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Wójt Gminy Bartniczka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 48 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2022 r. (wpływ: 19.09.2022 r.), uzgadnia 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”.

Przedmiotowy dokument określa politykę rozwoju gminy Bartniczka do 2025 roku, 

wyznaczający cele strategiczne w obszarach działania: „Przestrzeń”, „Społeczeństwo” 

i „Gospodarka”.

Ustalenia przedmiotowego projektu zakładają realizację następujących zadań: 

 instalacja fotowoltaiczna do zasilania oczyszczalni w Bartniczce,

 budowa ścieżki Bartniczka – Łaszewo przy drodze wojewódzkiej nr 544,

 budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu,

 budowa remizy strażackiej w Radoszkach. 

Przedłożone opracowanie wskazuje na spójność z dokumentami takimi jak 

np.: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszona 2030+, Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka, Strategia Rozwoju Powiatu 

Brodnickiego na lata 2014-2022.

Projekt Strategii zawiera zapisy dotyczące kierunków działań w granicach jednej 

Gminy. Realizacja założeń wskazanych w dokumencie nie spowoduje znacząco negatywnych 

oddziaływań na środowisko i zdrowie mieszkańców. Realizacja większości zapisów Strategii 

będzie powodować skutki pozytywne dla środowiska, warunkujące poprawę stanu środowiska 
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i komfortu życia mieszkańców. Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 

przedsięwzięć zawartych w projekcie ograniczać się będzie w większości przypadków jedynie 

do etapu realizacji inwestycji. Będą to zatem oddziaływania krótkotrwałe, odwracalne 

i o lokalnym charakterze. W ramach realizacji zadań nie przewiduje się skumulowania 

oddziaływań poszczególnych przedsięwzięć, a także nie nastąpi oddziaływanie transgraniczne.

Na terenie gminy Bartniczka występują następujące formy ochrony przyrody 

wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 916 ze zm.):

 rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, 

 rezerwat przyrody „Jar grądowy Cielęta”, 

 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001, 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Lidzbarska PLH280012, 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, 

 użytki ekologiczne,

 pomniki przyrody.

Przez teren gminy Bartniczka przebiegają korytarze ekologiczne wyznaczone przez 

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk pn. „KPnC Bagienna Dolina Drwęcy” 

oraz „KPnC Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej Wisły Wschodni”.

W przedłożonym Projekcie wyszczególniono ww. formy ochrony przyrody znajdujące 

się na terenie Gminy.

Zgodnie z założeniami projektu Strategii, realizacja rozwoju gminy Bartniczka 

nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w jej granicach obszary chronione i nie będzie ona 

sprzeczna z celami ochrony tych obszarów. Zadania wskazane w przedmiotowym dokumencie 

będą w większości realizowane w istniejących obiektach, jednostkach osadniczych i ciągach 

komunikacyjnych, na terenach zagospodarowanych oraz przekształconych i nie powinny mieć 

negatywnego wpływu na bioróżnorodność środowiska i siedliska przyrodnicze.

Wpływ inwestycji wskazanych w projekcie Strategii na środowisko gminy Bartniczka, 

w tym na przyrodę terenu danej inwestycji, będzie wykazany na etapach poprzedzających

ich realizację, w tym na etapach:
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 procedury oceny oddziaływania na środowisko (część z działań ujętych w Strategii 

w zależności od przyjętego zakresu będzie zakwalifikowana do przedsięwzięć, które 

mogą znacząco oddziaływać na środowisko),

 wydawania odrębnych zezwoleń i pozwoleń, m.in. zezwoleń na realizację inwestycji 

drogowych, zezwoleń na niszczenie siedlisk gatunków objętych ochroną 

(w przypadku obecności takich siedlisk i ich kolizji z przedsięwzięciem), 

czy pozwoleń wodno-prawnych (dotyczy inwestycji realizowanych w obrębie urządzeń 

wodnych i cieków naturalnych, itp.),

 wydawania decyzji lokalizacyjnych i budowlanych,

 przygotowania dokumentacji technicznej.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a mianowicie: wyżej opisany charakter działań 

przewidzianych oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko w ramach 

rozpatrywanego projektu, rodzaj i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko – teren 

w granicach jednej Gminy, uznaję, iż realizacja założeń przesłanego opracowania 

nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko. Przedstawione działania realizowane 

zgodnie z przepisami odrębnymi, nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

W związku z powyższym, uzgadniam odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju 

dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”.

Regionalny Dyrektor
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/-podpisano elektronicznie/
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