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SPIS SKRÓTÓW
BA- beton asfaltowy
b.d.- brak danych
b.k.- brak kosztów
DRDLP- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
GFOŚiGW- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GUS- Główny Urząd Statystyczny
GNE- geotermia niskiej entalpii (niskotemperaturowa)
GWE- geotermia wysokiej entalpii (wysokotemperaturowa)
GZWP- Główny Zbiornik Wód Podziemnych
KPOŚK- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
NFOŚiGW- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
MEW- Mała Elektrownia Wodna
MNU- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu
NZŚ- Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska
OZE- odnawialne źródła energii
PA- asfalt porowaty
PFOŚiGW- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PGO- Plan Gospodarki Odpadami
POIiŚ- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POŚ- Program Ochrony Środowiska
RDOŚ- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RLM- Rzeczywista Liczba Mieszkańców
SMA- mastyks grysowy
UG- Urząd Gminy
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WPI- Wieloletni Plan Inwestycyjny

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl
5

Program Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno” na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 zwany dalej „Programem”. Przedstawia szeroko rozumianą
problematykę ochrony środowiska na terenie gminy, szczegółowo charakteryzuje jego wybrane elementy
oraz towarzyszące im zagrożenia. Omawia zagadnienia z zakresu zasobów przyrody i krajobrazu,
powierzchni ziemi i gleb, gospodarki wodno-ściekowej, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych,
możliwości wystąpienia poważnych awarii, aspektów dotyczących potencjału energii odnawialnej na terenie
gminy.
Kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju musi być realizowane w związku z dynamiką procesów w nim zachodzących i w związku
z okolicznościami wpływającymi na te procesy.
1.2 Podstawa prawna
Zgodnie z zapisem ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. 2008 r, nr 25 poz. 150, ze zm.)
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza
odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są
uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy (art. 17, art. 18). Programy te podobnie
jak polityka ekologiczna państwa sporządzane są co 4 lata (art. 14).
W opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Programu stanowią ustawy (wymienione niżej) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw:


ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150)



ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227),



ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97 ze zm.)



ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2005 Nr
236, poz. 2008 ze zm.),



ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm.),



ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 ze zm.),
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2005 Nr 45, poz. 435 ze zm.),



ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j Dz. U. 2005 Nr 228, poz. 1947 ze
zm.),



ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.),
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ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. 2001 Nr 63,
poz. 638 ze zm.),



ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (t.j. Dz. U. 2007 Nr 90,
poz. 607 ze zm.),



ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(t.j. Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 2 ze zm.),



ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2004 Nr 121,
poz. 1266 ze zm.),



ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.),



ustawa

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 1999 Nr 66,

poz. 750 ze zm.),


ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. 2007 Nr 147, poz. 1033 ze zm.),



ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2007 Nr 44,
poz. 287 ze zm.),



ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. 2003
Nr 80, poz. 717 ze zm.),



ustawa z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)



ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

1.3 Cel i zakres Programu
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Program zawiera cele i priorytety ekologiczne, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych oraz środki wraz z niezbędnymi mechanizmami do osiągnięcia
wyznaczonych celów. Program definiuje cele i zadania na najbliższe cztery lata oraz cele długookresowe
odnoszące się do następnych czterech. W Programie uwzględniono monitoring realizacji programu oraz
nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie przyjętych założeń.
Program

Ochrony

Środowiska

spełnia

wymagania

zawarte

w

dokumencie

„Wytyczne

do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowane przez
Ministerstwo Środowiska. W Programie określono:


zadania własne gminy tzn. przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo
ze środków będących w dyspozycji gminy,



zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego
i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom
powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym.

Ponadto podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym
programie ochrony środowiska, strategii rozwoju gminy (Uchwała Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku
nr XXIX/139/2009), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady
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Gminy z dnia 27 grudnia 2002 nr IV/15/2002).
Celem Programu Ochrony Środowiska jest konieczność ochrony środowiska lokalnego poprzez
określenie kierunków działań długookresowych do 2016 roku oraz wytyczenie celów wraz z konkretnymi
zadaniami do realizacji w latach 2009-2012 związanych z tą ochroną.
Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno jest długotrwały,
zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane z kwestiami
społecznymi i gospodarczymi. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli na
wypełnienie przez Wójta Gminy ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania
zarządzania środowiskiem na jej terenie, doprowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, jakości
środowiska naturalnego gminy oraz jej zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel
w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Zbiczno, wskazano
główne problemy ekologiczne oraz sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich
finansowania.
Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami nie zostały ujęte w Programie, gdyż zawiera
je aktualizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2016”. Dokument ten należy
traktować jako integralną część Programu Ochrony Środowiska.
1.4 Metodyka pracy
Sposób opracowania Programu został przyporządkowany metodologii właściwej dla planowania
strategicznego. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe, dane dotyczące aktualnego
stanu środowiska przyrodniczego gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych przez Urząd
Gminy oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego a także z raportów nadrzędnych
instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony
środowiska – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
itp. Na tej podstawie opracowano charakterystykę aktualnego stanu środowiska gminy Zbiczno.
Uwzględniono poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego wraz z hałasem, promieniowaniem
elektromagnetycznym oraz odnawialnymi źródłami energii. Wskazano na obszary działalności ludzkiej
wywierające presję na otoczenie, która powoduje zmiany ilościowo – jakościowe, czego rezultatem są
problemy środowiskowe.
Ostatnim etapem prac było określenie działań mające na celu poprawę, naprawę lub
przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu środowiska przyrodniczego gminy poprzez określenie celów
strategicznych oraz kierunków działań. Zarówno cele jak i zadania strategiczne zostały określone w taki
sposób aby były zgodne z opracowaniami wyższego szczebla tzn. Polityką Ekologiczną Państwa,
wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na
szczeblu regionalnym i lokalnym", podczas tworzenia Programu Ochrony Środowiska duży nacisk położono
na proces planowania, który miał charakter jak najbardziej otwarty.
Projekt Programu po przyjęciu przez Wójta Gminy zostaje skierowany do zaopiniowania przez
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Zarząd Powiatu oraz Zarząd Województwa. Końcowym etapem proceduralnym, zamykającym prace nad
Programem jest jego przyjęcie przez Radę Gminy w formie uchwały.
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2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY
ZBICZNO
2.1 Uwarunkowania wynikające z dyrektyw UE oraz polityki krajowej
Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które leżą u podstaw polityki
ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołuje się do polityki ekologicznej Polski. Najważniejsze
dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska zostały transponowane do prawa polskiego głównie na
postawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pozostałe przepisy zawarto w wielu
innych ustawach i rozporządzeniach. Podstawą niniejszego opracowania jest Polityka Ekologiczna Państwa
na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Podstawę polityki ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej stanowi VI Program Działań na Rzecz
Ochrony Środowiska (6th European Action Plan – EAP). Przedstawia on strategię środowiskową, która
podkreśla istotność działań szczególnie w sferach: zmian klimatycznych, ochrony przyrody i różnorodności
biologicznej, środowiska naturalnego i zdrowia oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
i racjonalnej gospodarki odpadami. Priorytetowe pola działania pozwolą na skuteczną walkę z problemami
napotkanymi zarówno na szczeblu wspólnotowym, krajowym jak i lokalnym. W odniesieniu do celów
głównych stworzono strategie tematyczne w sprawie zanieczyszczenia powietrza,

zapobiegania

powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu, środowiska morskiego, gleby, pestycydów, wykorzystywania
zasobów naturalnych i środowiska miejskiego.
Ponadto VI Program Działań kładzie nacisk na:


egzekwowanie obowiązującego prawodawstwa w zakresie środowiska;



uwzględnienie we wszystkich obszarach polityki UE (takich jak rolnictwo, rozwój, energia,
rybołówstwo, przemysł, rynek wewnętrzny, transport) potencjalnego wpływu na środowisko;



zaangażowanie przedsiębiorstw i konsumentów w poszukiwanie rozwiązań problemów związanych
ze środowiskiem;



dostarczenie społeczeństwu informacji niezbędnych do dokonywania wyborów przyjaznych dla
środowiska;



uświadamianie obywatelom znaczenia rozważnego wykorzystywania gruntów w celu ochrony
siedlisk przyrodniczych i krajobrazów oraz zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach.
2.2 Zasady polityki ekologicznej
Nadrzędną zasadą polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, której istotą

jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność
integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada
ta uzupełniona jest szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:
Zasadą prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska
powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć. Zasada ta oznacza
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
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w szczególności: zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych
technik (BAT), recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze
ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania, zintegrowane
podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady
96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),
wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie
z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000
i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.
Zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi;
Zasadą zanieczyszczający płaci, odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia
i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące
środowisko, a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających
środowisku dóbr konsumpcyjnych;
Zasadą regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi
ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, doliny rzeczne i obszary wodno – błotne,
szczególnie w strefach przygranicznych);
Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez stworzenie
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków dla społeczeństwa w procesie kształtowania modelu
zrównoważonego rozwoju, z równoczesnym rozwojem edukacji ekologicznej;
Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, odnoszącą się do wyboru
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie do oceny osiągniętych
wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
Zasadą subsydiarności, oznaczającą planowanie oraz realizację zadań dotyczących ochrony
środowiska na odpowiednich poziomach zarządzania, tak aby problem mógł zostać rozwiązany
na najniższym szczeblu w sposób skuteczny i efektywny. Wynika ona z Traktatu Maastrich o Unii
Europejskiej.
Zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego, która traktowana jest w następujących
kategoriach: sprawiedliwości międzypokoleniowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych i cywilizacyjnych
obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb
przyszłych pokoleń, sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania potrzeb
materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach
sprawiedliwego dostępu do zasobów i walorów środowiska z równoprawnym traktowaniem potrzeb
ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek, równoważenia szans pomiędzy
człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich,
przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochroną różnorodności
biologicznej;
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2.3 Podstawowe założenia polityki ekologicznej
Założenia polityki ekologicznej państwa wynikają z VI Programu działań Wspólnoty Europejskiej
w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2002 – 2012, gdzie podkreślono, że realizacja zrównoważonego
rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród
czterech priorytetowych obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". Strategicznym celem polityki
ekologicznej państwa w tym obszarze jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie
ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.
Cele polityki ekologicznej państwa nakreślają konkretne wyzwania i obszary zainteresowania dla
gminnego programu ochrony środowiska. W sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
podstawowe cele to:


zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody na różnych poziomach organizacji wraz
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje
z różnorodnością biologiczną,



racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego,



racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, dążenie do
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie
retencji wodnej

oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed

zanieczyszczeniem,


ochrona powierzchni ziemi, a w szczególności ochrony gruntów użytkowanych rolniczo poprzez
rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego
rozwoju, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – błotnych przez czynniki
antropogenie oraz zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych poprzez
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej,



racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych oraz ochrona tych zasobów przed ilościową i jakościową degradacją

W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego główne cele to:


dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad instalacjami będącymi potencjalnymi
źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska,



poprawa jakości powietrza: redukcja emisji SO2, NOX i pyłu drobnego,



ochrona zasobów wodnych, utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, zachowanie i
przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków,



racjonalna gospodarka odpadami,



zmniejszenie

narażenia

społeczeństwa

na

ponadnormatywne

działanie

hałasu

i zabezpieczenie przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,


stworzenie efektywnego nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek.
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2.4 Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Jako naczelną zasadę ochrony środowiska województwa kujawsko – pomorskiego, podobnie jak
polityki ekologicznej państwa, przyjmuje się sformułowaną w Konstytucji RP zasadę zrównoważonego
rozwoju. Prawidłowa gospodarka przestrzenna realizowana na obszarze województwa musi w pełni
uwzględniać ochronę istniejącego systemu ekologicznego, a także eliminować wszystkie zagrożenia mogące
zakłócać jego funkcjonowanie. Konieczna jest również poprawa jakości środowiska oraz wzbogacenie jego
zasobów i walorów. Przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania struktur środowiska jest istotnym
warunkiem dla osiągnięcia rozwoju zrównoważonego, będącego przecież jednym z głównych celów polityki
ekologicznej państwa.
Osiągnięcie przedstawionych celów związanych z utrzymaniem i wzbogaceniem zasobów
przyrodniczych województwa wymagać będzie przestrzegania następujących zasad:


podporządkowanie działalności gospodarczej wymogom ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych,



zachowanie drożności korytarzy ekologicznych,



preferencje działalności o niskim poziomie szkodliwości dla środowiska przyrodniczego, w tym o
niskich wskaźnikach zużycia wody i energii, wprowadzenie zabudowy na terenach podmiejskich przy
zapewnieniu powierzchni jak najmniej zmienionej,



dostosowanie kierunków i intensywności produkcji rolnej do warunków przyrodniczych,



zapewnienie spójności przestrzennej najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów
województwa,



objęcie szczególną ochroną przed zanieczyszczeniami zlewni rzek (Brdy, Drwęcy) zasilających
ujęcia wody pitnej dla ludności,



objęcie ochroną obszarów występowania zasobów wód podziemnych o najwyższej wartości
użytkowej, zwłaszcza na terenach pozbawionych od powierzchni warstw nieprzepuszczalnych,



regulowanie stosunków wodnych preferujących małą retencję,



ograniczenie chemizacji rolnictwa na obszarach cennych przyrodniczo,



zalesianie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa (wyłączonych z produkcji rolnej),



wprowadzanie zalesień, zadrzewień i zakrzewień wzdłuż brzegów rzek oraz w zlewniach
bezpośrednich jezior narażonych na rolnicze zanieczyszczenia obszarowe,



przebudowa drzewostanów zgodnie z warunkami siedliskowymi,



eliminacja niekorzystnych skutków lokalizacji obecnych i planowanych obiektów turystycznych na
środowisko przyrodnicze,



integrowanie działań w ochronie środowiska i w ochronie zdrowia,



budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska.

Sprawność systemów infrastruktury technicznej ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równowagi
środowiska przyrodniczego, dlatego zagospodarowanie związane z jej rozwojem wymaga przestrzegania
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następujących zasad:


porządkowanie gospodarki ściekowej w miastach i na obszarach wiejskich szczególnie narażonych
na antropopresję,



segregacja i unieszkodliwianie odpadów w zakładach gospodarki komunalnej w pełni
dostosowanych do obowiązujących standardów technologicznych,



ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez preferowanie źródeł energii mniej uciążliwych dla
środowiska, w tym źródeł odnawialnych,



przestrzeganie przy projektowaniu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących prawnie stref
uciążliwości towarzyszących ciągom i urządzeniom infrastruktury technicznej (sieciom
elektromagnetycznym, gazociągom, rurociągom produktów naftowych),



przestrzeganie przy projektowaniu infrastruktury ponadlokalnej napowietrznej i podziemnej zasad
ochrony obowiązujących na obszarach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu
i rezerwatów przyrody.
Obszar działań
Edukacja ekologiczna

Rozwój badań i postęp techniczny

Kierunki działań



Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i zapewnienie jej
szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.



Zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego województwa,
Ułatwienie procesu wdrażania nowych technologii środowiskowych i
ekoinnowacji w gospodarce.




Zachowanie równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni
województwa dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju
gospodarczego.



Stworzenie skutecznego systemu prawnych, ekonomicznych i finansowych
instrumentów polityki ekologicznej zapewniających efektywne i terminowe
realizowanie jej celów.



Zachowanie dla przyszłych pokoleń terenów o wyróżniających się w skali
regionu walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Utrzymanie różnorodności biologicznej województwa na poziomie
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym
(ekosystemów i krajobrazu)

Planowanie przestrzenne

Zarządzanie środowiskowe

Ochrona przyrody i krajobrazu



Ochrona i zrównoważony rozwój lasów




Kształtowanie właściwej struktury przestrzennej, gatunkowej i wiekowej lasów,
Wykorzystanie gospodarcze zasobów leśnych z zapewnieniem zachowania
trwałości lasów oraz ich potencjału biologicznego, produkcyjnego i
regeneracyjnego.

Ochrona powierzchni ziemi i gleb



Ochrona zasobów glebowych przed degradacją i nieracjonalnym
użytkowaniem.

Ochrona zasobów kopalin



Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalną eksploatację i minimalizowanie
degradacji środowiska.



Wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych i surowcowych na cele
gospodarcze, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki,
zapobieganie oraz ograniczanie powstawania odpadów u źródła ilości a także
zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.



Trwały i zrównoważony rozwój w gospodarowaniu zasobami wodnymi
województwa skuteczna ochrona przed powodzią i suszą.



Zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
(OZE) zgodnie z krajową polityką energetyczna kraju.

Materiałochłonność, wodochłonność,
energochłonność i odpadowość
Kształtowanie zasobów wodnych oraz
ochrona przed powodzią i skutkami
suszy
Wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych
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Obszar działań

Kierunki działań


Relacja „środowisko – zdrowie”





Poprawa jakości wód





Poprawa klimatu akustycznego

Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Poprawa ich jakości, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na
terenach podmokłych tak aby dla jednolitych części wód powierzchniowych
Równowaga pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych oraz
zachować lub osiągnąć dobry stan ilościowy i chemiczny.
Do końca 2015 r. 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach
komunalnych
zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do
15 000.
Spełnienie wymagań prawnych i standardów emisyjnych w zakresie jakości
powietrza oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.
redukcji zanieczyszczeń obejmującej główne źródła: energetykę zawodową i
procesy przemysłowe, transport, niską emisję; zapobiegania niszczeniu
warstwy ozonowej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z
ustaleniami zewnętrznymi.



Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu.



ochrona mieszkańców województwa przed ponadnormatywnym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
dążenie do utrzymania poziomów pól elektromagnetycznych środowisku dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla terenów
dostępnych dla ludności poniżej poziomów dopuszczalnych.





Ochrona przed poważnymi awariami i
poważnymi awariami przemysłowymi

Kontynuowanie procesu włączenia problematyki środowiskowego zagrożenia
zdrowia do procedur zarządzania jakością środowiska.
Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy.




ograniczenie skutków poważnych awarii w odniesieniu do ludzi oraz
środowiska,
zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych poprzez
nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takich
awarii,
dążenie do zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii w tym awarii
będącej następstwem transportu substancji niebezpiecznych,
dążenie do zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej poprzez pełną identyfikację zakładów o dużym ryzyku i
zakładów o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

źródło: Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2008

2.5 Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brodnickiego
Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska przyrodniczego na terenie powiatu brodnickiego
do roku 2011 jest ochrona, zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz przywracanie do stanu właściwego
komponentów środowiska.
Dla realizacji tego celu można określić główne kierunki działań:


objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo,



zwiększenie lesistości,



ochrona walorów krajobrazowych powiatu,



wprowadzenie przejrzystych zasad gospodarowania na terenach chronionych.

Wśród głównych celów polityki środowiskowej powiatu wyróżniamy:


utrzymanie dobrej jakości zasobów glebowych oraz zapobieganie przekształcaniu i degradacji
powierzchni ziemi. Realizacja głównego celu winna być zrealizowana poprzez prowadzenie działań
zapobiegawczych mających na celu niedopuszczenie do pogorszenia jakości zasobów glebowych,
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
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ograniczenie źródeł przekształcania i degradacji powierzchni ziemi prowadzenie kontroli oraz
monitoringu


racjonalne pozyskiwanie surowców naturalnych poprzez koncesjonowanie działalności gospodarczej
związanej z wydobyciem kopali oraz ochronę istniejących złóż kopalin.



osiągnięcie dobrego stanu wód jakościowego i ilościowego, ochrona wód przed degradacją oraz
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Jak wynika z identyfikacji zagrożeń wynikających
dla wód, można określić trzy główne kierunki działań: zaniechanie odprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych, ograniczenie wielkości ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do wód
powierzchniowych, likwidacja przyczyn zanieczyszczania oraz ochrona wód podziemnych.



ograniczenie „niskiej emisji” oraz emisji z sektora komunikacyjnego przy równoczesnym utrzymaniu
standardów jakości powietrza dla pozostałych zanieczyszczeń na dotychczasowym poziomie.
Realizacji głównego celu winny służyć działania zmierzające w szczególności do: modernizacji
systemów grzewczych, w szczególności sektora komunalnego na terenach zurbanizowanych
(miasto Brodnica), stosowanie dobrej jakości paliw, gazyfikacja wybranych rejonów powiatu oraz
poprawy funkcji komunikacji samochodowej powiatu poprzez poprawę funkcjonowania układu ruchu
drogowego, modernizację i budowę połączeń tranzytowych.



ograniczenie emisji poziomu hałasu komunikacyjnego w strefach gdzie nie jest on dotrzymywany, do
poziomu co najmniej dopuszczalnego



poprawa

warunków

akustycznych

może

zostać

zrealizowana

poprzez:

realizację

zadań

inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną, prowadzenie działań zapobiegawczych
mających na celu niedopuszczenie do pogorszenia się klimatu akustycznego oraz prowadzenie
kontroli oraz monitoringu emisji hałasu do środowiska.


utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane



zapobieganie poważnym awariom na terenie powiatu brodnickiego jest minimalizacja ryzyka
wystąpienia poważnej awarii, w szczególności związanej z transportem substancji niebezpiecznych.



edukacja ekologiczna prowadzonej na terenie powiatu brodnickiego do roku 2011 jest
doprowadzenie do zmiany jakości życia społeczności lokalnej oraz do zachowania naturalnego
bogactwo środowiska przyrodniczego powiatu przyszłym pokoleniom. Realizacja głównego celu
winna być zrealizowana poprzez: współpracę z podmiotami prowadzącymi edukację lokalnej
społeczności, inicjowanie programów i przedsięwzięć edukacyjnych oraz wspieranie lokalnych
inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej.
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY
3.1 Położenie administracyjne i geograficzne
Gmina Zbiczno położona jest we wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego w
powiecie brodnickim. Sąsiaduje z gminami Biskupiec, Bobrowo, Brodnica, miasto Brodnica, Brzozie,
Jabłonowo Pomorskie oraz Kurzętnik (ryc.1). W podziale administracyjnym gminy wydzielono 12 sołectw:
Brzezinki, Ciche, Czystebłota, Gaj – Grzmięca, Lipowiec, Najmowo, Pokrzydowo, Sumowo, Sumówko,
Zastawie, Zbiczno oraz Żmijewko. Jednostką wiodącą jest miejscowość Zbiczno, która jest ośrodkiem
administracyjnym i drugą co do wielkości miejscowością w gminie. Powierzchnia Gminy Zbiczno według
danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy wynosi 13377 ha (133,77 km 2) (stan na dzień
1I2009).

Ryc.1 Położenie gminy Zbiczno
źródło: opracowanie własne

Gmina Zbiczno według regionalizacji fizyczno-geograficznej zaproponowanej przez J. Kondrackiego
(„Geografia regionalna Polski”, 2000), położona jest na terenie następujących jednostek: prowincja: Niż
Środkowopolski, podprowincja Pojezierze Podłudniowobałtyckie, makroregion: Pojezierze ChełmińskoDobrzyńskie, mezoregion: Pojezierze Chełmińskie, Pojezierze Brodnickie.
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3.2 Położenie komunikacyjne
Gmina posiada dogodną sieć drogową leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku wiodącego
z Poznania poprzez Toruń na Pojezierze Mazurskie. Osie komunikacyjne gminy wyznaczają drogi
powiatowe, uzupełnione siecią 33 dróg gminnych o różnej nawierzchni oraz drogami zakładowymi i
prywatnymi. Wykaz dróg gminnych i powiatowych przedstawiają tabele 1,2. Przez południowo – zachodnią
część gminy przechodzi linia kolejowa Brodnica – Jabłonowo Pomorskie ze stacją kolejową w Najmowie.
Tab.1 Wykaz dróg powiatowych w gminie Zbiczno
Lp

Nr drogi

Nazwa odcinka drogi

Długość [km]

1
2

1248N

Ciche - Nielbark

2,52

1812C

Pokrzydowo - Bachotek

2,19

3

1813C

Żmijewo - Karbowo

0,33

4

1817C

Górale - Zbiczno

4,43

5

1825C

Bobrowo - Jajkowo

18,07

6

1805C

Krotoszyny - Brodnica

15,11

Razem

42,63

źródło: UG Zbiczno, 2009

Tab.2 Wykaz dróg gminnych w gminie Zbiczno
Lp

Nr drogi

Nazwa odcinka

Długość [km]

1

080201C

Ciche – Budy – Ładnówko

3,85

2

080202C

Zarośle – Zbiczno

9,07

3

080203C

Ciche – Fitowo

0,55

4

080204C

Sumówko – Tomki do drogi 080206C

1,82

5

080205C

Tomki – Tomki

1,25

6

080206C

Sumówko – Godziszka - Tomki

4,4

7

080207C

Sosno – Godziszka – gr gminy Konojady

2,76

8

080208C

Sumowo – Sumówko – Tomki – Tomki – gr gminy – Konojady

7,8

9

080209C

Sumowo – granica gminy – Wichulec

1

10

080210C

Zbiczno do j. Łąki

0,9

11

080211C

Zbiczno II do zabudowań

0,8

12

080212C

Zbiczno – Foluszek

1,05

13

080213C

Zbiczno – Grabowe Góry – Zbiczno

1,78

14

080214C

Zbiczno – Żmijewko

3,8

15

080215C

Zbiczno od drogi 080214C do drogi nr 080216C

1,1

16

080216C

Zbiczno od drogi 1805C do drogi nr 080214C

1,44

17

080217C

Gaj – Strzemiuszczek

1,8

18

080218C

Gaj do zabudowań

0,2

19

080219C

Czystebłota – Tęgowiec - Pokrzydowo

4,9

20

080220C

Zastawie – Równica – jez. Retno

2,95

21

080221C

Staw – Zastawie – Lipowiec

2,4

22

080222C

Pokrzydowo – Stawek – do drogi 080221C

5,5

23

080223C

Stawek – Szramowo

1,92
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Lp

Nr drogi

Nazwa odcinka

Długość [km]

24
25

080224C

Pokrzydowo – Mariany

2,15

080225C

Ławy Drwęczne – Szramowo

4,9

26

080226C

Ciche – Koń do drogi LP

1,42

27

080227C

Żmijewko – Brzezinki

2,5

28

080228C

Pokrzydowo – Szramowo

2,1

29

080229C

Brzezinki – Grzmięca

1,8

30

080230C

Najmowo – Zbiczno

2,8

31

080231C

Najmowo – Kruszyny

0,75

32

080232C

Bachotek – Jajkowo

2,4

33

080233C

Pokrzydowo – Pokrzydowo Plebanka

1,04

Razem

84,9

źródło: UG Zbiczno, 2009

3.3 Ludność gminy i sieć osadnicza
Gminę Zbiczno zamieszkuje 4714 osób (UG Zbiczno 2008, stan na dzień 31 XII 2008).
Pod względem liczby ludności zajmuje 6 miejsce w powiecie brodnickim. W roku 2008 bardziej liczna była
populacja mężczyzn 50,2% niż kobiet 49,8%. Z przedstawionych danych wynika, że ogólna liczba ludności w
ostatnich 4 latach zwiększyła się o 101 osób. W roku 2005 osiągnęła wartość 4613 osób, natomiast na
koniec 2008 roku 4714 osób. Przyrost naturalny za rok 2008 wyniósł 0‰, jednak na przestrzeni ostatnich
pięciu lat wykazywał wartość dodatnią (tab.3).
Tab.3 Ludność w gminie Zbiczno w latach 2005 - 2008
Liczba ludnoś ci

2005

2006

2007

2008

Ogółem

4613

4633

4656

4714

Kobiety

2274

2288

2304

2343

Mężczyźni

2339

2345

2352

2371

12

6

17

0

Przyrost naturalny

‰

źródło: GUS 2008, UG Zbiczno 2009

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 35 osób km2. Największe zaludnienie występuje w południowej
części gminy we wsi Zbiczno (885 osób), gdzie mieści się siedziba gminy, w południowo – wschodniej we
wsi Pokrzydowo (900) oraz w zachodniej części w Najmowie (456)(tab.4). Najmniej zaludnione obszary to
środkowa i północno - zachodnia część gminy, gdzie występuje przewaga lasów i jezior nad użytkami
rolnymi. W gminie występuje charakterystyczne skupienie ośrodków wiejskich w korytarzach rozwoju
infrastruktury wzdłuż dróg powiatowych relacji Brodnica – Biskupiec i z kierunku Jajkowo – Bobrowo.
Położona najbliżej ośrodka gminnego, siedziba władz powiatu Brodnica najsilniej oddziałuje na Zbiczno
i pozostałe elementy sieci osadniczej gminy, szczególnie jako główny ośrodek usług wyższego rzędu. Poza
głównym kierunkiem rozwoju osadnictwa wzdłuż tras komunikacyjnych drugi pas rozwoju stanowią wsie
i tereny położone w pobliżu wschodniej granicy gminy (rejon Pokrzydowo, Szramowo, Bachotek).
Tab.4 Liczba mieszkańców gminy Zbiczno z podziałem na poszczególne miejscowości
Miejscowość

Liczba mieszkańców

Bachotek

46

Brzezinki

234
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Miejscowość

Liczba mieszkańców

Ciche

366

Czystebłota

72

Dębno

0

Gaj-Grzmięca

106

Głowin

2

Godziszka

25

Grabiny

4

Grzmięca

74

Kaługa

1

Karaś

7

Koń

10

Lipowiec

140

Ładnówko

104

Najmowo

456

Pokrzydowo

900

Robotno

9

Robotno-Fitowo

65

Rosochy

5

Równica

33

Rytebłota

2

Sosno

40

Staw

7

Strzemiuszczek

21

Sumowo

272

Sumówko

166

Szramowo

130

Tęgowiec

9

Tomki

125

Wysokie Brodno

6

Zarośle

10

Zastawie

125

Zbiczno

885

Źmijewko

146

Żmijewo

111

Razem

4714

źródło: UG Zbiczno, 2009

Analiza struktury wsi w gminie Zbiczno według liczebności ludności wykazuje duże zróżnicowanie.
Największy odsetek stanowią wsie o liczbie ludności od 1 do 25 oraz wsie o liczbie ludności od 101 do 200,
odpowiednio 41,6% i 25% (tab.4). Wsie o liczbie ludności powyżej 100 osób stanowią około 58,3%. Niewielki
jest udział miejscowości o liczbie ludności powyżej 500 mieszkańców, stanowią one zaledwie 5,5%.
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Największymi pod względem ludności są wsie: Pokrzydowo, Zbiczno, Najmowo i Ciche. Do najmniejszych
należą osady Kaługa, Rytebłota, Dębno, Rosochy oraz Głowin.
3.4 Użytkowanie gruntów
Gmina Zbiczno nie wykazuje silnego zurbanizowania. W strukturze użytkowania dominują grunty
leśne, które zajmują obszar 5814 ha, co odpowiada 43,46% powierzchni ogólnej gminy (tab.5). Grunty orne
zajmują drugie miejsce obejmując 35,77 % areału gminy. Występują w południowej, południowo - zachodniej
części gminy, mniejsze powierzchnie zlokalizowane są na północy w okolicach miejscowości Ciche oraz przy
wschodniej granicy w okolicy miejscowości Pokrzydowo. Na trzecim miejscu pod względem powierzchni
użytkowania znajdują się wody powierzchniowe zajmujące 1191ha. Sady, łąki i pastwiska stanowią niewielki
procent powierzchni gminy 4,55%. Obszary zabudowane zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg
powiatowych.
Tab.5 Użytkowanie gruntów w gminie Zbiczno
Użytki rolne
Grunty
orne

Sady

Łąki

Pastwiska

ha

4785

28

335

246

%

35,77

0,21

2,5

1,84

Grunty leśne

Grunty
zabudowane i
zurbanizowane

Grunty
pod
wodami

Użytki
ekologiczne

Nieużytki

Pozostałe

5814

240

1191

97

418

223

43,46

1,79

8,9

0,73

3,12

1,67

źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 2009

3.5 Gospodarka i rolnictwo
W gminie na koniec 2008 roku było 285 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 12
z sektora publicznego i 273 z sektora prywatnego (zarejestrowane w rejestrze REGON na koniec 2008,
GUS)(tab.6). W sektorze prywatnym 87,1% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki handlowe stanowią zaledwie 2,1%, pozostałą część stanowią stowarzyszenia i fundacje. Przemysł na
obszarze gminy jest bardzo słabo rozwinięty, poza rolnictwem głównym źródłem utrzymania są usługi.
W sektorze handlu hurtowego i detalicznego oraz budownictwa funkcjonowały 134 podmioty gospodarcze.
W rolnictwie zarejestrowano 32 podmioty, zaobserwowano tendencję spadkową w porównaniu z rokiem
2004 kiedy to funkcjonowało 41 podmiotów w tym sektorze. Na obszarze gminy funkcjonuje Zakład Rybacki
Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający we wsi Grzmięca wylęgarnie i stawy narybkowe. Gmina jest
szczególnie zasobna w lasy. Z uwagi na występowanie dużych powierzchni gruntów o niskich klasach
bonitacyjnych dodatkowym źródłem utrzymania rolników są usługi agroturystyczne. Z uwagi na atrakcyjne
położenie i rozwój turystyki na analizowanym obszarze wrasta zainteresowanie usługami w tym zakresie.
Wiele osób z obszaru gminy znajduje zatrudnienie w pobliskiej Brodnicy. Z uwagi na niskie
uprzemysłowienie terenu bardzo duży odsetek osób pozostaje bez pracy.
Tab.6 Wykaz podmiotów gospodarczych w gminie Zbiczno
Sektor gospodarki

Liczba podmiotów

Rolnictwo i leśnictwo

32
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Sektor gospodarki

Liczba podmiotów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

28

1

Budownictwo

65

Handel hurtowy i detaliczny

69

Transport i gospodarka magazynowa

6

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

14

Informacja i komunikacja

9

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

17

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami

5

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

6

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

9

Administracja publiczna, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

24

Razem

285

źródło: GUS, 2008

Do największych podmiotów gospodarczych w gminie Zbiczno zaliczono firmy:
•

KONCPARZ Henryk Dembek – Pokrzydowo

•

FARMER Punkt Handlowy Małgorzata Szóstakowska – Zbiczno

•

PUH „ESTERA” Estera Wilkanowska – Zbiczno

•

Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska - Pokrzydowo

•

Publiczny Transport Ciężarowy Mariusz Jakubowski – Ciche

•

„EKO-PAK” Zakład Produkcji Opakowań z Tektury – Ciche
3.6 Turystyka i rekreacja
Obszar gminy ze względu na rzeźbę terenu i jego użytkowanie jest bardzo atrakcyjny pod względem

turystycznym. W ostatnich latach zaobserwowano rosnącą liczbę zabudowy letniskowej. Koncentruje się ona
głównie nad jeziorami: Zbiczno, Dębno, Robotno, Sosno, Łąki , Ciche oraz Bachotek. Jej charakter i tempo
wzrostu pozostają często w konflikcie ze środowiskiem przyrodniczym, dysharmonizując walory
krajobrazowe.
Na terenie gminy funkcjonują 23 gospodarstwa agroturystyczne z których 15 przyjmuje gości
przez cały rok. Najwięcej gospodarstw jest w miejscowości Zbiczno – 14, w Pokrzydowie – 3, Cichem – 4
gospodarstwa, w Szramowie, Sośnie i Ławach Drwęcznych po 1 gospodarstwie. W wymienionych
gospodarstwach agroturystycznych jest 199 miejsc, w całorocznych 133, sezonowych – 66 (źródło: UG,
Zbiczno). Aktywnie działają również na obszarze gminy ośrodki wypoczynkowe: „Stepol” Bachotek, Stanica
Wodna PTTK Bachotek, „Na wzgórzu” Strzemiuszczek, „Pod Sosnami” Zbiczno, „Rytebłota” Rytebłota,
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Sanmel. Konkurencja zmusza właścicieli poszczególnych obiektów o podwyższanie standardu wypoczynku
jak i o poszerzenie oferty turystycznej
Do zagospodarowania turystycznego nalezą również pola namiotowe i campingowe oraz
obozowiska. Rozmieszczone są na terenie całej gminy, w większości położone w pobliżu jezior i w otoczeniu
lasów. Najwięcej z nich funkcjonuje w ramach Nadleśnictwa Brodnica w obrębie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego. Położone są wśród lasów nad jeziorami Sosno, Łąki, Bachotek, Strażym i Zbiczno.
W gminie znajdują się cztery ścieżki przyrodnicze:


Bobrowiska – wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy o długości 4 km



Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego Retno – długość 10 km



Kajakowa ścieżka przyrodnicza do rezerwatu florystycznego Bachotek



Przyrodniczo-leśna „Grabiny – Łąkorz” o długości ok 4 km
Duże znaczenie dla rozwoju turystyki mają szlaki wodne. Jednym z nich jest szlak wodny na rzece

Drwęcy. Długość całego szlaku wynosi 207 km i istnieje możliwość przedłużenia spływów przez jeziora
Pojezierza Brodnickiego. Pomimo że odbywają się na nim międzynarodowe i krajowe spływy kajakowe jest
słabo oznakowany i nie w pełni zagospodarowany. Kolejne szlaki to trasa prowadząca od Tamy Brodzkiej
przez jezioro Bachotek, Strażym, Kurzyny, Dębno, Wielkie Partęczny do jeziora Łąkorz oraz druga z tras
prowadząca z jeziora Ciche przez jezioro Zbiczno na jezioro Strażym.
Od 1998 funkcjonuje szlak rowerowy Toruń – Radomno o długości ok 160 km. Na obszarze gminy
prowadzi on od jeziora Bachotek, wzdłuż jeziora Kurzyny, Dębno, przez Ciche i biegnie w kierunku Łąkorza
gdzie łączy się poza obszarem gminy z drugim szlakiem rowerowym koloru żółtego Łąkorz – Grudziądz.
Szlaki turystyczne


żółty (TO-231) najdłuższy szlak pieszy wiodący przez teren dawnego województwa toruńskiego.
Prowadzi z Torunia wzdłuż doliny Drwęcy przez teren Pojezierza Brodnickiego do Radomna, stąd
jego przedłużenie prowadzi na teren Pojezierza Iławskiego. Jest on fragmentem szlaku
europejskiego łączącego Niemcy i Litwę



niebieski (TO-2212) prowadzi z południa na północ poprzez tereny Pojezierza Brodnickiego, łącząc
Brodnicę i Ostrowite. W przeważającej części wiedzie wzdłuż brzegów jezior rynny Strugi
Brodnickiej. Całkowita długość szlaku wnosi 29km.



niebieski (TO-2213) łączy Brodnicki i Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy. Wiedzie ze
Stanicy Wodnej PTTK na jeziorem Bachotek przez Głęboczek, Jar Brynicy, Czarny Bryńsk do
Górzna, o łącznej długości 44km



zielony (TO-2214) łączy dwa parki krajobrazowe podobnie jak niebieski (TO-2213) o łącznej długości
44km.
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Zabytki
Na terenie gminy znajduje się 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków do których zaliczamy
obiekty sakralne wraz z cmentarzami oraz średniowieczne grodziska.
Żmijewo


Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła (nr A/135/58) – gotycki kościół zbudowany w I połowie
XIV wieku (ok. 1330)
Tomki



Dwór z XIX wieku (nr rej.: A/604) z parkiem o powierzchni 1,37 ha, w którym znajdują się pomnikowe
okazy (nr rej.: A/496), obora (nr rej.: A/04) w elewacja frotowej części głównej posiada ryzalit
zakończony trójkątnym szczytem, elewacja frontowa 10-osiowa, zaś ogrodowa - 11-osiowa
Żmijewko



Grodzisko wczesnośredniowieczne na wschodnim brzegu Jeziora Niskie Brodno – gród o
powierzchni 40x60 m otoczony wałem ziemnym o wysokości 6-8 m, obłożony kamieniami, chroniony
drewnianą palisadą (nr rej.: C/113/52)
Pokrzydowo



Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wybudowany z cegły
w latach 1864 – 1866 w stylu neoromańskim, ołtarz główny pochodzi z 1911 roku. (nr rej.: A/1002/13) składa się z kościoła parafialnego rzymskokatolickiego, cmentarza przykościelnego z II połowy
XIX wieku, murowanego ogrodzenia terenu kościoła z cmentarzem



Grodzisko na półwyspie wcinającym się w jezioro Strażyn o powierzchni 67x72 m (nr rej.: C/108/47)



Grodzisko – grodek rycerski z XIII zajmuje powierzchnię 17 x 35 m. (nr rej.: C/118/63).
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4. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZBICZNO
Istotnym

elementem

zarządzania

jest

planowanie,

umożliwia

ono

bardziej

efektywne

gospodarowanie zasobami. Proces planowania strategicznego i operacyjnego pozwala określić:


stan aktualny



cele do osiągnięcia



sposób w jaki należy je zrealizować.
Stan aktualny i cele nakreślają nam ramy procesu planowania strategicznego, natomiast sposób

w jaki chcemy to osiągnąć definiuje zakres planowania operacyjnego. Planowanie strategiczne określa
długoterminową wizję i misję gminy oraz wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje
cele strategiczne na realne zadania, których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów strategicznych.
W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową hierarchię
celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań. Na proces planowania nakładają się również
uwarunkowania wynikające z istniejących programów sektorowych, planów i programów wyższego szczebla.
Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie gminy.
Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy warunkuje
kierunki działań i zadania jakie należy wykonać, aby we właściwy sposób przeciwdziałać degradacji
środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
Celem nadrzędny gminy Zbiczno został zdefiniowany jako:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY GMINY ZGODNY Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA

Cele systemowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 4 – 8 letnim. Cele
opracowano

na

podstawie

analizy

stanu

środowiska

przyrodniczego,

obszarów

problemowych

występujących na badanym terenie, kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji
w dziedzinie ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Zbicznie. Na poszczególne cele systemowe składają
się kierunki działań, a w ramach tych konkretne zadania, poprzez które będą realizowane. Cele systemowe
zostały określone w rozdziale V z podziałem na poszczególne komponenty.
W harmonogramie działań na lata 2009 – 2012 ujęto poszczególne zadania niezbędne
do osiągnięcia założonych celów wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania w poszczególnych
latach, potencjalnymi źródłami finansowania zadania, jednostką odpowiedzialną za realizację oraz
wskaźnikiem monitoringu wykonania zadania.
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5. ANALIZA
5.1 Przyroda i krajobraz

5.1.1 Analiza stanu istniejącego
Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym, lasy gminy Zbiczno położne są w III Krainie
Wielkopolsko-Pomorskiej. Gmina wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego jakim jest Brodnicki Park
Krajobrazowy. Pozostałe tereny występują lokalnie i w mniejszych skupiskach. Wszystkie większe jeziora na
obszarze gminy otoczone są zwartymi kompleksami leśnymi. Według danych GUS całkowita powierzchnia
lasów na koniec roku 2008 wynosiła 5814 ha, z czego lasy państwowe obejmują powierzchnię 5492,5 ha,
natomiast lasy prywatne 293,7 ha (tab.7). Wskaźnik lesistości gminy wynosi 43,46% i jest jednym
największych na obszarze całego powiatu brodnickiego dla powiatu wynosi 21,1%. Tereny lasów
państwowych należą do nadleśnictwa Brodnica. Powierzchnia gruntów leśnych na obszarze gminy Zbiczno
będących we władaniu gminy wynosi 27,8 ha (stan na dzień 31XII2008).
Tab.7 Powierzchnia gruntów leśnych w 2007 roku
Powierzchnia leśnych w 2007 roku [ha]
Ogółem

5814

Lasy należące do Skarbu Państwa

5492,5

Grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa

321,5

Grunty leśne prywatne

293,7

Grunty leśne gminne

27,8

źródło: UG Zbiczno, 2009

Dominującym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie Brodnica jest las mieszany świeży (LMŚw).
Jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem w lasach Nadleśnictwa Brodnica jest sosna
pospolita, zajmująca 84% powierzchni leśnej oraz dąb rosnący na jej powierzchni ponad 5%. Na ubogich
siedliskach sosna tworzy lite drzewostany, natomiast na siedliskach żyźniejszych występuje w zmieszaniu z
dębem, brzozą oraz świerkiem. Na siedliskach żyznych (las świeży) spotykana jest jako gatunek
domieszkowy w drzewostanach dębowych, rzadziej bukowych. Na ubogich siedliskach wilgotnych
i bagiennych może tworzyć lite drzewostany lub z domieszką brzozy, natomiast na nieco żyźniejszych może
występować w zmieszaniu z brzozą, świerkiem i olszą.
Świerk w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej występuje poza granicami naturalnego zasięgu i nie ma
dużego znaczenia lasotwórczego. Drzewostany bukowe osiągają bardzo wysoką zasobność w Krainie III,
jednak zajmują niewielkie powierzchnie. Buk znajduje się tutaj w ramach swego rozproszonego zasięgu i nie
ma większego znaczenia lasotwórczego. Występuje na żyznych siedliskach lasu świeżego, gdzie może
tworzyć lite drzewostany lub z domieszką dębu. Większe znaczenie wśród gatunków liściastych ma dąb
szypułkowy. Drzewostany dębowe z udziałem graba spotykane są na żyznym siedlisku lasu świeżego.
Natomiast w lesie łęgowym dąb tworzy drzewostany z udziałem lipy, jesionu i wiązu, a na siedlisku lasu
wilgotnego z udziałem brzozy i olszy. Dąb bezszypułkowy stanowi również domieszkę w drzewostanach
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sosnowych na siedliskach nieco uboższych i mniej wilgotnych.
Olsza czarna występuje na żyznych siedliskach bagiennych i wilgotnych. Lite drzewostany tworzy na
siedlisku olsu, natomiast na siedlisku olsu jesionowego towarzyszy jej jesion wyniosły. Najpospolitszym
gatunkiem domieszkowym jest brzoza brodawkowata spotykana w drzewostanach niemal na każdym
siedlisku, lecz z rozmaitym udziałem. Na siedliskach wilgotnych może występować jednocześnie z brzozą
omszoną. Brzoza występuje najliczniej w drzewostanach sosnowych na wilgotnych siedliskach borowych1.
Formy ochrony przyrody
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary i obiekty objęte ochroną prawną: Brodnicki Park
Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne
oraz projektowany obszar Natura 2000 Ostoja Brodnicka (SOO) .
Północna i środkowa część obszaru gminy znalazła się w granicach Brodnickiego Parku
Krajobrazowego utworzonego uchwałą Nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 29
marca 1985 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych na terenie części Pojezierza
Brodnickiego (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 5, poz 135). Celem utworzenia parku było zapewnienie warunków dla
aktywnych form ochrony i kształtowania środowiska z dopuszczeniem

wyłącznie niekolizyjnych form

turystyki krajobrazowej. Park stał się naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody oraz terenem badań
naukowych. Rozporządzeniem nr 18/97 Wojewody Toruńskiego z dnia 30 mają 1997 roku (Dz. Urz. Woj.
Tor. Nr 19, poz. 145) dokonano reorganizacji granic Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Powiększono
obszar Parku przez włączenie w jego granice części otuliny a pozostałą część otuliny pozbawiono tej formy
ochrony. Powierzchnia zwiększyła się do 8001 ha, co stanowi 59,8% powierzchni gminy. Pozostała część
otuliny tj. 2379 ha została włączona w granice sąsiadującego z Parkiem obszaru chronionego krajobrazu
„Obszar doliny Drwęcy”.
Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje centralną część Pojezierza Brodnickiego (ryc.2). Równolegle
przebiegające głębokie rynny subglacjalne (do głębokości około 40 m), rozcinające powierzchnię sandru
brodnickiego (rynny: Strugi Brodnickiej i Skarlanki) kształtują rzeźbę terenu. Występują tu również formy
akumulacji glacjalnej: moreny czołowe (Wichulec, Zbiczno) oraz kemy i ozy (okolice Pokrzydowa). Obszar
wysoczyzny morenowej i sandru, poza rynnami subglacjalnymi, urozmaicają różnej wielkości obniżenia
wytopiskowe. Na terenie Parku znajduje się około 45 jezior, w większości występujących w rynnach
subglacjalnych, układających się w charakterystyczne równoległe ciągi. Część jezior ma powierzchnię ponad
100 hektarów: Sosno – 198 ha, Zbiczno – 128 ha i Ciche – 110 ha. Niektóre jeziora osiągają znaczne
głębokości np. jez. Zbiczno – 41,6 m. Osią hydrograficzną Parku jest Skarlanka – jeden z bardziej
atrakcyjnych szlaków kajakowych w Polsce. Wody BPK należą do najczystszych w regionie. Dominującym
typem zbiorowisk roślinnych są lasy. Wśród zbiorowisk borowych przeważają bory świeże, rzadziej
spotykane są

bory suche

i mieszane.

Lokalnie występują

również

płaty boru

bagiennego

(na śródleśnych torfowiskach w otoczeniu jezior). Interesujące są również różne postacie grądów.
Najbardziej powszechne są grądy wysokie (dębowo – grabowe). W składzie grądów występują prawie
1www.toruń.lasy.gov.pl
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wszystkie gatunki rodzime drzew liściastych: lipy, klony, dęby, buki. Dla Parku charakterystyczny jest las
liściasty z bukiem, objęty ochroną w rezerwacie „Mieliwo”. W lasach grądowych charakterystyczne jest
bogate runo, rozwijające się wczesną wiosną. Wśród roślin grądowych wiele jest objętych ochroną. Przy
granicy spotyka się też świetlistą dąbrowę (Tama Brodzka). Na terenach podmokłych (otoczenie jezior,
dolina Skarlanki i Strugi Brodnickiej) występuje łęg olszowy, z olszą czarną jako gatunkiem przeważającym w
zbiorowisku. Jako domieszka rośnie olsza szara, jesion wyniosły, klon jawor, topole, wierzby. Na podobnych
siedliskach występuje ols oraz zarośla łozowe z różnymi gatunkami wierzb. Powszechne są również łąki
świeże i wilgotne. Wśród zbiorowisk roślinnych należy również wymienić bardzo zróżnicowane zbiorowiska
roślinności wodnej i bagiennej (szuwary, turzycowiska, zbiorowiska rdestnic, torfowiska).

Ryc.2 Obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego
źródło: www.bpk.brodnica.net

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” obejmuje dolinę rzeki Drwęcy wraz
z systemem teras rzecznych i nadzwyczaj intensywnie urzeźbioną strefą zboczową, a także pasem
przykrawędziowym wysoczyzny morenowej. Powierzchnia obszaru na terenie gminy wynosi 4149ha,
o stanowi 31,2% ogólnej powierzchni obszaru. W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny
Drwęcy” znajdują się ujściowe odcinki Strugi Brodnickiej z jeziorami Niskie Brodno, Wysokie Brodno i Łąki
(Tabuła), rynna Skarlanki z jeziorem Bachotek, górny fragment rynny jabłonowskiej ze źródliskami rzeki
Lutryny oraz z jeziorami Chojno, Grzywinek, Oleczno i Wądzyńskie oraz doliny Rypienicy. Niezwykłe walory
krajobrazowe posiada wschodni fragment omawianego obszaru w rejonie dolnego odcinka doliny Brynicy,
Samionki oraz Strugi Sugajno. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu i dużą bioróżnorodnością.
W granicach obszaru „Dolina Drwęcy” znajdują się 2 rezerwaty przyrody („Rzeka Drwęca” i „Bagno Mostki”),
bagienny odcinek doliny Drwęcy (od Głęboczka do Brodnicy) oraz liczne pomniki przyrody.
Ostoja Brodnicka położona jest głównie na terenie gminy Zbiczno, niewielka jej część położna jest
na obszarze gminy Brodnica, Jabłonowo Pomorskie oraz Kurzętnik (woj. warmińsko - mazurskie). Składa się
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl
28

Program Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016
z pięciu części, największa, środkowa, obejmuje obszar rynny rzeki Skarlanki wraz z występującymi tam
jeziorami. Części zachodnie to m.in. kompleks bagiennych lasów, głównie olsów brzozowych, w okolicach
wsi Tomki, a także rynna jezior Mieliwo i Sosno. Dwie części wschodnie, najmniejsze, obejmują tereny
rezerwatów - leśnego "Retno" i torfowiskowo - leśnego "Bagno Mostki". Ostatni z wymienionych obiektów
jest miejscem udanej reintrodukcji aldrowandy pęcherzykowatej, pochodzących z jez. Mikaszówek, jednak
poziom wody ostatnio uległ tam obniżeniu na skutek wykopania stawu na obrzeżach torfowiska (Załącznik
1).
Obszar Natura 2000 Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu
młodoglacjalnego z licznymi jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite
formy rzeźby: pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru,
wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe, itp. Teren
w znacznym stopniu jest pokryty lasami. Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej
100 ha i znaczną głębokością, nawet do ok. 40 m. Dominują akweny eutroficzne, spotyka się jeziora
mezotroficzne i dystroficzne. Znajdują się tu różnego typu torfowiska – wysokie, przejściowe, nakredowe
oraz mechowiska. Często torfowiska rozwijają się wokół dystroficznych jezior, a otoczone są przez bagienne
lasy - bory bagienne i brzeziny bagienne. Na żyznym podłożu występują płaty łęgów jesionowo - olszowych,
rzadziej wiązowo - jesionowych. Częste są grądy i bory mieszane, spotyka się też fitocenozy buczyn.
Rzadko występują łąki i pastwiska. W granicach ostoi niemal brak pól uprawnych i większych miejscowości.
Częste są natomiast tereny zajęte przez obiekty turystyczne, w tym ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe
i kąpieliska.
Obszar Ostoi Brodnickiej jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie
zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach naturalnych,
ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej
i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne,
mniejsze znaczenie mają lasy bukowe, np. w rezerwacie "Mieliwo". Liczne i bogate są populacje rzadkich
gatunków flory wodnej i torfowiskowej (4 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej), w tym bardzo bogate
stanowisko zastępcze aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na
jeziorze Wlk. Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są
stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar w większości leży na terenie
Brodnickiego Parku Krajobrazowego (16 685 ha; 1985), objemuje również części rezerwatów: Mieliwo (11,73
ha; 1958), Stręszek (4,46 ha; 1963), Okonek (9,04 ha; 1963), Retno (33,60 ha; 1981), Bachotek (22,71 ha;
1984), Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny (0,38 ha; 1958), "Bagno Mostki" (135,05 ha; 1996). Część
Ostoi znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (59 205,8 ha; 1992).”
O wysokiej randzie walorów krajobrazowych gminy świadczy wyróżnienie na jej terenie siedem
rezerwatów przyrody zaliczono do nich: Mieliwo, Retno, Okonek, Stręszek, Bagno Mostki, Bachotek,
Drwęca. Łącznie rezerwaty przyrody na terenie gminy zajmują powierzchnię 192,11 ha, co stanowi 1,44%
powierzchni gminy Zbiczno.
Rezerwat „Mieliwo” został uznany Zarządzaniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
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23 lipca 1958 (Monitor Polski nr 64, poz. 371). Położony jest w dużym kompleksie leśnym z dominacją lasów
liściastych o powierzchni 11,73 ha. Rezerwat zajmuje stoki po zachodniej stronie jeziora Mieliwo, gdzie
występują lasy grądowe o cechach naturalnych, charakteryzujące się licznym udziałem buka zwyczajnego.
Drzewostan jest zróżnicowany wiekowo i gatunkowo, rosną w nim około 200-letnie okazy buków, dębów
i sosen. Na szczególną uwagę zasługują bardzo nieliczne już, stare okazy sosny, ze śladami żywicowania
staroamerykańskim sposobem kieszeniowym, stosowanym w Europie do połowy XIX wieku.
Rezerwat „Retno” uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21
września 1981 r (Monitor Polski nr 26, poz. 231) posiada powierzchnię 33,60 ha. Został utworzony dla
ochrony kompleksu lasów liściastych, znajdujących się po południowo-zachodniej stronie jeziora Retno,
obejmujący strome i wysokie zbocza rynny jeziornej. Deniwelacje terenu dochodzą tam do 40 m. W
rezerwacie dominuje grąd, zróżnicowany w zależności od warunków siedliskowych, wieku drzew oraz składu
gatunkowego drzewostanu, podszytu i runa. Na uwagę zasługuje rzadki lokalnie składnik runa lasów
grądowych - zdrojówka rutewkowata, rosnąca w miejscach wilgotnych, kwitnąca biało w okresie wczesnej
wiosny.
Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie Okonek jest zarastające, dystroficzne (tj. bogate
w związki humusowe) jezioro, otoczone naturalnym torfowiskiem mszarnym, o cechach torfowiska
przejściowego i częściowo wysokiego. Wokół tafli wody jeziora rozwija się kożuch mchów torfowców, tzw. pło
mszarne. Niekiedy pło tworzy mozaikę z taflą wody - półwyspy, a nawet wyspy. Współdominuje podmokły
mszar z przygiełką białą i typowy dla torfowisk wysokich mszar kępkowo-dolinkowy, zarastający skarlałą
sosną. Obficie występuje chroniona, owadożerna rosiczka okrągłolistna, rzadziej rosiczka długolistna.
Występuje również kilka skupieni reliktowej żurawiny drobnolistkowej oraz rzadkie gatunki mszaków. Uznany
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski nr 47,
poz. 232) zajmuje powierzchnię 9,04 ha.
Rezerwat „Stręszek” obejmuje jezioro Stręszek i otaczające go torfowiska o łącznej powierzchni
4,46 ha. Charakter rezerwatu jest bardzo podobny do rezerwatu “Okonek”. Pło torfowcowe ma również
charakter naturalny. Na obszarze rezerwatu występuje relikt glacjalny – żurawina drobnolistkowa. Rezerwat
uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r (Monitor Polski
nr 47, poz. 220).
Rezerwat torfowiskowo-leśny „Bagno Mostki” obejmuje duży kompleks torfowisk przejściowych
i fragmentami wysokich z interesującymi gatunkami roślin. Szczególnie interesujące jest występowanie
reliktowej bażyny czarnej. Pośrodku największego torfowiska znajduje się wyniesienie mineralne, które
porasta bór sosnowo-świerkowy. Prawie cały kompleks torfowiskowy otoczony jest lasami, przeważnie
borami mieszanymi i sosnowymi, wchodzącym częściowo w skład rezerwatu. Rezerwat jest miejscem
bytowania interesującej fauny ptaków i ssaków. Uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. (Monitor Polski nr 75, poz. 673)
Rezerwat „Bachotek” został powołany dla ochrony kłoci wiechowatej. Posiada powierzchnię 22,71
ha i rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Skarlanki między jeziorami Strażym i Bachotek. Obiekt jest
doskonałym przykładem naturalnego torfowiska niskiego, tj. wykształcającego się w warunkach dużej
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żyzności podłoża. Brak tutaj torfowców, żurawiny i rosiczki. Występują natomiast szuwary, turzycowiska,
zarośla łozowe, olsy i fragmenty łęgu jesionowo-olszowego. Kłoć wiechowata występuje w kompleksie
szuwarów i zbiorowisk turzycowych. Uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictw i Przemysłu Drzewnego z dnia
4 lipca 1984 r. (Monitor Polski nr 17, poz. 125).
Rezerwat „Rzeka Drwęca” uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 302) znajduje się na obszarach gmin Zbiczno, Brzozie,
Brodnica, miasto Brodnica, Bobrowo. Powierzchnia rezerwatu na obszarze powiatu wynosi 199,40 ha.
Rezerwat utworzony dla zachowania środowiska bytowania interesujących gatunków ryb, głównie
łososiowatych – łososia, troci, pstrąga i certy. Cały rezerwat obejmuje wody Drwęcy i kilku jej dopływów.
Rzeka jest tarliskiem ryb łososiowatych, a także miejscem stosunkowo częstego występowania rzadkiego
gdzie indziej minoga rzecznego.
W rejestrze pomników przyrody objętych ochroną konserwatorską zapisanych jest 20 obiektów.
Szczegółowy opis pomników przedstawia tabela 8. Ogółem powierzchnia obszarów chronionych 12 126,00
ha, w tym rezerwaty – 192 ha, użytki ekologiczne 131,8 ha, obszary chronionego krajobrazu i pozostałe
formy ochrony przyrody – 146,6 ha.
Tab.8 Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Zbiczno
Rodzaj

Lokalizacja

Opis

Lipa drobnolistna

Bachotek

W obwodzie - 395 cm, wysokość - 25 m, wiek - ok. 150 lat.
Za okaz pomnikowy uznana w roku 1985.

Buk pospolity

Brzezinki - park przydworski

O obwodzie 365 cm, wysokości - 16 m, wiek - ok. 150 lat

Cypryśnik groszkowy

Brzezinki - park przydworski

O obwodzie 170 cm, wysokości 18 m, wiek - ok. 100 lat
Drzewa wpisane są do rejestru pomników przyrody w roku
1988.

2 Lipy drobnolistne

Brzezinki - wśród szpaleru lip
tworzących aleję wzdłuż polno-leśnej
drogi wiodącej w kierunku Jeziora
Zbiczno.

Okazy o obwodzie 560 i 572 cm, wysokości 21 i 23 m, o wieku
ok. 250 lat.
Za pomniki przyrody uznane w 1988 roku.

Sosna zwyczajna

Brzezinki - przy leśnej drodze
wiodącej z Brzezinek do leśniczówki
Karbowo.

Drzewo to ma obwód 212 cm, wysokość 18 m i wiek ok. 150
lat.
Za pomnik przyrody uznana w 1992 roku.

Dąb bezszypułkowy

Ciche - Leśnictwo Grabiny (oddział
leśny nr 6 b)

O obwodzie 315 cm, wysokości 27 m, wiek - ok. 200 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1993 roku.

Grzmięca - przy drodze Zbiczno Pokrzydowo, w pobliżu brzegu
Jeziora Strażym.

O dwóch pniach - "Adam i Ewa", obecnie jeden z pni
zniszczony przez wyładowania atmosferyczne (pozostał tylko
fragment pnia). Zdrowy pień posiada obwód 365 cm, wysokość
15 m, wiek - ok. 350 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

2 zrośnięte dęby
szypułkowe

Kaługa

Obwody 71 i 88 cm, wysokość - 22 m
Za pomnik przyrody uznany w 1998 roku.

Jałowiec

Lipowiec

O obwodzie 82 cm i wysokości 8 m
Za pomnik przyrody uznany w 1994 roku.

Aleja lipowa

Przy drodze z Bobrowa do Jajkowa
przez Pokrzydowo

Aleja składa się z 60 drzew o obwodach od 190 cm do 400 cm i
wysokości od 9 m do 26,5 m

Jałowiec

Tęgowiec

zlokalizowany na skraju lasu o obwodzie 45 cm i wysokości 6 m
Za pomnik przyrody uznany w 1994 roku.

2 Lipy drobnolistne

Tomki - Park przydworski

O obwodach 310 i 370 cm, wysokości 21 m, wiek - ok. 250 lat
Za pomnik przyrody uznany w 1957 roku.

2 Dęby szypułkowe

Tomki -Park przydworski

O obwodach 460 cm i 340 cm, wysokości - 21 m, wiek ok. 250

Dąb szypułkowy
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Rodzaj

Lokalizacja

Opis
lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1957 roku.

2 Dęby szypułkowe, 8
klonów, 14 jaworów, 9 lip

Rytebłota - aleja drzew wzdłuż drogi
wiodącej do ośrodka
wypoczynkowego nad Jeziorem
Zbiczno.

2 dęby - o obwodach 110 i 120 cm, wysokość 12,25 m
8 klonów - o obwodach 17 - 300 cm i wysokości 19 - 27 m
14 jaworów - o obwodach 65 - 320 cm, wysokość 20 - 27 m
9 lip - o obwodach 80 - 355 cm, wysokość 7 - 28 m
Wiek drzew uznanych za pomniki przyrody od 30 do 100 lat.
Za pomnik przyrody uznane w 1988 roku.

Dąb szypułkowy

Rytebłota - wschodni brzeg Jeziora
Zbiczno, ok. 80 m na południe od
ośrodka wypoczynkowego "Pod
Sosnami".

Obwód drzewa 350 cm, wysokość 20 m, wiek - ok. 300 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

Dąb szypułkowy

Rytebłota - nad strugą łączącą
Jezioro Tomaszek z Jeziorem
Zbiczno, ok. 150 m od mostku na
drodze ze Zbiczna do Cichego. O

Obwód dębu 252 cm, wysokość - 18 m, wiek - ok. 200 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

Dąb szypułkowy

Rytebłota - leśna droga wiodącej
nad Jeziorem Robotno, odchodzącej
od szosy Zbiczno - Ciche.

Obwód dębu - 383 cm, wysokość 32 m, wiek - ok. 300 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

Dąb szypułkowy

Rytebłota - nad strugą łączącą
Obwód - 390 cm, wysokość 15 m, wiek - ok. 300 lat. Pochylony
Jezioro Tomaszek (Karaś) z Jeziorem
nad strugą, górna część korony uszkodzona.
Zbiczno.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

Głaz narzutowy

Szramowo - łąka ok. 500 m od
centrum wsi

Głaz granitowy, szary, stojący na cementowej podstawie, ze
słabo czytelną datą "1909". Obwód głazu 4,75 m, wysokość
240 cm.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku.

Jałowiec

Szramowo - droga Szramowo Kaługa.

Obwód 38 cm, wysokość - 6,5 m.
Za pomnik przyrody uznany w 1994 roku.

Dąb szypułkowy

Zarośle - rosnący około 1 km na
wschód od przysiółka.

Obwód 38 cm, wysokość - 6,5 m.
Za pomnik przyrody uznany w 1994 roku.

Dąb szypułkowy

Zbiczno - po prawej stronie drogi z
Brodnicy do Cichego, na
skrzyżowaniu z drogą do
miejscowości Koń.

Uszkodzony od uderzenia pioruna, ze znacznymi ubytkami
kory. Obwód - 390 cm, wysokość - 30 m, wiek - ok. 300 lat.
Za pomnik przyrody uznany w 1955 roku

źródło: UG Zbiczno, 2009

Obszar gminy Zbiczno znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.
Obszar ten objął teren Polski północno – wschodniej o nieskażone przyrodzie i bogatych walorach
krajobrazowych. Głównym celem porozumienia, w sprawie ochrony „ZPP” jest naturalna potrzeba ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i integracja środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym.
Obszar funkcjonujący od 1988 r został rozszerzony w 1993 r o części terenów województwa toruńskiego
w tym gminę Zbiczno.
Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz. U. Woj.
Toruńskiego Nr 15, poz. 88 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem 10/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15
mają 1998 r (Dz. U. Woj Toruńskiego Nr 1, poz. 88 ze zmianami) uznane zostały za użytki ekologiczne
obszary wyróżnione w tabeli 9. Dominują śródleśne i nadjeziorne bagna i podmokłości położone na gruntach
Nadleśnictwa Brodnica. Objęto ochroną 39 obiektów, w tym 37 bagien, płaskowzgórze oraz pastwisko
o łącznej powierzchni 123,12 ha co stanowi ok 1% powierzchni gminy. 2

2
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Tab.9 Wykaz użytków ekologicznych w gminie Zbiczno
Nr wg
Rozporządzania
Wojewody

Opis

1

U 56

2

U 57

3

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Leśnictwo

bagno

0,32

Bachotek

197f

bagno

0,65

Bachotek

197s

U 58

bagno

2,97

Bachotek, Rytebłota

198a, 155o, 158k

4

U 59

bagno

0,25

Bachotek

200b

5

U 60

bagno

0,3

Bachotek

200d

6

U 61

bagno

0,43

Bachotek

203d

7

U 62

bagno

7,36

Bachotek

203h, 220b

8

U 63

bagno

1

Bachotek

205d, 206d

9

U 64

bagno

0,56

Bachotek

207d

10

U 65

bagno

0,49

Bachotek

211a

Lp.

Oddział leśny

11

U 66

bagno

1,27

Bachotek

214g

12

U 67

bagno

0,38

Bachotek

223c

13

U 68

bagno

0,89

Bachotek

227f, 231a

14

U 83

bagno

60,04

Tęgowiec, Rytebłota

160i, 160km, 175b, 188c,
189c, 189g, 100g, 101c,
105a, 106a, 134a, 134d,
157a

15

U 132

bagno

1,48

Górale

123j

16

U133

bagno

1,13

Górale

123l

17

U 136

bagno

0,51

Górale

151g

18

U138

bagno

0,91

Górale

169f

19

U 154

bagno

1,69

Rytebłota

82f

20

U 155

bagno

5,7

Rytebłota

103g

21

U 156

bagno

2,84

Rytebłota

112d, 112h

22

U 157

bagno

0,48

Rytebłota

135c

23

U 158

bagno

8,13

Rytebłota, Tęgowiec

155a, 155d, 156a, 156c,
189a

24

U 159

bagno

0,28

Rytebłota

155k

25

U 160

bagno

0,58

Rytebłota

158d

26

U 161

bagno

10,73

Rytebłota

159c

27

U 164

bagno

2,44

Szabda

210a

28

U 167

bagno

0,95

Szabda

218d

29

U 173

bagno

3,61

Rytebłota

80c

30

U 174

bagno

5,28

Tęgowiec

169b

31

U 175

bagno

0,98

Tęgowiec

170v

32

U 176

bagno

0,25

Tęgowiec

186d

33

U 177

bagno

1,22

Tęgowiec

187d

34

U 178

bagno

0,4

Tęgowiec

188b

35

U 179

bagno

0,7

Tęgowiec

213i

36

U 180

bagno

0,66

Bachotek

215f

37

U 418

pastwisko

0,66

Bachotek

228c

38

U 421

płazowizna

0,4

Grabiny

16Ao
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Lp.

Nr wg
Rozporządzania
Wojewody

Opis

U 422

bagno

39

Powierzchnia
[ha]
2,11

Położenie
Leśnictwo

Oddział leśny

Rytebłota

158c

źródło: UG Zbiczno, 2009

Wykaz gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną przedstawia tabela 10.
Tab.10 Wykaz gatunków objętych ochroną na terenie gminy Zbiczno
Królestwo

Nazwa gatunku
bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, zimoziół północny, arnika górska, barwinek pospolity,
buławnik czerwony, gnieźnik leśny, goździk piaskowy, goździk pyszny, gółka długoostrowgowa,
grążel żółty, kruszczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk rdzawoczerwony, lilia
złotogłów, lipiennik loesela, listeria jajowata, naparstnica zwyczajna, obuwik pospolity, orlik

Rośliny

pospolity,

ostródka

kosmata,

Laskownica

europejska,

podkolan

biały,

pomocnik

baldaszkowaty, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, sasanka
łąkowa, sasanka otwarta, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, storczyk krwisty, widłak
spłaszczony, śnieżynka przebiśnieg, wątlik błotny, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak
torfowy, widłak groniec
Grzyby

sromotnik bezwstydny, szmacka gałęzisty
Ryby

koza, piskorz, śliz
traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, kuzmak nizinny, ropucha

Płazy

paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorna, żaba
moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba wodna

Gady

jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija
zygzakowata
bąk, białorzytka, bielik, błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, bogatka, brzegówka,
brzęczka, cierniówka, cyranka, czajka, czubatka, derkacz, drozd śpiewak, dudek, dymówka,
dzierlatka, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięciołek, dziwonia, dzwoniec,
gawron, gągoł, gąsiorek, gil, grubodziub, hełmiatka, jastrząb, jerzyk, kania czarna, kania
rdzawa, kobuz, kokoszka wodna, kopciuszek, kos, kowalik, krakwa, krętogłów, krogulec,
kropiatka, kruk, krwawodziób, kszyk, kukułka, kulczyk, kwiczoł, lelek, lerka, łabędź niemy,
łozówka, makolągwa, mazurek, muchołówka mała, muchołówka szara, muchołówka żałobna,

Zwierzęta

myszołów, nurogęś, okonówka, orlik krzykliwy, ortolan, paszkot, pełzacz leśny, pełzacz
Ptaki

ogrodowy, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz, piecuszek, piegża, pierwiosnek,
pleszka, pliszka siwa, pliszka żółta, płomykówka, podróżniczek, pokląsawa, pokrzewka
czarnołbista, pokrzewka jarzębata, okrzewka ogrodowa, pokrzywnica czarnobłotna, pokrzewka
jarzębata, okrzewka ogrodowa, pokrzywica, potrzos, przepiórka, pustułka, puszczyk,
raniuszek, remiz, rokitniczka, rudzik, rybitwa czarna, sierpówka, sieweczka rzeczna, sikora
czarnogłowa, sikora modra, sikora uboga, siniak, skowronek, słowik szary, sosnówka, sowa
uszata, sroka, strumieniówka, stróżyk, szczygieł, szpak, śmieszka, świergotek drzewny,
świergotek łąkowy, świstunka, trzciniak, trzciniaczek, trzmielojad, trznadel, turkawka, wilga,
wodnik, wrona, wróbel, zaganiacz, zięba, zimorodek, żuraw
borowiec wielki, bóbr europejski, gacek brunatny, gronostaj, jeż wschodni, karlik malutki, karlik

ssaki

większy, kret, łasica, mroczek posrebrzany, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy,
ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczny, wiewiórka, wydra
źródło: UG Zbiczno, 2009
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5.1.2 Presja
Stan biologiczny lasów jest dobry. Od czasu ostatnich wielkich gradacji liściożernych szkodników
owadzich w latach 80., nie odnotowano szczególnego zagrożenia lasów przez szkodniki. Na stan zdrowotny
lasów maja obecnie wpływ chorobotwórcze grzyby. Zagrożeniem dla drzewostanu bywają również
występujące miejscowo nadmierne przegęszczanie zwierzyny płowej. Lasy całego powiatu brodnickiego
charakteryzują się II (średnim) stopniem zagrożenia pożarowego. Duża liczba zbiorników i cieków wodnych,
znaczny udział gatunków liściastych (także w podszycie) bardzo ułatwiają walkę z pożarami lasu. Ogólnie
stan biologiczny lasów należy uznać za zadowalający. Jednak w związku ze zdecydowaną przewagą
zasobnych siedlisk lasowych zachodzi pilna potrzeba przebudowy istniejących drzewostanów. Obecne
działania brodnickich leśników polegają głównie na przebudowie tych drzewostanów, dostosowującej skład
gatunkowy do możliwości produkcyjnych siedliska.
Główne kierunki gospodarki leśnej prowadzonej przez służby leśne obejmują zagospodarowanie,
pielęgnację, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w tym stałe pozyskiwanie drewna i innych użytków
leśnych oraz wykorzystywanie zdrowotnych, rekreacyjnych i innych walorów lasów. W ramach gospodarki
leśnej prowadzona jest przebudowa części drzewostanów. Celem tej przebudowy jest osiągnięcie
optymalnego dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do występujących siedlisk. Większość
procesów gospodarczych prowadzonych w lasach przez służby leśne jest podporządkowana odnowieniom
naturalnym. Ogranicza się udział zrębów zupełnych na rzecz częściowych i stopniowych. Podstawą dla
wykonania zadań hodowlanych, związanych z odnowieniami i zalesieniami, jest Szkółka Zespolona
Nadleśnictwa Brodnica. Jednym z ważniejszych zadań służb leśnych jest ochrona cennych zasobów
przyrodniczych. 3
5.1.3 Cel
Celem ochrony przyrody jest:


utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,



zachowanie różnorodności biologicznej,



zachowanie cennych przyrodniczo obszarów dotychczas niechronionych prawnie,



zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,



ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień,



utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody,



kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

3Program Ochrony Środowiska dla powiatu brodnickiego, 2004
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5.1.4 Kierunki działań do 2016 roku
Powyższe cele realizować należy stosując się do kierunków działań polegających na:


upowszechnianiu i wprowadzaniu form indywidualnej ochrony przyrody w postaci użytków
ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, pomników przyrody,



zalesienia gruntów porolnych i zdegradowanych gatunkami rodzimymi,



wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków,



przeprowadzaniu prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń
różnorodności

biologicznej

(wykonanie

nowych

i

aktualizacja

istniejących

waloryzacji

przyrodniczych),


bieżącej ochronie obszarów i obiektów prawnie chronionych,



opracowaniu planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone,



zachowaniu tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo,



rozwoju rolnictwa ekologicznego,



ochronie elementów środowiska przyrodniczo - kulturowego,



rozwoju sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,



selektywnym dostępie do terenów cennych przyrodniczo i ochronie tych terenów przed
zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem.
5.1.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Jednostka
Zadanie

odpowiedzialna
za realizację

Szacunkowe koszty w PLN
Termin

Źródło

Wskaźnik

realizacji

finansowania

monitoringu

2009

2010

2011

2012

Nakład środków
Środki własne
finansowych
jednostek
przeznaczonych
na ten cel

Bieżąca ochrona form
przyrody objętej ochroną
prawną

Gmina, Powiat
Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Prowadzenie prac
pielęgnacyjnych
terenów zieleni
urządzonej

Gmina

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Prowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych zgodnie
z planami urządzenia
lasów

Gmina,
Nadleśnictwo
Brodnica

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Promowanie
gospodarstw
ekologicznych i
wsparcie doradcze
rolników w tym zakresie

Gmina

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki
własne,

Liczba
gospodarstw
ekologicznych

Usuwanie dzikich
wysypisk odpadów

Gmina

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki
własne,

Liczba
zlikwidowanych
dzikich wysypisk
odpadów

Zintensyfikowanie
edukacji ekologicznej
społeczeństwa w

Gmina,
Starostwo
Powiatowe,

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki
własne,

Liczba
przeprowadzonych akcji

Środki
własne,

Nakład środków
finansowych
przeznaczonych
na ten cel

Nakład środków
finansowych
Środki własne
przeznaczonych
na ten cel
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Zadanie

Jednostka

Termin

odpowiedzialna

realizacji
2009

za realizację
zakresie ochrony
przyrody

organizacje
ekologiczne

Popularyzacja
proekologicznych
zachowań przy
prowadzeniu
działalności
gospodarczej

Gmina,
Starostwo
Powiatowe

Szacunkowe koszty w PLN
2010

2011

Źródło

Wskaźnik

finansowania

monitoringu

2012

edukacyjnych

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki
własne,

Liczba
przeprowadzonych akcji
informacyjnych

5.2 Powierzchnia ziemi i gleby

5.2.1 Analiza stanu istniejącego
Geologia
Na powierzchni analizowanego obszaru zalegają utwory czwartorzędowe o zmiennej, ale znacznej
miąższości. Utwory plejstoceńskie zostały wykształcone w postaci utworów piaszczysto-żwirowych i iłów
oraz glin zwałowych. W utworach budujących wysoczyznę morenową wydzielono maksymalnie trzy warstwy
glin, oddzielonych od siebie utworami piaszczysto – żwirowymi i stanowią główne warstwy wodonośne
obszaru gminy. Powierzchnie sandrowe zbudowane są z piasków drobno i średnioziarnistych o miąższości
średnio około 6m. Bezpośrednio pod piaskami zalega glina.
Holocen reprezentowany jest przez torfy, utwory deluwialne i aluwia rzeczne, nagromadzone głównie
w rynnach polodowcowych oraz w dolinie rzeki Drwęcy. Aluwia w dolinie Drwęcy osiągają miąższość nawet
kilkanaście metrów. W dnach rynien oraz w zagłębieniach wytopiskowych na sandrze i wysoczyźnie
występują torfy. Największe ich nagromadzenie występuje w zachodniej części gminy – w rejonie wsi
Sumowo, Sumówko i Tomki. U podnóża zboczy rynien i doli rzecznych, na osi rozcięć erozyjnych znajdują
się stożki napływowe.
Zasoby kopalin
Teren gminy Zbiczno z uwagi na budowę geologiczną jest mało zasobny w surowce naturalne.
W ramach inwentaryzacji kopalin stałych na analizowanym obszarze zlokalizowano 6 odkrywek kruszywa,
w tym 4 odkrywki piaszczyste i 2 odkrywki piaszczyste z pospółką. Mała ilość odsłonięć wynika z faktu,
że rozległe obszary sandrowe porośnięte są lasem. Odsłonięcia z okolic wsi Ciche i Koń leżą w obrębie
wysp morenowych, kruszywo występuje tam w postaci piasków średnioziarnistych oraz utworów piaszczysto
– żwirowych. We wsi Koń położonej w centralnej części Brodnickiego Parku Krajobrazowego seria
piaszczysto - żwirowa osiąga zaledwie 3m. Jest to jedyny rejon perspektywiczny kruszywa grubego na
terenie gminy. W okolicy wsi Szramowo udokumentowano złoże piaszczysto - żwirowe o zasobach
eksploatacyjnych 136,8 tyś m3. Obecnie zakończono eksploatację i teren poddano rekultywacji.
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Rejonów perspektywicznych piasków dla celów budowlanych na terenie gminy można wskazać
wiele. Służby geologiczne mając na względzie ochronę krajobrazu gminy wskazują tylko jeden w okolicach
wsi Tomki, wokół istniejących już wyrobisk. W otoczeniu rozległych obniżeń terenowych i równiny morenowej
występuje zespół form kemowych, zbudowanych z warstwowanych piasków, miejscami ze żwirem.
Wydzielono 6 perspektywicznych rejonów występowania kredy jeziornej: „Ciche”, „Rytebłota”,
„Bachotek”, „Bachotek I”, „Bachotek II” i „Pokrzydowo”. Jedynie „Pokrzydowo” leży poza granicami
Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Kreda jeziorna na analizowanym obszarze występuje na powierzchni
teras jeziornych lub w głębokich rynnach osiągając miąższość do 9 m.
Geomorfologia
Całe Pojezierze Brodnickie w tym gmina Zbiczno położone jest w obrębie zasięgu ostatniego
zlodowacenia (vistulianu) i charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą młodoglacjalną. Rytmikę rzeźby
wyznaczają naprzemianległe formy wyniosłe – wysoczyzny, sandry oraz wklęsłe rynny polodowcowe, doliny
rzeczne. Powoduje to występowanie na małych obszarach dużych deniwelacji osiągających wartość do 70
m. Najwyższy punkt znajduje się w północno - wschodniej części gminy i osiąga wartość 138,3 m npm,
najniższy zlokalizowano w rynnie Skarlanki – 70 m npm. Deniwelacje sięgają 70 m. Zróżnicowanie
hipsometryczne decyduje o dużej atrakcyjności rzeźby gminy.
Wysoczyzna morenowa występuje w południowej, środkowej i wschodniej części gminy. Zalega na
wysokości 90 – 130 m n. p. m. Ponad jej powierzchnię wznoszą się formy czołowomorenowe, wykształcone
w postaci wałów, pagórków i wzgórz. Występują w postaci ciągu, biegnącego od Najmowa i Sumowa przez
Zbiczno, Tęgowiec w kierunku na Czystebłota i Kąciki. Jest to wschodnie przedłużenie tzw. moren
południowowąbrzeskich. Na północ od ciągu omówionego ciągu w strefie morenowej występuje zespół
atrakcyjnych form rzeźby kemów i ozów w okolicy Tomków, Sumówka,w Zaroślu, w Pokrzydowie oraz nad
jeziorem Strażym. Kolejny, ale mniej wyraźny ciąg form człowomorenowych występuje w północnych
częściach obszaru w okolicy jeziora Głowińskiego oraz Łąkorz. Urozmaiceniem powierzchni wysoczyzny
morenowej są liczne zagłębienia wytopiskowe. W większości charakteryzują się niewielką powierzchnią
i głębokością. Imponujące rozmiary osiągają w okolicach Zbiczna, Żmijewka, Sumówka i miejscowości
Ciche. Atrakcyjne krajobrazowo są bardzo głębokie wytopiska w rejonie Gaj - Grzmięca i jeziora Tęgowiec.
W północnej części analizowanej gminy rozpościerają się powierzchnie równin sandrowych
o wysokościach w granicach 90 – 100 m npm. W rejonie wsi Koń, Zarośle i Ciche ponad powierzchnię
sandrów wznoszą się wyspy morenowe. Pola sandrowe przechodzą od północy palczasto wzdłuż rynien
polodowcowych, w kierunku doliny Drwęcy. Powierzchnia sandru jest również mocno urozmaicona licznymi
obniżeniami wytopiskowymi. Deniwelacje dochodzą do 20 m. Sandr brodnicki jest typem klasycznego
„sandru dziurawego”.
Najbardziej krajobrazotwórczym i najbardziej atrakcyjnym elementem rzeźby terenu w gminie
Zbiczno są rynny polodowcowe. Największe i najwyraźniej zaznaczające się w topografii terenu
(z głębokością wcięcia do ponad 20 m) to rynny: jabłonowska - wykorzystywana przez rzekę Lutrynę,
brodnicka - wykorzystywana przez Strugę Brodnicką oraz rynny Skarlanki i Rypienicy. Rynna brodnicka,
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wykorzystywana przez Strugę Brodnicką zajęta jest przez ciąg jezior Mieliwo – Sosno – Łąki – Tabuła –
Czortek – Wysokie Brodno – Niskie Brodno. W dnie rynny występują liczne progi, oddzielające poszczególne
jeziora. W dnie rynny Skarlanki leżą jeziora: Ciche – Zbiczno – Strażym – Bachotek. Obydwie omówione
rynny łączą się w węźle rynien w rejonie Jeziora Głowińskiego. Od w/w rynien odchodzi cały szereg innych
np. rynna z jeziora Kurzyny – Robotno – Dębno – Partęczny oraz rynna równoleżnikowa z jeziorami
Strzemiuszczek – Retno – Stawek – Szramowskie.
W części wschodniej gminy znajduje się fragment doliny Drwęcy z terasami rzeczami. Obszar
wysoczyzny przylegający do doliny jest bardzo intensywnie urzeźbiony. Zbocza doliny osiągają wysokość
ponad 40 m, są strome i rozcięte siecią licznych dolin bocznych. Najbardziej malowniczy fragment występuje
w rejonie Szramowa.
Charakterystycznym elementem rzeźby obszaru gminy jest występowanie rozległych równin
akumulacji biogennej. Są to obszary podmokłe i bagienne, występujące dna obniżeń po zanikłych lub
znikających jeziorach. Tego typu obszary znajdują się w rejonie Sumowa i w rynnie Skarlanki, w otoczeniu
jeziora Kurzyny.
Wśród form pochodzenia antropogenicznego na obszarze gminy wyróżniają się wyrobiska po
eksploatacji torfu i kruszyw. Atrakcyjność terenu podnoszą eksponowane w krajobrazie grodziska ziemne.
Gleby
Urozmaicona rzeźba terenu i zróżnicowana litologia osadów powierzchniowych spowodowały
wykształcenie różnych typów gleb. W gminie Zbiczno występują gleby brunatne kwaśne i wyługowane,
brunatne właściwe, gleby bielicowe oraz pseudobielice. Tworzą zwarte kompleksy obejmujące ok 70%
powierzchni gminy. W obniżeniach terenu wytworzyły się gleby pochodzenia organicznego: torfowe,
murszowo – torfowe.
Na sandrach występują głównie gleby bielicowe. Obejmują obszar zajęty przez lasy w północnej
części gminy pomiędzy jeziorami: Głowińskim, Mieliwo, Ciche i Sosno, na zachód od jeziora Strażym,
w okolicy wsi Tomki i jezior: Leśnego Dużego i Małego oraz w środkowej części zlewni Skarlanki.
Na wysoczyznach występują gleby brunatne kwaśne i wyługowane. Duże kompleksy położone są we
wschodniej części gminy, w okolicach wsi Bachotek i Pokrzydowo, na północ od jeziora Stawek aż po wieś
Lipowiec, okolice wsi Ciche, Zbiczno, Żmijewko, Sumówko. Niewielki obszar zajmują gleby brunatne
właściwe w rejonie wsi: Brzezinki, Sumowo, Najmowo i na wschód od Pokrzydowa. Najżywniejsze gleby –
czarne ziemie można spotkać w okolicach wsi Ciche, Sumówko oraz w dolinie Drwęcy, w rejonie Szramowa.
Gleby torfowe, murszowo – torfowe i mułowo – torfowe zajmują ok 5% powierzchni gminy. Występują
w dolinie Drwęcy, w dnie ryny Skarlanki i Cichówki, wzdłuż brzegów jezior: Sumówko, Zbiczno, Ciche
i Stawek oraz w rejonie wsi Koń, Zbiczno, Tomki, Sumowo, Sumówko.
Podział na klasy bonitacyjne jest odzwierciedleniem wartości rolniczej gleb. Podstawą zaliczenia
gleb do danej klasy bonitacyjnej są przede wszystkim ich właściwości i warunki przyrodnicze terenu,
wpływające zasadniczo na ich urodzajność. Klasy bonitacyjne ustalane są oddzielnie dla gruntów ornych
i użytków zielonych. W obrębie gleb gruntów ornych wydzielono 9 klas bonitacyjnych z podziałem na 3 grupy
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(tab.11).
Tab.11 Podział gleb na klasy bonitacyjne
Klasa

Typ gleb

Charakterystyka

I

Gleby orne najlepsze

II

Gleby orne bardzo dobre

IIIa

Gleby orne dobre

IIIb

Gleby średnio dobre

IVa

Gleby orne średniej jakości

IVb

Gleby orne średniej jakości (gorsze)

V

Gleby orne słabe

VI

Gleby najsłabsze

VIrz

Gleby pod zalesienia

Najlepsze grunty orne i użytki zielone
klas I do III

Średniej jakości grunty orne i użytki
zielone klasy IV

Najsłabsze grunty orne i użytki zielone
klas V i VIrz

źródło: WIOŚ, 2008

Pod względem bonitacyjnym największy obszar w gminie Zbiczno obejmują gleby klas IVa (38,%).
Cechuje je duża żyzność potencjalna lecz są mało przewiewne i czynne biologicznie. Gleby klasy IVb
obejmują 18,7% areału gminy. Znaczny jest też udział gleb słabych klas - mało żyznych i nieurodzajnych V i VI (łącznie 29%). Gleb dobrych – klasy IIIa i IIIb jest odpowiednio 1% i 10,9%. Charakteryzuje je duża
żyzność i występowanie na terenach płaskich w rejonie wsi Sumowo, Pokrzydowo i Ciche. Na obszarze
gminy nie występują gleby najlepszych klas bonitacyjnych I i II. Około 2,3% powierzchni użytków rolnych
zajmują gleby klasy VIrz Pod użytkami zielonymi dominują gleby klas V (44,8%) i IV (37,7%).
Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni
produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór uprawianych roślin. Charakterystykę kompleksów
przyjęto ze względu na siedliska związane z uprawą zbóż ozimych, uznanych za najbardziej właściwe rośliny
wskaźnikowe (tab.12).
Tab.12 Podział gleb na kompleksy przydatności rolniczej
Kompleks

Typ kompleksu

Charakterystyka

1

Pszenny bardzo dobry

2

Pszenny dobry

3

Pszenny wadliwy

4

Żytni bardzo dobry

5

Żytni dobry

6

Żytni słaby

7

Żytni najsłabszy

Siedliska odpowiednie do produkcji pszenicy i roślin
towarzyszących

Siedliska odpowiednie do produkcji żyta i roślin
towarzyszących

8

Zbożowo - pastewny

9

Zbożowo - pastewny słaby

2z

Użytki zielone średnie

3z

Użytki zielone słabe i bardzo słabe

Siedliska odpowiednie do produkcji zbóż i roślin
pastewnych
Kompleksy użytków zielonych

źródło: WIOŚ, 2008

Wśród kompleksów przydatności rolniczej na obszarze analizowanej gminy dominują: żytni bardzo
dobry (26,8%), żytni dobry (26,4%) i żytni słaby (22,2%). Znaczny udział jest też udział kompleksu żytniego
bardzo słabego (11,7%). Gleb kompleksów pszennych jest łącznie10,2% i zbożowo – pastewnego mocnego
1%. Wśród trwałych użytków zielonych dominują słabe i bardzo słabe (71%)(źródło: UG Zbiczno, 2009).
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Gleby gminy Zbiczno charakteryzują się dużym zakwaszeniem. Odczyn kwaśny posiada 26%
użytków rolnych gminny, lekko kwaśny 32%. Konieczność i potrzeba wapnowania występuje na 29%
powierzchni użytków rolnych (źródło: UG Zbiczno, 2009).
5.2.2 Presja
Degradacja gleb spowodowana jest działalnością wiatru, wody, siły grawitacji, które powodują erozję
naturalną. Jej przebieg zależy od rzeźby, stopnia nachylenia, wielkości i rodzaju opadów atmosferycznych,
temperatury sposobu użytkowania terenu oraz od składu mechanicznego gleb. Większość gleb gminy
Zbiczno charakteryzuje się słabą jakością, co wskazuje na podatność na degradację. Gleby położone
w zgłębieniach, dolinach rzecznych są okresowo nadmiernie zawodnione oraz w znacznym stopniu
narażone na erozję wietrzną i wodną.
Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość gleb jest działalność człowieka, która inicjowana jest
przez intensywne, nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, niszczenie szaty roślinnej czy zabiegi melioracyjne
powodujące erozję przyspieszoną. W gospodarce rolnej istotne znacznie dla jakości gleb ma dobór roślin
uprawnych, częstotliwość wykonywania orek oraz innych zabiegów agrotechnicznych. Rośliny wieloletnie np.
trawy, lucerna zabezpieczają przed spływem powierzchniowym i wymywaniem gleb. Mniej skuteczną
ochronę stanowią rośliny ozime np. żyto, rzepak, jeszcze mniejszą zboża jare. Większość mineralnych
nawozów azotowych stosowanych w rolnictwie wpływa zakwaszając na glebę, przyczyniając się
do pogorszenia jej struktury i warunków powietrzno – wodnych. Ogranicza to rozwój roślin i prowadzi
do

spadku plonów, sprzyja wymywaniu wapna i magnezu, a uaktywnieniu pierwiastków toksycznych

np. glinu i manganu. Na zakwaszenie gleb wpływa również intensyfikacja rolnictwa, związana z usuwaniem
masy roślinnej z ziemi. Kwaśne gleby mają niewielką możliwość przeciwdziałania gwałtownym zmianom
odczynu, ponieważ ich zdolność buforująca jest zbyt mała dla zneutralizowania wzrostu stężenia jonów
wodorowych. W celu zminimalizowania szkód i przeciwdziałaniu degradacji należy prowadzić procesy
wapnowania gleb, które zmieniają właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb.
Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi
substancjami chemicznymi – metalami ciężkimi, węglowodorami wielopierścieniowymi, pozostałościami po
stosowanych doglebowo środkach chemicznych ochrony roślin i niewłaściwym stosowaniu osadów
ściekowych do nawożenia gleb. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi następuje przede wszystkim na skutek
emisji pyłów pochodzących ze źródeł motoryzacyjnych. W miarę upływu czasu następuje znaczna
ich kumulacja w glebach bezpośrednio przyległych do dróg. Duże ilości tych pierwiastków są

silnie

sorbowane przez kompleks sorpcyjny i kumulowane w poziomach próchnicznych. Duża zawartość metali
ciężkich wpływa nie tylko toksycznie na rośliny, ale oddziałuje niekorzystnie między innymi na strukturę
i zwięzłość gleb4.
Do terenów o przekształconej glebie zaliczono obszary zabudowane i zurbanizowane w tym tereny
mieszkalne i rekreacyjno – wypoczynkowe oraz komunikacyjne. W ramach minimalizacji szkód wywołanych
przez urbanizację gruntów należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność powstającej zabudowy z planem
4 Zagrożenia i ochrona…, 2004
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zagospodarowania przestrzennego i kontrolować tzw. „samowole budowlane”.
W strefie krawędziowej doliny Drwęcy oraz na zboczach rynien polodowcowych i dolin wód
roztopowych występują nasilone procesy erozji na stokach. W celu przeciwdziałania rozwojowi procesów
erozyjnych należy ograniczyć uprawę ziemi w strefach zboczowych o nachyleniu powyżej 12% oraz
prowadzić orkę prostopadle do spadku zbocza. Preferować na tych terenach należy zmianę gruntów ornych
na trwałe użytki zielone, a na słabszych glebach należy wprowadzać zalesienia i zadrzewienia. Na terenach
o wysokich spadkach wyklucza się zmianę użytków zielonych i nieużytków na grunty orne, ogranicza się
także lokalizację inwestycji w tym budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Jednym z największych zagrożeń walorów przyrodniczych na obszarze gminy Zbiczno jest
degradacja zasobów glebowych, w szczególności na skutek nasilonej erozji wietrznej na terenach
użytkowanych rolniczo, położonych na wysoczyznach morenowych. Wywiewanie cząstek próchnicznych
zostało spowodowane głównie nadmiernymi melioracjami odwadniającymi powodującymi przesuszenie
wierzchnich warstw gleby oraz ubóstwem zadrzewień i skupień roślinności trwałej w obrębie gruntów ornych.
W celu przeciwdziałania erozji wietrznej należy wprowadzać ciągi szpalerowe drzew na miedzach, wzdłuż
dróg i cieków, odstąpić od jednokierunkowych melioracji odwadniających, modernizować wadliwe systemy
melioracyjne oraz tworzyć skupienia roślinności śródpolnej i śród łąkowej w obniżeniach terenu.
Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:


zbyt intensywne nawożenie nawozami mineralnymi i naturalnymi



osuszanie terenów podmokłych i regulacja cieków obniżająca poziom wód gruntowych



stosowanie dużych ilości chemicznych środków ochrony roślin



wprowadzanie monokultur uprawowych



intensywne zabiegi agrotechniczne



wprowadzanie ścieków do gleb



emisja i imisja gazów i pyłów
5.2.3 Cel

Celami w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb są:


ochrona i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów glebowych,



racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów,



ochrona gleb przed degradacją,



rekultywacja gleb zdegradowanych,



ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej,



zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych.
5.2.4 Kierunki działań do 2016 roku

Dążąc do osiągnięcia wytyczonych celów należy brać pod uwagę następujące kierunki działań:


uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony gruntów wartościowych dla
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rolnictwa,


rekultywacja terenów zdegradowanych i zniszczonych,



monitoring użytków rolnych w celu przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszaniu gleb,



ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze,



przeprowadzenie remontów dróg, których stan zagraża lub wpływa niekorzystnie na przylegające
gleby,



promowanie ograniczeń w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie,



propagowanie prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych produkujących m.in. zdrową żywność,



prowadzenie wielokierunkowej edukacji rolników i użytkowników gruntów w gminie - wdrażanie
i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,



waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocji
takiej żywności,



zachowanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków podmokłych
jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących
utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych,



właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo - zalesianie gruntów rolnych niskich
klas oraz nieużytków.
5.2.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Inwentaryzacja i rekultywacja
terenów zdegradowanych
np. dzikich wysypisk

Gmina

Ochrona gleb o wysokiej
przydatności rolniczej przed
przeznaczeniem na cele
nierolnicze

Zadanie

Szacunkowe koszty w PLN

Źródło
finansowania

Wskaźnik
monitoringu

2009

2010

2011

2012

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne

Liczba
zlikwidowanych
dzikich wysypisk
odpadów

ODR,
Właściciele
gruntów

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne

Powierzchnia
użytków rolnych
najlepszych klas

Szkolenia i działalność
informacyjna na rzecz
rolnictwa

Gmina, ODR,
Starostwo
Powiatowe

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne,
dotacje

Ilość
przeprowadzonych
szkoleń

Kształtowanie struktury
upraw
przeciwdziałającej erozji i
pogarszaniu się jakości gleb

ODR, Właściciele
gruntów

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne

-

Rekultywacja odkrywek
kopalnianych

Przedsiębiorcy,
Starostwo
Powiatowe

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne

Powierzchnia
zrekultywowanych
odkrywek
kopalnianych

Wykorzystanie gleb o niżej
klasie przydatności rolniczej
pod produkcje biomasy

Gmina,
Właściciele
gruntów

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne,
dotacje,
fundsze

Powierzchnia
upraw roślin
energetycznych
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5.3 Zasoby wodne

5.3.1 Analiza stanu istniejącego
Wody powierzchniowe
Obszar gminy jest bogaty w zasoby wód powierzchniowych. W układzie hydrograficznym,
przeważająca część obszary gminy znajduje się w dorzeczu Drwęcy: w zlewni Skarlanki i Strugi Brodnickiej.
Niewielki fragment w północno – zachodniej i południowo – zachodniej części obszaru znajduje się w
dorzeczu Osy – zlewni Lutryny.
Największą rzeką przepływającą przez obszar gminy jest Drwęca. Jej kręty bieg w okolicach
miejscowości Szramowo wyznacza granicę gminy Zbiczno na długości ok 7 km. Rzeka Drwęca jest typową
rzeką pojezierną, silnie meandrującą. Zakola ze szczególną intensywnością występują w kotlinach,
towarzyszą im liczne starorzecza. Rzeka tworzy liczne rozlewiska - Bagienna Dolina Drwęcy została uznana
za największy w Polsce rezerwat ichtiologiczny podejmujący ochronę ryb łososiowatych.
Osią hydrograficzną obszaru jest prawoboczny dopływ Drwęcy – Skarlanka o długość 37,1 km
i średnim spadku 0,72 promila. W swym biegu wykorzystuje rynny subglacjalne i przepływa przez jeziora:
Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek. W biegu rzeki znajdują się dwie budowle piętrzące:
w Grzmięcy i w Tamie Brodzkiej. Prawie całość zlewni Skarlanki znajduje się na terenie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego. Duży udział lasów (około 40%) i jezior (7,8% powierzchni dorzecza rzeki) pozwala na
znaczne retencjonowanie wód opadowych i roztopowych, które głównie zasilają rzekę. W okresie roztopów
pojawia się wiele okresowych cieków dopływowych. Skarlanka jest jedną z najczystszych rzek regionu
i jednym z bardziej atrakcyjnych w kraju szlaków kajakowych. Prawobocznym dopływem Skarlanki o długości
9,6 km jest Cichówka, niewielki ciek odwadniający jezioro Ciche, Tomaszek i Zbiczno, uchodzi do jeziora
Strażym.
Struga Brodnicka odwadnia zachodnią część obszaru. Długość rzeki wynosi 21,5 km, a średni
spadek 0,98 promila. W dolnym odcinku rzeka płynie w głębokiej rynnie subglacjalnej. W swym biegu
przepływa przez szereg malowniczych jezior rynnowych, w tym m.in. przez jeziora: Sosno, Wysokie Brodno,
Niskie Brodno. Zlewnia rzeki charakteryzuje się dużą jeziornością (6,5%). Cechą charakterystyczną zlewni
jest jej rolnicze zagospodarowanie (53,8% powierzchni zlewni).
Wszystkie cieki na obszarze gminy Zbiczno charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania,
z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Pierwsze maksimum przypada
w okresie wiosennym (pomiędzy styczniem a kwietniem) następnie przepływy rzek zmniejszają się.
Wezbrania letnie (lipiec, sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Przejścia od stanów
najwyższych do najniższych są łagodnie, a różnice pomiędzy średnimi miesięcznymi stanami maksymalnymi
i

średnimi

miesięcznymi

około 1,48 l/s*km

stanami

minimalnymi

są

niewielkie.

W

przypadku

Drwęcy

wynoszą

2
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Jeziora
W gminie Zbiczno znajduje się około 40 jezior o łącznej powierzchni ok 1220 ha, co odpowiada 9,2%
powierzchni całej gminy. Linia brzegowa sześciu z nich stanowi granicę administracyjną gminy (j. Bachotek,
Łąki – Tabuła, Łąkorz, Niskie Brodno, Partęczyny Wielkie, Wysokie Brodno), częściowo w granicy gminy
znajduje się j. Głowińskie. Badania batymetryczne prowadzone były w latach sześćdziesiątych przez Instytut
Rybactwa Śródlądowego i od tego czasu nie były aktualizowane stąd mogą nie oddawać w pełni obrazu
warunków morfometrycznych jezior. Część jezior nie posiada informacji o batymetrii i stosunkach
morfometrycznych.
Największym pod względem powierzchni jeziorem leżącym w całości w gminie Zbiczno jest Sosno
liczące ok 188 ha. W dalszej kolejności wyróżniono: Zbiczno – 128,9 ha, Ciche – 110,8 ha (tab.13).
W grupie jezior o powierzchni od 50 do 100 ha znajdują się cztery zbiorniki: j. Dębno, Mieliwo, Strażym
i Sumowskie. Pod względem objętości największe jest jezioro Zbiczno (15054,8 tyś m3). Jest ono również
najgłębszym w gminie, średnia głębokość wynosi 11,6 m natomiast maksymalna 41,6 m.
Tab.13 Jeziora położne na obszarze gminy Zbiczno
Głębokość
Nazwa jeziora

Zlewnia cząstkowa

Powierzchnia

Objętość
Średnia

Maksymalna

Bachotek *

Skarlanka

211

15394,2

7,2

24,3

Ciche

Skarlanka

101

7604

6,8

13,4

Dębno

Skarlanka

59

3281,6

5,5

15,9

Głowińskie **

Skarlanka

128,5

8851,1

6,8

18,5

Łąki - Tauła

Skarlanka

46

1357,2

2,9

6,1

Łąkorz

Struga Brodnicka

157,5

18736,2

11,6

30,3

Mieliwo

Skarlanka

68,5

2712,5

3,4

9,4

Niskie Brodno *

Struga Brodnicka

72,9

129

6,9

18,2

Okonek

Struga Brodnicka

4,5

1052,6

3

5,5

Partęczyny Małe

Skarlanka

32

220372

3,1

6,5

Partęczyny Wielkie *

Skarlanka

317,5

1492,3

6,8

28,5

Retno

Skarlanka

18,5

2897

6,2

21

Robotno

Skarlanka

48,5

9390,3

5,8

15,6

Sosno

Struga Brodnika

176

9390,3

5

12,4

Strażym

Skarlanka

75

2665,5

3,5

9

Stręszek

Skarlanka

2

44,9

1,8

7

Strzemiuszczek

Skarlanka

23,5

256

1,2

2,3

Wysokie Brodno *

Struga Brodnicka

85

6691,5

7,2

22

Zbiczno

Skarlanka

121

1505,9

11,6

41,6

Bartno

Skarlanka

1

288

bd

bd

Czortek

Struga Brodnicka

5,7

417,5

bd

bd

Jeziorki

Skarlanka

3,2

25

bd

bd

Okonek

Skarlanka

3,8

52,5

bd

bd

Kochanka

Skarlanka

4,5

300

bd

bd

Kurzyny

Skarlanka

16,9

300

bd

bd
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Głębokość

Nazwa jeziora

Zlewnia cząstkowa

Powierzchnia

Objętość
Średnia

Maksymalna

Leśne Duże

Struga Brodnicka

12,5

350

bd

bd

Leśne Małe

Struga Brodnicka

4,5

137,5

bd

bd

Ładnówko

Skarlanka

1,1

bd

bd

bd

Pokrzydowo

Skarlanka

1,7

bd

bd

bd

Popek

Struga Brodnicka

6

bd

bd

bd

Skrzynka

Skarlanka

3,9

45

bd

bd

Staw - Stawek

Drwęca

12,5

420

bd

bd

Sumówko Pn

Struga Brodnicka

17,5

bd

bd

748
Sumówko Pd

Struga Brodnicka

9

bd

bd

Szafarnia

Skarlanka

12,5

361,4

bd

bd

Szramowskie

Drwęca

16

487,5

bd

bd

Tęgowiec

Skarlanka

9

322

bd

bd

Tomaszek (Karaś)

Skarlanka

3,1

31,5

bd

bd

Trzciniak

Skarlanka

2,5

245

bd

bd

* jeziora, o które w całości lub w części opiera się granica gm. Zbiczno
** jeziora w części leżące w gm. Zbiczno
źródło: UG Zbiczno, 2009

Najpowszechniejszym typem jezior spotykanym w obrębie powiatu brodnickiego są jeziora rynnowe.
Występują one w postaci charakterystycznych ciągów, wypełniających przegłębienia w dnach rynien
polodowcowych. Najwięcej jezior w swym biegu łączy Skarlanka i Struga Brodnicka. Charakterystyczną
cechą jezior rynnowych jest długi i wąski kształt, co w konsekwencji daje dużą wartość wskaźnika
wydłużenia (np. w jeziorze Niskie Brodno - 7,4). Jeziora rynnowe charakteryzują się dużymi głębokościami,
urozmaiconą konfiguracją dna z licznymi przegłębieniami i płyciznami oraz znacznymi stromiznami stoków
mis jeziornych. Najbardziej klasycznymi jeziorami rynnowymi powiatu są: Wysokie Brodno, Niskie Brodno,
Mieliwo, Bachotek, Zbiczno, Sosno, Trepki. Często występują przypadki krzyżowania się kilku rynien
jeziornych. Powstałe w tym miejscu jeziora rynnowe mają wówczas zawiły kształt. Przykładem takiego
jeziora jest jezioro Głowińskie, posiadające trzy ramiona. Rzadziej spotykamy jeziora morenowe. Są to
zbiorniki najczęściej o dużych powierzchniach, stosunkowo płytkie i o płaskich brzegach. Typowym jeziorem
tego typu jest jezioro Płowęż. Bardzo liczne na terenie powiatu brodnickiego są jeziora wytopiskowe, tzw.
„oczka”. Są to płytkie i małe jeziora (najczęściej poniżej 1 ha) o kształcie okrągłym lub owalnym. Często
w okresie letnim wysychają. Z największą intensywnością występują na terenie moreny dennej (np. okolice
wsi Gaj-Grzmięca).
Jakość wód powierzchniowych
W roku 2007 wprowadzono nowe rozwiązania i wymagania w zakresie monitorowania oraz oceny
prognoz stanu jakości środowiska wodnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dz. U. UE. L. 2000 Nr 327, poz.1). Podstawą systemu obserwacji
i kontroli jakości wód powierzchniowych stanowią monitoring diagnostyczny dotyczący oceny stanu części
wód oraz monitoring operacyjny stosowany do wód, których stan jest obecnie oceniany jako słaby lub zły,
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu ekologicznego do roku 2015 oraz monitoring badawczy
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stosowany do tych części wód, których stan jest słabo rozpoznany.
Ocenę jakości wód rzek prowadzono w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284 z dnia 11 lutego 2004 r.).
Rozporządzenie wprowadziło pięć klas czystości, a badane rzeki oceniono w wyznaczonych wcześniej
punktach. Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych stanowią wartości graniczne
wskaźników, określone w załączniku 1 do rozporządzenia. W jednym punkcie pomiarowym dopuszcza się
dokonanie kilku ocen jakości wód w zależności od sposobu ich użytkowania.
W 2007 roku badania stanu czystości wód Drwęcy prowadzono na 3 stanowiskach pomiarowo –
kontrolnych. Na terenie gminy Zbiczno nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowego. Najbliższy ustalono
w gminie Brodnica, poniżej miejscowości Brodnica na 81,1 km rzeki (Szabda). Dokonano tam badań
w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Wyniki analizy wód wskazały na III klasę wód –
zadowalającej jakości. Najbardziej niekorzystną klasyfikację wykazywały wskaźniki bakteriologiczne. Do
wskaźników odpowiadających IV klasie wód zaliczono Cu, ogólną liczbę bakterii coli, oraz liczbę bakterii typu
kałowego. Żadnego ze wskaźników nie zaliczono do V klasy jakości. W dolnym odcinku podwyższone
stężenie wykazywał azot Kjeldahla. Z biegiem cieku, na kolejnych stanowiskach utrzymywał się niewielki
wzrost stężenia substancji mineralnych, zauważalny w regularnie rosnącej wielkości przewodnictwa
elektrolitycznego i
pomiarowych,

związków rozpuszczonych.

w okresie wegetacyjnym.

Fitoplankton badano na

Wiosną

wszystkich stanowiskach

dominowały okrzemki (Stephanodiscus dubuis,

Stephanodiscus hantzschii, Cyclostephanos dubuis). Obok okrzemek, wiosną zauważalna była obecność
sinic (Oscillatoria redeckei). Maksimum rozwojowe notowano w maju (ponad 5 mln org./l), kiedy znaczącą
populację stanowiły również zielenice i kryptofity. W lipcu wystąpił wyraźny spadek liczebności organizmów,
a dominację wykazywały zielenice (Monoraphidium contortum, Scenedesmus quadricauda). Jesienią
zauważalne ponownie stały się sinice (50 – 80 %), przy całkowitej liczebności nie przekraczającej
1 mln org./l. Porównanie średniorocznych wartości wskaźników z wynikami z roku 2006 wskazuje, że poziom
stężeń podstawowych parametrów fizyczno – chemicznych był nieco wyższy na stanowisku w Szabdzie.
Natomiast na wszystkich stanowiskach obniżyła się średnioroczna liczba bakterii coli typu kałowego.
Struga Brodnicka (Brodniczanka) w całości stanowi jednolitą część wód płynących. Badania
prowadzono na stanowisku ujściowym w zakresie monitoringu operacyjnego. Stwierdzono III klasę czystości.
Najbardziej niekorzystnym parametrem było niskie natlenienie wód, obniżone w okresie letnim.
Podwyższone wartości wykazywały: azot Kjeldahla, azotyny i parametry sanitarne. W porównaniu
z badaniami z roku 2000 stwierdzono poprawę jakości wód w zakresie fizyczno-chemicznym, jak
i biologicznym.
W ramach wdrażania Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG w 2007 roku WIOŚ w Bydgoszczy
przeprowadził monitoring stanów wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
W świetle przeprowadzonych badań w gminie Zbiczno nie stwierdzono obszarów narażonych oraz
zanieczyszczonych ww. związkami. Wody powierzchniowe zanieczyszczone związkami azotu wykazuję
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl
47

Program Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016
stężenie azotanów przekraczające 50 mg NO/l. Do wód zagrożonych zanieczyszczeniami zaliczamy wody
o stężeniu od 40 do 50 mg NO/l z tendencją wzrostową. Na terenie gminy Zbiczno stężenia azotanów były
niższe od 40 mg NO/l. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, wielkości
wskaźników dla wód płynących (średnia roczna), przy których można mówić o eutrofizacji (tab.14).
Tab.14 Wskaźniki dla wód płynących informujące o eutrofizacji
Wskaźnik

Wartość wskaźnika
3

fosfor ogólny (mg P/dm )

> 0,25

3

azot ogólny (mg N/dm )

>5
3

azot azotanowy (mg N-NO3/dm )
3

azotany (mg NO3/dm )
3

chlorofil a ( µg/dm )

> 2,2
> 10
> 25

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

Zgodnie z ustawą Prawo wodne dnia 18 lipca 2001 roku (t.j Dz. U z 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.)
został sporządzony wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach
naturalnych. Badania przeprowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
zakwalifikowały wody województwa kujawsko – pomorskiego, w tym Drwęcy, zarówno do bytowania ryb
łososiowatych jak i karpiowatych. Szczegółowe wymagania przestawia Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Według badań monitoringowych wykonanych przez WIOŚ
w Bydgoszczy w roku 2007 na wszystkich stanowiskach w województwie kujawsko-pomorskim w tym
na Drwęcy i Strudze Brodnickiej badania wykazały nieprzydatność wód do bytowania ryb, zarówno
łososiowatych, jak i karpiowatych. Parametrami, które zdecydowały o takiej ocenie były: azotyny, fosfor
ogólny. Pomimo tak niekorzystnej oceny rzeki są środowiskiem bytowania ryb karpiowatych, a znaczna ich
cześć również łososiowatych. Realizowane są również projekty zarybiania rzek, w tym także rybami
z gatunku łososiowatych oraz jesiotrami. Rozbieżności pomiędzy formalną klasyfikacją a stanem
rzeczywistym wynikają z błędnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich
78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 roku.
Jakość wód w jeziorach
Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior jest miarą odchylenia ocenianego ekosystemu od stanu
referencyjnego. Stan referencyjny, czyli stan odniesienia, rozumiany jest jako stan zbliżony do naturalnego w
warunkach braku oddziaływań antropogenicznych lub przy ich minimalnym nasileniu. W Ramowej
Dyrektywie Wodnej, która wyróżnia 5 stanów ekologicznych, za tożsamy ze stanem referencyjnym uznać
należy stan bardzo dobry. Ocenę stanu wód w jeziorach dokonano poprzez porównanie uzyskanych dla
jednolitych części wód stanów: ekologicznego i chemicznego. W przypadku, gdy stan chemiczny był dobry,
o stanie wód powierzchownych decydował stan ekologiczny. W przeciwnym w przypadku, zły stan
chemiczny powoduje,

że ogólny stan wód powierzchniowych nie spełnia wymogów środowiskowych
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Ramowej Dyrektywy Wodnej. Należy podkreślić, że w większości jezior województwa kujawsko –
pomorskiego o stanie wód decydował ich stan ekologiczny.
W roku 2007 WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadził badania stanu ekologicznego 15 jezior na terenie
gminy Zbiczno. Sześć z nich zaliczono do III klasy jakości, siedem uzyskało II klasę, jezioro Okonek
i Stręszek zaliczono do I, najlepszej klasy jakości wód powierzchniowych (tab.15).
Tab.15 Klasy czystości jezior wg Systemu Oceny Jakości Jezior w 2007 roku
Nazwa jeziora

Klasa czystości

Ciche

II

Dębno

II

Głowińskie

III

Łąki

III

Mieliwo

II

Niskie Brodno*

III

Okonek

I

Retno

III

Robotno

II

Sosno

II

Strażym

II

Stręszek

I

Strzemiuszczek

III

Wysokie Brodno*

III

Zbiczno

II

* jeziora o które w całości lub części opiera się granica gminy Zbiczno
źródło: WIOŚ Bydgoszcz, 2008

Wody podziemne
Na terenie gminy występują wody podziemne oligoceńskie, mioceńskie, plejstoceńskie i holoceńskie.
W poziomie oligoceńskim wodonośność stanowią piaski glaukonitowe i iły mułkowate. Zwierciadło
swobodne występuje na głębokości 51 – 68 m. Na tym poziomie oparto ujęcie wody w Zakładzie Rolnym
Brzezinki. Warstwę wodonośną w poziomie mioceńskim stanowią piaski kwarcowe zanieczyszczone pyłem
węgla brunatnego. Zwierciadło zalega na głębokości około 35 – 40 m ppt. Wody nie są ujmowane ze
względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i zanieczyszczeń pyłem węglowym. Najbardziej zasobne
i najpowszechniej wykorzystywane są plejstoceńskie poziomy wodonośne. Na terenie gminy wody
plejstoceńskie występują w trzech horyzontach. Najbardziej zasobny w wodę jest poziom trzeci. W związku
z dużym zróżnicowaniem morfologicznym i litologicznym obszaru gminy poziom ten zalega na głębokości
około 30 – 80 m ppt. Warstwa wodonośna charakteryzuje się miąższością 5 – 30 m. Budują ją utwory
piaszczysto – żwirowe. Wody tego poziomu posiadają charakter subartezyjski. Wydajność budują piaski
i żwiry o miąższości 15 – 16 m. Zwierciadło wody na tym poziomie najczęściej napięte. Z tego poziomu
przed zwodociągowaniem korzystały wsie Pokrzydowo i Zbiczno. Pierwszy poziom plejstoceński stanowił
główne źródło zaopatrzenia w wodę terenów dotychczas zwodociągowanych. Poziom ten nie jest zasobny
w wodę i występuje w sposób nieciągły w formie płatów na zróżnicowanej głębokości od 3,5 – 25 m
w różnorodnie zlokalizowanych warunkach hydrologicznych. W rejonie wsi Ciche, Czystebłota, Tomki,
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Sumowo, Sumówko wody tego poziomu występują do 6,0 m ppt w piaskach i żwirach zalegających
w glinach. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi zaledwie 1 – 1,5 m. W rejonie wsi Zbiczno, Żmijewo,
Najmowo, Zastawie, Lipowiec wody gruntowe zalegają na głębokości 7 – 8 m pod gliną zwałową.
Wody poziomu holoceńskiego potocznie zwane „wierzchówka” występują tuż pod powierzchnią
terenu na głębokości 0,3 – 0,5 m ppt w obniżeniach terenowych na wysoczyźnie w niektórych studiach wsi
Ciche, Zastawie, Zbiczno, Sumowo oraz w dnach rynien i dolin rzecznych. Stan sanitarny tych wód
dyskwalifikuje je do celów gospodarczych i konsumpcyjnych.
5.2.3 Presja
Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych wpływa sposób prowadzenia gospodarki wodno ściekowej w gminie. Czystość wód determinuje jakość życia mieszkańców gminy oraz warunkuje stan
środowiska przyrodniczego.
Głównym poziomem wodonośnym użytkowanym w Gminie Zbiczno jest poziom plejstoceński,
którego zasoby są słabo odnawialne. 84% mieszańców podłączonych jest do sieci wodociągowej,
dodatkowo część z nich korzysta z własnych ujęć wód. W gminie funkcjonują cztery ujęcia wód podziemnych
(tab.3), ich lokalizację przedstawia rys. 3. Woda z ujęcia w Zbicznie wykorzystywana jest przez miejscowości
Zbiczno, Żmijewko, Żmijewo, Brzezinki, Sosno, Sumowo, Najmowo, Sumówko, Tomki, Godziszka Zarośle.
Woda do gospodarstw domowych w miejscowościach Pokrzydowo, Zastawie, Lipowiec, Szramowo, Równica
dostarczana jest z ujęcia wód w Pokrzydowie. Natomiast ujęcie w Cichem zaopatruje gospodarstwa domowe
w miejscowościach: Ciche, Ładnówko, Robotno - Fitowo. Gaj – Grzmięca i Strzemiuszczek pobierają wodę
z ujęcia w Gaju – Grzmięcy.
Tab.16 Charakterystyka ujęć wód w gminie Zbiczno
Lokalizacja ujęcia

Charakterystyka
studnia nr 1 = 14/6 m3/h

Zbiczno

studnia nr 2 = 23,80 m3/h
studnia nr 1a = 48,5 m3/h
studnia 1b = 25 m3/h

Pokrzydowo

Ciche

Gaj-Grzmięca

studnia nr 1 = 15 m3/h
studnia nr 2 = 23 m3/h
studnia nr 1 = nieczynna
studnia nr 2 = 28 m3/h
studnia nr 1 = 18 m3/h
studnia nr 2 = 15 m3/h

źródło: UG Zbiczno, 2009
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Rys.3. Lokalizacja ujęć wód w gminie Zbiczno
źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy topograficznych geoportal.gov.p

Długość sieci wodociągowej na koniec 2008 roku wynosiła 93,4 km. Na przestrzeni ostatnich lat
rozbudowano ją o dodatkowe 7,1 km (tab.17). W ostatnich trzech latach przeprowadzano 32 nowe
podłączenia do budynków. Liczba ludności korzystająca z sieci zwiększyła się o 111 osób, z 3829 w roku
2005 do 3940 osób na koniec 2008 roku.
Tab.17 Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie
Rok

2005

2006

2007

2008

Długość czynnej sieci wodociągowej [km]

86,3

89,3

93,4

93,4

Ludność korzystająca z sieci [osoby]

3829

3881

3899

3940

% ludności korzystającej z sieci

83,4

83,6

83,6

84%

źródło: GUS, 2008

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zaobserwowano wzrost zużycia wody przez mieszkańców.
Największe zużycie o wartości 140,6 dam 3 zanotowano w roku 2007, podobną ilość pobrano w 2008 roku
(tab.18). Do celów przemysłowych zużyto 300 m3 w roku 2008. Zauważono wyraźne zmniejszenie zużycia
wody na ten cel. W roku 2005 wynosiło ono 1300 m3, w kolejnych latach 2006 - 1000 m3, 2007 - 700 m3
(źródło: UG Zbiczno, 2009). Średnio jeden mieszkaniec w gminie w 2008 roku zużył 37,1 m 3, jest to wartość
o 6,7 m3 większa w porównaniu z rokiem 2004, kiedy wynosiło 30,4 m3/mieszkańca.
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Tab.18 Zużycie wody w gospodarstwach domowych w gminie Zbiczno
Zużycie wody w dam3
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

Na 1 odbiorcę

30,4

34,8

34,3

37,1

37,1

114,2

130,2

128,9

140,6

140,5

Ogółem

źródło: GUS, 2008

Wraz ze wzrostem poboru wody w ostatnich latach, wzrosła ilość wyprodukowanych ścieków.
W latach 2004 - 2008 ilość zwiększyła się z 45,1 dam 3 w roku 2005 do 60,3 dam3 w roku 2008 (wartości dla
ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji gminnej)(ryc.3). Rosnąca na przestrzeni lat ilość ścieków
jest bezpośrednio związana ze zwiększającą się liczbą użytkowników sieci, ta z kolei jest wynikiem realizacji
programu jej rozbudowy. Średnio jeden użytkownik sieci w roku 2007 wyprodukował 37,8 m 3 ścieków (ryc.4).
Jest to wartość największa na przestrzeni analizowanych lat.
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Ryc.3 Ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych
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Ryc.4 Produkcja ścieków na 1 użytkownika w gminie

źródło: GUS, 2008

Tab.19 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zbiczno.
2005

2006

2007

2008

Długość sieci kanalizacyjnej

32,5

32,9

37

37,7

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie

1364

1380

1410

1435

% ludności korzystającej z sieci

32,9

33

33,1

34

363

367

369

382

Podłączenia do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania
źródło: GUS, 2008

Najczęściej spotykanym sposobem magazynowania ścieków na terenie gminy są zbiorniki
bezodpływowe, które w dalszej kolejności opróżniane są pojazdami asenizacyjnymi. Na terenie gminy w roku
2008 zewidencjonowano 971 zbiorników bezodpływowych, liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor
asenizacyjnych wynosiła 3306 osób. (UG Zbiczno, 2009). Zbiorniki w gospodarstwach domowych często są
nieszczelne, w krytycznych sytuacjach nie posiadają dna, a ścieki z nich wywożone nie są w odpowiedni
sposób kontrolowane i mogą trafiać na pola uprawne lub do rowów. Część mieszkańców nie posiada umów
na wywóz nieczystości płynnych, w związku z tym wprowadza je w sposób niekontrolowany do gruntów.
Na obszarze gminy funkcjonują dwie firmy świadczące usługi asenizacyjne: Zakład Usług Komunalnych
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w Zbicznie oraz Usługi Asenizacyjne Maks Marchlewicz w Pokrzydowie.
Ścieki komunalne z gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej trafiają
do oczyszczalni w Brodnicy administrowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z. o. o. w Brodnicy. Charakteryzuje się dużymi współczynnikami redukcji BZT5, CHZT, zawiesiny ogólnej,
fosforu ogólnego i azotu ogólnego (tab.20). Głównym odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni
na terenie powiatu jest rzeka Drwęca wraz z jej dopływami.
Tab.20 Wyniki analizy ścieków w oczyszczalni w Brodnicy (średnie za rok 2008)
Nazwa parametru Jednostka Ścieki surowe

Ścieki
oczyszczone

% redukcji

% redukcji wg pozwolenia
wodnoprawnego

mgO2/dm

3

800

7,4

99,1

90

CHZT

mgO2/dm

3

1940

56

97,1

75

Zawiesina ogólna

mg/dm3

650

16

97,5

90

3

12,8

0,78

93,9

85

3

115,1

20,1

82,5

80

BZT5

Fosfor ogólny
Azot ogólny

mgP/dm

mgN/dm

źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Brodnicy (www.mpwik.pl)

Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego, co jest związane
z wykorzystywaniem w produkcji środków chemicznych, głównie nawozów oraz środków ochrony roślin.
Obszar gminy Zbiczno w znacznym stopniu ma charakter rolniczy. 43% powierzchni gruntów na terenie
badanej gminy użytkowana jest jako grunty orne, w związku z tym poważnym źródłem zagrożeń dla wód
podziemnych i powierzchniowych oprócz niewystarczającej infrastruktury kanalizacyjnej jest intensywna
gospodarka rolna i hodowla zwierząt.
Wśród rolniczych źródeł zanieczyszczeń można wyróżnić zanieczyszczenia punktowe i obszarowe.
Do zanieczyszczeń punktowych zaliczamy składowiska nawozów naturalnych na nieszczelnych płytach
obornikowych, miejsca składowania płynnych nawozów w postaci gnojówki i gnojowicy w nieszczelnych
pojemnikach, nieszczelnie przechowywane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Obszarowe źródła
zanieczyszczeń to użytki rolne, przede wszystkim grunty orne oraz sady.
Zarówno ścieki komunalne, jaki i nawozy naturalne pochodzące z rolnictwa są źródłem
zanieczyszczeń wód azotanami oraz fosforanami. Azot w formie związków amonowych i azotanowych jest
wprowadzany do gleby podczas nawożenia lub dostaje się w sposób niekontrolowany ze ściekami,
nawozami lub opadem atmosferycznym. Azot amonowy ulega nitryfikacji i przekształca się w azot
azotanowy. Nadmiar niepobranego przez rośliny związku ulega procesowi wymywania do płytkich wód
gruntowych a następnie do wód wgłębnych, częściowo jest nitryfikowany i uwalnia się do atmosfery w formie
związków gazowych. Ścieki oraz nawozy sztuczne są również źródłem fosforu, który nie podlega procesom
wymywania ani ulatniania. Do wód może przedostawać się na skutek erozji, wraz ze spływającymi
cząsteczkami gleby. Zarówno azotany jak fosforany decydują o rozwoju planktonu, a więc powodują wzrost
eutrofizacji wód. Efektem tego procesu jest pogorszenie stanu wód, co jednocześnie zmniejsza możliwość
ich wykorzystania na cele socjalno – bytowe i gospodarcze. Zanieczyszczenie wód może być związane
z przedostaniem się do środowiska pozostałości środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach
domowych lub środków ochrony roślin bądź innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych
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w rolnictwie na obszarze gminy. Zagrożenie może wynikać ze złego ich przechowywania i przygotowywania
do stosowania oraz w skutek spłukiwania wraz z wodami opadowymi do cieków i wymywania do wód
gruntowych na polach uprawnych.
Presja wywierana na środowisko przez rolnictwo może przejawiać się w ilości pogłowia inwentarza
żywego poszczególnych gatunków zwierząt przypadających na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Zbyt
duża obsada zwierząt powoduje, że produkowana jest zbyt duża ilość nawozów naturalnych w stosunku
do możliwości ich przechowywania.
Inwentaryzacja pogłowia zwierząt na obszarze gminy Zbiczno została wykonana w ramach
powszechnego spisu rolnego w 2002 roku. Ze względu na to, że liczba gospodarstw i ich struktura nie uległa
znaczącym zmianom, a powierzchnia użytków rolnych w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie
przyjęto, że uzyskane dane mogą odpowiadać sytuacji obecnej. Współczynnik dużych jednostek
przeliczeniowych zwierząt gospodarskich poddanych analizie na terenie gminy wynosi 5151,05 DJP(tab.21).
Tab.21 Współczynnik przeliczeniowy sztuk zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe
Współczynnik przeliczeniowy sztuk
Zwierząt

Pogłowie

zwierząt gospodarskich na duże

DJP

jednostki przeliczeniowe
Bydło

1473

1

1473

Maciory

1143

0,3

342,9

Tuczniki

9529

0,35

3335,15

Razem

12145

-

5151,05

źródło: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2007

5151,05 DJP/5394 ha = 0,95 DJP na 1 ha
Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich gospodarstwach rolnych zajmujących się
chowem zwierząt obsada sięga średnio 0,95 DJP na 1 ha użytków rolnych i znajduje się w dopuszczalnym
przedziale zalecanej wielkości ze względów środowiskowych od 0,5 - 1,5 DJP/ha (Kodeks Dobrej Praktyki
Rolniczej, 2005).
Do nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego zalicza się obornik gnojówkę i gnojowicę.
Obornik w swym składzie zawiera ściółkę, kał oraz mocz, natomiast gnojówka to mieszanina kału, moczu
oraz wody używanej do utrzymania higieny pomieszczenia i otrzymuje się ją w chowie bezściółkowym,
podczas którego zwierzęta utrzymywane są na podłogach rusztowych.
Tab.22 Masa obornika i składników w nim zawartych produkowanych przez zwierzęta gospodarskie w gminie.
Zwierzęta

Masa

Azot

Fosfor

Potas

Bydło

176760

97218

56415,9

95450,4

Maciory

4572

22860

27889,2

21488,4

Tuczniki

11434,8

65750,1

65750,1

51456,6

Razem

192766,8

185828.1

150055,2

168395,4

źródło: opracowanie własne

Przyjmując wyznaczoną wcześniej wielkość pogłowia zwierząt w gminie (tab.21) ustalono szacunkową
ogólna masę obornika powstającą na jej obszarze. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że w gminie rocznie
produkowany jest obornik o łącznej masie 192,76 Mg, co stanowi 35,736 kg na 1 ha powierzchni użytków
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rolnych (tab.22).
5.3.3 Cel
Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) władze Gminy
Zbiczno dążą do osiągnięcia podstawowych celów strategicznych zawartych w harmonogramie zadań
gospodarki wodnej do roku 2015. Podstawowym celem realizowanym przez gminę są działania inwestycyjne
w ramach KPOŚK i dyrektywy 91/271/EWG w zakresie:


budowy sieci kanalizacyjnej stanowiące działania długo- i średniookresowe do 2015 r.,



wyposażenia aglomeracji 2000-15000 RLM (równoważna liczba mieszkańców aglomeracji)
w

systemy

kanalizacji

zbiorczej

i

oczyszczalni

ścieków

stanowiące

działania

długo-

i średniookresowe do 2015 r.
W ramach ochrony zasobów i jakości wód wytyczono następujące cele:


poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez eliminację ścieków komunalnych odprowadzanych
bez oczyszczania,



zapewnienie mieszkańcom gminy wody do picia o odpowiedniej jakości,



poprawa jakości ścieków.
5.3.4 Kierunki działań do 2016 roku

Dla gminy określa się kierunki dotyczące rozwiązania problemów zasobów wodnych:


budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej,



budowa oczyszczalni przydomowych,



intensyfikacja kontroli szamb,



ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,



budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg,



modernizacja sieci wodociągowej,



wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków
komunalnych,



zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji stwierdzających
korzystanie z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego
podmioty,

działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie:


wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi zanieczyszczeń wydostających się
z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków oraz wylewania ich zawartości na tereny upraw
i działek nie objętych systemami kanalizacji,



zwiększania racjonalności wykorzystania wody oraz środków wpływających negatywnie na jej stan
(w tym np. środków piorących, detergentów, środków ochrony roślin),



odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej.
Najistotniejszym przedsięwzięciem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest zrealizowanie
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budowy systemu kanalizacji ściekowej na obszarach objętych aglomeracją – w myśl Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Szczególnie ważnym jest fakt, że władze polskie zostały zobligowane
do zrealizowania tego celu do końca 2015 r
5.3.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Modernizacja ujęcia
wody w Zbicznie

Gmina

Rozbudowa ujęcia
wody w Cichem

Zadanie

Szacunkowe koszty w PLN
Źródło finansowania

Wskaźnik
monitoringu

2009

2010

2011

2012

2009

20000

-

-

-

Liczba
Środki własne, dotacje zmodernizowanych
ujęć

Gmina

2009-2011

8000

-

142000

-

Środki własne, dotacje

Modernizacja
hydroforni w
Pokrzydowie

Gmina

2009

50000

-

-

-

Liczba
Środki własne, dotacje zmodernizowanych
hydroforni

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach
Zbiczno – Żmijewko –
Żmijewo – Brzezinki

Gmina

2009-2012

5000

-

-

2000000

Środki Unii
Europejskiej

Długość sieci
kanalizacji
sanitarnej

Liczba
przyzagrodowych
oczyszczalni
ścieków

Liczba
zmodernizowanych
ujęć

Budowa
przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków
w miejscowościach
Zbiczno, Żmijewko,
Żmijewo

Gmina

2009

50000

-

-

-

Środki własne, kredyty
i pożyczki

Modernizacja
przepompowni
ścieków w Grzmięcy

Gmina

2009

28000

-

-

-

Środki własne,
obligacje komunalne

Liczba
zmodernizowanych
przepompowni

Budowa punktu
zlewnego ścieków w
Zbicznie

Gmina

2011

150000

-

-

-

Środki własne

Liczba punktów
zlewnych ścieków

Budowa punktu
zlewnego ścieków w
Pokrzydowie

Gmina

2012

250000

-

-

-

Środki własne, dotacje

Liczba punktów
zlewnych ścieków

Prowadzenie akcji
edukacyjno –
informacyjnej
propagującej
optymalizację zużycia
wody przez
indywidualnych
użytkowników

Gmina, Powiat

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki własne, środki
zewnętrzne

Liczba
przeprowadzonych
akcji edukacyjno informacyjnych

Ewidencja wszystkich
zbiorników
bezodpływowych

Gmina

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Wkład własny

Liczba zbiorników
bezodpływowych

Monitoring, prace
badawcze i techniczne
na rzecz ochrony wód
powierzchniowych

Gmina,
Jednostki
odpowiedzialne

Zadanie
ciągłe

bd

Środki własne
jednostek, środki
własne,, środki
zewnętrzne

bd

bd

bd
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5.4 Powietrze atmosferyczne

5.4.1 Analiza stanu istniejącego
Klimat
Klimat gminy Zbiczno, podobnie jak całego Niżu Polskiego, cechuje duża zmienność i przejściowość,
wynikająca z położenia pomiędzy łagodnym klimatem morskim na zachodzie, a bardziej surowym klimatem
kontynentalnym na wschodzie. Lokalne modyfikacje klimatu wprowadzają duże powierzchnie wodne i leśne
oraz ukształtowanie terenu. Klimat powiatu brodnickiego jest ostrzejszy i bardziej wilgotny od pozostałych
części województwa kujawsko – pomorskiego. Zima i lato na tym obszarze trwają przez około 90 dni.
W ciągu roku dni pogodnych notuje się 40 w północnej części i 50 w południowej, a pochmurnych
odpowiednio 150 i 130. Średnia roczna temperatura wynosi 7,0°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec
(17,3 – 18,0°C), a najchłodniejszym styczeń (-3,8°C). Od pierwszej dekady czerwca przez około 90 dni
średnia temperatura dobowa przekracza 15°C.
Średnia roczna suma opadów na obszarze gminy Zbiczno wynosi ok 590 mm. Na półrocze letnie
przypada ok 360 mm opadów, najwyższe sumy odnotowuje się w lipcu (ok 90 mm). W południowowschodniej część gminy roczne opadów przekraczają zdecydowanie 600 mm.
Na analizowanym obszarze najczęściej notowane są wiatry zachodnie - 13,1% przypadków. Wiatry
z sektora zachodniego (W, NW i SW) wieją przez 44,5% przypadków w roku. Najrzadziej występują wiatry
z południa (7,7%) i północy (8,6%), cisze atmosferyczne notowane są w 6,6% przypadków. Najczęściej
notowane są wiatry bardzo słabe (1-2 m/s) i słabe (2-4 m/s), na które przypada 70% udziału. Występują
najczęściej latem (49,1%) i jesienią (46,2%).
Termiczne pory roku, czyli początek i koniec poszczególnych pór roku dla całego powiatu
brodnickiego, w tym gminy Zbiczno można wyznaczyć z dużym prawdopodobieństwem w oparciu o dane
meteorologiczne dla Torunia. Zima, czyli zespół dni z temperaturą poniżej 0,0°C zaczyna się 13 grudnia,
kończy 1 marca i trwa 79 dni. Przedwiośnie (temperatura w przedziale 0,0 – 4,9°C) zaczyna się około
2 marca, kończy 1 kwietnia i trwa 31 dni. Wiosna (temperatury 5,0 – 14,9°C) trwa 55 dni od 2 kwietnia do
26 maja. Lato (temperatura powyżej 15,0°C) jest porą najdłuższą i utrzymuje się przez 101 dni od 27 maja
do 4 września. Jesień (temperatury jak wiosna, tj. 5,0 – 14,9°C) zaczyna się 5 września, kończy 7 listopada
i trwa 64 dni. Jesień z reguły jest dłuższa o 9 dni i cieplejsza o 0,4°C. Przedzimie (temperatury jak
przedwiośnia) trwa od 8 listopada do 12 grudnia i trwa 35 dni. Przedzimie jest dłuższe od przedwiośnia o 4
dni i chłodniejsze o 0,5°C. Okres wegetacyjny, który tworzą wiosna, lato i jesień trwa 220 dni, natomiast tzw.
okres gospodarczy jest dłuższy o połowę przedwiośnia i przedzimia i liczy 253 dni.
Jakość powietrza atmosferycznego
O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł
punktowych, powierzchniowych i liniowych, z uwzględnieniem przepływu transgenicznych i przemian
fizykochemicznych

zachodzących

w

atmosferze.

Zanieczyszczenie

powietrza

związane

jest
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z przekroczeniem stężeń dopuszczalnych substancji w jego składzie. Poziomy dopuszczalne niektórych
substancji w powietrzu na obszarze całego kraju określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3
marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j Dz. U. 2008 roku Nr 47 poz. 281 ze
zm.).
Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu. Ocena i wynikające z niej działania
odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Strefę według ustawy stanowi aglomeracja o liczbie
mieszkańców powyżej 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów niewchodzący w skład
aglomeracji. Celem rocznej oceny powietrza jest określenie stężeń poszczególnych substancji w powietrzu
atmosferycznym, wskazanie przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz źródeł emisji zanieczyszczeń
w regionie. Ocena jakości powietrza dokonywana jest pod względem dwóch kryteriów: ochrony zdrowia oraz
ochrony roślin. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,
w których dokuje się oceny jakości powietrza (t.j Dz. U. 2008 Nr 52 poz. 310 ze zm.) gmina Zbiczno została
zakwalifikowana do strefy brodnicko-rypińskiej.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony
o margines tolerancji, poziom docelowy oraz poziomy celów długoterminowych.
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:


A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych;



B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie
przekraczające poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;



C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej

obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz
utrzymania tej jakości.
W roku 2008 roku jakość powietrza i większości parametrów została zaliczona do klasy A, zarówno
pod względem ochrony zdrowia (NO2, SO2, C6H6, Pb, As, Ni, Cd, benzo(a)piren B(a)P, CO, PM10) jak i roślin
i ekosystemów (SO2, NOx O3) (tab.23). W badaniach pod względem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin i
ekosystemów do klasy C zaliczone zostało stężenie ozonu (tab.23).
Tab.23 Wynikowe klasy jakości poszczególnych zanieczyszczeń w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla strefy brodnicko-rypińskiej
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2

NO2

PM10

Pb

C6 H6

CO

Cd

Ni

As

B(a)P

O3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

źródło: WIOŚ Bydgoszcz, 2008
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5.4.2 Presja
Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie Zbiczno zaliczono niską
emisję oraz transport samochodowy.
Niska emisja związana jest z wprowadzaniem do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
z domowych pieców grzewczych oraz niewielkich zakładów produkcyjno – usługowych. Przyczynia się ona
do wzrostu stężeń w atmosferze dwutlenku siarki (SO 2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych
lotnych związków organicznych. Pojedynczy emitor wprowadza małą ilość zanieczyszczeń, jednak duże ich
zagęszczenie na obszarze zabudowy mieszkaniowej powoduje, że gromadzą się w miejscu ich powstawania
i wpływają niekorzystnie na lokalny stan powietrza. Problem niskiej emisji wynika z dwóch czynników:
pierwszy związany jest ze stosowaniem w gospodarstwach domowych przestarzałych konstrukcyjnie, nisko
sprawnych urządzeń grzewczych. Na drugi składa się nieprawidłowa eksploatacja pieców centralnego
ogrzewania. W wielu przypadkach spalane są w nich złej jakości paliwa energetyczne w postaci
zasiarczonych niskokalorycznych węgli, mułów węglowych oraz odpady komunalne, głównie w formie
tworzyw sztucznych.
Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji nie jest
możliwa do ocenienia ze względu na brak dokładnych danych ilości mieszkań ogrzewanych indywidualnie
paliwem węglowym. Ze względu na specyfikę tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie
każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery
zanieczyszczeń.
W celu ograniczenia emisji niskiej propagowane są systemy alternatywnego ogrzewania
gospodarstw. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie parametrów kotłów i paliw dla indywidualnych
gospodarstw domowych oraz szacunkowy procent redukcji emisji w przypadku ich zastosowania.
Tab.24 Parametry kotłów i paliw dla indywidualnych gospodarstw domowych
Tradycyjne
węglowe
nowoczesne

Węglowe
retortowe

404,1

65

32

50

0,5

3,7

0

-

83,75

92

87,5

99,75

98,75

100

Jednostka

Stare
węglowe

Wskaźnik emisji pyłu

[g/GJ]

Redukcja emisji

[%]

ekologiczne gazowe olejowe elektryczne

źródło: Program Ochrony Powietrza dla Miasta Leszna- Projekt, Opole 2008

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze
atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw
przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia
i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy
Zbiczno, należy uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego
się na jego obszarze.
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych są drogi powiatowe i gminne.
Długość poszczególnych rodzajów dróg na terenie miasta wynosi:


drogi powiatowe – 42,634 km
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drogi gminne – 84,895 km

Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz paliwa stosowanego
do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu
komunikacyjnego przyjęto następujące założenia:


samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km – 8 litrów benzyny
(5,76 kg)5,



samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 100 km – 36 l
oleju napędowego (29,52 kg)6.

Emisję szacunkową poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 1 kg oleju
napędowego i benzyny przedstawia tabela 25.
Tab.25 Poszczególne rodzaje zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania oleju napędowego i benzyny.
Rodzaje zanieczyszczeń

Benzyna [g/kg paliwa]

Olej napędowy [g/kg paliwa]

Pyły

-

4,3

SO2

2

6

NO 2

33

76

CO

240

23

Węglowodory alifatyczne

30

13

Węglowodory aromatyczne

13

6

źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Brodnicy

5.4.3 Cel
W ramach realizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska określone zostały cele:


utrzymanie dobrej jakości powietrza nie stanowiąca zagrożenia ani dla ludzi ani dla środowiska,
spełniająca wymagania prawne w tym zakresie oraz normy emisyjne,



ograniczenie emisji (niskiej) z procesów spalania paliw,



ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych do powietrza,



poprawa jakości powietrza na terenie gminy a w szczególności na terenach przeznaczonych pod
rozwój turystyki i rekreacji.
5.4.4 Kierunki działań do 2016 roku

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego niezbędnym jest ukierunkowanie działań na:


rozbudowę i bieżącą modernizację dróg,



edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów i opakowań, budowę gazociągów
przesyłowych i sieci gazowych w gminie,



rozbudowę tras rowerowych i modernizację istniejących,



wspieranie

przedsięwzięć

dotyczących

korzystania

z

ekologicznych

źródeł

energii

w indywidualnych gospodarstwach,
5

Program ochrony środowiska dla miasta Brodnicy, 2004

6

Program ochrony środowiska dla miasta Brodnicy, 2004
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termomodernizację budynków,



stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie,



wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku,



promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych.
5.4.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1825C Bobrowo – Jajkowo
na odcinku drogi Pokrzydowo
– Jajkowo (dł. 4,08 km)

Powiat

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1825C Bobrowo – Zbiczno
– Jajkowo na odcinku drogi
Zbiczno – Pokrzydowie
(dł. 7,73km)

Zadanie

Szacunkowe koszty w PLN

Źródło
finansowania

Wskaźnik
monitoringu

2009

2010

2011

2012

2009

3196000

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

Powiat

2009

2468100

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

Modernizacja drogi
powiatowej Zbiczno –
Brodnica na odcinku Ciche –
Zbiczno – Brodnica
(dł. 13,1m)

Powiat

2009

3103255

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

Budowa drogi gminnej i
osiedlowej na osiedlu
Plebanka w Pokrzydowo wraz
z kanalizacją deszczową

Gmina

20092015

206000

90000

90000

350000

Środki własne
Długość
gminy,
zmodernizowanych
obligacje
dróg
komunalne,

Przebudowa drogi gminnej nr
80233 Pokrzydowo Plebanka
(dł. 1,039 km)

Gmina

2009

1320631

-

-

-

Środki własne
gminy,
Długość
obligacje
zmodernizowanych
komunalne,
dróg
środki z UE

Budowa drogi osiedlowej na
osiedlu Bachotek I w
Pokrzydowie wraz z
kanalizacją deszczową

Gmina

20092012

60

69940

600000

633513

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
gminy
dróg

Modernizacja drogi gminnej
Pokrzydowo – Lipowiec

Gmina

20092012

30000

100000 500000

511321

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
gminy
dróg

Modernizacja drogi gminnej w
Zastawiu

Gmina

2009

100000

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
gminy
dróg

Budowa chodników na ternie
gminy

Gmina

2009

56340

-

-

-

Środki własne
gminy

Długość
wybudowanych
chodników

Termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Cichem

Gmina

20092012

297768

Środki własne
gminy, dotacje

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

Termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w
Brzezinkach

Gmina

20092012

174000

Środki własne
gminy, dotacje

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Zadanie

Termomodernizacja
kompleksu budynków Zespołu
Szkół w Zbicznie

Gmina, Powiat

Termin
realizacji

2009

Szacunkowe koszty w PLN
2009

577386

2010

2011

-

2012

-

Źródło
finansowania

Wskaźnik
monitoringu

Środki
własne,
dotacje i
środki z
budżetu
państwa

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

-

5.5 Hałas

5.5.1 Analiza stanu aktualnego
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość
środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie dla
możliwości odpoczynku i regeneracji sił. Narażenie na hałas może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j Dz. U. 2007 Nr 120, poz.
826 ze zm.). Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu
jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Dla
poszczególnych terenów podano dopuszczalny równoważny poziom hałasu w porze dziennej (6:00–22:00)
i nocnej (22:00–6:00) oraz dopuszczalne wartości wskaźników długookresowych dla poszczególnych
rodzajów źródeł hałasu i przedziałów czasowych (tab.26). Dla hałasów drogowych i kolejowych
dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50
do 65 dB, w porze nocnej 45–55 dB. Wartości te są wymagane zarówno w przypadku wskaźników oceny
hałasu stosowanych w polityce długookresowej, jak i w odniesieniu do jednej doby.
Tab.26 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeq D
przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

LAeq D
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom
dnia kolejno
po sobie
następującym

LAeq N
przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

1.

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska,
b. tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2.

a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b. tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym

55

50

50

40
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Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

2)

pobytem dzieci i młodzieży
c. tereny domów opieki społecznej
d. tereny szpitali w miastach
3.

a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b. tereny zabudowy zagrodowej
c. tereny rekreacyjno- wypoczynkowe2)
d. tereny mieszkaniowo- usługowe

60

50

55

45

4.

tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców3)

65

55

55

45

1

- wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych,
- w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom
hałasu w porze nocy,
3
- strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
2

Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje mieszkańcom warunków, w których nie występuje
uciążliwe oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami i realnymi
możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie przeprowadzał
pomiaru hałasu na obszarze gminy Zbiczno.
5.5.2. Presja
Klimat akustyczny środowiska gminy Zbiczno w zdecydowanej większości kształtowany jest przez
hałas komunikacyjny drogowy, który ze względu na powszechność charakteryzuje się dużym zasięgiem
oddziaływania. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą: natężenie ruchu,
struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów,
rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.
Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą a nawierzchnią a
także dźwięki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu napędowego, systemu wydechowego). Kontakt opony
z nawierzchnią jako główne źródło hałasu występuje u większości samochodów przy prędkości powyżej
55 km/h, a w przypadku samochodów ciężarowych przy prędkości powyżej 70 km/h.
Powstawanie hałasu powoduje m. in.:


zwiększenie szerokości opony – każde dodatkowe 10 mm szerokości powoduje wzrost hałasu
o 0,2 - 0,4 dB(A),



szorstkość nawierzchni – choć również bardzo gładkie nawierzchnie mogą generować hałas,



szybkie tłoczenie i rozprężanie powietrza w miejscu kontaktu opony z nawierzchnią.

Natężenie dźwięku mierzy się w decybelach dB, skali logarytmicznej, gdzie podwójne zwiększenie głośności
odpowiada wzrostowi natężenia dźwięku o 10dB(A). Oznacza to, że poziom dźwięku wynoszący 65dB(A)
jest dwa razy głośniejszy niż poziom dźwięku wynoszący 55dB(A)7. Z natury tej skali wynika, że
7 dBA - jednostka natężenia dźwięku, przy pomiarze wykorzystuje się tak zwany filtr A, który optymalizuje pomiar ze względu na
charakterystykę słuchu człowiek
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zmniejszenie hałasu o zaledwie kilka decybeli stanowi bardzo dużą różnicę.
Największe natężenie ruchu pojazdów na obszarze gminy Zbiczno notowane jest na drogach
powiatowych nr 1805C Krotoszyny - Brodnica i 1825C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo. Według danych
Starostwa Powiatowego w Brodnicy na wymienionych odcinkach dróg w roku 2000 przeprowadzono pomiar
natężenia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych dla drogi nr 1805C SDR (średni dobowy ruch) wynosił
1612 pojazdów, natomiast na drodze nr 1825C – 1187 pojazdów/dobę. Na drogach, na których nie był
wykonywany pomiar ruchu można przyjąć średnie natężenie odpowiadające całej sieci dróg powiatowych
rzędu 500 – 600 pojazdów/dobę z wyjątkiem drogi nr 1817C Górale – Zbiczno gdzie SDR należy przyjąć
poniżej 300.
„Tradycyjne” nawierzchnie drogowe (o warstwach ścieralnych z betonu asfaltowego (BA), betonu
cementowego, mastyksu grysowego (SMA), asfaltu lanego) wykazują wiele niedoskonałości w zakresie
emisji hałasu. Przy ich stosowaniu występuje tez problem gromadzenia się wód opadowych
na powierzchni, które w wyniku niewystarczająco szybkiego odprowadzenia na pobocze, powodują
znaczące ryzyko wystąpienia poślizgu pojazdu na tzw. „klinie wodnym”.
W gminie Zbiczno ponad 50% nawierzchni dróg nie jest utwardzona i ma charakter gruntowy. Należą
do nich drogi gminne. Utwardzoną nawierzchnię bitumiczną posiadają wszystkie drogi powiatowe (1248N,
1812C, 1813C, 1817C, 1825C, 1805C) (tab.27).
Tab.27 Charakterystyka nawierzchni dróg na obszarze gminy Zbiczno
Rodzaj nawierzchni
ulepszona

km

%

bitumiczna

48,08

37,7

betonowa

3,4

2,7

żużlowa

0,1

0,07

tłuczona

9,9

7,7

66,03

51,8

127,5

100

Twarda
nieulepszona
Gruntowa

naturalna
Razem
źródło: UG Zbiczno, 2009

Hałas komunikacyjny można zmniejszać poprzez:


zmniejszenie natężenia ruchu,



ograniczenie prędkości ruchu (graniczna prędkość 55km/h),



ekrany akustyczne,



ciche nawierzchnie (asfalt porowaty (PA), dwuwarstwowe nawierzchnie porowate, MNU- mieszanka
o nieciągłym uziarnieniu lub SMA – mastyks grysowy, mieszanka z dodatkiem gumy).
Uciążliwości związane z innymi formami hałasu komunikacyjnego np. kolejowego na obszarze gminy

nie istnieją. Nie ma też praktycznie żadnych uciążliwości związanych z hałasem przemysłowym, ze względu
na to, że nie zlokalizowano na analizowanym obszarze żadnych dużych zakładów przemysłowych.
Rada Powiatu w Brodnicy uchwałą Nr XXXIII/242/2002 z dnia 27 maja 2002 r. celem zapewnienia
odpowiednich warunków akustycznych, wprowadziła zakaz używania silników spalinowych na jednostkach
pływających na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących powiatu. Na terenach
parków krajobrazowych obowiązują rozporządzenia wojewody wprowadzające tzw. „strefy ciszy”.
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5.5.3. Cel:
Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja jest korzystna.
5.5.4. Kierunki działań do 2016 roku
Polityka gminy w zakresie ochrony przed hałasem winna skupić się na następujących kierunkach działań:


budowie ścieżek rowerowych,



prowadzeniu nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach gminnych,



stosowaniu ograniczeń prędkości,



rozważaniu stosowania tzw. cichych nawierzchni przy budowie dróg,



wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych
ochronie przed hałasem (kierunek realizowany na bieżąco), oraz stref ograniczonego użytkowania.
5.5.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Szacunkowe koszty w PLN

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Obsługi
Starostwa, WIOŚ

Zadanie
ciągłe

Budowa nowych i
modernizacja istniejących
ścieżek rowerowych

Gmina

Zadanie
ciągłe

bd

bd

Wprowadzanie do mpzp
obostrzeń w wydawaniu
pozwoleń lokalizacyjnych dla
inwestycji mogących naruszyć
stan akustyczny gminy

Gmina

Zadanie
ciągłe

bd

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1825C Bobrowo – Jajkowo
na odcinku drogi Pokrzydowo
– Jajkowo (dł. 4,08 km)*

Powiat

2009

Przebudowa drogi
powiatwowej Nr 1825C
Bobrowo – Zbiczno - Jajkowo
na odcinku drogi Zbiczno –
Pokrzydowo
(dł. 7,73km)*

Powiat

Modernizacja drogi
powiatowej Zbiczno –
Brodnica na odcinku Ciche –
Zbiczno – Brodnica
(dł. 13,1m)*

Źródło
finansowania

Wskaźnik
monitoringu

bd

Środki własne

Poziomy hasłu
wzdłuż głównych
szlaków
komunikacyjnych

bd

bd

Długość
wybudowanych i
Środki własne zmodernizowanych
ścieżek
rowerowych

bd

bd

bd

Wkład własny
gminy

3196000

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

2009

2468100

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

Powiat

2009

3103255

-

-

-

Długość
Środki własne
zmodernizowanych
powiatu, RPO
dróg

Budowa drogi gminnej i
osiedlowej na osiedlu
Plebanka w Pokrzydowie
wraz z kanalizacją
deszczową*

Gmina

2009-2015

206000

90000

90000

350000

Środki własne
Długość
gminy,
zmodernizowanych
obligacje
dróg
komunalne,

Przebudowa drogi gminnej nr

Gmina

2009

1320631

-

-

-

Zadanie
Prowadzenie monitoringu
poziomu hałasu wzdłuż
głównych szlaków
komunikacyjnych
przechodzących przez teren
gminy

2009

2010

2011

2012

bd

bd

bd

Środki własne

-

Długość
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Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty w PLN
2009

2010

2011

Źródło
finansowania

Wskaźnik
monitoringu

gminy,
obligacje
komunalne,
środki z UE

zmodernizowanych
dróg

2012

80233 - Pokrzydowo
Plebanka (dł. 1,039 km)*

Budowa drogi osiedlowej na
osiedlu Bachotek I w
Pokrzydowie wraz z
kanalizacją deszczową*



Gmina

2009-2012

60

69940

600000

633513 Środki własne
Długość
gminy
zmodernizowanych
dróg

zadania zapisane również w harmonogramie dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego

5.6 Pola elektromagnetyczne

5.6.1. Analiza stanu aktualnego
Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 3 definiuje pole elektromagnetyczne, jako pole
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Na obszarze
gminy do źródeł promieniowania elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości (powyżej 100 kHz) zaliczono
urządzenia radiokomunikacyjne i radiolokacyjne – stacje bazowe telefonii komórkowej. Natomiast wśród
źródeł o częstotliwości 50 Hz wyróżniono urządzenia przemysłowe, wykorzystywane w gospodarstwach
domowych oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z punktu widzenia ochrony środowiska największe
znaczenie mają stacje nadawcze radiofonii oraz telefonii komórkowej ponieważ emitują do środowiska fale
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci: radiofal o częstotliwości od 0,1 do 300 MHz oraz
mikrofal od 300 do 300 000 MHz.
Na obszarze gminy Zbiczno stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się w miejscowości Ciche
oraz w Zbicznie (tab.28).
Tab.28 Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Zbiczno (stan na dzień 7.08.2009)
Nazwa operatora

Nr decyzji

Data
ważności

Długość
geograficzna
stacji

Szerokość
geograficzna
stacji

Lokalizacja

Id Stacji

Polska Telefonia
Komórkowa
CENTERTEL
Sp. Z O. O.

GSM900/3/1893/2/08

2017-12-31

19E22'33”

53N23'03”

Ciche, 120/1

3616

Polska Telefonia
Komórkowa
CENTERTEL
Sp. Z O. O.

GSM900/2/3417/1/07

2017-12-31

19E22'32”

53N23'03”

Ciche, 120/2

36751

POLKOMTEL S.A

GSM900/1/9028/1/06

2016-02-16

19E22'33”

53N23'03”

Ciche, dz. nr
120/2, wieża
TPSA

43383

POLKOMTEL S.A

GSM900/1/1476/1/07

2017-06-30

19E22'10”

53N19'33”

Zbiczno, działka
nr 168/2

44912

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, 2009
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Do źródeł promieniowania o częstotliwości 50 Hz zaliczono odcinek elektroenergetycznej linii
wysokiego napięcia 110 kV łączący GPZ 110/15 kV „Brodnica - Grunwald” i GPZ 110/15 kV „Jabłonowo”.
Do sieci przesyłowej zaliczono również źródła zasilające GPZ 110/15 kV w Brodnicy i Jabłonowie, skąd
wyprowadzone są napowietrzne linie magistralne 15 kV o przekrojach AF1 3 x 50 mm 2 i AF1 3 x 70 mm2.
Linie te są źródłem zasilania rozbudowanej sieci rozgałęźnej 15 kV zasilające stacje transformatorowe
słupowe 15/0,4 kV. Ze stacji transformatorowych odprowadzana jest napowietrznymi liniami niskiego
napięcia 0,4 kV energia do poszczególnych odbiorców.
5.6.2 Presja
Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi specyficzny czynnik fizyczny, towarzyszący pracy
różnego typu urządzeniom radiokomunikacyjnym. Zbyt długie oddziaływanie pól elektromagnetycznych
o dużych mocach może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu organizmów. Dlatego też konieczna jest
ochrona

człowieka

przed

skutkami

działania

pola

elektromagnetycznego,

eliminując

możliwość

występowania szkodliwych oddziaływań w miejscach dostępnych dla ludzi. Można to osiągnąć poprzez
odpowiednie usytuowanie anten nadawczych oraz dobór parametrów urządzeń nadawczych tak, aby
wartość natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach przebywania ludzi były w pełni bezpieczne dla
stanu ich zdrowia. W przypadku stacji bazowej telefonii komórkowej działającej w zakresie częstotliwości
mikrofalowych dopuszczalny poziom promieniowania niejonizującego, określony średnią gęstością mocy
pola elektromagnetycznego wynosi 0,1 W/m2.
Zasięg występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych, czyli wartościach, które
nie mogą być przekraczane w środowisku, w otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komórkowych są
zależne od mocy doprowadzonej do tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten. W otoczeniu
typowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM900 intensywność pól elektromagnetycznych jest
niewielka i nie przekracza w żadnym przypadku od kilku od kilkunastu μW/m2 (poniżej 0.02 W/m2) (tab.29).
Tab.29 Intensywność pola elektromagnetycznego w różnej odległości od anten nadawczych
Gęstość strumienia energii [W/m2] na ziemi
Źródło emisji

Moc [W]

Zasięg [km]

Stacja bazowa GSM900

40

32

100 m od anteny

1000 m od anteny

0,0003

0,00001

źródło: Stacje bazowe telefonii komórkowej i zdrowie Elżbieta Sobiczewska, Stanisław Szmigielski, Zakład Ochrony Mikrofalowej,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa 2007

Operatorzy stacji bazowych telefonii komórkowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (t.j Dz. U. 2003, Nr 182, Poz. 1883
ze zm.), zostali zobowiązani dotrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub
co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdy poziomy te nie są dotrzymane (tab.30). Ocena wpływu tego typu inwestycji na
środowisko jest przeprowadzana na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
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Tab.30 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego

Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

Gęstość mocy

0 Hz

10 kV/m

2500 A/m

-

0 Hz - 0,5 Hz

-

2500 A/m

-

0,5 Hz – 50 Hz

10 kV/m

60 A/m

-

0,05 kHz – 1 kHz

-

3/ f A/m

-

0,001 MHz – 3 MHz

20 V/m

3 A/m

-

3 MHz – 300 MHz

7 V/m

-

-

300 MHz – 300 GHz

7 V/m

-

0,1 W/m2

źródło: Dz. U. Nr 192 poz. 1883 ze zm., gdzie 1kHz= 1 000 Hz, 1 MHz= 1 000 000 kHz, 1 GHz= 1 000 000 000 Hz, f- częstotliwość
wyrażona w jednostkach podanych w kolumnie pierwszej

Z zebranych danych wynika, że przy obecnym stanie zagospodarowania terenu źródła
promieniowania elektromagnetycznego nie oddziałują w dużym stopniu na środowisko przyrodnicze i życie
ludzi. Nie ustalono żadnych obszarów ograniczonego użytkowania na terenie badanej gminy.
5.6.3 Cel
Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym.
5.6.4 Kierunki działań do 2016 roku
W celu zapewnienia ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania
elektromagnetycznego należy projektować stacje bazowe tak, aby obszary o przekroczonej wartości
dopuszczalnej gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego nie obejmowały miejsc dostępnych dla
ludzi zarówno w chwili obecnej jak i perspektywie czasowej. Można to uzyskać przez dobór odpowiedniego
wariantu lokalizacyjnego stacji bazowej oraz odpowiednie rozmieszczenie anten stacji bazowej
na konstrukcjach.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
środowiska poprzez:


utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach,



zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane,



uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia dotyczące
znaczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi



przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielania decyzji
środowiskowej,



lokalizowanie linii elektromagnetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.
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5.6.5 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Jednostka
Zadanie

odpowiedzialna
za realizację

Szacunkowe koszty w PLN
Termin
realizacji

2009

2010

2011

2012

Źródło

Wskaźnik

finansowania

monitoringu

Uwzględnienie w planach
zagospodarowania
przestrzennego zagadnień
dotyczących znaczącego
oddziaływania na środowisko i
człowieka pól
elektromagnetycznych

Gmina

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Wkład
rzeczowy
gminy

Istnienie
zapisów
dotyczących pól
elektromagnetycznych w
mpzp

Przestrzeganie procedury
oceny oddziaływania na
środowisko na etapie
udzielania decyzji
środowiskowej

Gmina, Starosta
Powiatowy,
RDOŚ

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Wkład
rzeczowy

-

5.7 Poważne awarie

5.7.1 Analiza stanu aktualnego
Mianem "nadzwyczajnych zagrożeń środowiska" (NZŚ) określa się negatywne skutki zdarzeń
losowych takich jak awarie techniczne i technologiczne w jednostkach stosujących, produkujących
lub magazynujących materiały niebezpieczne oraz w transporcie takich substancji. NZŚ stanowią:


zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w zakładach przemysłowych, transporcie,
rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji,



pożary na rozległych obszarach lub długo trwające, a także towarzyszące awariom z udziałem
materiałów niebezpiecznych,



zanieczyszczenie

chemiczne

lub

biologiczne

środowiska

w

wyniku

katastrof

budowli

hydrotechnicznych,


zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk żywiołowych.

Przeciwdziałanie poważnym awariom jest jednym z podstawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.
Zadanie to wypełniane jest poprzez:


prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej
awarii;



kontrolę podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii;



prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa powyżej;



współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do ich prowadzenia;



badanie przyczyn powstawania poważnych awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków dla
środowiska.
Na terenie Gminy Zbiczno do poważnych awarii może dojść podczas transportu materiałów

niebezpiecznych (w wyniku kolizji drogowej lub kolejowej oraz rozszczelnienia się cystern). Zdarzenia o
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znamionach poważnej awarii powstają w głównej mierze w wyniku transportu kolejowego (30% wg badań
WIOŚ, 2008) lub drogowego (14% wg badań WIOŚ, 2008).
Produkcyjno- rolniczy charakter gminy może sprawiać, że niewłaściwa gospodarka chemikaliami może
powodować skutki dla środowiska niemożliwe do usunięcia.
Do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej na obszarze gminy można
zakwalifikować stację paliw płynnych. Stacja ta może stwarzać potencjalne zagrożenie, jednakże tylko w
wypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepisów. A zagrożenie to wynika ze stosowania znacznych ilości
produktów naftowych. Poważne zagrożenie mogą także stwarzać przewożone przez obszar gminy
substancje niebezpieczne jak np. chlor, kwas siarkowy, SO 2, ropopochodne itp. zarówno transportem
drogowym jak i kolejowym.
Zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi także możliwość wystąpienia klęsk
żywiołowych w postaci powodzi i pożarów.
5.7.2 Cel
Niezbędnymi celami do osiągnięcia są:


wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska
z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych,



ograniczenie możliwości

wystąpienia sytuacji awaryjnej

w wyniku

transportu drogowego

i kolejowego,


opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu zagrożenia
środowiska.
5.7.3 Kierunki działań do 2016 roku
Obowiązki dotyczące awarii przemysłowych spoczywają głównie na prowadzącym zakład

oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis tych obowiązków
podaje ustawa Prawo ochrony środowiska.
Zapobieganie awariom miejscowym, prowadzi się głównie poprzez ograniczenie transportu substancji
niebezpiecznych, kierowanie ich oznakowanymi trasami, omijającymi centrum miasta, informowanie
i edukowanie społeczeństwa o sposobach zapobiegania zagrożeniom, a także o sposobie postępowania
w przypadku wystąpienia zagrożenia. Powstałe zagrożenia w transporcie drogowym jak i kolejowym,
zwalczane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej.
Straż Pożarna podejmuje doraźne środki:


dokonuje zabezpieczenia miejsca wypadku,



ewakuuje ludność,



w przypadku poważnych awarii, kiedy niezbędna jest pomoc specjalistycznych jednostek
i specjalistycznego sprzętu, jednostka straży współpracuje z różnymi innymi sekcjami, które

podejmują działania w swoim zakresie.
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5.7.4 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
Szacunkowe koszty w PLN

Jednostka
Zadanie

Termin

odpowiedzialna

realizacji

za realizację
Stworzenie systemu
informowania ludności o
możliwości wystąpienia
zagrożenia

Gmina, Starostwo
Powiatowe, WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe,
Straż Pożarna

2009

2010

2011

2012

Źródło
finansowa
nia

Zadanie ciągłe

bd

bd

bd

bd

Środki
własne
jednostek,
dotacje

Edukacja społeczeństwa w
Gmina, Starostwo
zakresie właściwych zachowań w Powiatowe, Władze Zadanie ciągłe
sytuacji wystąpienia zagrożenia
województwa

bd

bd

bd

bd

Środki
własne
jednostek,
dotacje

Wskaźnik
monitoringu
Istnienie
systemu
informacji o
poważnych
awariach
Liczba
przeprowadzonych akcji

5.8 Energia odnawialna

5.8.1 Analiza stanu istniejącego
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych zostało już opanowane technologicznie, chociaż
efektywność w przypadku poszczególnych źródeł nie jest jednakowa. Energia pochodząca z poszczególnych
pierwotnych źródeł ma określoną postać i odpowiada za określone naturalne procesy przyrodnicze.
Przy pomocy środków technicznych i technologii uzyskuje się energię w formie najbardziej przydatnej dla
człowieka w postaci energii elektrycznej i cieplnej.
Do najbardziej znanych i wykorzystywanych źródeł energii odnawialnych należą:


energia biomasy,



promieniowanie słoneczne,



energia wiatru,



energia spadku wody,



geotermia (ciepło z wnętrza ziemi).
Wszystkie odnawialne źródła energii można wykorzystywać w gospodarce komunalnej i gminnej.

Wybór źródła lub źródeł zależy od lokalnych warunków środowiska geograficznego, gdyż nie wszystkie
źródła występują lub są osiągalne i jednakowo opłacalne w każdym miejscu kraju.
Podstawową przyczyną, dla której władze gminne winny zainteresować się możliwościami
wykorzystania na swoim terenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest ustawa "Prawo
energetyczne". Jedną ze sfer powierzonych władzom gmin przez Ustawodawcę jest ustalenie planu
zaopatrzenia w ciepło. Ustawa nakazuje, by w procesie planowania uwzględniać m. in. możliwości
wykorzystania lokalnych zasobów energii. Tak więc samorządy mają prawny obowiązek zwrócenia uwagi
także na odnawialne źródła energii, dostępne na terenie gminy i gmin sąsiednich.
Drugim powodem, dla jakiego władze samorządowe winny zainteresować się perspektywami
wykorzystania na swoim terenie energii ze źródeł odnawialnych jest wzgląd ekologiczny, wynikający nie tylko
z poszczególnych ustaw o ochronie przyrody, ale z samego Prawa energetycznego. Każdą gminę dotyczyć
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będą także wymogi ekologiczne stawiane przez Unię Europejską, a już dotyczą zobowiązania podpisane
przez Polskę w trakcie międzynarodowych konferencji na temat przeciwdziałania globalnym zagrożeniom dla
środowiska przyrodniczego. Przykładami takich zagrożeń są skażenie atmosfery a także efekt cieplarniany,
który można zmniejszyć, odsunąć w czasie, a nawet usunąć zupełnie poprzez ograniczanie emisji tzw.
gazów szklarniowych. Jednym z nich, dominującym ilościowo i ciągle wytwarzanym przez człowieka
w trakcie produkcji energii metodami konwencjonalnymi jest dwutlenek węgla CO 2. Polska zadeklarowała,
że do 2010 roku obniży jego emisję o 8% w porównaniu z 1990 rokiem.
Biomasa
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Zalicza się do niej
podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również
podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich8 Wykorzystanie biomasy,
do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna i jego odpadów, słomy, odpadków
produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej
itp.). Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego.
W Gminie Zbiczno znaczny udział w zagospodarowaniu powierzchni zajmują grunty orne.
Spowodować to może wzrost zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem
rozwoju ich wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuższej perspektywie przewiduje się
wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i elektryczności.
Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej
odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na oczyszczalniach ścieków oraz
odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej
40%) może być wykorzystany głównie w celach energetycznych. W ostatnim czasie duże nadzieje pokłada
się w wykorzystaniu paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy.
Energia biomasy to m.in.:


uprawy roślin energetycznych w rolnictwie i leśnictwie,



pozyskiwanie biomasy z odpadów w gospodarce tarcicą w leśnictwie i przemyśle meblarskim,



instalacje cieplne na biomasę,



agrorafinerie,



pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji odpadów organicznych,



pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji osadów ściekowych,



pozyskiwanie biogazu z odpadów komunalnych płynnych i stałych,



agregaty prądotwórcze na biogaz,



ciepłownie do spalania biogazu,



biogaz jako paliwo napędowe do pojazdów.

8 Wg Dyrektywy 2001/77/WE
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Promieniowanie słoneczne
Energia słoneczna jest całkowicie czystym i najbardziej naturalnym a zarazem powszechnie
dostępnym

źródłem

energii.

Najefektywniej

może

być

wykorzystywana

lokalnie,

zaspokajając

zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło. Jej największą zaletą jest łatwa adaptacja zwłaszcza do celów
gospodarstwa domowego.
Energia słoneczna to m.in.:


kolektory słoneczne,



instalacje fotowoltaiczne,



oświetlenie solarne,



sygnalizacja solarna.
Zasoby energii słonecznej charakteryzują się nierównomiernym rozkładem czasowym w cyklu

rocznym. Zdecydowana większość całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno
– letnie, czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godzin dziennie w lecie, natomiast w zimie
skraca się do 8 godzin.
Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest
południowa cześć województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju,
uzyskuje napromieniowanie rzędu 1022-1048 kWh/m2/rok, a południowa, wschodnia i północna część Polski
-1000 kWh/m2/rok i mnij. Najmniejszy w skali roku dopływ energii obserwuje się w rejonie Śląska oraz
w obszarze znajdującym się na styku Czech, Niemiec i Polski, do niedawna nazywanym "Czarnym
Trójkątem", z uwagi na wysokie zanieczyszczenie powietrza. Do obszarów słabo nasłonecznionych należy
również rejon północny obejmujący pas wybrzeża z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego. W skali roku
północne krańce Polski otrzymują o około 9% mniej energii słonecznej niż południowe. Z kolei rejony
nadmorskie wyróżniają się najbardziej przezroczystą dla promieniowania atmosferą. Roczna gęstość
promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2.
Na terenie Gminy Zbiczno istnieje możliwość wykorzystania energii słonecznej zarówno na potrzeby
bytowe mieszkańców, do podgrzewania wody, jak też na potrzeby produkcyjne (przemysłu rolnego i rolnospożywczego) do podgrzewania powietrza w suszarnictwie.
Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest w Polsce głównie jako źródło ciepła poprzez
instalacje kolektorów słonecznych ogrzewających powietrze lub wodę. Baterie słoneczne wykorzystujące
promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, ze względów ekonomicznych, wykorzystywane
są wyłącznie w instalacjach małych mocy, zasilających głównie obiekty wolnostojące oddalone od sieci
elektroenergetycznych, np. znaki drogowe, lampy oświetleniowe, itp.
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy
fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające
promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne (ryc.5) nie są
jeszcze konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii ze względu na ich wysoką cenę,
jednak jest to dynamicznie rozwijająca się technologia odnawialnych źródeł energii. Podstawowym
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elementem słonecznych kolektorów termicznych jest absorber składający się z płyty poczernionego
materiału, pochłaniającego promieniowanie w całym zakresie widma słonecznego. Jeśli dowolny czynnik, np.
woda lub powietrze opływają absorber, to odbierają od niego ciepło i przepływają do miejsca przeznaczenia.
Funkcję akumulatorów ciepła pełnią zbiorniki ciepłej wody. W rolnictwie kolektory słoneczne wykorzystuje się
w instalacjach suszarniczych do suszenia płodów rolnych ciepłym powietrzem.

Rys.4. Przykładowe ogniwo fotowoltaiczne
źródło: www.baza-oze.pl

Do najbardziej popularnych instalacji są tzw. systemy aktywne- zmieniające energię promieniowania
słonecznego na ciepło w różnego rodzaju instalacjach z płaskimi kolektorami słonecznymi. Kolektor ten jest
specjalnym rodzajem wymiennika ciepła, w którym następuje przetwarzanie energii promieniowania
słonecznego w ciepło (konwersja termiczna). W systemach aktywnych dostarcza się do instalacji dodatkową
energię z zewnątrz zwykle do napędu pompy wentylatora.
Energia wiatru
Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Wiatr jest wywołany przez
różnicę w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę ciśnień między różnymi strefami
cieplnymi. Jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi od tysięcy lat. Szacuje się,
że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Uważa
się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru,
a produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w rzeczywistych warunkach może osiągnąć 17%
pokrycia bilansu energetycznego kraju. Energię wykorzystuje się w małych siłowniach, farmach
i pompowniach wiatrowych
Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~553 MW (stan 30.06.2009, za URE).
Wśród inwestycji wyróżnić można 14 profesjonalnych projektów oraz pojedyncze turbiny lub zespoły kilku
turbin o małej mocy rozsiane po całym kraju. Łącznie w Polsce posadowionych jest 253 koncesjonowanych
źródeł. Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana
w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW9

9 źródło:www.elektrownie-wiatrowe.org.pl
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Rys.5. Konstrukcja HAWT

Rys.6. Turbina Darrieus'a

Rys.7. Turbina z dyfuzorem

źródło: www.baza-oze.pl

Obowiązujące prawo w Polsce zezwala na postawienie małej, domowej elektrowni wiatrowej bez ubiegania
się o pozwolenie na budowę.
Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod względem zasobów wiatru w mezoskali są środkowe,
najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel, rejon wyspy Wolin, Suwalszczyzna,
środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki, Bieszczady i Pogórze Dynowskie.

Rys.8. Strefy energii wiatru wg prof. Haliny Lorenc
źródło: www.geoland.pl

Dla potrzeb energetycznych użyteczna jest prędkość wiatru na poziomie 6-7 m/s, minimum 3-4 m/s.
Elektrownia wiatrowa składa się (Rys.9.) z wirnika oraz gondoli umieszczonych na wieży. Zamiana energii
wiatru na energię mechaniczną odbywa się w wirniku, stanowiąc tym samym najważniejszą część
elektrowni. Wirnik znajduje się na wale, poprzez który napędzany jest generator. Typowy generator
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asynchroniczny wytwarza energię elektryczną przy prędkości ponad 1500 obr/min, natomiast wirnik obraca
się najczęściej z prędkością 15-20 obr/min, dlatego niezbędne jest użycie skrzyni przekładniowej, która
zwiększa prędkość obrotową.

Rys.9. Schemat blokowy turbiny wiatrowej
źródło: www.baza-oze.pl

Energia spadku wody
Energetyka wodna przekształca energię potencjalną cieków wodnych w energię elektryczną
za pomocą turbin. Najbardziej rozpowszechnione w kraju są małe elektrownie wodne (MEW). Według
przyjętej nomenklatury są to elektrownie o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 MW. W ostatnich latach
wzrosło zainteresowanie MEW, które mogą wykorzystywać potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników
retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych.
Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3%
mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym.

Rys.10. Przykładowa MEW
źródło: Ogólnopolski Samorządowy Serwis energii Odnawialnej
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Geotermia
Energia geotermalna to m.in.:


ciepłownie geotermalne,



wykorzystanie energii geotermalnej w suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, balneologii
i rekreacji.
Energię geotermalna można podzielić na wysokotemperaturową (GWE) i niskotemperaturową

(GNE). GWE umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem jest ciecz wypełniająca
puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny). Może ona być jednak wykorzystana jedynie
w strefach współczesnej aktywności sejsmicznej i nie dotyczy Polski. GNE natomiast, nie daje możliwości
bezpośredniego wykorzystania ciepła ziemi - wymaga ona stosowania pomp ciepła jako urządzeń
wspomagających, które doprowadzają do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny. Ciepło
ośrodka skalnego stanowi dla pompy tzw. „dolne źródło ciepła”, które ze względów ekonomicznych zawsze
musi się znajdować w miejscu zainstalowania pompy. Dolnym źródłem ciepła mogą być także inne nośniki
energii, jak np. powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, ciepło odpadowe powstające w wielu
procesach produkcyjnych i inne. O większej atrakcyjności gruntu i wód podziemnych przesądza jednak ich
stabilność temperaturowa i związana z tym wyższa efektywność energetyczna.
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Rys.11. Schemat działania pompy ciepła
źródło: www.baza-oze.pl

Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym
w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do pozyskania dla
celów praktycznych (głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach
wodnych i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach
od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 stopni C. Największym problemem są obecnie wysokie
koszty odwiertów. Polska posiada stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania
dla celów grzewczych.
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Rys.12. Mapa temperatur zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m wg prof. J. Sokołowskiego i innych (1987- 2008)
źródło: www.pga.org.pl

Najbardziej korzystne wydaje się wykorzystanie wód geotermalnych w obrębie niecki podhalańskiej, a także
okręgu grudziądzko-warszawskiego oraz szczecińskiego.
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania systemami centralnego
ogrzewania na bazie pomp ciepła, które umożliwiają wykorzystanie ciepła wód geotermalnych z niezbyt
głębokich odwiertów.
Prognozowane kierunki zmian w zaopatrzeniu energetycznym
Założenia polityki energetycznej państwa przewidują, że w związku z urealnieniem cen energii,
postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz wzrostem świadomości
ekologicznej społeczeństwa, zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się
nadal zmniejszać i w 2010 roku zużycie powinno zmniejszyć się o ok. 25% w stosunku do 2000 r.
Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej zakłada osiągnięcie w 2010 roku 7,5% (w scenariuszu najbardziej
prawdopodobnym) udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten można
osiągnąć głównie przez odpowiednie wykorzystanie:


zasobów biomasy – do produkcji energii cieplnej,



energii wody i wiatru – do produkcji energii elektrycznej,
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słońca – do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,



wód geotermalnych – do produkcji energii cieplnej,



biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów – do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przewiduje się, iż zdecydowany udział w produkcji „czystej energii” w gminie Zbiczno będzie stanowiła
energia biomasy. Wynika to głównie z tkwiącego na terenie gminy potencjału tej energii, dopracowanej
techniki produkcji odpowiednich urządzeń przetwarzających oraz stosunkowo niskich kosztów produkcji
energii przetworzonej. Natomiast pozostałe rodzaje energii odnawialnej mają jedną wadę, mianowicie koszt
jednostkowy produkcji energii przetworzonej jest kilkakrotnie wyższy od kosztu produkcji metodami
konwencjonalnymi.
Ważną rolę w wykorzystaniu energii odnawialnej mogą pełnić samorządy. Zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne – z późniejszymi zmianami – został nałożony na nie obowiązek
przygotowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię. Jednym z elementów tego projektu
jest konieczność przeanalizowania możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii.
5.8.2 Cel
Nadrzędnym celem w niniejszej kategorii jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
5.8.3 Kierunki działań do 2016 roku
Wśród podstawowych działań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych należy
wymienić:


opracowanie strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji wykorzystujących energie odnawialną,



sporządzenie bilansu biomasy (drewna i słomy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne),



przygotowanie listy priorytetów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE,



restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, nieużytków,



wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii, paliwa stałego
źródłami energii odnawialnej,



popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych.
5.8.4 Harmonogram działań na lata 2009 - 2012
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6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
6.1 Wprowadzenie
Program ochrony środowiska dla gminy Zbiczno zostaje przyjęty do realizacji na podstawie uchwały
Rady Gminy. Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego zaangażowania
administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi
w zagadnienia ochrony środowiska.
Jedną z głównych funkcji władz samorządowych jest funkcja regulująca polegająca na stanowieniu
prawa lokalnego w formie uchwał i decyzji administracyjnych związanych z zagadnieniami objętymi
Programem. Kolejną jest funkcja wykonawcza oraz działania kontrolne. W realizacji Programu będzie
uczestniczyć oprócz władz gminy wiele innych podmiotów w tym głównym beneficjentem będzie społeczność
lokalna. Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację i równomierne
obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków. Dlatego równie ważną funkcją władz
gminy jest kreowanie i wspieranie tych działań ukierunkowanych na poprawę środowiska miasta, które
prowadzone są z udziałem partnerów – podmiotów zewnętrznych. Bezpośrednim realizatorem programu
będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez
Program, jak również samorząd gminy jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim
terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji zadań
Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo gminy. Bardzo
ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie
lokalne, ale mogą one oddziaływać także na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba
rozwiązań tych problemów w oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami, np. w zakresie gospodarki
odpadami. Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść także korzyści
ekonomiczne.
Program ochrony środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ekologicznej państwa a także
częścią procesu programowania i realizacji zrównoważonego rozwoju Gminy. Oznacza to, że w Program
muszą być wpisane zasady zarządzania środowiskiem. System zarządzania powinien składać się
podstawowych elementów: instrumentów zarządzania, monitoringu, sprawozdawczości z realizacji
Programu, harmonogramu działań.
6.2 Instrumenty realizacji Programu
Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów, które pozwolą na jego
weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących w otoczeniu realizowanej polityki
środowiskowej. Instrumenty służące realizacji Programu wynikają z ustaw Prawo ochrony środowiska,
o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo
budowlane. Zaliczamy do nich instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.
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6.2.1 Instrumenty prawne
Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce mają plany zagospodarowania przestrzennego
(prawo miejscowe). Działania władz samorządowych, przedsiębiorstw i innych podmiotów związane
z ochroną środowiska muszą być osadzone w realiach obowiązującego planu wojewódzkiego i planów
miejscowych. Do instrumentów prawnych zaliczono również: pozwolenia na wprowadzanie do środowiska
substancji lub energii, koncesje geologiczne, raporty i przeglądy ekologiczne.
Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli jakościowy i ilościowy pomiar stanu
środowiska. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów społecznych (informacyjnych), jako bardzo
ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako
obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czyni je instrumentem o znaczeniu prawnym.
6.2.2 Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:


opłaty za korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za pobór wód
i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za składowanie odpadów, wyłączanie gruntów
rolnych i leśnych z produkcji, usuwanie drzew i krzewów.



administracyjne kary pieniężne - pobiera się je w tych samych sytuacjach co opłaty, lecz za działania
niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy.
Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty i trafiają do funduszy celowych. Ustawa prawo
ochrony

środowiska

przewiduje

możliwość

odraczania,

zmniejszania

lub

umarzania

administracyjnych kar pieniężnych.


kredyty i dotacje z funduszy celowych: np. ochrony środowiska i gospodarki wodnej



pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji,
odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych,
zwolnień i ulg podatkowych i in.
6.2.3 Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne służą realizacji zasady uspołecznienia zarządzania rozwojem miasta poprzez

budowanie i usprawnianie partnerstwa. Wyróżniono dwie kategorie działań z punktu widzenia władz
samorządowych


wewnętrzne - dotyczące działań samorządów, realizowane poprzez działania edukacyjne,



zewnętrzne – konsultacje, debaty publiczne, kampanie edukacyjne itp.

Do głównych instrumentów społecznych zaliczono:


edukacja ekologiczna, która została omówiona w osobnym rozdziale,



współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej liczby osób,
system szkoleń i dokształceń, współpraca zadaniowa z poszczególnymi sektorami gospodarki,
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współpraca z instytucjami finansowymi).
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie
Programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej
społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna
istnieć coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się
znaczny rozwój edukacji ekologicznej. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe organizacje ekologiczne
i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w społeczeństwie mają kampanie ekologiczne, które
mają na celu uświadamianie i nagłaśnianie problemów ekologicznych społeczeństwu.
Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa na temat.
stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne jest także
komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych.
Wśród instrumentów społecznych wyróżnić należy współdziałanie. Uzgodnienia instytucjonalne
i konsultacje społeczne są ważnym elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady
zrównoważonego rozwoju. Narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, to tzw. „uczenie
się poprzez działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań
samorządów, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.
6.2.4 Instrumenty strukturalne
Wśród instrumentów strukturalnych wyróżnimy programy strategiczne, programy wdrożeniowe oraz
systemy zarządzania środowiskowego. Dokumentem określającym tendencje i kierunki działań w ramach
rozwoju gospodarczego jest Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno. Dokument ten jest bazą dla opracowania
programów sektorowych (np. dot. rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki,
ochrony środowiska, itd.). Projekty planów lub programów zawierające planowane do realizacji
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować
znaczące oddziaływanie na środowisko podlegają, zgodnie z Ustawą z 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 2008 r. Nr 199, Poz. 1227), procedurze strategicznej
oceny na środowisko.

6.3 Monitoring realizacji Programu
Proponowane kierunki działań i osiągania celów zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla
gminy Zbiczno wymagają systematycznego wdrażania w życie i weryfikacji w zależności od potrzeb. Bardzo
istotnym elementem wdrażania Programu jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji
poszczególnych zadań. Podstawą oceny realizacji Programu powinien być monitoring stanu środowiska.
Monitorowanie zachodzących zmian powinno być prowadzone w oparciu o określone wskaźniki
umożliwiające śledzenie zmian, ich postęp i wielkości w ujęciu liczbowym bądź opisowym. Monitoring
realizacji założeń POŚ pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a także umożliwi
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weryfikację działań w ujęciu dynamicznym tj. z bieżącą diagnozą stanu środowiska. Istotą monitorowania
jest wyciąganie wniosków z tego co zostało i co nie zostało wykonane, a także modyfikowanie dalszych
poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest
wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą
odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który
z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Sieci krajowe i regionalne
koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
Skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników badań.
Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów poszczególnych
wskaźników jakości środowiska dla potrzeb realizacji polityki ekologicznej państwa. W ramach sieci
krajowych realizowane są również badania wynikające z zobowiązań międzynarodowych. Dane są
gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowane są w instytutach
naukowo – badawczych, sprawujących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami.
Sieci

regionalne

podzielone

na

międzywojewódzkie

i

wojewódzkie

mają

za

zadanie

udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku, w regionie czy województwie. Programy badań są
specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną, gospodarczą i ekologiczną charakterystyką
danego obszaru. W praktyce inicjatywę odnośnie organizacji systemów regionalnych podejmują wojewódzcy
inspektorzy ochrony środowiska. Ujęcie w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane jest
poprzez uzgadnianie programów z wojewodami.
Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych źródeł
punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń. Tworzone są przez organy administracji
państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziałujące na środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ
realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej, jak również
weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast decyzje obligujące podmioty gospodarcze do
realizacji badań środowiska, na które mają znaczący wpływ, wydawane są przez władze samorządowe.
W gminie Zbiczno monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu
regionalnego województwa kujawsko - pomorskiego. W okresie wdrażania Programu, dane uzyskiwane
z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy aktualizacji Programu ochrony środowiska.
6.3.1 Kontrola i monitoring Programu
Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien obejmować
określenie stopnia wykonania poszczególnych działań: określenie stopnia realizacji przyjętych celów; ocenę
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn rozbieżności.
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia. W latach 20092012 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec
2012 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych
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rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną
zdefiniowane cele i zadania na lata 2013 - 2020, z uszczegółowieniem działań na lata 2013 - 2016. Ten cykl
będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej czteroletniej i polityki
długoterminowej ośmioletniej.
6.3.2 Harmonogram wdrażania Programu
W Tabeli 31 określono harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno.
Tab.31 Harmonogram
Zadanie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Program Ochrony Środowiska
Cele krótkoterminowe
Cele długoterminowe
Monitoring
Mierniki realizacji Programu
Monitoring realizacji Programu
Mierniki realizacji Programu
Ocena realizacji celów krótkoterminowych
Raport z realizacji Programu
Weryfikacja Programu

6.3.3 Ocena i weryfikacja Programu.
Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska winna być realizowana:


co 4 lata ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa z wykorzystaniem określonych
mierników,



co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, ocena realizacji programów
naprawczych poszczególnych komponentów środowiska przez organy inspekcji ochrony środowiska.

Wskaźnikiem określającym stopień realizacji poszczególnych zadań będzie wysokość poniesionych
nakładów finansowych oraz uzyskane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez
ocenę stanu jakości i dotrzymywania norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu
monitoringu, ilustrować będą zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie
niezbędnych korekt na bieżąco.
W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań ochrony środowiska oraz na podstawie
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska będą sporządzane 2 rodzaje raportów:


raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej państwa przedkładane Sejmowi,

sporządzane co 4 lata, na szczeblu ponad powiatowym;


raporty organów wykonawczych województwa, powiatu i gminy, z realizacji Programów Ochrony

Środowiska przedkładane odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy co 2 lata.
Do niniejszego Programu Ochrony Środowiska tyczy się obowiązek oceny wdrażania Programu poprzez
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opracowanie raportu przez organ wykonawczy Gminy Zbiczno, który powinien być przedkładany Radzie
Gminy w cyklu dwuletnim.
6.3.4 Wskaźniki realizacji programu
Tab.32 Wskaźniki realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno
Komponent

Wskaźnik

Wartość

Źródło danych

Poziom zanieczyszczenia powietrza

pył PM10 C
SO2 - A
NO2 - A
Pb - A
O3 - A
CO - A
C6H6 - C
B(a)P - A
B(a)P - C
Cd - A
Ni - A

WIOŚ, 2007

Natężenie ruchu na drogach
powiatowych

1805C – 1612 poj.
1825C – 1187 poj.

Starostwo
Powiatowe
Brodnica, 2000

Liczba stacji sieci komórkowej

4

UG Zbiczno, 2008

Klasa, jakości wód powierzchniowych

Drwęca – III
Struga Brodnicka – III

WIOŚ, 2007

Długość sieci wodociągowej

93,4 km

UG Zbiczno, 2008

Długość sieci kanalizacyjnej

37,7 km

UG Zbiczno, 2008

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej
do sieci wodociągowej

0,4

UG Zbiczno, 2008

Udział mieszkańców korzystających z
sieci wodociągowej

84% (3840)

UG Zbiczno, 2008

Roczny pobór wody przez
mieszkańców

140,5 dam 3

UG Zbiczno, 2008

Roczny pobór wody przez
przedsiębiorstwa

300 m3

UG Zbiczno, 2008

Produkcja ścieków

60,3 dam3

UG Zbiczno, 2009

Liczba przydomowych oczyszczalni
ścieków

5

UG Zbiczno, 2009

Liczba mieszkańców podłączonych do
sieci wodociągowej

34% (1435 osób)

UG Zbiczno, 2009

Liczba czynnych eksploatacji złóż
surowców mineralnych

1

UG Zbiczno, 2009

Powietrze atmosferyczne

Powietrze
elektromagnetyczne

Zasoby wodne

Powierzchnia ziemi i gleby

Przyroda i krajobraz

Hałas

Powierzchnia lasów

5629,1 ha

UG Zbiczno, 2009

Liczba rezerwatów przyrody

7

UG Zbiczno, 2009

Liczba pomników przyrody

21

UG Zbiczno, 2009

Pozostałe formy ochrony przyrody

Brodnicki Park
Krajobrazowy,
Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Drwęcy,
39 użytków ekologicznych

UG Zbiczno, 2009

Powierzchnia objęta siecią natura
2000

0 ha

UG Zbiczno, 2009

% powierzchni zalesionej

42,10%

UG Zbiczno, 2009

Stwierdzenie przekroczenia poziomów

bd

WIOS, 2009
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Komponent

Wskaźnik

Wartość

Źródło danych

dopuszczalnych poziomów hasłu
Poważne awarie

Liczba wystąpienia poważnych awarii

bd

WIOS, 2009

Energia odnawialna

Wielkość energii ze źródeł
alternatywnych na terenie gminy

0

UG Zbiczno, 2009

źródło: opracowanie własne
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7. ASPEKTY EKONOMICZNE WDRAŻANIA PROGRAMU
7.1 Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2009 – 2012
Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami
finansowymi. Oszacowanie kosztów wdrażania programu podaje się zwykle w ujęciu czteroletnim,
odpowiadającym okresowi realizacji celów krótkoterminowych. Szacunek kosztów w perspektywie do 2016
roku byłby obarczony zbyt dużym błędem i stałby się mało przydatny. Zestawienie kosztów realizacji działań
w latach 2009 - 2012 opracowano w oparciu o inwestycje, wyszczególnione w harmonogramie realizacji
przedsięwzięć w rozdziale. Sumaryczne zestawienie kosztów na realizację działań inwestycyjnych,
z podziałem na komponenty środowiska przedstawia tabela 33.
Tab.33 Zestawie kosztów realizacji działań w latach 2009 - 2012
Jednostka
Sektor

odpowiedzialna
za realizację

Szacunkowe koszty w PLN

Termin

finansowania
2009

2010

2011

2012

561000

-

142000

2000000

Środki własne,

10967772

259949

1190000

1966602

dotacje,

9105446

159940

690000

983513

kredyty,

11528772

25999

1332000

3966602

fundusz UE

Zasoby wodne
Powietrze

Gmina, Powiat

Źródła

realizacji

2009-2012

Hałas*
Razem

źródło: opracowanie własne
*koszty szacunkowe obejmują działania inwestycyjne z zakresu modernizacji dróg, zostały wliczone również do sektora powietrze

Dla pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład rzeczowy”. Dotyczy
to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od bieżącego zapotrzebowania
i sytuacji. Wiele działań nie inwestycyjnych będzie również realizowane w ramach codziennych obowiązków
pracowników Urzędu Gminy, a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się
może również udziału merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania w organizacji
przedsięwzięcia.
7.2 Struktura finansowania
W oparciu o prognozę źródeł finansowania realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009–
2012 można spodziewać się, że struktura finansowania wdrażania Programu w najbliższych latach będzie
kształtować się podobnie (tab.34).
Tab.34 Źródła finansowania ochrony środowiska
Polityka Ekologiczna Państwa 2008
Źródło finansowania
2009 - 2012

2013 - 2016

Środki własne przedsiębiorstw

43%

45%

Środki jednostek samorządu

11%

7%

Polskie fundusze ekologiczne

21%

24%

Budżet państwa

5%

7%

źródło: Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016
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7.3 Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska
Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego
systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych
są: fundusze ekologiczne (obecnie 4 stopniowy system), fundacje i programy pomocowe, własne środki
inwestorów, budżety gmin i budżet centralny.
7.3.1 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy się na podstawie art. 400 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Na tej podstawie działają: narodowy, wojewódzkie,
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
NFOŚiGW

finansuje

przedsięwzięcia

proekologiczne

o

zasięgu

ogólnokrajowym

oraz

ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania są preferencyjne pożyczki i dotacje, uzupełniane
innymi formami finansowania, np. dopłatami do preferencyjnych kredytów bankowych ze swych linii
kredytowych w bankach. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi
na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.
Dotacje udzielane są przede wszystkim na:


edukację ekologiczną,



przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii
o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring,



ochronę przyrody,



ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących
w skład leśnych kompleksów promocyjnych,



ochronę przed powodzią,



ekspertyzy,



badania naukowe,



programy wdrażania nowych technologii,



prace projektowe i studialne,



zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń,



utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych



profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
WFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym.
WFOŚiGW określają zadania priorytetowe, które mogą być dofinansowywane z środków funduszu
oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl
90

Program Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016
7.3.2 Banki
Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją
ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują
współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje,
międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych
gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat
do wysokości oprocentowania. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony
Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje
zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje
finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
7.3.3 Fundusze Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to największy z punktu widzenia
dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło
finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Na jego realizację w latach 2007– 2013
Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska
przeznaczone będzie blisko 5 mld euro.
Środki unijne na PO Infrastruktura i Środowisko pochodzą z dwóch źródeł finansowania –
z Funduszu Spójności (22,2 mld euro) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,7 mld
euro). Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu Osi Priorytetowych tego Programu:
Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno- ściekowa
Realizowany projekt w ramach osi priorytetowej:


budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji
sanitarnej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej:


kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,



projekty dotyczące przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych,



(ochrona brzegów morskich).

Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej:


retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,



projekty

związane

z

zapobieganiem

i

ograniczaniem

skutków

zagrożeń

naturalnych
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oraz przeciwdziałania poważnym awariom,


monitoring środowiska.

Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej:


wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie:
- systemów zarządzania środowiskowego,
- racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami,
- wdrażania najlepszych dostępnych technik,
- ochrony powietrza,



wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów innych niż komunalne.

Oś priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Realizowane projekty w ramach osi priorytetowej:


ochrona siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie
różnorodności biologicznej,



zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych,



opracowanie planów ochrony,



kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności
biologicznej.

Fundusz Spójności
Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Od daty akcesji Polska stała
się największym beneficjentem środków z Funduszu Spójności spośród wszystkich krajów członkowskich
UE. Środki z Funduszu Spójności pomogą Polsce wywiązać się z zobowiązań akcesyjnych związanych
z dostosowaniem do norm UE w najtrudniejszych i wymagających największych nakładów finansowych
obszarach, w których Polska uzyskała najdłuższe okresy przejściowe. Wsparcie na duże projekty inwestycje
z zakresu ochrony środowiska mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie
związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy.
Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak:


poprawa jakości wód powierzchniowych,



polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia,



racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,



poprawa jakości powietrza,



zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Dnia 31 lipca 2006 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały ostateczne wersje
rozporządzeń UE dotyczące polityki spójności w latach 2007- 2013.
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Fundusz LIFE+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie
na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska
oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.
LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty w zakresie:


wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych siedlisk
i gatunków,



ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki zrównoważonego wykorzystania
zasobów naturalnych i gospodarki odpadami,



działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej
w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiany
najlepszych doświadczeń i praktyk.

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór wniosków
ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską.
Komisja Europejska ogłosiła wstępny harmonogram prac na rok 2009 - nabór wniosków w 2009 roku będzie
prowadzony w dniach 16 maja 2009 - 15 września 2009.
7.3.4 Instytucje i programy pomocowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja przyznaje dopłaty do upraw roślin energetycznych. Wnioski można składać w oddziałach
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodę na wprowadzenie w 2005 r. dopłat do
roślin energetycznych wyraziła Komisja Europejska. Komisja określiła kwotę wsparcia w Polsce na poziomie
55 tys. euro. Dopłaty przysługują producentom rolnym, którzy prowadzą plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży
bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), wykorzystywanych na cele energetyczne.
Agencja udziela Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie
rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Kredyt może być przeznaczony na: adaptację i remont
budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług
agroturystycznych, modernizację budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wody, gazu, urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie
wody. O kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej.
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Departament Generalny XI Komisji Europejskiej
Celem Departamentu Generalnego XI jest między innymi kreowanie finansowych instrumentów
wspomagania działań ochraniających środowisko i przyrodę. Priorytety przy podejmowaniu decyzji
o przyznaniu dotacji to:ochrona środowiska, zachowanie różnorodności przyrody i krajobrazu oraz
wspomaganie państw trzecich.
Przedmiot dofinansowania są


w zakresie środowiska – innowacyjne i demonstracyjne programy działania w przemyśle, promocja
i wspomaganie technicznych działań lokalnych instytucji.



w zakresie przyrody – działania zaplanowane w celu ochrony przyrody, szeroko rozumianej fauny
i flory.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski składa się w listopadzie i grudniu w każdym roku
budżetowym. W zależności od wagi projektu od 20 tys. do 60 tys. euro.
Maksymalny udział w finansowaniu:


30% uznanych wydatków dla projektów dochodowych,



70% uznanych wydatków dla działań priorytetowych,



100% uznanych wydatków wsparcia technicznego, którego celem jest założenie struktur
administracyjnych, koniecznych w kraju dla sektora ochrony środowiska.

Okres udzielenia dofinansowania to maksymalnie 12 miesięcy. Wniosek należy złożyć do DG XI
za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wniosek wraz z instrukcją można otrzymać występując z prośbą o jego dostarczenie do DG XI.
Musi mieć formę uznaną przez Komisję Europejską.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Jest organizacją pozarządową, od wielu lat realizuje – w oparciu o własne środki finansowe – szereg
programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju wsi i małych miast,
obejmujących obecnie

głównie

rozwój

infrastruktury

terenów wiejskich oraz

pozarolniczą małą

przedsiębiorczość, tworzącą nowe miejsca pracy i alternatywne źródła zasilania finansowego lokalnych
społeczności.
Ekofundusz
Powstał w celu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji polskiego
zadłużenia zagranicznego wobec takich krajów jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Francja,
Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia. Ekofundusz dofinansowuje w formie dotacji przedsięwzięcia, które
mają wpływ na stan środowiska w skali regionu, kraju ale przede wszystkim w skali globalnej.
Pierwszeństwo w finansowaniu maję działania które:


Ograniczają emisję gazów powodujących zmiany klimatu (CO2, metan, freony)



Ograniczają transgeniczny transport CO2, NOx



Eliminacja niskich źródeł emisji CO2, NO x
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przywrócenie czystości wód Morza Bałtyckiego



ochrona zasobów wody pitnej



gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych



ochrona różnorodności biologicznej

Wnioski o dofinansowanie można składać w ciągu całego roku wg. przygotowanego przez Ekofundusz
wzoru i instrukcji. Wysokość dofinansowania może wynieść 30% kosztów, jeżeli inwestorem są władze
samorządowe lub 50% w przypadku jednostek budżetowych. Wybór finansowanych przedsięwzięć następuje
w drodze konkursów lub selekcji na podstawie ankiet i pełnej oceny projektu.
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska
Funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. Fundusz finansuje przedsięwzięcia
w dziedzinach: ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym), przeciwdziałanie
zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii


dofinansowywanie technologii proekologicznych w celu zwiększenia ich konkurencyjności
z technologiami tradycyjnymi



ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym)



ochronę warstwy ozonowej



wpieranie transportu odpowiadającego zasadom zrównoważonego rozwoju



zintegrowane zarządzanie ekosystemami
Funkcję koordynatora politycznego GEF w Polsce pełni Minister Spraw Zagranicznych.

Koordynatorem operacyjnym jest Fundacja Ekofundusz. Formy finansowania oferowane przez fundusz to:
duże dotacje – projekty o wartości powyżej 1 mln USD, o zasięgu globalnym, krajowym lub lokalnym,
średnie dotacje – dofinansowanie do 1 mln USD - projekty pilotowane przez agendy rządowe, instytucje
państwowe, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo badawcze i akademickie,
jednostki sektora prywatnego


małe dotacje – do 50 000 tys. USD - działania na rzecz społeczności lokalnej, promocji efektywnych
strategii i technologii proekologicznych na szczeblu lokalnym



kredyty lub pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Finansowane są również przedsięwzięcia w ramach realizacji Konwencji o różnorodności biologicznej,
Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. Istnieje również możliwość uzyskania dotacji na badania,
przygotowanie dokumentacji technicznej i inne prace przedprojektowe.
Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Fundacja udziela pomocy finansowej w formie dotacji na inwestycje związane z rozprowadzaniem
wody w wiejskich budynkach użyteczności publicznej oraz kredytów na budowę i modernizację urządzeń
grzewczych zasilanych gazem lub olejem w budynkach wiejskich. O dofinansowanie w formie dotacji,
w wysokości do 30% całkowitych kosztów inwestycji (nie więcej niż 50 tys. PLN) mogą się ubiegać wiejskie
komitety społeczne i rady wiejskie. Wnioski można składać przez cały rok, dotacje przyznawane są wg
kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Przy ubieganiu o środki należy przedstawić: zestawienie
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl
95

Program Ochrony Środowiska dla gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016
kosztów, decyzję zezwalającą na budowę, umowę z wykonawcą, wniosek, zdjęcie potwierdzające
zaawansowanie prac. Kredyty są udzielane urzędom gminnym na okres 2 lat w wysokości do 30 000 PLN.
Warunkiem ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku do fundacji, który po zaopiniowaniu przekazywany
jest do Banku Ochrony Środowiska.
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja wspiera działania zmierzające do poprawy infrastruktury, społecznego, gospodarczego
i kulturalnego rozwoju, upowszechnienia zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii na obszarach
wiejskich. Pomoc jest udzielana w formie kredytów i mikropożyczek. O kredyty mogą się ubiegać organy
wykonawcze gmin i zakłady komunalne w celu finansowania kanalizacji, centralnych i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Wysokość kredytu wynosi do 300 tys. PLN.
Warunkiem otrzymania kredytu na budowę kanalizacji jest 10% udział mieszkańców w kosztach ogólnych.
Przy budowie oczyszczalni przydomowych inwestycja musi obejmować co najmniej 20 obiektów, a wkład
mieszkańców powinien wynosić 10% kosztów budowy oczyszczalni.
Mieszkańcy powinni być zorganizowani w formie spółki wodno-ściekowej lub komitetu społecznego
zarządzającego inwestycją. Rodzaj oczyszczalni i technologia oczyszczania powinny być wybrane w formie
przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W przetargu musi wziąć udział przedstawiciel
fundacji. Mikropożyczki są przyznawane na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Fundusz Partnerstwa
Przejął działalność dotacyjną Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Udzielane przez Fundusz
Partnerstwa dotacje wspierają i uzupełniają programy realizowane przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska.
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8. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA ŚRODOWISKO
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony
Środowiska wynika z art. 46 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 2008 nr 199 poz 1227), zgodnie z którym „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”.
Odpowiedzialnym za wykonanie Prognozy jest organ administracji publicznej – Wójt Gminy
opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzających zmiany do przyjętego już dokumentu.
Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Programu Ochrony Środowiska
nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Istotą sprawy jest sytuacja,
w

której

względy

ochrony

środowiska

i

zrównoważonego

rozwoju

są

rozważane

na

równi

z innymi celami i priorytetami. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków
środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz
określić,

czy

istnieje

prawdopodobieństwo

powstawania

w

przyszłości

konfliktów

i

zagrożeń

w środowisku.
Podlegający ocenie dokument w swoim założeniu jet dokumentem ogólnym, chociaż definiuje
nie tylko priorytety i ich cele, które wyznaczają kierunki działań związanych z ochrona środowiska na terenie
gminy. Lecz także określa terminy ich osiągnięcia i wielkość przewidywanych środków finansowych (środki
własne, budżet gminy, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze UE. Ocena
oddziaływania na środowisko może mieć w tej sytuacji jedynie charakter jakościowy.
Szczegółowe

wymagania

dotyczące

zakresu

prognozy

określa

art.

51

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 2008 r., nr 199 poz 1227).
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9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno” na
lata 2009- 2012 z perspektywa na lata 2013 - 2016.
Program Ochrony Środowiska przedstawia szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na
terenie gminy. Szczegółowo charakteryzuje jego wybrane elementy oraz towarzyszące im zagrożenia.
Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym opracowaniu- Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016.
Ustawa Prawo ochrony środowiska stawia wymagania zarówno w odniesieniu do polityki
ekologicznej państwa, jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb województw,
powiatów i gmin. Koncepcja aktualizowanego "Programu ochrony środowiska dla Gminy Zbiczno" przewiduje
sformułowanie:


celów ekologicznych,



priorytetów ekologicznych,



rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,



środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno- ekonomiczne i środki
finansowe.
Długoterminowym celem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno jest dążenie do

zrównoważonego rozwoju gminy gdzie ochrona środowiska stanowi nierozłączną część procesów
rozwojowych i jest rozpatrywana razem z nimi. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę stanu aktualnego
środowiska oraz ocenę zagrożeń i możliwości rozwoju gospodarczego powiatu, jako cel nadrzędny polityki
ekologicznej gminy Zbiczno określono:
Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy gminy zgodny z ochroną środowiska
Przedmiotowy program szczegółowo opisuje zagadnienia związane z takimi działami jak: przyroda
i krajobraz, powierzchnia ziemi i gleb,

zasoby wodne,

powietrze atmosferyczne,

hałas, pola

elektromagnetyczne, poważne awarie, energia odnawialna.
W każdym z działów został przedstawiony aktualny stan poszczególnego komponentów środowiska
oraz ważnych z punktu zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi zagadnień. Zostały przedstawione kierunki
zmian w danej kategorii, wytyczone cele lub cel priorytetowy. Na podstawie określonych kierunków działań
do 2016 roku zostały wyodrębnione zadania na lata 2009 - 2012, których realizację podejmie gmina lub inne
jednostki odpowiedzialne.
Sektor

Ochrona przyrody

Cele ekologiczne






utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
zachowanie różnorodności biologicznej,
zachowanie cennych przyrodniczo obszarów, dotychczas nie chronionych
prawnie,
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z
ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego
stanu ochrony,
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Sektor

Cele ekologiczne




Ochrony powierzchni ziemi i gleb








Zasoby wód






Powietrze atmosferyczne






Hałas




ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień,
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników
przyrody,
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez
edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
ochrona i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów glebowych,
racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów,
ochrona gleb przed degradacją,
rekultywacja gleb zdegradowanych,
ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury
transportowej,
zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych.
budowy sieci kanalizacyjnej stanowiące działania długo- i średniookresowe
do 2015 r.,
poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez eliminację ścieków
komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania,
zapewnienie mieszkańcom gminy wody do picia o odpowiedniej jakości,
poprawa jakości ścieków.
jakość powietrza nie stanowiąca zagrożenia ani dla ludzi ani dla środowiska,
spełniająca wymagania prawne w tym zakresie oraz normy emisyjne,
ograniczenie emisji (niskiej) z procesów spalania paliw,
ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych do powietrza,
poprawa jakości powietrza na terenie gminy a w szczególności na terenach
przeznaczonych pod rozwój turystyki i rekreacji.
niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach,
gdzie sytuacja jest korzystna,
zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez
jego obniżenie do poziomu obowiązujących standardów

Promieniowanie elektromagnetyczne



minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego

Poważne awarie



wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów
niebezpiecznych,
ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu
drogowego i kolejowego,
opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o
wystąpieniu zagrożenia środowiska.



Energia odnawialna



zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno jest dokumentem planowania strategicznego,
stawiającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu powiatu i określającym wynikające z niej
działania. Program powinien być wykorzystywany, jako instrument strategicznego zarządzania powiatem
w zakresie ochrony środowiska, jako podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania umów
i porozumień z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi. Przygotowany Program
stanowić powinien przesłankę konstruowania budżetu powiatu i jest podstawą do ubiegania się o fundusze
pomocowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.
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