 6 żytniego słabego.  

Zakres
problemowy

oceny

Kryteria oceny Klasyfikacja poszczególnych kryteriów
umożliwiających zainwestowanie 

Korzystne Korzystne z
ograniczeniami

Tereny
niekorzystne

Ukształtowanie
terenu

Typy
morfologiczne

x

Spadki x
Deniwelacje x

Warunki
geologiczne

Powierzchniowa
budowa

geologiczna

x

Rodzaj warunków
gruntowych 

x

Warunki wodne
podłoża

Głębokość
zalegania

powierzchniowego
poziomu wód

gruntowych [m
p.p.t.]

x

Warunki
klimatyczne

Jednostki
topoklimatyczne 

x

Ekspozycje stoków x
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Uksztaltowanie
terenu i związane
z tym zdolności

pełnienia funkcji
przyrodniczych

Grunty rolne x -

Klasy bonitacyjne x -

(produkcji
biomasy)

Kompleksy
przydatności

rolniczej 

x

Źródło.  Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią Bródka S, Macies A. 2014

Teren  nie  jest  użytkowany  w  żaden  sposób,  stanowią  go  tereny  rolnicze
niezainwestowane.  Gleby  zbudowane  z  piasków  luźnych  są  glebami  bardzo  nisko
produktywnymi i nieprzydatnymi do produkcji rolnej. 

XIV. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W 
ŚRODOWISKU

W stanie istniejącym, teren opracowania nie jest wystawiony na działalność czynników
mogących  powodować  zauważalne  zmiany  w  środowisku.  Obszar  objęty  opracowaniem
stanowią  tereny  wiejskie,  głównie  rolnicze  zabudowa  jest  tu  dominującą  funkcją  w
sąsiedztwie  zwartej  zabudowy  wsi.  Teren  w  chwili  obecnej  nie  jest  objęty  ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

XV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na terenie opracowania nie występują: 
· złoża kruszyw,
· główne zbiorniki wód podziemnych,
· tereny szczególnego zagrożenia powodzią, 
· brak jest obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

Teren opracowania:
· położony  jest  w  Górznieńsko-Lidzbarskim   Parku  Krajobrazowym  i  Obszarze

Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy, 
· posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
· posiada uzbrojenie w istniejącą sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, 

Zalecenia:
1. Zachować  w  pełni  zakazy  i  nakazy,  dotyczące  ochrony środowiska,  obowiązujące

na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy, a, zawarte w przepisach odrębnych, a w szczególności:

· nie  lokalizować  inwestycji  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na
środowisko;

2. Chronić  wody  powierzchniowe  i  podziemne  przed  zanieczyszczeniami
antropogenicznymi, przez prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej. 
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3. Stosować niskoemisyjne źródła energii cieplnej tutaj gazowej,
4. W  przypadku  lokalizacji  zabudowy mieszkaniowej  oraz  zabudowy mieszkaniowo-

usługowej nie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu dla przeważającego typu
zabudowy określonych w przepisach odrębnych, 

5. Na całym terenie, w przypadku odkrycia, w trakcie realizacji inwestycji  przedmiotu,
który  posiada  cechy  zabytku  lub  wykopaliska,  przedmiot  ten  zabezpieczyć
i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

6. Oszczędność  energii  elektrycznej  poprzez  wykorzystywanie  odnawialnych  źródeł
energii,

7. Maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
8. Ograniczenie powierzchni terenów utwardzonych,
9. Maksymalne  ograniczenie  placów budowy dla ochrony i kształtowania  zieleni  oraz

ze względu na zagrożenie rozwoju procesów erozji,
10. Szczególnie w terenach o gruntach niespoistych należy szczególną uwagę zwrócić na

podczyszczanie wód z placów i parkingów. 
11. Należy uwzględnić strefy sanitarne od cmentarz, 
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