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1. PODSTAWY PRAWNE
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 i 3 ustawy stawy z dnia 3 października 2008 roku 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) 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.
Obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko nakłada art. 51 ust. 1, zgodnie
z którym wykonanie prognozy spoczywa na organie opracowującym projekt dokumentu.

2. CEL I ZAKRES PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zakres prognozy został ustalony, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku 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), z Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Prognoza została opracowana dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”, a jej nadrzędnym celem jest weryfikacja treści POŚ w celu
określenia czy zadania w nim zawarte nie naruszają prawidłowego funkcjonowania środowiska
przyrodniczego.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 w/w ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji

postanowień

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
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i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
•

różnorodność biologiczną,

•

ludzi,

•

zwierzęta,

•

rośliny,

•

wodę,

•

powietrze,

•

powierzchnię ziemi,

•

krajobraz,

•

klimat,

•

zasoby naturalne,

•

zabytki,

•

dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy.

3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
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3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY
ZBICZNO NA LATA 2009 - 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 - 2016
3.1. Charakterystyka Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno
Programu Ochrony Środowiska Gminy dla Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 2016 został sporządzony w celu określenia aktualnych warunków, wymagań oraz zadań niezbędnych
do realizacji na obszarze gminy, z zakresu ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008,
Nr 25, poz. 150 ze zm.) organ wykonawczy gminy w celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa sporządza
gminny program ochrony środowiska, uchwalany przez radę gminy (art. 18 ust. 1). Programy
te sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety
ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów,
w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe (art. 14).
3.2. Cele Programu Ochrony Środowiska
Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata
2013 - 2016 zostały opracowane w oparciu o dokumenty wyższego rzędu, głównie Politykę Ekologiczną
Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, Program Ochrony Środowiska z Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko Pomorskiego 2010, jak również inne dokumenty
strategiczne z punktu widzenia gminy.
Cel 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 cztero -, ośmio 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. Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań,
a w ramach tych, konkretne zadania, poprzez które będą realizowane.
W „Programie...” określono:
•

27 celów

•

45 zadań

w 8 kategoriach:
•

przyroda i krajobraz,

•

powierzchnia ziemi i gleb,

•

zasoby wodne,

•

powietrze atmosferyczne,

•

hałas,

•

pola elektromagnetyczne,
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•

poważne awarie,

•

energia odnawialna.
3.2.1 Cele
Cele zostały ustanowione do realizacji w szerszej perspektywie czasowej tj. w latach 2009 - 2016,

w oparciu o dokumenty wyższego rzędu. W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno zostały one
zdefiniowane w sposób następujący:
Przyroda i krajobraz
•

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.

•

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.

Powierzchnia ziemi i gleby
•

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.

Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa:
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.

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

6

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012
z perspektywą na lata 2013 - 2016”

Powietrze atmosferyczne:
•

Utrzymanie dobrej jakości powietrza niestanowiącej 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.

Hałas:
•

Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja jest
korzystna.

Pola elektromagnetyczne:
•

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym

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.
3.2.2 Zadania
Zadania stanowią najbardziej szczegółową charakterystykę działań jakie stoją do wykonania przed

Gminą Zbiczno. W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 – 2012 z perspektywą
na lata 2013 – 2016 wyznaczono następujące zadania:
Przyroda i krajobraz:
•

Bieżąca ochrona form przyrody objętej ochroną prawną.

•

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni urządzonej.

•

Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z planami urządzenia lasów.

•

Promowanie gospodarstw ekologicznych i wsparcie doradcze rolników w tym zakresie.

•

Usuwanie „dzikich wysypisk śmieci”.

•

Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

•

Popularyzacja proekologicznych zachowań przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Powierzchnia ziemi i gleby:
•

Inwentaryzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych np. „dzikich wysypisk śmieci”

•

Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

•

Szkolenia i działalność informacyjna na rzecz rolnictwa.

•

Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb.

•

Rekultywacja odkrywek kopalnianych.
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Wykorzystanie gleb o niżej klasie przydatności rolniczej pod produkcję biomasy.

•

Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa:
•

Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie.

•

Rozbudowa ujęcia wody w Cichem.

•

Modernizacja hydroforni w Pokrzydowie.

•

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

•

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Zbiczno, Żmijewko, Żmijewo.

•

Modernizacja przepompowni ścieków w Grzmięcy.

•

Budowa punktu zlewnego ścieków w Zbicznie.

•

Budowa punktu zlewnego ścieków w Pokrzydowie.

•

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

•

Ewidencja wszystkich zbiorników bezodpływowych.

•

Monitoring, prace badawcze i techniczne na rzecz ochrony wód powierzchniowych.

Powietrze atmosferyczne:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C Bobrowo – Jajkowo na odcinku drogi Pokrzydowo –

•

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

•

Pokrzydowo (dł. 7,73km).
Modernizacja drogi powiatowej Zbiczno – Brodnica na odcinku Ciche – Zbiczno – Brodnica

•

(dł. 13,1m).
Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowo wraz z kanalizacją

•

deszczową.
•

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

•

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

•

Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec.

•

Modernizacja drogi gminnej w Zastawiu.

•

Budowa chodników na ternie gminy.

•

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cichem.

•

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach.
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół w Zbicznie.

•
1

Hałas :
•

Prowadzenie

monitoringu

poziomu

hałasu

wzdłuż

głównych

szlaków

komunikacyjnych

przechodzących przez teren gminy.
•

Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.

•

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

•

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

1

Zadania oznaczone * są również uwzględnione w kategorii ”powietrze atmosferyczne”
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec.*

•

Modernizacja drogi gminnej w Zastawiu.*

Pola elektromagnetyczne:
•

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

•

Przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielania decyzji
środowiskowej.

Poważne awarie:
•

Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

•

Stworzenie systemu informowania ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia.

Energia odnawialna:
•

Stopniowe zwiększanie udziału energii otrzymanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu
energii.

•

Opracowanie programu wykonawczego związanego z rozwojem energetyki odnawialnej na terenie
gminy.
3.3. Założenia alternatywne
Art. 51 ust. 2. pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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) nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w dokumencie.
W przypadku opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno, już na etapie
tworzenia dokumentu samorząd gminny spośród licznych wariantów planowanych zadań, z zakresu ochrony
środowiska ustala ostatecznie te, których realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska w gminie.
Kryterium wyboru odpowiednich kierunków działań i wynikających z nich zadań stanowią zarówno aspekty
ekologiczne jak i ekonomiczne. Gmina kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, dokonała wyboru
takich założeń, które umożliwią kształtowanie środowiska, jego ochronę lub stanowią pewne metody
naprawcze przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnego rozwoju gospodarczego gminy.
Reasumując w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na etapie projektowania
dokumentu - spośród licznych założeń alternatywnych zostały wybrane tylko takie, których realizacja
umożliwi zrównoważony rozwój gminy.
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4. ANALIZA
4.1. Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Zbiczno
4.1.1. Wody podziemne
Na terenie Gminy Zbiczno występują wody podziemne oligoceńskie, mioceńskie, plejstoceńskie
i holoceńskie. W poziomie oligoceńskim wodonośność stanowią piaski glaukonitowe oraz iły mułkowate.
Najbardziej zasobne i najpowszechniej wykorzystywane są plejstoceńskie poziomy wodonośne, które
występują w trzech horyzontach. Najbardziej zasobny w wodę jest poziom trzeci. Wody poziomu
holoceńskiego potocznie zwane „wierzchówką” występują tuż pod powierzchnią terenu, na głębokości
0,3 – 0,5 m ppt w obniżeniach terenowych. Stan sanitarny tych wód dyskwalifikuje je do celów
gospodarczych i konsumpcyjnych. Rozmieszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przedstawia
rys.1 (punkt 535 zlokalizowany jest w gm. Brodnica, Nr 190 – w gm. Jabłonowo Pomorskie).

Rys. 1. Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
źródło: http://www.pgi.gov.pl/soh/zbiornikiwodpodziemnych/32.html

4.1.2. Wody powierzchniowe
Gmina Zbiczno jest bogata w zasoby wód powierzchniowych. Największą rzeką przepływającą przez
analizowany obszar jest Drwęca. Jej kręty bieg w okolicach miejscowości Szramowo wyznacza granicę
gminy na długości ok. 7 km. Osią hydrograficzną obszaru jest prawoboczny dopływ Drwęcy – Skarlanka
o długości 37,1 km. Struga Brodnicka odwadnia zachodnią część obszaru, długość rzeki wynosi 21,5 km.
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 znajduje się j. Głowińskie. 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
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– 110,8 ha i Głowińskie 130,50 ha. W grupie jezior o powierzchni od 50 do 100 ha znajdują się cztery
zbiorniki: j. Dębno, Mieliwo, Strażym i Sumowskie.
Jakość wód powierzchniowych
Badania jakości

wód powierzchniowych

przeprowadzone

zostały

w

ramach

monitoringu

regionalnego przez WIOŚ w Bydgoszczy 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 związków rozpuszczonych.
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 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.
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.
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.1).
Tab.1 Klasy czystości jezior wg Systemu Oceny Jakości Jezior w 2007 roku
Nazwa jeziora

Klasa
czystości

1

Ciche

II

2

Dębno

II

3

Głowińskie

III

4

Łąki

III

5

Mieliwo

II

6

Niskie Brodno*

III

7

Okonek

I

8

Retno

III

9

Robotno

II

10

Sosno

II

11

Strażym

II

Lp
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Lp

Nazwa jeziora

Klasa
czystości

12

Stręszek

I

13

Strzemiuszczek

III

14

Wysokie Brodno*

III

15

Zbiczno

II

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

4.1.3. 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.
Pod względem bonitacyjnym największy obszar w Gminie Zbiczno obejmują gleby klasy 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%). Gleby dobrych – klas 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%).
Wśród kompleksów przydatności rolniczej na obszarze analizowanej gminy dominują: żytni bardzo
dobry (26,8%), żytni dobry (26,4%) i żytni słaby (22,2%). Znaczny jest również udział kompleksu żytniego
bardzo słabego (11,7%). Gleb kompleksów pszennych jest łącznie10,2%, zbożowo – pastewnego, mocnego
- 1%. Wśród trwałych użytków zielonych dominują słabe i bardzo słabe (71%) (źródło: UG Zbiczno, 2009).
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).
4.1.4 Zasoby naturalne
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,
iż 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 3 m. Jest to jedyny rejon perspektywiczny kruszywa grubego na terenie gminy.
W okolicy wsi Szramowo udokumentowano złoże piaszczysto - żwirowe o zasobach eksploatacyjnych
136,8 tys. m3. Obecnie zakończono eksploatację i teren poddano rekultywacji.
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
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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”. „Pokrzydowo”, „Bachotek” i „Bachotek I” leżą poza
granicami Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Kreda jeziorna na analizowanym obszarze występuje na
powierzchni teras jeziornych lub w głębokich rynnach osiągając miąższość do 9 m.
4.1.5 Gospodarka odpadami
Kwestie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno ustala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno przyjęty uchwałą Nr XLIV/257/2006
z dnia 14 czerwca 2006 roku. Zobowiązuje on mieszkańców do wyposażenia każdej nieruchomości
w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110l. Selektywna zbiórka odbywa się
do specjalnie do tego przeznaczonych worków, z podziałem na szkło, makulaturę oraz tworzywa sztuczne.
Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców
Gminy Zbiczno. Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy wynika, że w 2008 roku na terenie gminy zebrano
669 Mg odpadów komunalnych, w tym:
•

606 Mg odpadów zmieszanych,

•

0,41 Mg makulatury,

•

24,36 Mg szkła

•

36,14 Mg tworzyw sztucznych.
Prognozuje się, że wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

(na terenach wiejskich) będzie malał ze 141,5 kg/mk/rok - w 2008 roku do 140,5 kg/mk/rok w roku 2020.
Odpady komunalne z terenu Gminy Zbiczno składowane są na składowisku odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Łąkorzu (gm. Biskupiec) oraz w Brodnicy (gm. Brodnica). Na obszarze gminy
nie funkcjonują żadne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
4.1.6 Gospodarka wodno - ściekowa
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
asenizacyjny wynosiła 3306 osób (UG Zbiczno, 2009). 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.
Według danych UG Zbiczno na terenie gminy rozdzielcza sieć kanalizacji sanitarnej liczyła łącznie
37,7 km na koniec 2008 roku (tab.2).
Tab.2 Charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbiczno
Opis

Jednostka

2005

2006

2007

2008

Ludność

osoba

4613

4633

4656

4714

Długość sieci kanalizacyjnej

km

32,5

32,9

37

37,7

Długość sieci wodociągowej

km

86,9

89,3

93,4

93,4

Ścieki odprowadzone ogółem

3

45,1

44,9

53

60,3

dam /rok
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Opis

Jednostka

2005

2006

2007

2008

Zużycie wody ogółem

dam3/rok

130

128,9

140,6

140,5

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnię
ogółem

osoba

1364

1380

1410

1435

Podłączenia do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt.

363

367

369

382

Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Zbicznie

4.1.7 Powietrze atmosferyczne
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 (SO2), 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.
Z danych uzyskanych z UG Zbiczno wynika, że gmina głównie korzysta z ogrzewania węglowego 90%, a tylko ok. 8% mieszkańców wykorzystuje olej opałowy. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie
parametrów kotłów i paliw dla indywidualnych gospodarstw domowych oraz szacunkowy procent redukcji
emisji w przypadku ich zastosowania (tab.3). 100% redukcję zapewnia ogrzewanie elektryczne. Wysokimi
wskaźnikami charakteryzują się również ogrzewania gazowe i olejowe.
Tab.3 Zestawienie parametrów kotłów i paliw dla indywidualnych gospodarstw domowych
Jednostka

Stare
węglowe

Tradycyjne
węglowe
nowoczesne

Węglowe
retortowe

Ekologiczne

Gazowe

Olejowe

Elektryczne

Wskaźnik
emisji pyłu
ogółem

[g/GJ]

404,1

65

32

50

0,5

3,7

0

Redukcja
emisji

[%]

-

83,75

92

87,5

99,75

98,75

100

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

Przez obszar Gminy Zbiczno przebiegają:
•

drogi powiatowe o długości 42,634 km,

•

drogi gminne o długości 84,895 km.
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Do podstawowych substancji emitowanych przez pojazdy mechaniczne zalicza się CO, PB, NO x,
SO2, oraz węglowodory aromatyczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły powstające
w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Na ilość emitowanych zanieczyszczeń ma wpływ
natężenie ruchu, rodzaj pojazdów oraz rodzaj spalanego paliwa.
Jakość powietrza atmosferycznego
O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł
punktowych, powierzchniowych i liniowych, z uwzględnieniem przepływu transgenicznego i przemian
fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (t.j Dz. U. z 2008 r.
Nr 52 poz. 310 ze zm.) Gmina Zbiczno została zakwalifikowana do strefy brodnicko - rypińskiej.
W roku 2008 roku jakość powietrza w przypadku 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 (SO 2, NOx O3) (tab.4). W badaniach pod względem ochrony zdrowia
oraz ochrony roślin i ekosystemów do klasy C zaliczone zostało stężenie ozonu (tab.4).
Tab.4 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

4.1.8. Hałas
Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą a nawierzchnią, jak
również 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)2. Z natury tej skali wynika,
że zmniejszenie hałasu o zaledwie kilka decybeli stanowi bardzo dużą różnicę.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie przeprowadzał
pomiaru hałasu na drogach przebiegających przez obszar Gminy Zbiczno.
Klimat akustyczny dla wybranych obszarów gminy określono za pomocą programu SON2.
Obliczenia poziomu hałasu dokonano na odcinkach dwóch dróg powiatowych przebiegających przez Gminę
2 dBA - jednostka natężenia dźwięku, przy pomiarze wykorzystuje się tak zwany filtr A, który optymalizuje pomiar ze względu na
charakterystykę słuchu człowieka
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
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Zbiczno, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu (lokalizację wybranych odcinków
przedstawia ryc. 2. Były to:
•

droga powiatowa Nr 1805C Krotoszyny – Brodnica

•

droga powiatowa Nr 1825C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo
Do obliczeń wykorzystano średnie dobowe natężenie ruchu. Według danych Starostwa

Powiatowego w Brodnicy na wymienionych odcinkach dróg ostatni pomiar ruchu przeprowadzany był w roku
2000 roku. Średni dobowy ruch pojazdów (SDR) ciężarowych i osobowych dla drogi Nr 1805C wynosił
1612 pojazdów/dobę, natomiast dla drogi Nr 1825C – 1187 pojazdów/dobę.

Rys.2 Miejsca lokalizacji pomiaru hałasu na obszarze Gminy Zbiczno
źródło:opracowanie własne na podkładzie mapy topograficznej (geoportal.gov.pl)

Obliczenia dotyczyły pory dziennej rozumianej jako przedział czasowy od godz. 6:00 do 22:00 oraz
pory nocnej: od godziny 22:00 do 6:00. Pomiaru hałasu przeprowadzono na obszarze miejscowości Zbiczno
i Pokrzydowo, charakteryzujących się największym zagęszczeniem zabudowy. Dla wskazanych obszarów
zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż dróg zgodnie z rozporządzeniem 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.) dopuszczalne poziomy hałasu w porze dziennej wynoszą 55 dB(A),
natomiast w porze nocnej 50 dB(A).
Na odcinku drogi nr 1805C przebiegającej przez miejscowość Zbiczno największe wartości poziomu
hałasu zanotowano w środkowej części odcinka drogi. W porze dziennej max. poziom hałasu wynosił
72.3 dB(A), natomiast w porze nocnej 75.5 dB(A). Wyniki pomiaru przedstawiono w Załączniku 1. W porze
dziennej, w odległości 70 m od jezdni poziom hałasu oscylował w granicach 55 dB(A), co wskazuje na
przekroczenia wartości dopuszczalnej o 5dB(A) (ryc.3). Hałas rozchodził się na większe odległości
w kierunku zachodnim od drogi, gdzie dominującym typem użytkowania są grunty orne. We wschodniej
części miejscowości dobijał się od budynków mieszkalnych, w związku z tym kumulował się wzdłuż drogi. W
porze nocnej, charakteryzujące się mniejszym ruch pojazdów (szacowanym na 10% średniodobowego ruchu
pojazdów), poziom hałasu był zdecydowanie niższy rozchodził się na mniejsze odległości i wskazywał
wartości w granicach 50 dB(A)(rys.4). Wyższe wartości - powyżej 55 dB(A) występowały na niewielkim
obszarze. Hałas w porze nocnej rozchodził się na mniejsze odległości w porównaniu z porą dzienną.
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Rys.3 Pomiar hałasu w dzień na drodze powiatowej nr 1805C Krotoszyny - Brodnica
źródło: Opracowanie własne, na podkładzie mapy topograficznej geoportal.gov.pl

Rys.4 Pomiar hałasu w nocy na odcinku drogi powiatowej nr 1805C Krotoszyny - Brodnica
źródło: Opracowanie własne, na podkładzie mapy topograficznej geoportal.gov.pl

W miejscowości Pokrzydowo wartości hałasu rozchodziły się równomiernie wzdłuż drogi, w obydwu
kierunkach, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Jest to spowodowane brakiem naturalnych ekranów
akustycznych i dominującym typem użytkowania w postaci użytków rolnych.
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Na odcinku drogi Nr 1825C przebiegającej przez Pokrzydowo największe wartości poziomu hałasu
były notowane w wąskim pasie wzdłuż drogi. W porze dziennej max. poziom hałasu wynosił 75 dB(A),
natomiast w porze nocnej 69 dB(A).Wyniki pomiaru przedstawiono w Załączniku 1. Poziomy hałasu na
niewielkich odcinkach przekraczają dopuszczalne wartości: 55 dB(A) dla pory dziennej i 50 dB(A) dla pory
nocnej. W porze nocnej ze względu na mniejszy ruch pojazdów (szacowany na 10% średniodobowego ruchu
pojazdów) poziom hałasu był zdecydowanie niższy rozchodził się na mniejsze odległości i wskazywał
wartości w granicach 50 dB(A)(rys.6). Szczegółowe wyniki obliczeń poziomu hałasu dla badanych punktów
przestawia załącznik nr 1.

Rys.5 Pomiar hałasu w dzień na odcinku drogi powiatowej nr 825C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo
źródło: opracowanie własne, na podkładzie mapy topograficznej geoportal.gov.pl

Rys.6 Pomiar hałasu w nocy na odcinku drogi powiatowej nr 825C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo
źródło: opracowanie własne, na podkładzie mapy topograficznej geoportal.gov.pl
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4.1.9. Pola elektromagnetyczne
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 istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji
rozsiewczej: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska
fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1–300 MHz
i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.
Na obszarze Gminy Zbiczno stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się w miejscowości Ciche
oraz w Zbicznie (tab.5).
Tab.5 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

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 mm2 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.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie przeprowadzał
badań pola elektromagnetycznego na terenie Gminy Zbiczno. Można stwierdzić, 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.
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4.1.10 Fauna i flora
4.1.10.1 Formy ochrony przyrody
Na terenie Gminy Zbiczno znajdują się następujące obszary i obiekty objęte ochroną prawną:
Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, rezerwaty przyrody,
pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne.
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.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 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 4149 ha,
co stanowi 31,2% ogólnej powierzchni obszaru.
O wysokiej randze walorów krajobrazowych gminy świadczy wyróżnienie na jej terenie siedmiu
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. W rejestrze pomników przyrody objętych ochroną konserwatorską zapisanych
jest 20 obiektów. Ogółem powierzchnia obszarów chronionych wynosi 12126,00 ha, w tym rezerwaty –
192 ha, użytki ekologiczne 131,8 ha, obszary chronionego krajobrazu i pozostałe formy ochrony przyrody –
146,6 ha.
Gmina Zbiczno znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Obszar
ten objął teren Polski północno – wschodniej o nieskażonej 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.
4.1.10.2 Lasy
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. Wskaźnik lesistości gminy wynosi 43,46% i jest jednym
największych na obszarze całego powiatu brodnickiego (dla powiatu wynosi 21,1%). Tereny lasów
państwowych nadzorowane są przez Nadleśnictwo Brodnica.
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Dominującym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie Brodnica jest las mieszany świeży (LMŚw).
Jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem w tych lasach jest sosna pospolita, zajmująca 84%
powierzchni leśnej oraz dąb rosnący na 5% terenu. 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.
4.2. Zaniechanie realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno
Programy Ochrony Środowiska opracowywane są jako obowiązek nałożony na gminy w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
w celu realizacji zadań zawartych w Polityce ekologicznej państwa.
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą
na lata 2013 - 2016 został sporządzony w celu określenia aktualnych warunków, wymagań oraz zadań
niezbędnych do realizacji z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.
Analizując cele zawarte w omawianym dokumencie, można stwierdzić, że zaniechanie ich realizacji
może wpłynąć negatywnie na zrównoważony rozwój gminy, zgodnie z którym w równym stopniu należy
uwzględniać

społeczeństwo,

środowisko

przyrodnicze

oraz

względy

ekonomiczne.

Niepodjęcie

przedstawionych działań skutkowałoby pogorszeniem stanu środowiska, a tym samym warunków życia
mieszkańców w wyniku:
•

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych m.in. zrzutami nieoczyszczonych ścieków
komunalnych,

•

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze źródeł: komunalno - bytowych (w tym kotłownie
lokalne,

indywidualne

paleniska

domowe),

transportowych

(emisja

związana

z

ruchem

samochodowym, która skutkuje wzrostem poziomu tlenków azotu w powietrzu oraz wpływa
na podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu),
•

zwiększenia wartości ponadnormatywnych poziomów hałasu w wyniku transportu drogowego
oraz narażenia mieszkańców na uciążliwości związane z ponadnormatywnym hałasem,

•

degradacji obszarów przyrodniczo cennych, co może spowodować zubożenie szaty roślinnej
na terenie województwa, a tym samym zaburzenia równowagi ekologicznej i zakłócenia przepływu
energii i materii w ekosystemach,

•

degradacji gleb poprzez postępujące zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb ze względu na niską
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
Powszechnie wiadomo, że na realizację zadań mających na celu poprawę stanu środowiska

przyrodniczego potrzebne są określone zasoby finansowe. Program wskazuje źródła finansowania służące
osiągnięciu założonych celów: wewnętrzne i zewnętrzne.
Podsumowując, realizacja celów zawartych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 skutkować będzie uzyskaniem wartości
dodanej poprzez działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Zaniechanie wypełnienia założeń
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wynikających z tego dokumentu spowodować może zharmonizowania w tym zakresie.
4.3. Problemy ochrony środowiska
Na podstawie analizy danych, dotyczących stanu środowiska na terenie Gminy Zbiczno,
zidentyfikowano następujące problemy:
•

brak wystarczającej infrastruktury kanalizacji sanitarnej,

•

presja działalności człowieka na wody powierzchniowe, w szczególności na obszarach
użytkowanych rolniczo, co w konsekwencji powoduje degradację wód szczególni przez związki
azotu,

•

umiarkowany stan wód powierzchniowych,

•

brak racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej,

•

niska emisja z gospodarstw domowych, szczególnie w sezonie grzewczym,

•

niska świadomość ekologiczna,

•

niski odsetek ludności obsługiwanych przez kanalizację sanitarną,

•

brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

•

wzrost natężenia ruch pojazdów na drogach powiatowych,

•

zły stan dróg,

•

wolny rozwój infrastruktury drogowej.

Rozwiązywaniu wyżej wymienionych problemów służyć mają określone do wykonania, w latach 2009 - 2012,
zadania.
4.4. Znaczące oddziaływania
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą
na lata 2013 - 2016 będzie realizowany poprzez ustanowione cele oraz zadania. Określają one rodzaje
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko m.in. w myśl Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych

uwarunkowań

związanych

z

kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
Na

obszarze

Gminy

Zbiczno

znacząco

oddziaływać

na

środowisko,

mogą

zapisane

w harmonogramie zadania:
•

A - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko – Żmijewo – Brzezinki.

•

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

•

C - Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w Załączniku nr 2 przeanalizowano przewidywane znaczące oddziaływania przedstawionych
przedsięwzięć, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne.
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4.5. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt. 2, art. 104 ust. 2 oraz art. 105 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się:
•

w razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów planów,

•

na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać realizacja projektu dokumentu,

•

gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się
na jej terytorium.
Nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko z terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej na skutek realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009
- 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016.
4.6. Analiza założeń dokumentów wyższego szczebla
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą
na lata 2013 - 2016 opracowano zgodnie z założeniami dokumentów wyższego szczebla:
•

Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,

•

Programem Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko –
Pomorskiego 2010,

•

Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Brodnickiego, 2004.
4.6.1. Polityka Ekologiczna Państwa
W chwili opracowywania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno

na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 obowiązującym dokumentem nadrzędnym jest
„Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”. Została ona przyjęta
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 maja 2009 r. (M. P. nr 34 poz. 501). Stanowi
aktualizację i uszczegółowienie „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006”. Ma ona na celu
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Hasłem przewodnim
jest zrównoważony rozwój, czyli równoważenie rozwoju kraju przy uwzględnieniu celów ochrony
środowiska w takiej samej mierze jak celów gospodarczych i społecznych. Zwraca się uwagę w pierwszej
kolejności na zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności
i energochłonności gospodarki a także stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk
gospodarowania (zapobieganie), a dopiero w następnej kolejności na działania typowo ochronne
(przeciwdziałanie).
Priorytety tej Polityki sformułowane zostały w 3 działach z podziałem na stan wyjściowy, cele
średniookresowe do 2016 roku oraz kierunki działań w latach 2009 - 2012:
kierunki działań systemowych:
•

uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
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•

aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

•

zarządzanie środowiskowe,

•

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

•

rozwój badań i postęp techniczny,

•

odpowiedzialność za szkody w środowisku,

•

aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym,

ochrona zasobów naturalnych:


ochrona przyrody,



ochrona i zrównoważony rozwój lasów,



racjonalne gospodarowanie zasobami wody,



ochrona powierzchni ziemi,



gospodarowanie zasobami geologicznymi,

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
•

środowisko a zdrowie,

•

jakość powietrza,

•

ochrona wód,

•

gospodarka odpadami,

•

oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,

•

substancje chemiczne w środowisku.
4.6.2. Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Województw
Kujawsko – Pomorskiego 2010
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
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województwa,
•

objęcie szczególną ochroną przed zanieczyszczeniami zlewni rzek (Brdy i 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
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.

Planowanie przestrzenne

Zarządzanie środowiskowe
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Obszar działań

Kierunki działań

•

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)

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.

•

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

Materiałochłonność, wodochłonność,
energochłonność i odpadowość
Kształtowanie zasobów wodnych oraz
ochrona przed powodzią i skutkami
suszy
Wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych
Relacja „środowisko – zdrowie”

•
•
•
•
Poprawa jakości wód

•
•
•

Poprawa klimatu akustycznego

Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

•

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

Poprawa ich jakości, biologicznych stosunków w środowisku wodnym
i na terenach podmokłych.
Równowaga pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych oraz
zachowanie lub osiągnięcie dobrego stan ilościowego i chemicznego.
Do końca 2015 r. 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach
komunalnych.
Zakończenie programu 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.
Redukcja 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.

•
•

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 dla województwa kujawsko-pomorskiego
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4.6.3. Aktualizacja 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,
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 jakościowego i ilościowego wód, 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
poprawa 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, minimalizacja ryzyka
wystąpienia poważnej awarii, w szczególności związanej z transportem substancji niebezpiecznych,
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•

edukacja ekologiczna - 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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5. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU
AKTUALIZACJI PRGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska po upływie dwóch lat od przyjęcia programu
ochrony środowiska organ wykonawczy gminy powinien sporządzić raport z realizacji programu ochrony
środowiska, obejmujący okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku
kończącego okres sprawozdawczy. Raport jest dokumentem, pozwalającym ocenić stopień realizacji założeń
programu na terenie gminy po połowie okresu jego obowiązywania. Jednym z narzędzi, służących do oceny,
są wskaźniki, na podstawie wartości których ocenić można, z jednej strony stan środowiska przyrodniczego,
z drugiej – postęp działań mających na celu poprawę jego jakości. W poniższej tabeli przestawiono
wskaźniki, umożliwiające prowadzenie monitoringu realizacji założeń Programu na terenie Gminy Zbiczno.
Tab.6 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 dam3

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

Powierzchnia lasów

5629,1 ha

UG Zbiczno, 2009

Liczba rezerwatów przyrody

7

UG Zbiczno, 2009

Liczba pomników przyrody

21

UG Zbiczno, 2009
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Komponent

Wskaźnik

Wartość

Źródło danych

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

Hałas

Stwierdzenie przekroczenia poziomów
dopuszczalnych poziomów hasłu

bd

WIOS, 2009

Poważne awarie

Liczba wystąpienia poważnych awarii

bd

WIOS, 2009

Energia odnawialna

Wielkość energii ze źródeł
alternatywnych na terenie gminy

0

UG Zbiczno, 2009
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6. ZAPOBIEGANIE / KOMPENSACJA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO
Przez kompensację przyrodniczą rozumie się: zespół działań obejmujących w szczególności roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienia lub tworzenie skupień roślinności
prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych
w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą
na lata 2013 - 2016 zakłada realizację zadań mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
przyrodnicze.
Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone w ramach wydawanych decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
a także w przypadku gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji
przyrodniczej - stwierdza konieczność jej wykonania.
W trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska,
a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
Dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji, a jeśli ochrona elementów
przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych
szkód.
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7. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNM
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 i 3 ustawy stawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) 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.
Obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko nakłada art. 51 ust. 1, zgodnie
z którym wykonanie prognozy spoczywa na organie opracowującym projekt dokumentu.
Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została dla Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Zbiczno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016, który umożliwi weryfikację
i udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu ochrony środowiska przyrodniczego.
Zasadniczym celem prognozy jest określenie czy Program Ochrony Środowiska nie narusza zasad
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Kluczowym elementem zrównoważonego
rozwoju jest równoważne traktowanie środowiska przyrodniczego oraz priorytetów gospodarczych
i społecznych.
Jednocześnie

zadaniem

prognozy

jest

ułatwienie

identyfikacji

skutków

środowiskowych

spowodowanych realizacją zapisów w POŚ w przyszłości. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno
na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 jest dokumentem, określającym zasady
postępowania oraz działania dla Gminy Zbiczno w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Wskutek
realizacji wyznaczonych zadań osiągnięte zostaną cele, gwarantujące poprawę jakości stanu środowiska
przyrodniczego na terenie gminy, a co za tym idzie – warunków życia oraz zdrowia jej mieszkańców.
Rozszerzenie zakresu działań na rzecz poprawy:
•

jakości: edukacji ekologicznej, zasobów wodnych, powietrza atmosferycznego oraz

•

ochrony: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, zasobów kopalin,

•

ochrony przed: hałasem i polami elektromagnetycznymi

minimalizować będą negatywne wpływy na poszczególne komponenty jak i środowisko jako całość.
Działania edukacyjne i promocyjne, zachęcające między innymi do minimalizacji wytwarzania
odpadów oraz propagujące inne proekologiczne postawy, prowadzić będą do utrwalania się wśród
mieszkańców właściwych z punktu widzenia ochrony środowiska zachowań, a w ich następstwie - rozwoju
Gminy Zbiczno zgodnego z prawem, skutecznego i efektywnego.
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